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1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал 

1 Мында жана мындан ары текст боюнча: убакыттын кыйла мурунку мезгилине шилтемелер 
2010-жылдын январь-декабрь айлары щчщн маалыматтардын жоктугу менен шартталган. 

1 -глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал

1.1. Товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр рыногундагы суроо-
талап жана сунуш

1.1.1. Суроо-талап 
2010-жылдагы алдын-ала алынган маалыматтар боюнча ИДПнын кё-

лёмщ кщндёлщк бааларда 2009-жылдагы ушул эле кёрсёткщчкё салыштыр-
ганда 1,4 пайызга тёмёндёё менен 212,2 млрд. сом деъгээлинде тщптёлгён 
(Кыргыз Республикасынын УСКнын докладына ылайык ИДПнын ёсщшщ 
2009-жылдын жыйынтыгы боюнча кайра каралган жана 2,3 пайыздан 2,9 
пайызга чейин корректировкаланган). «Кумтёр» алтын кенин казып алуу 
ишканаларын эске албаганда, ИДПнын кёлёмщ 2010-жылдын январь-
декабрь айларында 2,1 пайызга тёмёндёгён (2009-жылы ёсщш 3,4 пайыз-
ды тщзгён). Кароого алынып жаткан жылдын жыйынтыгы боюнча ИДПнын 
дефлятору 2009-жылдын январь-декабрь айларындагы 4,0 пайызга каршы 
6,9 пайыз деъгээлинде тщптёлгён.

2010-жылдын январь-ноябрь айларында1 эмгек акынын реалдуу ёсщшщ, 
алдын-ала алынган маалыматтар боюнча, 2009-жылдын тиешелщщ мезги-
линдеги 7,8 пайызга каршы 6,2 пайызды тщзгён.

Калктын кирешелерин дифференциациялоо, мурдагыдай эле жогору 
бойдон калууда. Акчалай кирешелердин жалпы кёлёмщн калктын 20 пай-
ыздык топтору боюнча бёлщштщрщщ кирешелери жогору болгон топтордун 
пайдасына тщптёлгён. Алсак, 2010-жылдын биринчи чейрегинин жыйын-
тыгы боюнча жашоо деъгээли алда канча жогору болгон топтордун кире-
шелеринин щлщшщ 2009-жылдын тиешелщщ мезгилиндегиге салыштырган-
да, 2,0 пайыздык пунктка кёбёйщщ менен калктын кирешелеринин жалпы 
кёлёмщнщн 45,0 пайызын тщзгён. Ал эми калктын азыраак камсыз болгон 
катмарынын 20 пайызынын кирешелеринин щлщшщ 0,7 пайыздык пунктка 
тёмёндёё менен 5,9 пайызды тщзгён.

1.1.1-сщрёт. Квинтиль топтору боюнча калктын акчалай кирешелеринин структурасы
(жыл башынан тартып)
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

2006 2007 2008 2009 2010** 

Сальдо 430,3 625,5 1 138,2 893,2 1 103,6
Агылып кирщщлёр 470,0 688,2 1 205,5 966,7 1 229,4

КМШ ёлкёлёрщ 436,7 648,8 1 141,4 894,4 1 177,4
Казакстан 0,0 7,0 27,9 31,4 35,0
Россия 436,6 641,8 1 113,5 862,9 1 142,3
Жана башкалар 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Алыскы чет ёлкёлёр 33,4 39,4 64,1 72,3 52,0
Бельгия 0,0 0,1 0,5 0,5 0,2
Улуу Британия 0,9 0,9 1,8 1,4 1,4
Германия 0,0 0,1 0,2 0,7 9,9
АКШ 32,2 38,3 61,4 69,5 40,4
Жана башкалар 0,1 0,0 0,2 0,3 0,1

Агылып чыгуулар 39,7 62,7 67,3 73,6 125,9
КМШ ёлкёлёрщ 38,5 60,2 65,0 71,8 124,1

Казакстан 0,0 0,2 2,5 0,7 0,4
Россия 38,4 60,0 62,5 71,1 123,6
Жана башкалар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Алыскы чет ёлкёлёр 1,2 2,5 2,3 1,8 1,8
Бельгия 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5
Германия 0,0 0,2 0,4 0,4 0,3
АКШ 1,1 2,1 1,7 1,1 0,9
Жана башкалар 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

* Аnelik, Blizko, Contact, Migom, MoneyGram, Western Union, Unistream, Золотая Корона, Лидер, Сибконтакт, 
Быстрая почта, Аллюр ж.б. которуу системалары жана “Кыргызпочтасы” МИ аркылуу которуулар.
**алдын-ала алынган маалыматтар.

Кароого алынып жаткан жылдын алдын-ала алынган маалыматтары 
боюнча жеке адамдардын акчалай каражаттарынын акча которуу система-
лары боюнча агылып кирщщсщнщн олуттуу ёсщшщ белгиленген. Бул жылы 
таза агылып кирщщнщн жалпы кёлёмщ 23,6 пайызга ёскён, ал эми 2009-жылы 
акчалай которуулардын агылып кирщщсщ 2008-жылдагыга салыштырганда 
21,5 пайызга кыскарган. Акчалай которуулардын негизги щлщшщ КМШ ёл-
кёлёрщнён тщшёт (Россия – 92,9 пайыз, Казакстан – 2,8 пайыз), ал эми алы-
скы чет ёлкёлёрдён жеке адамдардын акчалай которууларынын жалпы кё-
лёмщнён 4,2 пайыз тщшкён.

1.1.1-таблица. Жеке адамдардын которуу системасы боюнча которуулары*
(млн. АКШ долларында)

Мамлекеттик бюджеттин балансташуусунун начарлоосу белгиленген. 
Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын алдын-ала маалы-
маты боюнча мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы 2010-жылы 10,8 млрд. 
сомду же ИДПга карата 5,1 пайызды тщзгён (2009-жылдын ушул эле мезги-
линде мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы 2,9 млрд. сомду же ИДПга ка-
рата 1,5 пайызды тщзгён). 

Мурдагы мезгилдердей эле, 2010-жылы мамлекеттик бюджеттин чыга-
шаларын жылдын акырында ар кандай деъгээлде ёстщрщщ уланган, бул эко-
номикага кошумча инфляциялык басым жасаган. 

Мамлекеттик бюджеттин операциялык иштерге жалпы чыгашалары 
ёткён жылдын тиешелщщ кёрсёткщчщнё салыштырганда 11,5 млрд. сомго 
же 4,2 п.п. кёбёйщщ менен 2010-жылы 61,6 млрд. сомду же ИДПга кара-



7

1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал 

та 29,0 пайызды тщзгён. Кщндёлщк керектёёгё бюджеттик чыгашалардын 
кёбёйщщ тенденциясы белгиленщщдё. Алсак, эмгек акыга чыгашалар жана 
Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусуна, ошондой эле 2010-жыл 
щчщн социалдык пособиелерге чегерщщлёр 2009-жылдагы ушул эле кёрсёт-
кщчкё салыштырганда 3,7 п.п кёбёйщщ менен операциялык иштерге мамле-
кеттик чыгашанын жалпы кёлёмщнщн 51,6 пайызын тщзгён. 

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде финансылык эмес активдерди 
сатып алуу операциялары боюнча акча каражаттарынын таза агылып чы-
гуусу 6,6 млрд. сом чегинде катталган, бул 2009-жылдагы тиешелщщ кёр-
сёткщчкё караганда 1,6 млрд. сомго же 20,0 пайызга аз. 

Мамлекеттик бюджеттин кирешелери жана алынган расмий трансферт-
тери 2009-жылдагы ушул эле кёрсёткщчкё салыштырганда 3,7 пайызга кё-
бёйщщ менен 57,4 млрд. сомду же ИДПга карата 27,0 пайызды тщзгён. Мын-
да, салыктык кирешелер жана салыктык эмес тщшщщлёр мамлекеттик бюд-
жеттин операциялык иштерден кирешелеринин 9,4 п.п., ёсщшщнё салым ко-
шушкан, ал эми ошол эле учурда, расмий трансферттердин тщшщщлёрщнё 
салым терс болуу менен (-)5,7 п.п. чегинде катталган. 

1.1.2-сщрёт. Мамлекеттик бюджеттин аткарылышы
(жыл башынан тартып)
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Негизги капиталга инвестициялардын кёлёмщ 2010-жылдагы алдын-
ала алынган маалыматтар боюнча 2009-жылдагы ушул эле кёрсёткщчкё са-
лыштырганда реалдуу маанисинде 9,8 пайызга кыскарган жана номинал-
дык маанисинде 44 079,7 млрд. сомду тщзгён, ал эми 2009-жылдын жый-
ынтыгы боюнча бул кёрсёткщч 30,8 пайызга кёбёйгён. Негизги капиталга 
инвестициялардын кёлёмщнщн кыскаруусу 2010-жылы кайра ишетщщ ёнёр 
жай объектилеринен, электр энергиясын, газды жана сууну ёндщрщщ жана 
бёлщштщрщщдён жана мейманканаларды жана ресторандарды куруу чёй-
рёсщнён алынган каражаттардын тёмёндёёсщ менен шартталган.
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млн. сом,
кщндёлщк бааларда

реалдуу ёсщш,
ёткён жылга карата 

пайыздар

2009-ж.  2010-ж.  2009-ж.  2010-ж.  

Бардыгы 42 496,9 44 079,7 130,8 90,2
Ички инвестициялар 29 989,5 33 760,8 143,5 97,7

Республикалык бюджет (ёзгёчё кырдаалдарга 
каражаттар) 5 569,3 3 202,4 159,6 48,6
Жергиликтщщ бюджет 878,5 646,8 153,1 64,0
Ишканалардын, уюмдардын каражаттары 7 969,3 16 001,7 104,3 170,0
Банктын кредити 2 490,8 3 093,6 918,6 113,7
Калктын каражаты  13 081,2 10 805,6 147,2 83,5
Кайрымдуулук жардамы 0,4 10,7 - 23,3  эсе

Тышкы инвестициялар 12 507,4 10 318,9 107,8 72,1
Чет ёлкё кредити 7 436,1 5 536,6 178,8 65,3
Тике чет ёлкё инвестициялары 3 937,3 3 228,3 62,7 71,7
Чет ёлкё гранттары жана гуманитардык жардам 1 134,0 1 554,0 98,3 118,0

Булагы: УСК

Инвестицияларды негизги капиталга каржылоо булактарынын 
тщзщмщндё инвестициялардын реалдуу кёлёмщнщн 2009-жылдагы тие-
шелщщ кёрсёткщчкё салыштырганда, ички булактардын эсебинен 2,3 пай-
ызга, ал эми тышкы булактардын эсебинен 27,9 пайызга кыскаруусу бел-
гиленген. Негизги капиталга инвестициялар калктын каражаттарынын эсе-
бинен 26,5 пайызга тёмёндёгён, бул негизинен жекече курулуш иштери-
нин кёлёмщнщн жана жекече ишкердик иштерге инвестициялардын тёмён-
дёёсщ менен шартталган. Инвестициялардын кёлёмщ 2010-жылы ишкана-
лардын жана уюмдардын каражаттарынын эсебинен реалдуу мааниде 70,0 
пайызга ёскён («Кумтёр» алтын кенин иштеп чыгуучу ишканалардын эсе-
бинен инвестициялар).

2010-жылдын январь-декабрь айларында негизги капиталга инвестиция-
лардын тармактык тщзщмщндё бир аз щлщш тоо-кен ёнёр жай ишканаларынын 
тармагына – 27,4 пайыз («Кумтёр» алтын кенин казып алуу ишканасына ин-
вестициялар), транспортко жана байланышка – 16,9 пайыз («Бишкек-Нарын-
Торугарт», «Ош-Сарыташ-Иркештам», «Тараз-Талас-Суусамыр», «Ош-
Исфана», «Ош-Иркештам», «Тщштщк транспорт коридорун», «Тщп-Кеген», 
автомобиль жолдорун курууга жана реконструкциялоого, «Аймактын жол 
коридорун жакшыртуу» долбоору боюнча жолдорду реабилитациялоо-
го), ошондой эле электрэнергиясын, газды жана сууну ёндщрщщ жана бёл-
щштщрщщгё – 11,0 пайыз («Камбар-Ата-2»ГЭС) туура келген.

