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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
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 2014 жылғы  13  мамыр 

 
Қаржы нарығындағы ахуал туралы  

 
 
 

1. Инфляция 
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің ресми деректері бойынша 2014 

жылғы сəуірде инфляция 0,6% (2013 жылғы сəуірде – 0,3%) болды. Бұл ретте азық-түлік 
тауарларының бағасы 1,0%-ға (0,2%-ға), азық-түлікке жатпайтын тауарлар – 0,6%-ға 
(0,2%-ға) өсті. Ақылы қызмет көрсету тарифтері 0,2%-ға (0,5%-ға) өсті.  

Азық-түлік тауарлары нарығында 2014 жылғы сəуірде көбінесе қант – 6,1%-ға, 
жемістер мен көкөністер – 3,1%-ға, оның ішінде орамжапырақ  – 18,2%-ға, пияз – 10,2%-
ға, картоп – 8,1%-ға, күріш – 2,2%-ға, ұн – 1,6%-ға, сүт өнімдері – 1,5%-ға, шəй – 1,3%-ға, 
макарон өнімдері – 1,2%-ға, балық жəне теңіз өнімдері – 1,1%-ға, нан – 0,7%-ға 
қымбаттады. Бұдан басқа, кондитер өнімдерінің бағасы 1,2%-ға, алкогольсіз сусындар – 
1,1%-ға өсті. Жұмыртқаның бағасы 1,0%-ға, ет жəне ет өнімдері – 0,2%-ға жəне күнбағыс 
майы  – 0,6%-ға төмендеді. 

Азық-түлікке жатпайтын тауарлар тобында матаның бағасы 1,4%-ға, аяқ киім – 
0,7%-ға, тұрмыстық үй заттары – 0,9%-ға, оның ішінде ыдыс жəне асхана құралдары – 
1,4%-ға, жуу жəне тазалау құралдары – 1,3%-ға, сондай-ақ дəрі-дəрмектер – 0,9%-ға 
қымбаттады. Бензиннің жəне дизель отынының құны өзгерген жоқ. 

Ақылы қызмет көрсету тобында тұрғын үй-коммуналдық саладағы қызметке ақы 
төлеу 0,2%-ға өсті. Бұл ретте қоқыс жинағаны жəне тұрғын үйді жалға алғаны үшін 
тарифтер – 0,8%-ға, тұрғын үйді ұстау – 0,5%-ға өсті. Бұдан басқа, өткен айда 
медициналық қызмет көрсету бағасы – 1,1%-ға, білім беру қызметі – 0,7%-ға, көлік 
қызметі –  0,2%-ға өсті, байланыс қызметінің бағасы 0,6%-ға төмендеді. 

2014 жылғы қаңтар-сəуірде инфляция 3,9% (2013 жылғы қаңтар-сəуірде – 2,2%) 
болды. Азық-түлік тауарлары 2014 жылдың басынан бастап 4,3%-ға (1,3%-ға), азық-
түлікке жатпайтын тауарлар – 3,8%-ға (0,8%-ға), ақылы қызмет көрсету – 3,5%-ға (4,6%-
ға) қымбаттады (1-график). 

 
1-график 

2013 жəне 2014 жж. қаңтар-сəуірдегі инфляция жəне  
оның құрамдас бөліктері 

 
 

2014 жылғы сəуірде инфляция жылдық көрсетуде 6,5% (2013 жылғы желтоқсанда – 
4,8%) болды. Азық-түлік тауарлары соңғы 12 айда 6,3%-ға (3,3%-ға), азық-түлікке 
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жатпайтын тауарлар – 6,4%-ға (3,3%-ға), ақылы қызметтер – 7,0%-ға (8,0%-ға) 
қымбаттады. 

 
2. 2014 жылғы 1-тоқсандағы төлем балансы (алдын ала нəтижелер) 
Төлем балансын алдын ала бағалау бойынша ағымдағы операциялар шотының 

профициті 2013 жылғы 1-тоқсандағы 2,2 млрд. АҚШ долларымен салыстырғанда 2014 
жылғы 1-тоқсанда 5,5 млрд. АҚШ долларын құрады.  