Коммерциялык банктардын кредит портфелинин кёлёмщ ёткён жыл-
дагыга салыштырганда 4,6 пайызга кёбёйщщ менен 26,4 млрд. сомду тщзгён 
(2009-жылдын жыйынтыгы боюнча тёмёндёё 1,5 пайызды тщзгён). Алар-
дын ичинде улуттук валютадагы кредиттер 22,2 пайызга, 11,7 млрд. сомго 
чейин кёбёйгён, ал эми ошол эле учурда валюталык кредиттер 14,7 млрд. 
сомду тщзщщ менен (АКШ долларынын курсунун ёзгёрщщсщн эске албаган-
да кыскаруу 11,8 пайызды тщзгён) 6,1 пайызга кыскарган. 

1.1.2-таблица. Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар



9

1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал 

1.1.3-таблица. Коммерциялык банктардын кредит портфелинин тармактык тщзщмщ

Банктардын кредиттеринин негизги бёлщгщ соода чёйрёсщнё багыттал-
ган. Бул кредиттердин кёлёмщ 2010-жыл ичинде 8,4 пайызга кёбёйсё, ал 
эми алардын щлщшщ 1,5 п.п ёскён. Айыл чарба сектору банктар тарабынан 
жигердщщ кредиттелщщчщ дагы бир башка сектор болуп саналган, бул тар-
макка кредиттердин кёлёмщ 8,6 пайызга ёскён, ал эми коммерциялык бан-
ктардын жалпы кредит портфелиндеги щлщшщ 12,2 пайыздан 12,7 пайыз-
га чейин кёбёйгён. Экономиканын башка тармактарынын кредиттёёдёгщ 
щлщшщ кыскарган: ипотека кредиттери - 12,2 пайыздан 10,8 пайызга чей-
ин, керектёёгё кредиттер 8,0 пайыздан 7,1 пайызга чейин. Транспорт жана 
байланыш чёйрёсщнё, даярдоого жана кайра иштетщщгё, социалдык кыз-
мат кёрсётщщлёргё жана башкаларга кредиттер суммардык тщрдё 13,0 пай-
ыз чегинде тщптёлгён.

1.1.3-сщрёт. Коммерциялык банктардын кредит портфелинин тармактык тщзщмщ
(бир мезгилдин акырына карата)

2009-ж. 2010-ж.  

бардыгы,  
млн. сом

ёсщш арымы,  
пайыздар

бардыгы,  
млн. сом

ёсщш арымы,  
пайыздар

Соода жана коммерциялык операциялар 10 457,7 113,2 11 336,8 108,4
Айыл чарбасы 3 084,3 105,1 3 349,7 108,6
Ёнёр жайы 3 087,9 85,9 2 852,6 92,4
Ипотека 1 950,3 80,2 2 038,6 104,5
Курулуш 2 028,0 95,7 1 882,5 92,8
Керектёё кредиттери 1 388,8 94,8 1 480,7 106,6
Жана башкалар 3 217,4 84,0 3 441,2 107,0
Кредит портфели 25 214,3 98,5 26 382,1 104,6

1.1.2. Сунуш
Экономиканын кайра иштетщщ ёнёр жайы, электрэнергиясын, газды 

жана сууну ёндщрщщ жана бёлщштщрщщ, транспорт жана байланыш сыяк-
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туу тармактарында ёндщрщштщн кёлёмщнщн ёсщшщ, ИДПнын кёлёмщнщн 
2009-жылдагы тиешелщщ кёрсёткщчщнё салыштырганда, болгону 1,4 пай-
ызга тёмёндёшщн камсыз кылуу менен айыл чарбасындагы, курулушта-
гы жана соодадагы тщшщщнщн олуттуу щлщшщн компенсациялаган. Мында, 
экономиканын тщзщмщ 2010-жылдын январь-декабрь айларында тёмёнкщчё 
тщптёлгён: айыл чарбасы ИДПнын жалпы кёлёмщнён – 18,5 пайыз, соода 
– 16,3 пайыз, иштеп чыгуу ёнёр жайы – 15,9 пайыз, транспорт жана байла-
ныш – 9,1 пайыз.

2009-ж. 2010-ж.   
ёсщш 

арымы, 
пайыздар

ёсщшкё 
салым, 

 п.п.

ёсщш 
арымы, 

пайыздар

ёсщшкё 
салым, 

 п.п.

Ички дщъ продукт 2,9 2,9 -1,4 -1,4
Дщъ кошулган нарк 2,9 2,5 -1,4 -1,2

Айыл чарбасы, мергенчилик жана токой чарбасы 6,7 1,6 -2,8 -0,5
Тоо кендерин казып алуу ёнёр жайы 7,7 0,0 -0,4 0,0
Кайра иштетщщ ёнёр жайы -9,3 -1,2 10,1 1,4
Э/энергиясын, газды жана сууну ёндщрщщ жана бёлщштщрщщ -2,6 0,0 11,0 0,2
Курулуш 22,1 1,2 -22,8 -1,5
Соода, ремонт 2,3 0,4 -6,4 -1,1
Мейманканалар жана ресторандар 4,2 0,1 -9,6 -0,1
Транспорт жана байланыш 5,1 0,4 2,5 0,2
Финансылык ишкердщщлщк 6,0 0,0 0,9 0,0
Кыймылсыз мщлк менен операциялар, ижара 1,1 0,0 -0,1 0,0
Мамлекеттик тескёё 2,5 0,1 2,2 0,1
Билим берщщ 1,4 0,1 0,6 0,0
Саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтарды сунуштоо -0,3 0,0 0,8 0,0
Коммуналдык жана жеке кызматтарды сунуштоо -6,3 -0,1 -0,4 0,0

Азык-тщлщккё таза салыктар 2,9 0,4 -1,4 -0,2
Булагы: УСК

1.1.4-таблица. ИДПнын ёсщшщнё/ тёмёндёшщнё иштин айрым тщрлёрщнщн салымы 

Кароого алынып жаткан жылдагы алдын-ала маалыматтар боюнча ёнёр 
жай ёндщрщшщнщн кёлёмщ 2009-жылдагы ушул эле кёрсёткщчкё салыштыр-
ганда 9,8 пайызга ёскён, ал эми «Кумтёр» алтын кен ишканаларын эске ал-
баганда, ёнёр жай ёндщрщшщнщн ёсщшщ 11,7 пайызды тщзгён; 2009-жыл-
дын жыйынтыгы боюнча ёнёр жайда тёмёндёё 8,1 пайызга, «Кумтёрдщ» 
эске албаганда - 10,1 пайызга жеткен. 2010-жылы ёнёр жай ёндщрщшщнщн 
ёсщшщ, кёбщнчё, 2009-жылдагы тёмёнкщ базанын эффектиси менен шарт-
талган.

Ёнёр жай ёндщрщшщнщн ёсщшщнё олуттуу салымды кайра иштетщщ 
ёнёр жай тармагы кошкон, анын ёсщшщ 2010-жылдагы алдын-ала маалы-
маттар боюнча 10,1 пайызды тщзгён. Кайра иштетщщ ёнёр жайынын экспор-
тко багытталган тёмёнкщдёй секторлору ёсщшкё кыйла салым кошушкан: 
металл ёндщрщщ жана даяр металл буюмдарын ёндщрщщ (ёсщш 106,7 пайыз-
ды тщзгён), башка металл эмес минералдык продуктуларды ёндщрщщ (139,8 
пайыз), текстиль жана тигщщ ёндщрщшщ (143,3 пайыз). 

Отчеттук жылдын акырына карата абал боюнча суусундуктарды жана 
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тамекини кошо алганда, тамак-аш продукцияларын ёндщрщщ 2009-жылда-
гы ушул эле кёрсёткщчкё караганда 2,2 пайызга тёмёндёгён, ал эми 2009-
жылы тамак-аш продукцияларын ёндщрщщ 10,6 пайызга ёскён. Тамак-аш 
продукцияларын ёндщрщщнщн тщзщмщндё 2009-жылдагы ушул эле кёр-
сёткщчтёрдщн, тиешелщщлщгщнё жараша 27,8 жана 44,8 пайызга ёсщшщнё 
караганда, кароого алынып жаткан жылдагы алдын-ала маалыматтар 
боюнча унду чыгаруу 12,2 пайызга, ал эми нанды чыгаруу 13,1 пайыз-
га кыскаруусу белгиленген. Ошол эле учурда, ёткён жылдагы тиешелщщ 
кёрсёткщчкё салыштырганда, эттин 2,3 пайызга, колбаса азыктарынын 
– 4,4 пайызга, сщттщн – 23,5 пайызга, макарондун, кесменин жана ундан 
жасалган азыктардын 42,4 пайызга ёсщшщ белгиленген.

ИДПнын тщзщмщндё айыл чарбанын салыштырма салмагынын тёмён-
дёё тенденциясы уланууда. Алсак, 2010-жылдагы алдын-ала маалыматтар 
боюнча айыл чарбанын экономиканын тщзщмщндёгщ щлщшщ 2009-жылдагы 
18,8 пайыздан 2010-жылы 18,5 пайызга чейин тёмёндёгён. Айыл чарба-
сында 2010-жылдын январь-декабрь айларында айыл чарба продукциясын 
чыгаруу кёлёмщнщн ёткён жылдагы тиешелщщ кёрсёткщчкё салыштырган-
да 2,8 пайызга тёмёндёгёндщгщ белгиленген, ал эми 2009-жылы айыл-чарба 
продукциясын чыгаруунун кёлёмщ 6,7 пайызды тщзгён. Республика боюнча 
дан эгиндеринин орточо тщшщмдщщлщгщ 2010-жылы гектарынан 26,9 цент-
нерди тщзгён (алгачкы кириштелген салмагында) бул, 2009-жылдагы деъ-
гээлинен 16,4 пайызга тёмён. 

2011-жыл ичиндеги алдын-ала маалыматтар боюнча соода жщгщртщщ 
ёткён жылдагы ушундай эле кёрсёткщчкё салыштырганда 6,8 пайызга кы-
скарган (2009-жылы соода операцияларын жщгщртщщнщн ёсщшщ 0,1 пайыз-
ды тщзгён). Соодадагы тёмёндёёлёр отчеттук жылдын январь-декабрь ай-
ларынын жыйынтыгы боюнча ИДПнын (-) 1,1 п.п. деъгээлине тёмёндёёсщ-
нё кошумча салым кошкон.

1.1.5-таблица. Соода операцияларынын динамикасы жана структурасы

2009-ж.   2010-ж.  
щлщшщ,  

пайыздар
ёсщш арымы, 

пайыздар
щлщшщ,  

пайыздар
ёсщш арымы, 

пайыздар
Соода 100,0 100,1 100,0 93,2
Авто жана мото техникаларын, 
тетиктерин сатуу 3,6 97,7 3,0 83,0

Техникалык жактан тейлёё жана авто 
ремонт 0,6 110,3 0,5 87,3

Мотор майлары менен чекене сатуу 7,2 120,2 9,6 97,7
Дщъ соода 34,1 94,5 32,6 91,4
Чекене соода 54,3 101,0 53,9 94,5
Тиричилик буюмдарын ремонттоо 0,2 73,6 0,2 84,9
Булагы: УСК
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1 Банктык эмес финансы кредит мекемелери тарабынан регулятивдик отчеттор жарым жылдык не-
гизде берилет.

1.2. Акча-кредит чёйрёсщндёгщ тенденциялар1

Акча базасы
Акча базасы 2010-жылдын тёртщнчщ чейрегинде 10,2 пайызга кёбёйщщ 

менен 2011-жылдын 1-январына карата 48,6 млрд. сомду тщзгён (2009-жыл-
дын тёртщнчщ чейрегинде акча базасынын кёбёйщщсщ 13,3 пайыз чегинде 
катталган). Бщтщндёй алганда 2010-жыл щчщн акча базасы 18,4 пайызга кё-
бёйгён.

Отчеттук жылдын тёртщнчщ чейрегинде акча базасынын ёзгёрщщсщнё 
(+4,5 млрд. сом) аны 6,1 млрд. сомго кёбёйткён Ёкмёттщн операциялары 
таасирин тийгизген, ал эми Улуттук банктын операциялары акча базасын 
1,6 млрд. сомго азайткан. Салыштыруу щчщн: 2009-жылдын тёртщнчщ чей-
регинде акча базасынын кёбёйщщсщ 4,8 млрд. сомду тщзгён, мында акча ба-
засынын ёсщшщнё Ёкмёттщн кошкон салымы 4,9 млрд. сом чегинде кат-
талган, ошол эле учурда, Улуттук банктын операциялары акча базасын 0,1 
млрд. сомго азайткан.

Жщгщртщщдёгщ акча 2010-жылдын тёртщнчщ чейрегинде 8,2 пайызга 
кёбёйщщ менен (2009-жылдын тёртщнчщ чейрегинде кёбёйщщ 14,9 пайыз-
ды тщзгён) 2011-жылдын 1-январына карата 43,3 млрд. сом чегинде каттал-
ган. Жщгщртщщдёгщ акчанын ёсщшщ 2010-жыл ичинде 21,1 пайызды тщзгён.

2010-жылдын тёртщнчщ чейрегинде акча базасынын тщзщмщндё 
жщгщртщщдёгщ нак акчалардын щлщшщнщн 2010-жылдын декабрь айынын 
акырына карата 90,7 пайыздан 89,1 пайызга чейин кыскаруусу жщргён, 
буга ылайык коммерциялык банктардын Улуттук банктагы корреспондент-
тик эсептериндеги каражаттарынын щлщшщ 9,3 пайыздан 10,9 пайызга чей-
ин азайган.

М2 акча топтому
М2 акча массасы 2011-жылдын 1-январына карата 53,7 млрд. сом-

ду тщзщщ менен 2010-жылдын тёртщнчщ чейрегинде 8,8 пайызга кёбёйгён 
(2009-жылдын тёртщнчщ чейрегинде М2 акча массасынын кёбёйщщсщ 14,4 
пайызды тщзгён). Ушуну менен бирге эле, М2 акча топтомун тщзщщчщлёр да 
кёбёйгён: банктардан тышкаркы акчалар (М0) – 8,0 пайызга, улуттук ва-
лютадагы депозиттер – 11,6 пайызга, анын ичинде которулма депозиттер 
(талап кылганга чейин) – 11,7 пайызга жана башка депозиттер (мёёнёттщщ) 
– 11,4 пайызга. 

Бщтщндёй 2010-жыл ичинде М2 акча базасынын ёсщшщ 23,6 пайызды 
тщзгён.

М2Х акча топтому
Чет ёлкё валютасындагы депозиттерди камтыган М2Х кеъири мааниде 

колдонулуучу акча массасынын кёлёмщ 2010-жылдын тёртщнчщ чейрегин-



13

1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал 

де 10,0 пайызга кёбёйщщ менен (2009-жылдын ушул эле мезгилинде М2Х 
кёбёйщщсщ 15,3 пайыз чегинде болгон эле) 2011-жылдын 1-январына карата 
69,2 млрд. сомду тщзгён. Ушуну менен бирге эле М2Х кеъири мааниде кол-
донулуучу М2Х акча массасын тщзщщчщлёр да кёбёйгён: банктардан тыш-
каркы акчалар (МО) – 8,0 пайызга, депозиттердин жалпы кёлёмщ1 – 13,1 
пайызга. Чет ёлкё валютасындагы депозиттердин кёбёйщщсщ 2010-жылдын 
тёртщнчщ чейрегинде 14,3 пайызды, ал эми улуттук валютадагы депозит-
тердики – 11,6 пайызды тщзгён (2009-жылдын тёртщнчщ чейрегинде депо-
зиттердин жалпы кёлёмщ 15,7 пайызга, ал эми банктардан тышкаркы акча-
лар – 15,1 пайызга кёбёйгён). 

Бщтщндёй алганда, 2010-жыл ичинде М2Х кеъири манидеги акча мас-
сасы 21,1 пайызга кёбёйгён.

Кароого алынып жаткан жылдын тёртщнчщ чейрегинде М2Х кеъири 
акча массасынын тщзщмщ щчщнчщ чейректегиге караганда тёмёнкщчё ёзгёр-
гён:

– банктан тышкаркы нак акчалардын щлщшщ 61,0 пайыздан 59,9 пайыз-
га чейин азайган; 

– улуттук валютадагы депозиттердин щлщшщ 17,5 пайыздан 17,7 пайыз-
га чейин кёбёйгён; 

– чет ёлкё валютасындагы депозиттердин щлщшщ 21,5 пайыздан 22,3 
пайызга чейин кёбёйгён.

Финансылык ортомчулуктун деъгээлин мщнёздёгён М2Х кеъири маа-
нидеги акчалардын мультипликатору 2010-жылдын сентябрь айынын акы-
рындагы 1,426 дан 2010-жылдын декабрь айынын акырына карата 1,424 кё 
чейин азайган (2009-жылдын декабрь айынын акырына карата – 1,391).

М2Х кеъири мааниде колдонулуучу акчаны жщгщртщщ ылдамды-
гы декабрь айынын акырына карата 3,6 тщзщщ менен ёзгёрщщсщз калган 
(2009-жылдын декабрь айынын акырына карата – 4,2). Мында, М2Х акча 
топтому боюнча эсептелген жщгщртщщ ылдамдыгынын тескери кёрсёткщчщ-
экономиканы монеттештирщщ коэфициенти, сентябрь айынын акырындагы 
27,4 пайыздан декабрь айынын акырына карата 27,9 пайызга бир аз ёскён 
(2009-жылдын декабрь айынын акырына карата – 24,0 пайыз).

1 Банк тутумунун аналитикалык балансынын маалыматтары боюнча ёзщнё жеке адамдардын жана 
юридикалык жактардын, ошондой эле башка финансы-кредит мекемелеринин депозиттерин кам-
тыйт, мында Ёкмёттщн жана резидент эместердин депозиттери эске алынбайт.
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Улуттук банк, ёз ноталарын щстёк ликвиддщщлщктщ алып салуу инстру-
менти катары колдонуу менен жщгщртщщ мёёнётщ 7 жана 14 кщндщк нота-
ларын жайгаштыра баштаган жана ёз ноталарын эмиссиялоо кёлёмщн кё-
бёйтщщнщ уланткан. Алсак, Улуттук банктын ноталарын сунуштоонун ар 
жумалык кёлёмщ 8,4 тён 303,2 млн. сомго чейин ёскён. Мындан тышка-
ры, чейрек ичинде аукциондон тышкары 122,0 млн. сом суммасында нота-
лар кошумча жайгаштырылган. Ёз кезегинде, ноталарга карата суроо-талап 
аларды сунуштоого караганда жайыраак ёскён, ал эми эмиссиянын аукци-
ондордо жарыяланган кёлёмщ бул мезгилде берилген билдирмелердин кё-
лёмщнён олуттуу арткан, бул алардын кирешелщщлщгщнщн жогорулоо-
суна таасирин тийгизген. Алсак, орточо алганда, чейрек ичинде Улуттук 
банктын жалпы орточо салмактанып алынган кирешелщщлщгщ 2010-жыл-
дын щчщнчщ чейрегине салыштырганда 2,0 п.п кёбёйщщ менен 4,4 пайыз-

1.2.1-сщрёт. Акча топтомдорунун жылдык номиналдык ёсщш арымы
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1.2.2-сщрёт. Акча рыногунун чендеринин динамикасы
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ды тщзгён. Анын ичинде, жщгщртщщ мёёнётщ 7 кщндщк ноталардын сегмен-
тинде кирешелщщлщк 4,2 пайызды, 14-кщндщк ноталар – 4,3 пайызды жана 
жщгщртщщ мёёнётщ 28 кщндщк ноталардын кирешелщщлщгщ 2,4 п.п. кёбёйщщ 
менен 4,8 пайызды тщзгён. 2009-жылдын тиешелщщ чейрегине салыштыр-
ганда, жщгщртщщ мёёнётщ 7 кщндщк ноталардын кирешелщщлщгщ 2,9 п.п., 
14-кщндщк ноталардыкы – 2,8 п.п. жогорулаган, ал эми жщгщртщщ мёёнётщ 
28 кщндщк ноталардын кирешелщщлщгщ 3,2 п.п. кёбёйгён.

1.2.3-сщрёт. Улуттук банктын ноталарынын кирешелщщлщк динамикасы
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Жщгщртщщ мёёнётщ 7 кщндщк ноталар Жщгщртщщ мёёнётщ 14 кщндщк ноталар
Жщгщртщщ мёёнётщ 28 кщндщк ноталар

Улуттук банктын жщгщртщщ мёёнётщ 28 кщндщк ноталарынын орточо 
маанилик кирешелщщлщгщ катары аныкталып, акыркы 4 аукциондо калып-
танган эсептик чени, жылдын акырына карата 5,5 пайызды тщзгён. Ал эми 
«овернайт» кредиттери боюнча чен бир мезгилдин акырына карата 6,6 пай-
ыз чегинде катталган. Улуттук банк, кароого алынып жаткан чейрек ичин-
де 5,1 пайыз орточо чен менен 498,0 млн. сом жалпы суммадагы «овер-
найт» кредиттерин коммерциялык банктарга берген. 

МКВлардын биринчилик рыногунда Финансы министрлиги 12 айлык 
МКВлардын сунушун кыскартуу менен 3 жана 6 айлык МКВларды жай-
гаштыруунун кёлёмщн ёзгёрщщсщз калтырган. Мында, инвесторлор тарабы-
нан суроо-талап ёскён, бул МКВлар рыногунун бардык сегменттеринде ки-
решелщщлщктщн акырындап тёмёндёёсщнё таасирин тийгизген. Алсак, ка-
роого алынып жаткан мезгил ичинде МКВлардын жалпы орточо салмакта-
нып алынган кирешелщщлщгщ ёткён чейректеги тиешелщщ кёрсёткщчкё са-
лыштырганда 0,2 п.п. азаюу менен 13,0 пайызды тщзгён. 3 айлык МКВлар-
дын кирешелщщлщгщ 5,1 пайызды тщзщщ менен 0,8 п.п. тёмёндёгён, ал эми 
6 айлык МКВлар 1,8 п.п., 9,4 пайызга чейин кёбёйгён, бул ёткён чейрек-
теги кёптёгён аукциондордун ёткён жок деп таанылышына байланыштуу 
болгон. 12 айлык МКВлардын сегментинде да кирешелщщлщк (1,1 п.п.) 15,9 
пайызга чейин ёскён, бул октябрь айында анын маанисинин олуттуу кё-
бёйщщсщнё шартталган. МКВлардын кирешелщщлщгщнщн жалпы деъгээли 
2009-жылдын тиешелщщ чейрегиндеги ушундай эле кёрсёткщчкё салыш-
тырганда 8,0 п.п. ёскён. 
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2010-жылдын тёртщнчщ чейрегинде инвесторлор тарабынан суроо-
талаптын болбогондугунан улам МКОну жайгаштыруу боюнча бир эле аук-
цион ёткёрщлгён, жайгаштыруунун кёлёмщ 10,2 млн. сомду тщзгён. Аук-
циондун жыйынтыгы боюнча кирешелщщлщк ёткён чейректеги 18,7 пайыз 
орточо маанисине караганда 18,9 пайыз чегинде катталган.