Ағымдағы операциялар шотының жақсаруы сауда балансы профицитінің 2013 
жылғы 1-тоқсанмен салыстырғанда 13,3 млрд. АҚШ долларына дейін (2013 жылғы 1-
тоқсанда 10,3 млрд. АҚШ доллары) 28,8%-ға ұлғаюы есебінен болды. Бұл ретте тауарлар 
экспорты 22,7 млрд. АҚШ долларына дейін 10,8%-ға өсті, ал тауарлар импорты 9,4 млрд. 
АҚШ долларына дейін 7,4%-ға қысқарды.  

Бастапқы кірістермен (еңбекақы, инвестициялық жəне басқа да бастапқы кірістер) 
операциялар бойынша ресурстардың нетто-əкетілуі 2013 жылғы 1-тоқсандағы 6,5 млрд. 
АҚШ долларымен салыстырғанда 6,2 млрд. АҚШ доллары болып бағаланды.  

Ағымдағы шоттың басқа құрамдас бөліктері бойынша халықаралық қызметтердің  
жəне қайталама кірістердің (ағымдағы трансферттің) теріс дисбаланстары тиісінше 1,4 
млрд. АҚШ долларын жəне 0,2 млрд. АҚШ долларын құрады.      

Алдын ала бағалау бойынша қаржылық шот сальдосы (Ұлттық Банктің резервтік 
активтерімен операцияларды есептемегенде) 2014 жылғы 1-тоқсанда 1,3 млрд. АҚШ 
долларын құрады (2013 жылғы 1-тоқсанда 0,7 млрд. АҚШ доллары).  

Шетелдік тікелей инвестициялар бойынша қаржы активтерін таза сатып алу 0,5 
млрд. АҚШ доллары сомасында теріс болып қалыптасты, ал міндеттемелерді таза 
қабылдау 2,1 млрд. АҚШ долларын құрады. Нəтижесінде тікелей инвестициялау 
операциялары бойынша теріс дисбаланс (таза əкеліну) 2013 жылғы 1-тоқсандағы 2,0 млрд. 
АҚШ долларынан 2014 жылғы 1-тоқсанда 2,6 млрд. АҚШ долларына дейін ұлғайды. 

Портфельдік инвестициялар бойынша оң сальдо 4,3 млрд. АҚШ долларын құрады. 
Портфельдік инвестициялар бойынша активтерді 4,1 млрд. АҚШ долларындағы таза 
сатып алу Ұлттық қордың шетелдік активтерінің өсуімен қамтамасыз етілді. Портфельдік 
инвестициялар бойынша міндеттемелерді таза қабылдау 0,2 млрд. АҚШ долларында теріс 
болып қалыптасты. 

 
3. Халықаралық резервтер мен ақша агрегаттары  
2014 жылғы сəуірде Ұлттық Банктің халықаралық резервтері ұлғайды. Ұлттық 

Банктің жалпы халықаралық резервтері 28,4 млрд. АҚШ долларына дейін 7,1%-ға ұлғайды 
(жыл басынан бері 15,1%-ға ұлғайды). Ұлттық Банктің таза халықаралық резервтері 7,6%-
ға өсіп, 27,6 млрд. АҚШ долларын құрады (жыл басынан бері 14,4%-ға ұлғайды). Ішкі 
валюта нарығында валютаны сатып алу жəне Ұлттық Банктегі Үкіметтің шоттарына 
валютаның түсуі Үкіметтің сыртқы борышына қызмет көрсетумен, Ұлттық қор активтерін 
толықтырумен, сондай-ақ банктердің Ұлттық Банктегі шетел валютасындағы 
корреспонденттік шоттарындағы қалдықтардың төмендеуімен ішінара 
бейтараптандырылды. Нəтижесінде таза валюта қорлары (ЕАВ) 2014 жылғы сəуірде 9,5%-
ға ұлғайды, алтындағы активтер оның əлемдік нарықтардағы бағасы шамалы төмендеген 
кезде жүргізілген операциялар салдарынан 1,7%-ға өсті. 

2014 жылғы сəуірде елдің халықаралық резервтері, жалпы алғанда, Ұлттық қордың 
шетел валютасындағы активтерін қоса алғанда (алдын ала деректер бойынша 73,6 млрд. 
АҚШ долл.) 102,0 млрд. АҚШ долларына дейін 2,7%-ға өсті (жыл басынан бері 7,1%-ға 
өсті). 