Улуттук валютадагы банктар аралык кредиттердин наркы рынокто 
Улуттук банктын ноталарынын кирешелщщлщгщнщн, демек Улуттук банк-
тын эсептик ченинин ёсщшщнщн таасири астында ёскён. Орточо алганда, 
отчеттук чейрек ичинде репо операциялары сегментиндеги чен, ёткён чей-
ректеги ушул сыяктуу эле кёрсёткщчкё салыштырганда 1,0 п.п. ёсщщ ме-
нен 5,0 пайызды тщзгён. Улуттук валютадагы банктар аралык кредиттердин 
наркы 1,2 п.п., 5,1 пайызга чейин жогорулаган. 2009-жылдын тёртщнчщ чей-
регине салыштырганда репо операциялары боюнча орточо пайыздык чен 
2,0 п.п., ал эми улуттук валютадагы банктар аралык кредиттер сегментин-
де 3,2 п.п. ёскён.

Ички банктар аралык кредит рыногунда кароого алынып жаткан чей-
рек ичинде, чет ёлкё валютасындагы операциялар сегментинде 3,0 пайыз 
чендеги бир бщтщмгё келишилген.

1.3. Тышкы экономикалык шарттар 

Соода балансы1 
Алдын-ала алынган маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасы-

нын соода балансынын тартыштыгы 2009-жылдын тёртщнчщ чейрегинде-
ги кёрсёткщчкё салыштырганда 2,2 эсеге кёбёйщщ менен отчеттук жылдын 
тёртщнчщ чейрегинде 502,8 млн. АКШ долларын тщзгён. 

Тышкы соода жщгщртщщ отчеттук мезгил ичинде 2009-жылдын тиешелщщ 
мезгилине салыштырганда 6,1 пайызды ёсщщ менен 1 524,1 млн. АКШ дол-
лары чегинде катталган. Кыргызстандын соода боюнча мамилелери тыш-

1.2.4-сщрёт. МБКнын кирешелщщлщк динамикасы
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кы соода жщгщртщщсщ 14,8 пайызга ёскён КМШ ёлкёлёрщ менен кый-
ла ёнщккён, ал эми алыскы чет ёлкёлёр менен 1,4 пайызга тёмёндёгён.

1.3.1-сщрёт. Тышкы соода

Товарлардын экспорту (ФОБ баасында) 2009-жылдын тёртщнчщ чей-
регине салыштырганда 15,2 пайызга азаюу менен 2010-жылдын тёртщнчщ 
чейрегинде 510,7 млн. АКШ долларын тщзгён. Мындай тенденциянын 
тщптёлщшщ алыскы чет ёлкёлёргё экспорттун 22,8 пайызга же 86,6 млн. 
АКШ долларына жана КМШ ёлкёлёрщнё 2,1 пайызга же 4,6 млн. АКШ 
долларына кыскаруусу менен шартталган. 

Отчеттук мезгил ичинде экспорттолуучу товарлардын негизги топто-
рунун1 салыштырма салмагы тёмёнкщчё тщптёлгён: аралык товарлары экс-
порттун чогуу алгандагы кёлёмщнён 60,6 пайыз, керектёё товарлары – 24,0 
пайыз, энергопродукциялар – 6,0 пайыз, чийки заттар – 6,0 пайыз.

8,3 пайызга кыскаруусуна карабастан, кароого алынып жаткан жылдын 
тёртщнчщ чейрегинде «аралык товарлар» экспорттун эъ ири функционал-
дык статьясынан болушун улантууда, анын кёлёмщ 258,1 млн. АКШ долла-
рын тщзёт. Алтын, мурдагыдай эле, бул статьянын негизги тщзщщчщлёрщнён 
болуп саналат, анын экспортунун кёлёмщ 209,0 млн. АКШ долларына тё-
мёндёё менен 14,9 пайызга кыскарган. Алтынды берщщлёрдщн кыскаруусу, 
бул баалуу металлды ёндщрщщ кёлёмщнщн тёмёндёгёндщгщнён улам, экс-
порттун физикалык кёлёмщнщн 29,3 пайызга азаюусу менен тщшщндщрщлёт.

Керектёё товарларынын экспорту 36,2 пайызга ёсщщ менен 102,4 млн. 
АКШ долларын тщзгён. Бул статья боюнча экспорттун кёбёйщщсщнё негиз-
ги салым азык-тщлщк товарларын берщщлёр менен кошулган, анын кёлёмщ 
50,0 пайызга же 20,1 млн. АКШ долларына ёскён. Эъ оболу, бул 7,7 эсеге 
(10,8 млн. АКШ долларына) ёскён кщрщчтщн экспорту, ал берщщлёрдщн фи-
зикалык кёлёмщнщн тёмёндёёсщндё экспорттук баалардын олуттуу ёсщшщнё 
шартталган. Ошондой эле, экспорттук баалардын тёмёндёёсщндё физика-
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лык кёлёмщнщн кёбёйщщсщнщн эсебинен, жашылчалар (26,0 пайызга же 4,5 
млн. АКШ долларына); баалардын олуттуу ёсщшщнщн эсебинен, дан эгин-
деринен алынган продукциялар (3,3 эсеге же 2,1 млн. АКШ долларына) сы-
яктуу товардык позициялар боюнча экспорттун ёсщшщ байкалган. 

Азык-тщлщктён башка товарлар тщзщмщндё тёмёнкщдёй товардык по-
зициялар боюнча экспорттун ёсщшщ байкалган: автомобилдер (4,4 эсеге 
же 2,6 млн. АКШ долларына) – кёбщнчё, баалардын ёсщшщнщн эсебинен, 
пластмассадан жасалган буюмдар (87,2 же 0,5 млн. АКШ долларына). Бу-
лар менен катар эле, негизинен физикалык кёлёмщнщн тёмёндёёсщнщн эсе-
бинен кийим-кече жана ага тиешелщщ буюмдарды (5,6 пайызга же 1,1 млн. 
АКШ долларына), телефон аппараттарын (69,9 пайызга же 1,1 млн. АКШ 
долларына) экспорттоонун тёмёндёёсщ байкалган. 

Энергопродукциялардын экспорту кароого алынып жаткан жылдын 
тёртщнчщ чейрегинде 54,9 пайызга тёмёндёё менен 25,5 млн. АКШ дол-
ларын тщзгён. Энергопродукциялардын экспортунун негизги товардык но-
менклатурасында баалардын жогорулоосунан улам, башка ёлкёлёрдё, 
кёбщнчё Ёзбекстанда ага карата суроо-талаптын басаъдоосунун натый-
жасында, авиакеросиндин реэкспорту боюнча (70,9 пайызга же 26,0 млн. 
АКШ долларына) кыйла тёмёндёё белгиленген. Мындан тышкары, фи-
зикалык кёлёмщнщн ёсщшщнё карабастан, экспорттук баалардын тёмёндёёсщ 
электрэнергиясын экспорттоонун кёлёмщнщн 52,8 пайызга же 12,0 млн. 
АКШ долларына тёмёндёёсщнё алып келген.

Чийки заттардын экспорту 72,7 пайызга кыскаруу менен 25,8 млн. 
АКШ долларын тщзгён. Бул категориянын экспорттун жалпы кёлёмщндёгщ 
салыштырма салмагы 12,1 п.п кескин тёмёндёё менен 6,0 пайыз чегинде 
катталган. Бул, органикалык эмес химиялык заттарды берщщлёрдщн физи-
калык кёлёмщнщн 84,5 пайызга тёмёндёёсщ менен тщшщндщрщлёт, ал нарктык 
мааниде 69,2 млн. АКШ долларына тёмёндёёгё алып келген. Бул товардык 
позиция чийки зат продукциясынын негизги щлщшщн тщзгён. Белгиленген 
тёмёндёё пахтаны (22,4 пайызга же 3,1 млн. АКШ долларына), тирщщ мал-
ды (79,7 пайызга же 1,3 млн. АКШ долларына), ошондой эле тамекини (2,5 
эсеге же 0,8 млн. АКШ долларына) берщщлёрдщн ёсщшщ менен жарым жар-
тылай компенсацияланган. 

Товарларды экспорттоонун географиялык тщзщмщндё 2010-жылдын 
тёртщнчщ чейрегинде алыскы чет ёлкёлёр тобу (чогуу алгандагы экспорт-
тун 67,2 пайызы) алдыъкылардан болушкан. Мурдагыдай эле, бул топтон 
Швейцария (42,5 пайыз) кыйла ири ёнёктёштён болгон. Мында, Фран-
ция жана БАЭ сыяктуу ёлкёлёрдщн позицияларынын ёзгёрщщсщ байкалган. 
Экспорттун жалпы кёлёмщндё Франциянын щлщшщ 2009-жылдын тёртщнчщ 
чейрегиндеги 7,2 пайызга караганда 3,0 пайыз чегинде тщптёлгён, бул ор-
ганикалык эмес химиялык заттарды аталган ёлкёгё берщщлёрдщн кыйла тё-
мёндёёсщ менен тщшщндщрщлёт. БАЭнин щлщшщ алтынды экспорттоонун 
кёлёмщнщн кёбёйщщсщнщн натыйжасында 1,4 пайыздан 7,5 пайызга чейин 
кёбёйгён. 

Кароого алынып жаткан чейрек ичинде КМШ ёлкёлёрщнщн щлщшщ экс-
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порттун чогуу алгандагы кёлёмщнщн 32,8 пайызын тщзгён. Бажы Союзу-
на катышуучу ёлкёлёргё экспорттун кёлёмщ тёртщнчщ чейректе абсолют-
тук мааниде 20,0 пайызга же 19,9 млн. АКШ долларына кёбёйгён. Мын-
да Россия жана Казакстан кыргыз экспортун негизги керектёёчщлёрдён бо-
лушкан.

ФОБ баасында товарлардын импорту1 отчеттук жылдын тёртщнчщ чей-
регинде 21,3 пайызга ёсщщ менен 1 013,5 млн. АКШ долларын тщзгён. КМШ 
ёлкёлёрщнён импорт кёбщрёёк (23,1 пайызга) ёскён, ал эми ошол эле учур-
да алыскы чет ёлкёлёрдён импорттун ёсщшщ 19,3 пайызды тщзгён.

Функционалдык тщзщмгё ылайык2 2010-жылдын тёртщнчщ чейрегинин 
жыйынтыгы боюнча импорттук операцияларда эъ ири товардык категория-
лардан болуп керектёё товарлары (импорттун чогуу алгандагы кёлёмщнён 
31,9 пайыз), энергопродукциялар (30,1 пайыз) жана аралык товарлары (19,2 
пайыз) саналышкан.

Отчеттук мезгил ичинде керектёё багытындагы товарлардын импор-
ту 4,1 пайызга кёбёйщщ менен 349,3 млн. АКШ доллар кёлёмщнё жеткен. 
Мында, азык-тщлщк товарларынын 21,9 пайызга ёсщшщ белгиленген, ал эми 
азык-тщлщктён башка товарлардын келип тщшщщлёрщ 5,7 пайызга тёмёндё-
гён. 

Берщщлёрдщн физикалык кёлёмщнщн кёбёйщщсщ сыяктуу эле, импорттук 
баалардын ёсщшщнщн натыйжасында да эт жана эт азыктары (69,1 пайызга 
же 10,1 млн. АКШ долларына), ёсщмдщк майы (81,4 пайызга же 7,2 млн. 
АКШ долларына) сыяктуу позициялар боюнча импорттун нарктык маани-
де ёсщшщ белгиленген. Мындан тышкары, кёбщнчё, баалардын ёсщшщнщн 
эсебинен минералдык суулардын жана алкоголсуз суусундуктардын (51,8 
пайызга же 2,4 млн. АКШ долларына) импортунун кёлёмщ кёбёйгён. Ушу-
ну менен катар эле, баалардын ёсщшщнё салыштарганда физикалык кё-
лёмдщн олуттуу тёмёндёёсщ, канттын (45,1 пайызга же 5,6 млн. АКШ дол-
ларына), жемиштердин (54,4 пайызга же 5,0 млн. АКШ долларына) жана 
кофенин, чайдын жана какаонун (20,0 пайызга же 4,3 млн. АКШ доллары-
на) импортунун нарктык кёлёмщнщн тёмёндёёсщнё таасирин тийгизген.

Азык-тщлщктён башка товарлардын курамында импорттун тёмён-
дёёсщ байкалган, ал кёбщнчё бут кийимди (66,0 пайызга же 29,5 млн. АКШ 
долларына), автомобилдерди (39,4 пайызга же 17,8 млн. АКШ доллары-
на) жана эфир майларын (41,8 пайызга же 6,5 млн. АКШ доллары-
на) берщщлёрдщн физикалык кёлёмщнщн тёмёндёёсщнщн эсебинен жщргён. 
Ошондой эле, кийим-кече жана ага тиешелщщлёрдщн импортунун нарктык 
кёлёмщнщн 27,8 пайызга тёмёндёёсщ белгиленген. Мында, кёбщнчё, баалар-
дын ёсщшщнщн эсебинен дары-дармектердин келип тщшщщлёрщнщн ёсщшщ 
(32,2 пайызга же 8,0 млн. АКШ долларына) катталган.

Энергопродукциялардын импорту отчеттук мезгил ичинде 48,1 пайыз-
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га кёбёйщщ менен 330,4 млн. АКШ долларын тщзгён. Энергопродукция-
лардын импортунун 88,0 пайыздан ашыгыраагы мунайзаттарынын келип 
тщшщщлёрщнё туура келген, анын кёлёмщ 2009-жылдын салыштыруу щчщн 
алынган чейрегиндегиге караганда, кароого алынып жаткан чейрек ичин-
де 49,0 пайызга кёбёйгён, бул баалардын 38,0 пайызга кёбёйщщсщ сыяк-
туу эле, берщщлёрдщн кёлёмщнщн 7,9 пайызга ёсщшщ менен шартталган. 
Кёбщнчё, баа факторунун таасири астында, авиакеросиндин жана дизель 
отунунун импорту ёскён, мында автомобиль бензининин келип тщшщщлёрщ 
бир аз тёмёндёгён. Жаратылыш газынын келип тщшщщлёрщнщн физикалык 
кёлёмщнщн кыскарышы жана бир эле учурда ага карата импорттук баанын 
ёсщшщ, нарктык маанисинде бир аз кёбёйщщсщн (1,6 пайызга же 0,3 млн. 
АКШ долларына) шарттаган.

Аралык товарлар тобу боюнча импорттун кёлёмщ 210,1 млн. АКШ 
долларын тщзгён, бул 2009-жылдагы ушул эле мезгилге салыштырганда 
13,5 пайызга жогору.

Баа жана сандык факторлордун таасири астында электрэнергиясын 
(7,2 эсеге же 2,0 млн. АКШ долларына) жана жер семирткичтерди (23,5 
пайызга же 1,9 млн. АКШ долларына) бёлщштщрщщ щчщн щиттердин, па-
нелдердин жана башка монтаждык негиздердин келип тщшщщлёрщ кёбёй-
гён. Ошондой эле, баалардын 45,2 пайызга ёсщшщнщн эсебинен резина дёъ-
гёлёктёрщнщн келип тщшщщлёрщнщн кёбёйщщсщ (40,5 пайызга же 4,1 млн. 
АКШ долларына) белгиленген. 

Келип тщшщщлёрдщн физикалык кёлёмщнщн кыскаруусу кездемелердин 
(20,2 пайызга же 3,3 млн. АКШ долларына), иргёё, электен ёткёрщщ, май-
далоо щчщн машина тетиктеринин (48,5 пайызга же 2,1 млн. АКШ доллары-
на), жыгачтын (26,8 пайызга же 1,7 млн. АКШ долларына), боелгон жана 
ийленген заттардын (5,2 пайызга же 1,1 млн. АКШ долларына) импортунун 
тёмёндёёсщнё алып келген.

Географиялык тщзщмгё ылайык импорттун негизги щлщшщ КМШ ёл-
кёлёрщнён 53,7 пайыз тщшкён. Алыскы чет ёлкёлёрдщн щлщшщ, тиеше-
лщщлщгщнё жараша 46,3 пайыз чегинде катталган. Бажы Союзуна кирген 
ёлкёлёрдён импорт 22,1 пайызга же 92,9 млн. АКШ долларына кёбёйгён. 
Кыргызстанга импорттук операциялар боюнча негизги ёнёктёш ёлкёлёр-
дён болуп Россия (чогуу алгандагы импорттон 32,6 пайыз), Кытай (21,4 
пайыз), Казакстан (11,7 пайыз) жана АКШ (5,7 пайыз) саналышкан.

1.4. Валюта курсу

2010-жылдын тёртщнчщ чейрегинде сомдун АКШ долларына карата 
алсыздануу тенденциясы уланган. Мында, октябрь айында бир жагынан, 
акча которуу системасы боюнча валюталардын тщшщщлёрщнщн ёсщшщнщн 
жана экинчи жагынан банктардын суроо-талабынын ёсщшщнщн таасири 
астында кардарлардын импорттук операцияларын тейлёё щчщн валютага 
курстун олуттуу ёзгёрщщсщ белгиленген. Кийинчерээк ёзгёрщщлёрдщн диа-
пазону кыскарган жана америка валютасынын курсу банктардын кардарла-
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рынын экспорттук-импорттук операцияларынын ортосундагы ажырымдын 
кёбёйщщсщнён улам, суроо-талаптын жогору болушунун таасири астында 
туруктуу ёскён. 

Улуттук банк, улуттук валютанын кескин ёзгёрщщсщнё жол бербёё 
максатында, банктар аралык валюта тооруктарында АКШ долларын сатуу 
жана сатып алуу боюнча операцияларды жщргщзгён. Улуттук банктын аме-
рика долларын сатуу боюнча операцияларынын кёлёмщ 4,3 пайызга кыска-
руу менен 58,2 млн. АКШ долларын тщзгён. Ал эми АКШ долларын сатып 
алуу боюнча операциялардын кёлёмщ 34,3 пайызга кыскаруу менен жалпы 
суммасы 9,9 млн. АКШ долларын тщзгён (2009-жылдын тёртщнчщ чейреги-
не салыштырганда Улуттук банктын сатуу боюнча опеарциялары щч эсеге, 
ал эми сатып алуу боюнча 0,5 пайызга кёбёйгён).

АКШ долларынын эсептик курсу жылдын акырына карата чейрек 
ичинде 1,0 пайызга жогорулоо менен 47,0992 сом/АКШ долларын тщзгён 
(2009-жылдын тёртщнчщ чейрегинин жыйынтыгы боюнча доллардын эсеп-
тик курсу 1,1 пайызга кёбёйщщ менен 44,0917 сом/АКШ доллар чегинде 
катталган). 

1.4.1-сщрёт. АКШ долларынын эсептик курсунун ёзгёрщш арымы 

Евро курусунун динамикасы мурдагыдай эле, дщйнёлщк рыноктордо 
анын курсунун АКШ долларынын курсуна карата катышы боюнча дина-
миканын таасири астында калыптанган. Еврозонанын айрым ёлкёлёрщндё 
орун алган карыздык проблемаларга байланыштуу, евро курсу кроого алы-
нып жаткан мезгил ичинде тёмёндёгён. Бщтщндёй алганда, чейрек ичинде 
алмашуу бюролорунда еврону сатуу курсу 62,3694 сом/еврону тщзщщ менен 
1,2 пайызга тёмёндёгён. 
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2-глава. Инфляция жана аны тщзщщчщлёр 

2.1. Керектёё бааларынын индексинин динамикасына 
анализдёёлёр1 

Инфляциянын жылдык мааниси (2010-жылдын декабры 200-жылдын 
декабрына карата) 19,2 пайызды, ал эми 2009-жылдын ушул эле мезгилин-
де 0,0 пайызды тщзгён. Керектёё бааларынын индексинин тамак-аш азык-
тарына жана алкоголсуз суусундуктарга кыйла ёсщшщ катталган. Товарлар-
дын бул тобу жылдык мааниде 27,0 пайызга кымбаттаган. Азык-тщлщктён 
башка товарларга (14,2 пайыз) баалардын жогорулоосу белгиленген: алко-
голдуу суусундуктарга 12,9 пайыз, акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёргё 
– 11,9 пайыз.

Айыл-чарба продукцияларынын тщшщмщнщн тёмёндёёсщнё, дщйнё-
дё мунай заттарына суроо-талаптын калыбына келишине жана Россия-
дан алынып келинщщчщ мунай заттарына карата экспорттук бажы алымы-
нын киргизилгендигине байланыштуу, дщйнёлщк жана ички рыноктордо 
азык-тщлщк товарларына жана энергопродукцияларына карата баалардын 
жогору болушу; электр жана жылуулук энергиясына тарифтик саясаттын 
ёзгёрщщсщ, коъшулаш ёлкёлёр менен чек араларда контролдук-ёткёрмё 
режимдин катуулатылышы, ошондой эле ёлкёдёгщ коомдук-саясий жаг-
дайлардын туруксуздугунан улам республикадагы соода шарттарынын 
начарлоосу, экономикада инфляциялык процесстердин тездешине себеп 
болгон.

2.1.1-сщрёт. КБИнин динамикасы жана жылдык эсептёёдё аларды тщзщщчщлёр

1 Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча.
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2010-жылдын тёртщнчщ чейреги ичинде керектёё бааларынын индек-
си 108,1 пайызды тщзгён (2009-жылдын тёртщнчщ чейрегинде – 101,7 пай-
ыз). Анын ичинде, тамак-аш азыктарына керектёё бааларынын индекси 
113,2 пайыз, алкоголдук суусундуктарга жана тамекиге 104,6 пайыз, азык-
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тщлщктён башка товарларга 104,8 пайыз, акы тёлёнщщчщ кызмат кёр-
сётщщлёргё 102,6 пайыз чегинде катталган. 

2.1.1. Азык-тщлщк товарларына карата баалардын динамикасы
Ички рынокто баа жагдайы жалпысынан, ёсщшкё ык койгон тенденция 

менен мщнёздёлгён. Азык-тщлщк товарларына баалар 2010-жылдын жый-
ынтыгы боюнча 27,0 пайызга жогорулаган (2009-жыл ичинде 7,4 пайыз-
га тёмёндёё белгиленген). «Нан азыктары жана таруу» товардык тобу 26,0 
пайызга, анын ичинде биринчи сорттогу буудай уну 47,3 пайызга кымбат-
таган. Сщт азыктарына баа 12,0 пайызга, ал эми мёмё-жемиш продукция-
ларына 37,0 пайызга жогорулаган. Нан азыктарына жана тарууга баанын 
ёсщшщ республикада буудайдын тщшщмдщщлщгщнщн (-15,3 пайызга) кыска-
руусунун алкагында, ал эми негизги соода ёнёктёш ёлкёлёрдё айдоо аянт-
тарынын кыскаруусунан жана аба-ырайынын жагымсыз шарттарынан улам 
жщргён. 

2.1.2- сщрёт. Азык-тщлщк товарларга карата баалардын жылдык динамикасы

2010-жылдын тёртщнчщ чейрегинде айыл-чарба продукцияларын 
ёндщрщщчщлёрдщн товардын бардык тщрлёрщ боюнча бааларды, ёткён жыл-
дагы ушул эле кёрсёткщчкё салыштарганда жогорулатуулары белгиленген. 
Алсак, ёндщрщщчщлёрдщн данга карата баасы жылдык мааниде 40,9 пай-
ызга, жашылчаларга 67,2 пайызга, этке 14,4 пайызга, сщт азыктарына 23,5 
пайызга жогорулаган.
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Кароого алынып жаткан мезгилдин жыйынтыгы боюнча сезондук фак-
торлордун таасири астында мёмё-жемиш продукцияларына баалардын жо-
горулоосу байкалган: жемиш 30,3 пайызга, ал эми жашылча 54,3 пайызга 
кымбаттаган. Жылдык мааниде «жемиштер жана жашылчалар» товардык 
тобу 37,0 пайызга кымбаттаган: жемиштерге баа 38,8 пайызга, жашылча-
ларга 37,8 пайызга ёскён.