2014 жылғы сəуірде ақша базасы 6,6%-ға кеңейіп, 3633,3 млрд. теңге болды (жыл 
басынан бері 28,7%-ға кеңейді). Тар ақша базасы, яғни екінші деңгейдегі банктердің 
Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттерін есептемегендегі ақша базасы 3461,0 млрд. теңгеге 
дейін 2,4%-ға кеңейді. 
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2014 жылғы наурызда ақша массасы 12796,2 млрд. теңгеге дейін 2,9%-ға ұлғайды. 
Айналыстағы қолма-қол ақшаның көлемі 1319,9 млрд. теңгеге дейін 5,7%-ға азайды, банк 
жүйесіндегі депозиттер 4,0%-ға өсіп, 11476,3 млрд. теңге болды. Ақша массасы 
құрылымындағы депозиттердің үлесі 2014 жылғы қаңтар-наурызда тіркелген айналыстағы 
қолма-қол ақша көлемінің қысқаруы аясында депозиттер көлемінің өсуі нəтижесінде 2013 
жылғы желтоқсандағы 87,0%-дан 2014 жылғы наурызда 89,7%-ға дейін ұлғайды. 

Ақша мультипликаторы 2014 жылғы қаңтар-наурызда тіркелген ақша массасының 
өсу қарқынына қарағанда, ақша базасының кеңею қарқынының асып кетуі салдарынан 
2013 жылғы желтоқсандағы 4,11-ден 2014 жылғы наурыздың қорытындысы бойынша 
3,75-ке дейін төмендеді.  

 
4. Валюта нарығы  
2014 жылғы сəуірде теңгенің АҚШ долларына қатысты бағамы 1 АҚШ доллары 

үшін 182,01–182,07 теңге аралығында өзгерді. Айдың соңында теңгенің  биржалық бағамы  
бір АҚШ доллары үшін 182,06 теңге болды. 

2014 жылғы сəуірде қосымша сауда-саттықтардағы мəмілелерді қоса алғанда, 
Қазақстан қор биржасындағы биржалық операциялардың көлемі 2014 жылғы наурызбен 
салыстырғанда 51,7%-ға төмендеп, 4,0 млрд. АҚШ долларын құрады. Биржадан тыс 
валюта нарығында операциялардың көлемі 0,6 млрд. АҚШ долларына дейін 34,3%-ға 
төмендеді.  

Жалпы алғанда, ішкі валюта нарығындағы операциялардың көлемі 2014 жылғы  
наурызбен салыстырғанда 49,9%-ға төмендеп, 4,6 млрд. АҚШ долларын құрады.  

 
5. Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы 
2014 жылғы сəуірде Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарын 

орналастыру бойынша 4 аукцион өткізілді. Онда 7 жылдық МЕУКАМ (22,4 млрд. теңге), 
13 жылдық МЕУКАМ (8,0 млрд. теңге), 15 жылдық МЕУКАМ (6,3 млрд. теңге),               
16 жылдық МЕУКАМ (3,2 млрд. теңге) орналастырылды. 

Орналастырылған бағалы қағаздар бойынша тиімді кірістілік: 7 жылдық МЕУКАМ 
бойынша – 6,65%-ды, 13 жылдық МЕУКАМ бойынша – 7,1%-ды, 15 жылдық МЕУКАМ 
бойынша – 7,47%-ды, 16 жылдық МЕУКАМ бойынша – 7,41%-ды  құрады. 

Қаржы министрлігінің айналыстағы бағалы қағаздарының көлемі алдыңғы аймен 
салыстырғанда 0,6%-ға ұлғайып, 2014 жылғы сəуірдің аяғында 3695,3 млрд. теңгені 
құрады. 

  
Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттары.  
2014 жылғы сəуірде Ұлттық Банктің ноттарын орналастыру бойынша аукциондар 

өткізілген жоқ. 
Нəтижесінде 2014 жылғы сəуірдің аяғында айналыстағы ноттардың көлемі 2014 

жылғы наурызбен салыстырғанда өзгерген жоқ жəне 8,9 млрд. теңгені құрады. 
 

6. Банкаралық ақша нарығы 
2014 жылғы наурызда орналастырылған банкаралық депозиттердің жалпы көлемі 

2014 жылғы ақпанмен салыстырғанда 3,9%-ға ұлғайып, баламасында 3171,6 млрд. теңге 
болды.  

Теңгемен орналастырылған банкаралық депозиттердің көлемі 8,8%-ға ұлғайды 
жəне 121,9 млрд. теңге (орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің 3,8%-ы) болды. 
Бұл ретте теңгемен орналастырылған банкаралық депозиттер бойынша орташа алынған 
сыйақы мөлшерлемесі 2014 жылғы ақпандағы 3,3%-дан 2014 жылғы наурызда 5,8%-ға 
дейін өсті. 