Кыргыз Республикасынын Экономикалык жёнгё салуу министрлиги-
нин маалыматтары боюнча 2010-жылы 12,0 миъ тонна кант ёндщрщлгён, бул 
республиканын жалпы керектёёсщнщн (жылына 126,8 миъ. тонна) 9,5 пай-
ызын тщзёт. Жергиликтщщ продукцияны сунуштоо кёлёмщнщн тёмёндщгщ, 
ошондой эле импорттолгон кантка баанын ёсщшщ, ички баалардын ёсщшщн 
тездеткен. Алсак, отчеттук мезгил ичинде кантка карата баалардын ёсщшщ 
республика боюнча 9,1 пайызды тщзгён, ал эми жылдык мааниде бул про-
дукт 22,5 пайызга кымбаттаган.

Жемге баанын ёсщшщнщн, ички ёндщрщщнщн ёткён жылдагы деъгээ-
лине караганда тёмёндёёсщнщн, ошондой эле жергиликтщщ продукциянын 
жеткире эске алынбаган экспортунун жогорку кёлёмдё болушунун натый-
жасында, ички рынокто этке карата баанын ёсщшщ (жылдык мааниде +27,9 
пайыз) байкалган.

2010-жылдын жыйынтыгы боюнча май жана тоъ майлар рыногун-
да баалардын 37,8 пайызга ёсщшщ катталган. Майга баанын жогорулоосу 
Россиядагы кургакчылыкка шартталган, ошондон улам жана Казакстандан 
ёсщмдщк майын ташып чыгарууга тыюу салынгандыгына байланыштуу, 
2010-жылдын сентябрь айынын башталышында кщн караманын уругуна 
жана кщн карама майына карата баа бир жарым эсеге жогорулаган.  

Отчеттук мезгил ичинде сезондук факторлордун натыйжасында сщт 
азыктарына керектёё бааларынын жогорулоосу катталган, ал 14,4 пайыз-
ды тщзгён жана бщтщндёй алганда жылдык ёлчёёдё сщт азыктары 12,0 пай-
ызга кымбаттаган.

2.1.3-сщрёт. Айыл чарба продукцияларынын айрым тщрлёрщн ёндщрщщчщлёрдщн 
бааларынын индексинин жылдык динамикасы
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2.1.2. Азык-тщлщктён башка товарларга баалардын динамикасы
Азык-тщлщктён башка товарларга баа индексинин ёсщшщ жылдык маа-

ниде 14,2 пайызды тщзгён, бул 2009-жылдагы тиешелщщ кёрсёткщчтён 3,8 
п.п. жогору. Азык-тщлщктён башка товарларга керектёё бааларынын индек-
си, кёбщнчё кийим-кечеге жана бут кийимге (+14,5 пайыз), кёбщнчё кийим 
тигщщ щчщн материалдардын 15,7 пайызга жана кийим-кечени тазалоо, оъ-
доо жана прокатка берщщнщн 20,3 пайызга; ошондой эле, электр энергиясы-
на, ысык сууга жана борбордук жылуулук берщщгё (+15,1 пайыз) тарифтер-
дин кымбатташынан улам болгон баалардын динамикасы менен аныктал-
ган. Щй тиричилик жана техникалык буюмдарга баалардын жогорулоосу 
белгиленген, ал 6,9 пайызды тщзгён. Мындай динамиканын тщптёлщшщнё 
жыгачтын кымбаттап кетишине байланыштуу, щй эмеректерине жана полго 
тёшёлмёлёргё (+6,3 пайыз), ошондой эле айнек буюмдарына жана ашкана 
аспаптарына (+12,7 пайыз) баанын ёсщшщ себеп болгон. Кщйщщчщ-майлоочу 
материалдардын наркы жылдык мааниде 31,8 пайызга ёскён: бензинге баа 
29,3 пайызга, ал эми дизель отунуна 51,9 пайызга ёскён. 

2.1.4-сщрёт. Азык-тщлщктён башка товарларга карата баалардын жылдык 
динамикасы 

2.1.3. Кызмат кёрсётщщлёргё баалардын динамикасы
Акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёргё баа индексинин ёсщшщ жылдык 

мааниде 11,9 пайызды (2009-жыл ичинде 4,4 пайызды) тщзгён. Бул топ-
то индекстин ёсщшщ, негизинен ресторандардын жана мейманканалардын 
кызмат кёрсётщщлёрщнщн 16,7 пайызга кымбатташынын эсебинен жщргён, 
ал тамак-аштын, ошондой эле транспорттук кызмат кёрсётщщлёрдщн (+9,2 
пайызга) жана эс алууну уюштуруу кызмат кёрсётщщлёрщнщн (+23,5 пайыз-
га) кымбатташына байланыштуу болгон. Саламаттыкты сактоо жана билим 
берщщ кызмат кёрсётщщлёрщнщн наркынын, тиешелщщлщгщнё жараша 23,1 
жана 5,9 пайызга жогорулоосу байкалган.
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2.1.4. Аймактардагы керектёё бааларынын динамикасы 
2010-жылдын жыйынтыгы боюнча республиканын бардык област-

тарында керектёё бааларынын жалпы деъгээлинин ёсщшщ байкалган. 
Кёпчщлщк областтарда инфляциянын деъгээли жылдык мааниде 20 пайызга 
арткан. Алсак, Баткен областында баалар 28,1 пайызга, Нарын областында 
25,7 пайызга, Ош областында 23,0 пайызга, Жалал-Абад жана Чщй област-
тарында, тиешелщщлщгщнё жараша 20,2 жана 20,0 пайызга жогорулаган. Ал 
эми Ысык-Кёл жана Талас областтарында баалар тиешелщщлщгщнё жараша 
16,5 жана 13,1 пайызга ёскён. Баалардын жалпы деъгээлинин жогорулоо-
сунун негизги фактору, азык-тщлщк жана азык-тщлщктён башка товарларга 
баалардын ёсщшщ болгон. 

Республиканын борборунда баалардын 17,6 пайызга ёсщшщ белги-
ленген, мында, тамак-аш азыктары 23,7 пайызга, алкоголдуу суусундук-
тар жана тамеки 14,7 пайызга, азык-тщлщктён башка товарлар 14,0 пайызга 
жана акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёр 10,3 пайызга кымбаттаган. 

2010-жылы айыл-чарба продукцияларынын басымдуу кёлёмщ 
ёндщрщлщщчщ аймактарда КММга, кёбщнчё, дизель отунуна баанын жого-
рулагандыгы байкалган, бул айдоо иштери учурунда аталган товарга ка-
рата суроо-талаптын айрым бир жогорулоосуна байланыштуу болгон. 
Ысык-Кёл жана Нарын областтарында эт азыктарына баанын 10 пайыз-
дан ашыгыраакка ёсщшщ белгиленген. Этке баанын ёсщшщ коъшулаш ёл-
кёлёргё алынып кетишинин кёбёйгёндщгщнён улам, рынокто этти сунуш-
тоо кёлёмщнщн кыскаргандыгына байланыштуу болгон. Тщндщк аймактар-
дагы областтар боюнча буудайга суроо-талап кёбёйгён ошондой болсо да, 
айыл-чарба продукцияларын ёндщрщщчщлёр данды кыйла жогорку баада са-
туу щчщн жазга чейин сактап турушат, бул да баанын ёсщшщнё тщрткщ берет. 

2.1.5-сщрёт Акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёргё карата баалардын жылдык 
динамикасы
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2-глава. Инфляция жана аны тщзщщчщлёр 

2.2. Базалык инфляция

Базалык инфляция баалардын кыска мёёнёттщщ, структуралык жана 
мезгилдщщ ёзгёрщщлёрщнё жол бербей турган инфляциянын тренди катары 
аныкталат, башкача айтканда, инфляция кёрсёткщчщнщн эсептёёсщнён на-
чар тщшщм, КММ рыногундагы баа таасирлери, газга жана электрэнергия-
сына карата тарифтердин административдик ёзгёрщщсщ сыяктуу мезгилдщщ 
жана тышкы факторлорго шартталган товарларга баалардын ёсщшщ алы-
нып салынат. 

Тёмёндё базалык инфляциянын жёнёкёй алып салуу ыкмасы менен 
эсептелинген динамикасы чагылдырылган. Бул ыкма, баалары таасирлер-
ге ётё ийкемдщщ товарлардын жана кызмат кёрсётщщлёрдщн белгилщщ бир 
категорияларын же максаттуу топторун, керектёё бааларынын индексинен 
алып салууну тщшщндщрёт. Мындай товарларга мурдатан бери эле, кээ бир 
азык-тщлщк товарлары, энергия продукциялар жана Ёкмёт тарабынан адми-
нистративдщщ тщрдё белгиленщщчщ тарифтер кирет.

2010-жылдын апрель айынан тартып, Кыргыз Республикасынын Улут-
тук статистика комитети жёнёкёй алып салуу ыкмасы менен базалык ин-
фляцияны эсептёёнщ баштаган (бекитилген 2010-жылдын 29-апрелиндеги 
№9 ыкмага ылайык). Бщтщндёй алганда алынып салынуучу товарлардын 
щлщшщ жалпы керектёё куржунунун 25 пайызын тщзёт. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин ыкма-
сы боюнча базалык инфляциянын мааниси 2010-жылдын декабрь айынын 
жыйынтыгы боюнча жылдык мааниде 17,3 пайызды, ал эми «тазаланбаган» 
инфляция – 19,2 пайызды тщзгён.

2.1.6-сщрёт. Региондордогу КБИнин жылдык динамикасы
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Базалык инфляция 1 – товарлардын тёмёнкщ тщрлёрщ алынып салынат: 
1) нан азыктары жана таруу, 2) май жана тоъ майлар, 3) жемиштер жана жа-
шылчалар, 4) газ, 5) ремонт жана курулуш иштери щчщн материалдар.

Базалык инфляция 2 – товарлардын тёмёнкщ тщрлёрщ алынып салынат: 
1) эт, 2) жемиштер жана жашылчалар, 3) газ, 4) ремонт жана курулуш иш-
тери щчщн материалдар.

Базалык инфляция 3 – товарлардын тёмёнкщ тщрлёрщ алынып салынат: 
1) нан азыктары жана таруу, 2) сщт азыктары, 3) жемиштер жана жашылча-
лар, 4) газ, 5) ремонт жана курулуш иштери щчщн материалдар

Базалык инфляция 4 – азык-тщлщк товарлары жана электрэнергиясы, 
газ жана отундун башка тщрлёрщ толугу менен алынып салынат.

 УСКнын базалык инфляциясы – сщт, кант, мёмё жемиш жана 
алкоголдук-тамеки продукцияларынын айрым тщрлёрщ, КММ, «электр энер-
гиясы, газ жана отундун башка тщрлёрщ» товардык тобу, жщргщнчщлёрдщ 
ташуу транспортунун, байланыш кызматтары жана башкалар алынып са-
лынат.
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2.2.1-сщрёт. Базалык инфляциянын эсептик кёрсёткщчщнщн жылдык динамикасы
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3-глава. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча- кредит саясаты маселери боюнча чечимдери 

3-глава. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
акча-кредит саясаты маселери боюнча чечимдери 

3.1. Улуттук банк Башкармасынын негизги чечимдери

Тёмёндё, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
акча-кредит саясат маселелери боюнча, 2010-жылдын тёртщнчщ чейрегин-
де кабыл алынган негизги чечимдеринин тизмеси келтирилген:
1. Банк тутумундагы ликвиддщщлщктщн деъгээлин жёнгё салуунун алка-

гында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан коммерциялык банктар-
дын жана Кыргызстан банктар Союзунун сын-пикирлерин жана сунуш-
тарын эске алуу менен 2010-жылдын 26-ноябрында жаъы «Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валютасындагы депо-
зиттик операцияларды жщргщзщщ тартиби жёнщндё» жобо бекитилген 
(№88/2 токтом).

2. Кщндёлщк жагдайга баа берщщ, ошондой эле кыска мёёнёттщщ мезгил-
де тиешелщщ акча-кредит саясатын жщргщзщщнщн сценарийлерин иштеп 
чыгуу максатында, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 
1-декабрында 2010-жылдын январь-сентябрь айлары щчщн акча-кредит 
саясаты жёнщндё отчет жана алдыдагы мезгилге каралган акча-кредит 
программасы кароого алынган жана жактырылган (№89/1 токтом). 
2010-жылдын январь-сентябрь айлары щчщн акча-кредит саясаты жё-
нщндё отчеттун кыскартылган версиясы, маалымат катары, Президент-
тин Аппаратына, Ёкмёттщн Аппаратына, Жогорку Кеъешке, Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигине жана Экономикалык жёнгё 
салуу министрлигине жёнётщлгён, ошондой эле Улуттук банктын рас-
мий сайтында жайгаштырылган.

3. «Кыргыз Республикасынын Ёкмётщ менен Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын финансылык жана социалдык-экономикалык саяса-
ты жёнщндё 2011-жылга карата биргелешкен билдирщщсщн» иштеп чы-
гуу щчщн 2010-жылдын 20-декабрында Улуттук банк Башкармасы тара-
бынан Улуттук банктын 2011-жылга акча-кредит саясаты тууралуу Бил-
дирщщсщ каралган» (№96/1 токтом).

4. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 29-декабрында 
«2011-2013-жылдарга акча-кредит саясатынын негизги багыттары» де-
ген документ жактырылган, анда акча-кредит саясатынын орто мёё-
нёттщщ мезгилге максаттары аныкталган. Документти иштеп чыгуу учу-
рунда дщйнёлщк финансылык жана товардык рыноктордогу тенденция-
лар, тышкы жана ички факторлор жана мщмкщн болуучу тобокелдиктер, 
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин жана Экономика-
лык жёнгё салуу министрлигинин прогноздук маалыматтары эске алын-
ган. Документтин кыскартылган версиясы Президенттин Аппаратына, 
Ёкмёттщн Аппаратына, Жогорку Кеъешке, Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигине жана Экономикалык жёнгё салуу министрли-
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гине жёнётщлгён, ошондой эле Улуттук банктын расмий сайтында жай-
гаштырылган (№96/1 токтом).

3.2. Акча-кредиттик жёнгё салуу комитетинин негизги 
чечимдери.

Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети (мындан ары – Комитет) акча-
кредит чёйрёсщндё оперативдщщ чечимдерди иштеп чыгууну жана кабыл 
алууну жщзёгё ашырат. Чечимдер Комитет тарабынан жума сайын кабыл 
алынат жана акча рыногунда тщптёлгён жагдайга баа берщщ натыйжаларына 
негизделет. Банк тутумундагы ликвиддщщлщктщ жёнгё салуу боюнча опера-
циялардын кёлёмщ 2009-жылдын тёртщнчщ чейрегинде Улуттук банк Баш-
кармасы тарабынан аныкталган жана 2010-жылга карата акча-кредиттик 
саясат жёнщндё негизги багыттарында, алдыдагы мезгилге карата акча-
кредит программасында кёрсётщлгён максаттардан жана маселелерден 
улам, ошондой эле банк тутумунун абалын жана салыктык-бюджеттик чёй-
рёдёгщ жагдайды эске алуу менен Комитет тарабынан аныкталган.

2010-жылдын тёртщнчщ чейрегинде Комитеттин 13 отуруму болуп ёт-
кён. Комитеттин чечимдери Улуттук банктын ноталарынын ар жумалык 
аукциондорун ёткёрщщ аркылуу, банк тутумундагы ликвиддщщлщктщ жён-
гё салууга багытталган. Улуттук банк, 2010-жылдын тёртщнчщ чейрегин-
де щстёк ликвиддщщлщктщн ёсщшщ шартында жщгщртщщ мёёнётщ 7 жана 14 
кщндщк ноталары боюнча аукциондорду ёткёрщщнщ кайрадан баштаган. 
Мында, Улуттук банк, ноталарынын жщгщртщщдёгщ кёлёмщн 2010-жылдын 
сентябрь айынын акырындагы 0,4 млрд. сом деъгээлинен ушул эле жыл-
дын декабрь айынын акырына карата 1,1 млрд. сомго чейин жеткирщщ мак-
сатында, алардын эмиссия кёлёмщн кёбёйтщщнщ уланткан.

Ёкмёттщн 2010-жылдын декабрь айындагы таза чыгашаларынын олут-
туу кёбёйщщсщн эске алып, Улуттук банк коммерциялык банктардын щстёк 
камдарын кошумча алып салуу максатында, МБКларды репо шарттарын-
да 550 млн. сом кёлёмдё сатуу боюнча операцияларды ишке ашырууну су-
нуш кылган. 

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде Улуттук банктын ноталарын 
сатуунун кёлёмщ 2,2 млрд. сомду, ал эми МБКларды репо шарттарында са-
туунун кёлёмщ 70,9 млн. сомду тщзгён. Улуттук банктын жщгщртщщдёгщ но-
таларынын кёлёмщ 2010-жылдын декабрь айынын акырында 0,7 млрд. сом 
чегинде тщптёлгён. Улуттук банктын АКШ долларын таза сатуусу1 отчет-
тук мезгил ичинде сомдук эквивалентинде 2,4 млрд. сомду тщзгён.

Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан «Банктарды рефи-
нансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсын (мындан ары – БРАФ) 
кредиттёё максатында, айына бир жолу белгиленщщчщ базалык чендин ёл-
чёмщ жёнщндё чечимдер кабыл алынат. БРАФтын кредиттик каражаттары 

1 Улуттук банк Кыргыз Республикасы кабыл алган ёзгёрщлмёлщщ алмашуу курсу саясатына таянуу 
менен иш алып барат.
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боюнча пайыздык чендин ёлчёмщ оъдолуучу коэфициенти менен базалык 
ченге карата, кредиттёёнщн тармагына жараша теъдештирилет. 

Кредиттёёнщ колдоо жана экономикадагы ёсщшкё ёбёлгё тщзщщ макса-
тында, 2010-жылдын тёртщнчщ чейреги ичинде Комитеттин чечими менен 
БРАФ щчщн базалык чен 7,0 пайыз деъгээлинде сакталып калган.

Комитет, ёлкёдёгщ инфляциянын жогорку деъгээлин жана 2011-жылы 
олуттуу инфляциялык тобокелдиктердин сакталып калгандыгын эске алуу 
менен анын ичинде, мамлекеттик бюджеттин кщтщлщп жаткан жогорку 
деъгээлдеги тартыштыгына байланыштуу, 2010-жылдын 30-декабрында, 
Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-декабрындагы №96/1 ток-
тому менен жактырылган «2011-2013-жылдарга акча-кредит саясатынын 
негизги багыттарына» ылайык, акча-кредит саясатын катуулатуунун алка-
гында, БРАФты кредиттёё максаттары щчщн базалык ченди 2011-жылдын 
январь айына карата 7,0 пайыздан 8,0 пайызга чейин жогорулатуу жёнщндё 
чечим кабыл алган.
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1 Кыргыз Республикасынын Экономикалык жёнгё салуу министрлиги 2011-жылы ИДПнын ёсщшщн 
6,3 пайызга баалайт, бул Улуттук банктын болжолдоолорунан анчалык айырмаланбайт .

4-глава. Инфляция кёрсёткщчщн болжолдоолор

4.1. Инфляциянын негизги факторлорунун динамикасына 
болжолдоолор

2011-жылга экономикалык ёнщгщщ прогнозу республикадагы эконо-
микалык жигердщщлщктщн калыбына келишине жана ёнщгщщсщнё таасирин 
тийгизген ички жана тышкы факторлордун кёп сандаган тобокелдиктерин 
эске алуу менен иштелип чыккан.

Улуттук банк тарабынан иштелип чыккан болжолдоо ёлкёдёгщ эконо-
микалык жигердщщлщктщн калыбына келишинин уланып жатышы, алгылык-
туу тышкы экономикалык конъюнктура жана республиканын тщштщгщн ка-
лыбына келтирщщ шартында, экономиканын тармактарын ёнщктщрщщнщ ка-
райт. ИДПнын ёсщшщнё негизги салым курулуш жана айыл чарбасы сыяк-
туу тармактардан кщтщлщщдё; калктын керектёё жигердщщлщгщнщн жана не-
гизги соода ёнёктёш ёлкёлёрдёгщ (Россия, Казакстан, Кытай) экономикалык 
жигердщщлщктщн ёсщшщнё шартталган, соода операцияларын жщгщртщщнщн 
олуттуу ёсщшщ ыктымал. Улуттук банк тарабынан 2011-жылдын жыйынты-
гы боюнча экономиканын 6,6 пайыз деъгээлинде ёсщшщ кщтщлщщдё, мында 
ИДПнын номиналдуу кёлёмщ 226,1 млрд. сомго жакын кщтщлщщдё. 

4.1.1-таблица. ИДПнын экономиканын тармактары боюнча 2011-жылга 
болжолдоосу1 

так маалыматтар эсептешщщчщ маалыматтар 

кщндёлщк 
баалар, 

млн. сом

салышты-
рылуучу 

баалар, 
млн. сом

реалдуу 
ёсщш, 

пайыз-
дар

аманат, 
пайыз-

дар

салышты-
рылуучу 

баалар, 
млн. сом

реалдуу 
ёсщш, 

пайыз-
дар

аманат, 
пайыз-

дар

2010-ж. 2011-ж.

Айыл чарбасы, мергенчилик жана 
токой чарбасы 39 334,8 36 712,0 -2,8 7,1 41 694,9 6,0 1,1 
Ёнёр жайы 41 093,3 37 444,5 9,9 9,7 41 715,0 1,5 0,3 

Тоо-кендерин казып алуу ёнёр-
жайы 1 451,0 1 067,9 -0,4 35,9 1 523,6 5,0 0,0 
Кайра иштетщщ ёнёр жайы 33 830,7 31 527,1 10,1 7,3 34 089,3 0,8 0,1 

анын ичинде «Кумтёр» 19 904,0 15 829,4 7,6 25,7 19 406,4 -2,5 -0,2 
Электрэнергиясын, газды жана  
сууну ёндщрщщ жана бёлщштщрщщ  5 811,6 4 849,5 11,0 19,8 6 102,2 5,0 0,1 

Курулуш 11 998,9 10 414,6 -22,8 15,2 15 598,6 30,0 1,7 
Соода 34 625,7 31 687,5 -6,4 9,3 38 261,4 10,5 1,7 
Транспорт жана байланыш 19 385,9 18 108,2 2,5 7,1 20 355,2 5,0 0,5 
Жана башкалар 43 385,9 42 281,2 0,1 2,6 44 687,5 3,0 0,6 
Азык-тщлщккё таза салыктар 22 352,9 21 842,7 -1,4 2,3 23 823,4 6,6 0,7 
ИДП 212 177,4 198 490,7 -1,4 6,9 226 136,0 6,6 6,6 

Кумтёрдён тышкары, ИДП 192 273,4 182 661,3 -2,1 5,3 206 729,6 7,5 7,2 
Маалымат щчщн
Кызмат кёрсётщщлёр 97 397,5 92 076,9 -1,8 5,8 103 304,1 6,1 2,8 
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Экономикалык ёсщш кёбщнчё 2011-жылы тёмёнкщдёй тышкы фактор-
лорго кёз каранды болот: негизги соода ёнёктёш ёлкёлёр – Бажы союзунун 
мщчёлёрщ менен соода шарттарына жана дщйнёлщк азык-тщлщк жана чийки 
зат рынокторундагы баа конъюнктурасына.