2014 жылғы наурызда доллармен орналастырылған депозиттердің көлемі 2014 
жылғы ақпанмен салыстырғанда 0,6%-ға қысқарып, 16,3 млрд. АҚШ доллары 
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(орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінің 93,7%-ы) болды. Доллармен 
орналастырылған депозиттер бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 2014 
жылғы ақпандағы 0,053%-дан 2014 жылғы наурызда 0,046%-ға дейін төмендеді. 

Ресей рублімен жəне еуромен орналастырылған депозиттердің көлемі көп емес – 
орналастырылған депозиттердің жалпы көлемінен тиісінше 1,3% жəне 1,1%.   

Шетел валютасындағы банкаралық депозиттердің үлесі орналастырылған 
депозиттердің жалпы көлемінен 2014 жылғы ақпандағы 96,3%-дан 2014 жылғы наурызда 
96,2%-ға аздап қысқарды. Шетел валютасымен резидент емес банктерде орналастырылған 
депозиттердің үлесі орналастырылған банкаралық депозиттердің жалпы көлемінен 2014 
жылғы ақпандағы 95,0%-дан 2014 жылғы наурызда 95,7%-ға дейін өсті. 

Ұлттық Банк банктерден тартқан депозиттердің көлемі 2014 жылғы наурызда 2014 
жылғы ақпанмен салыстырғанда 73,7%-ға ұлғайып, 93,8 млрд. теңгені құрады. 

 
7. Депозит нарығы  
Депозиттік ұйымдардағы резиденттер депозиттерінің жалпы көлемі 2014 жылғы 

наурызда 11476,3 млрд. теңгеге дейін 4,0%-ға артты. Заңды тұлғалардың депозиттері бір 
айда 7380,6 млрд. теңгеге дейін 5,6%-ға өсті, жеке тұлғалардың депозиттері 4095,7 млрд. 
теңгеге дейін 1,3%-ға ұлғайды.  

Ұлттық валютадағы депозиттердің көлемі 2014 жылғы наурызда 3,2%-ға 6007,4 
млрд. теңгеге дейін (заңды тұлғалар – 6,7%-ға өсу, жеке тұлғалар – 3,8%-ға төмендеу) 
ұлғайды, шетел валютасындағы – 5,0%-ға 5468,9 млрд. теңгеге дейін (заңды тұлғалар – 
өсім 4,3%, жеке тұлғалар – өсім 6,0%) өсті. Теңгедегі депозиттердің үлес салмағы бір айда 
52,8%-дан 52,3%-ға дейін төмендеді. 

Халықтың (резидент еместерді қоса есептегенде) банктердегі салымдары 2014 
жылғы наурызда 4131,7 млрд. теңгеге дейін 1,2%-ға ұлғайды. Халық салымдарының 
құрылымында теңгедегі депозиттер 1883,6 млрд. теңгеге дейін 4,0%-ға төмендеді, шетел 
валютасындағы депозиттер 2248,0 млрд. теңгеге дейін 6,0%-ға көтерілді. Халық 
салымдарының құрамында теңгедегі депозиттердің үлес салмағы бір айда 48,0%-дан 
45,6%-ға дейін азайды. 

2014 жылғы наурызда мерзімді депозиттер 7731,9 млрд. теңгеге дейін 4,1%-ға 
ұлғайды. Мерзімді депозиттердің құрамында теңгедегі депозиттер 3865,6 млрд. теңгеге 
дейін 0,3%-ға төмендеді, шетел валютасындағы депозиттер 3866,4 млрд. теңгеге дейін 
9,0%-ға ұлғайды. 

2014 жылғы наурызда банктік емес заңды тұлғалардың теңгедегі мерзімді 
депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 6,1% (2014 жылғы ақпанда – 
4,3%), ал жеке тұлғалардың депозиттері бойынша – 7,5% (8,2%) болды. 

 
8. Кредит нарығы 
Банктердің экономиканы кредиттеуінің жалпы көлемі 2014 жылғы наурызда 

12166,6 млрд. теңгені құрап, 0,8%-ға өсті.   
Ұлттық валютадағы кредиттердің көлемі 7941,0 млрд. теңгеге дейін 0,01%-ға 

ұлғайды, шетел валютасындағы кредит көлемі 4225,6 млрд. теңгеге дейін 2,3%-ға өсті. 
Теңгедегі кредиттердің үлес салмағы бір айда 65,8%-дан 65,3%-ға дейін төмендеді. 

Ұзақмерзімді кредиттеу 2014 жылғы наурызда 9771,6 млрд. теңгені құрап, 0,4%-ға 
көтерілді, қысқамерзімді кредиттеу 2395,1 млрд. теңгеге дейін 2,4%-ға өсті. Ұзақмерзімді 
кредиттердің үлес салмағы бір айда 80,6%-дан 80,3%-ға дейін төмендеді. 

Заңды тұлғаларға берілген кредиттердің көлемі 2014 жылғы наурызда 8310,5 млрд. 
теңгеге дейін 0,4%-ға артты, жеке тұлғаларға кредиттер 3856,1 млрд. теңгеге дейін 1,8%-ға 
ұлғайды.  Жеке тұлғаларға берілген кредиттердің үлес салмағы бір айда 31,4%-дан 31,7%-
ға дейін ұлғайды. 
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Шағын кəсіпкерлік субъектілерін кредиттеу 2014 жылғы наурызда 1394,9 млрд. 
теңгеге дейін 1,8%-ға ұлғайды, бұл экономикаға берілген кредиттердің жалпы көлемінің 
11,5%-ын құрайды.  

Салалар бойынша банктердің экономикаға берілген кредиттерінің анағұрлым 
айтарлықтай сомасы сауда (жалпы көлемдегі үлесі – 19,1%), құрылыс (12,0%), өнеркəсіп 
(11,1%), көлік (3,7%) жəне ауыл шаруашылығы (3,6%) сияқты салаларға тиесілі. 

2014 жылғы наурызда банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютада берілген 
кредиттер бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 10,7% (2014 жылғы ақпанда – 
10,2%), жеке тұлғаларға – 19,7% (20,0%) болды. 

 
9. Экономиканың нақты секторы кəсіпорындары мониторингінің 2014 жылғы 

1-тоқсандағы нəтижелері туралы    

2014 жылғы сəуірде экономиканың нақты секторындағы ахуалды бағалау 
мақсатында 2014 жылғы 1-тоқсан бойынша кəсіпорындардың кезекті мониторингі 
жүргізілді. Ел экономикасының негізгі салаларын көрсететін мониторингке қатысушы 
кəсіпорындардың саны 2013 жылғы 4-тоқсан бойынша пікіртеріммен салыстырғанда 
2678-ден 2689-ға дейін, оның ішінде орташа жəне ірілері – 1551-ге дейін ұлғайды.   

2014 жылғы 1-тоқсанда теңге бағамының АҚШ долларына, еуроға жəне Ресей 
рубліне қатысы бойынша өзгеруінен шаруашылық қызметіне теріс əсері болған 
кəсіпорындардың үлесі ұлғайды (тиісінше 51,1%-ға, 38%-ға жəне 38,9%-ға дейін). Осы 
валюталарға қатысты теңге бағамының өзгеруінен шаруашылық қызметіне əсерін 
байқамаған кəсіпорындардың үлесі тиісінше 31,1%, 41,7% жəне 42,4% болды. 

2014 жылғы 1-тоқсанда кредит алған кəсіпорындардың үлесі шамалы төмендеді 
(2013 жылғы 4-тоқсанда 21,5%-дан 20%-ға дейін), ал банктердің кредиттері бойынша 
берешегі бар кəсіпорындардың саны алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда азайып, 36,4%-ды 
құрады. 2014 жылғы 2-тоқсанда кредит алуға кəсіпорындардың 23,8%-ы ниеттеніп отыр 
(2014 жылғы 1-тоқсанда - 22,4%). 
 Кəсіпорындардың инвестициялық белсенділігі айтарлықтай төмендеді: 
инвестицияларды қаржыландырмаған кəсіпорындардың үлесі өсті (37,1%-ға дейін), ал осы 
мақсаттарда меншікті қаражатын жəне банктердің кредиттерін пайдаланған 
кəсіпорындардың үлесі азайды (тиісінше 57,9%-ға жəне 5,6%-ға дейін). 
 Теңгедегі кредиттер бойынша орташа пайыздық мөлшерлемелердің деңгейі 12,1%-
дан 11,9%-ға дейін төмендеді, ал шетел валютасындағы кредиттер бойынша өсті (2013 
жылғы 4-тоқсандағы 9,3%-дан 9,8%-ға дейін). 

Кəсіпорындардың дайын өніміне деген жалпы сұраныс тұтастай алғанда 
экономиканың нақты секторы бойынша айтарлықтай төмендеді. Бұл ретте сұраныстың 
төмендегінін кəсіпорындардың 29,2%-ы (2013 жылғы 4-тоқсанда – 21,4%), ұлғайғанын 
пікіртерімге қатысушылардың 13,0%-ы (2013 жылғы 4-тоқсанда – 20,1%) атап өтті.  

«Тұру жəне тамақтану жөніндегі қызметтер», «өңдеуші өнеркəсіп», «көлік жəне 
қоймаға жинақтау», «құрылыс» сияқты салаларда сұраныстың айтарлықтай төмендегені 
байқалды. Сонымен қатар сұраныстың айтарлықтай өсуі «сумен қамту; кəріз жүйесі, 
қалдықтардың жинақталуын жəне бөлінуін бақылау» салаларында болды. Сұраныстың 
өсу қарқынының айтарлықтай баяулауы «электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа 
баптау» саласында болды.  

2014 жылғы 2-тоқсанда 2014 жылғы 1-тоқсанмен салыстырғанда тұтастай алғанда 
нақты сектор бойынша, кəсіпорындардың күтуінше, дайын өнімге деген сұраныс 
көтеріледі.  
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Кəсіпорындардың дайын өніміне деген баға тұтастай алғанда нақты сектор 
бойынша 2014 жылғы 1-тоқсанда айтарлықтай өсті. Салалар бойынша осындай 
бағалардың қалыпты өсуі сияқты ахуал «өңдеуші өнеркəсіп», «құрылыс», «электрмен 
жабдықтау, газ, бу беру…», «тұру жəне тамақтану жөніндегі қызметтер», «ауыл, орман 
жəне балық шаруашылығы», «сумен қамту; кəріз жүйесі…» салаларында байқалды.   

Тұтыну өнімдері мен қызметтерін өндіруші-кəсіпорындардың дайын өнімінің 
бағалары да (бұдан əрі – тұтыну өнімдері мен қызметтерінің бағалары) 2014 жылғы 1-
тоқсанда қалыпты өсуін жалғастырды.    

2014 жылғы 2-тоқсанда 2014 жылғы 1-тоқсанмен салыстырғанда тұтастай алғанда 
экономиканың нақты секторы бойынша дайын өнімге деген бағалардың өсу қарқынының 
аздап баяулауы күтіледі. Бағалардың өсу қарқынының айтарлықтай ұлғаюы «құрылыс», 
«өңдеуші өнеркəсіп», «ауыл, орман жəне балық шаруашылығы», «тұру жəне тамақтану 
жөніндегі қызметтер», «тау-кен өндіру өнеркəсібі» сияқты салаларда күтіледі.      

Тұтыну өнімдері мен қызметтерінің бағалары 2014 жылғы 2-тоқсанда, 
кəсіпорындардың күтуінше, қарқынның аздап баяулауымен қалыпты өсуін жалғастырады.   

2014 жылғы 1-тоқсанда шикізат пен материалдар бағалары салыстырмалы түрде 
жоғары қарқынмен өсуін жалғастырды. Бағалардың өсу қарқынының ұлғаюы «тұру жəне 
тамақтану жөніндегі қызметтер», «өңдеуші өнеркəсіп», «электрмен жабдықтау, газ, бу 
беру…», «құрылыс», «ауыл, орман жəне балық шаруашылығы», «тау-кен өндіру 
өнеркəсібі» сияқты салаларда байқалды.     

Бағалардың төмендеуін күтетін кəсіпорындар үлесі 2014 жылғы 1-тоқсандағы 
1,1%-дан 0,5%-ға дейін азайды.      

Нақты сектордың қаржылық жай-күйі, тұтастай алғанда, 2014 жылғы 1-тоқсанда 
аздап нашарлады: рентабельділігі төмен жəне шығынды кəсіпорындар үлесі ұлғайды 
(2013 жылғы 4-тоқсандағы 23,2%-дан 24,5%-ға дейін), рентабельділігі орташа жəне 
жоғары кəсіпорындар үлесі азайды (2013 жылғы 4-тоқсандағы 76,8%-дан 75,5%-ға дейін). 

 