Ёлкё ичиндеги экономикалык жагдай кёбщнчё, экономикасы, ёз кезе-
гинде мунайга дщйнёлщк баа конъюнктурасынын таасирине дуушар бол-
гон коъшулаш ёлкёлёрдщн (Россия, Казакстан) экономикалык ёнщгщщсщнё 
кёз каранды болоорун эске алуу зарыл. Тажрыйба кёрсёткёнёдёй эле, энер-
гопродукцияларына жогорку баанын орун алышы мезгили бардык аймак-
тарда экономикалык ёсщшкё кщчтщщ тщрткщ берет. Мындай экспансиядан 
кыргыз экономикасы да капиталдын агылып кирщщсщ, соода ишинин ёсщшщ 
жана калктын кирешесинин кёбёйщщсщ аркылуу алгылыктуу натыйжага ээ 
болот. 

4.2. 2011-жылга жана 2011-жылдын 1-чейрегине карата 
инфляциялык болжолдоолор

2011-жылга инфляциялык болжолдоолор 2010-жылдын ортосунан тар-
тып баанын ылдамдатылган ёсщшщнщн улануусу шартында иштелип чык-
кан. Баа тобокелдиктери мурдагыдай эле, жогорулоо тенденциясына ээ. 
Бщтщндёй алганда, инфляция динамикасы азык-тщлщк товарлар рыногунда-
гы жагдайды турукташтыруу боюнча чараларга кёз каранды болот. 

Макроэкономикалык жагдайдын мщнёзщ жана калкта жогорку деъгээл-
деги инфляциялык кщтщщлёрдщн сакталып калышы, бюджет-салык саясаты-
нын балансташпоосу, ошондой эле алгылыктуу ички жана тышкы соода шарт-
тарынын жай калыбына келиши, экономикада жогорку деъгээлдеги инфля-
циянын сакталып турушуна ёбёлгё тщзщшёт. Алсак, Улуттук банктын баа 
берщщлёрщ боюнча ички жана тышкы факторлордун таасир этщщсщнщн ар 
кандай деъгээлдеринде инфляция 10 пайыздык мааниден 18,5 пайызга чей-
ин ар кандай сценарийлер боюнча ёзгёрщп туруусу мщмкщн. 

Пландаштырылган бюджет-салык саясатын ишке ашырууда кыйла 
аныксыздык орун алат. Мамлекеттик бюджеттин тартыштыгын ИДПга ка-
рата 8,7 пайызга чейин кеъейтщщ баа турукташуусу тобокелдигин олуттуу 
кщчётёт. Алсак, мамлекеттик сектордун чыгашалары ётщп жаткан жылы 
акча сунушунун ёсщшщнщн негизги булактарынан болот. Эмгек акыларды, 
пенсияларды, пособиелерди жана башка тёлёёлёрдщ кщтщлщп жаткан жо-
горулатуулар керектёё рыногундагы товаларга жана кызмат кёрсётщщлёр-
гё суроо-талаптын ёсщшщндё чагылдырылат. Алкоголдуу суусундуктарга 
жана тамеки продукцияларына акциз салыгынын ченин кёбёйтщщнщ, салык 
жеъилдиктерин жарым-жартылай жокко чыгарууну ж.б. караган салык 
саясатындагы кщтщлщп жаткан ёзгёрщщлёр инфляциянын деъгээлине ко-
шумча салым кошушу мщмкщн. 

Мында тышкары, 2010-жылы мамлекеттик бюджеттин чыгаша-
ларын ар кандай деъгээлде ёстщрщщ тажрыйбасы улантылган, бул 
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2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында инфляциянын ёсщшщнё таа-
сирин тийгизет.

4.2.1-сщрёт. Инфляциянын жылдык маанисинин болжолдоосу 

Бщтщндёй алганда, кыска жана орто мёёнёткё каралган перспектива-
да баа жагдайын, кёбщнчё, айыл чарба секторунун тщзщмдщк реформалары, 
ёндщрщш потенциалын жогорулатуу, тышкы экономикалык конъюнкту-
радагы ёзгёрщщлёр, товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё карата суроо-
талап менен сунуштун ортосундагы баланс, административдик белгилен-
ген тарифтер, мамлекеттик бюджеттин кёрсёткщчтёрщндёгщ ёзгёрщщлёр, 
айыл-чарба продукцияларына баалардын сезондук ёзгёрщщсщ сыяктуу фак-
торлор алдын-ала аныкташат. 

Башкача айтканда, чакан айкын экономика щчщн мурдатан берки тыш-
кы таасирлердин тобокелдигинен тышкары, ёлкёнщн экономикасына, так-
тап айтканда тобокелдиктин ички факторлоруна таасир этщщ маселелери 
курчууда.

2011-жылдын биринчи чейрегинде айрыкча, азык-тщлщк товарлары-
на баалардын ёсщшщнщн уланып жатышынын натыйжасында керектёё ба-
аларынын индексинин жогорулоосу кщтщлщщдё. Мындан тышкары, инфля-
циянын ёсщшкё ык койгон динамикасы сезондук факторлордун, кёбщнчё 
мёмё-жемиш жана эт-сщт азыктарынын таасири астында калыптанат. Жый-
ынтыгында, баалардын ёсщшщ 2011-жылдын биринчи чейрегинде 5,5-6,0 
пайыз чегинде болжолдонууда. 

100
103
106
109
112
115
118
121
124
127
130

ян
ва

рь

ф
ев

ра
ль

м
ар

т

ап
ре

ль

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

2011

па
йы

зд
ар

экинчи болжолдоо

биринчи болжолдоо



35

4-глава. Инфляция кёрсёткщчщн болжолдоолор

4.2.2-сщрёт. Инфляциянын 2011-жылдын биринчи чейрегине карата болжолдоосу

Бщтщндёй алганда, экономикадагы баа динамикасынын башка кёр-
сёткщчщ – ИДП дефлятору 2011-жылга 8,2 пайыз чегинде болжолдонууда.
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Статистикалык тиркеме
1-таблица. Керектёё бааларынын индекси
(мурунку айга карата ай, пайыздар)

2010-жыл
янв. фев. март апр. май июнь

Товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё керектёё бааларынын 
индекси 101,3 102,5 101,0 99,0 100,2 100,1

Товарлар 101,4 102,8 101,0 98,8 100,0 100,1
     Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 102,0 101,9 101,5 99,2 98,9 99,9

Алкоголдуу суусундуктар, тамеки заттары 100,1 100,2 100,4 102,6 100,5 100,5
Азык-тщлщктён башка товарлар 100,9 104,8 100,6 97,3 101,4 100,2

Кызмат кёрсётщщлёр 100,4 100,7 100,8 100,1 101,5 100,5
Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 102,0 101,9 101,5 99,2 98,9 99,9

Нан азыктары жана таруу 99,4 99,8 99,4 99,3 99,7 100,4
жогорку сорттогу буудай уну 99,6 99,5 99,8 99,5 99,4 100,2
биринчи сорттогу буудай уну 99,4 99,7 99,4 99,0 99,0 100,7
нан 100,0 101,0 100,0 100,1 99,8 100,5

Эт     101,1 101,3 102,3 100,9 100,6 100,8
Балык 102,4 103,2 100,3 101,3 100,1 100,1
Сщт азыктары, сыр жана жумуртка               100,9 99,9 98,4 98,6 98,3 98,7
Май жана тоъ майлар                           101,0 100,1 100,5 100,9 101,4 100,6
Жемиштер жана жашылчалар                         104,4 108,4 105,7 97,1 93,3 97,9

жемиштер 102,1 101,6 101,4 100,8 100,4 109,5
жашылчалар 105,8 112,3 108,0 95,3 90,5 92,7

Кумшекер, джем, бал, шоколад жана конфеттер 108,4 101,7 101,4 98,5 98,5 98,9
кумшекер 113,6 102,4 101,7 97,2 98,0 98,0

Башка тамак-аш азыктары 98,1 100,3 100,1 99,9 99,4 103,9
Алкоголсуз суусундуктар 100,9 100,7 101,8 101,1 101,2 100,7

Алкоголдуу суусундуктар жана тамеки заттары 100,1 100,2 100,4 102,6 100,5 100,5
алкоголдуу суусундуктар                                100,2 100,2 100,7 100,3 100,7 100,7
тамеки заттары 100,0 100,0 100,0 107,4 100,0 100,0

Кийим-кече жана бут кийим 100,4 100,7 100,4 100,9 101,5 100,0
кийим-кече 100,5 100,9 100,6 101,1 101,9 99,9

кийим тигщщ щчщн материалдар 103,8 107,5 100,1 100,0 100,0 100,2
эр адамдар щчщн кийим 100,4 100,7 100,0 100,8 102,7 100,1
аялдар щчщн кийим 100,4 100,9 101,1 102,0 103,0 99,3
балдар жана ымыркайлар щчщн кийим 100,2 100,2 100,2 100,2 100,1 100,3

кийимди тазалоо, оъдоо жана прокатка берщщ 100,4 101,1 105,3 100,0 101,3 101,3
ремонтун кошо алганда, бут кийим 100,2 100,2 100,0 100,6 100,4 100,3
 эр адамдар щчщн бут кийим 100,2 100,4 98,3 99,8 100,2 100,2
 аялдар щчщн бут кийим 100,0 100,1 102,7 101,6 100,2 100,3
 балдар щчщн бут кийим 100,6 100,2 96,7 99,5 101,8 100,3
 бут кийимди оъдоо 100,0 100,2 100,0 100,0 100,5 100,0

Турак-жай кызмат кёрсётщщлёрщ, суу, электрэнергиясы, газ жана 
башка отундар 103,0 118,3 100,6 87,5 100,8 99,2

турак-жай щчщн ижара тёлёмщ 100,0 100,0 100,4 100,0 100,0 100,0
турак-жайларды кщтщщ жана ремонттоо щчщн материалдар 97,9 99,0 100,2 101,5 103,2 99,8
электр энергиясы, газ жана башка отундар 103,9 122,1 99,6 85,2 100,6 99,0

газ 100,7 100,1 100,7 100,9 100,2 100,5
Тиричилик буюмдары жана тиричилик техникасы 100,1 100,5 100,4 100,3 99,4 100,2

 щй эмеректери жана тактага тёшёлщщчщлёр 100,1 100,3 100,1 100,6 100,1 100,2
 тиричилик текстилдик буюмдар 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,1
 тиричилик шаймандары 100,0 100,1 100,3 100,0 100,5 100,2
 айнек буюмдар, ашкана жана тиричилик шаймандары 100,3 100,6 100,0 100,4 100,1 100,2

Саламаттыкты сактоо 100,3 102,4 113,4 100,3 101,3 99,7
Транспорт 98,5 100,2 99,7 100,6 104,6 101,6

авторанспортту сатып алуу 100,3 100,5 100,5 100,6 100,6 100,5
кщйщщчщ-майлоочу материалдар 97,7 99,5 101,0 105,6 113,4 104,5

бензин 97,4 99,4 100,3 105,1 112,8 104,5
дизель отуну 99,7 99,7 105,3 108,8 123,1 103,6

транспорт кызмат кёрсётщщлёрщ 98,4 100,2 99,5 100,1 104,7 101,5
Байланыш 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Эс алуу, кёъщл ачуу жана маданият 100,0 100,8 100,3 100,5 104,4 103,1

маданий иш-чараларды уюштуруу б-ча кызмат кёрсётщщлёр 100,0 103,9 100,4 100,1 100,0 100,0
газеталар, китептер жана кеъсе товарлары 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0

Билим берщщ 99,6 100,5 100,0 100,2 100,0 100,0
Ресторандар жана мейманканалар 100,3 100,4 100,0 100,2 100,0 100,0

коомдук тамактануу 100,3 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0
мейманкана тейлёёлёрщ 100,2 101,6 100,3 103,3 100,7 100,2

Ар тщрдщщ товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр 103,0 101,9 101,9 100,3 100,4 100,6
жеке тейлёё 103,4 102,1 102,2 100,2 100,3 100,2

Булагы: КР УСК
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2010-жыл
июль авг. сен. окт. ноя. дек.

101,0 101,9 102,9 102,6 102,9 102,4
Товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё керектёё бааларынын 
индекси

100,6 102,0 103,3 102,8 103,3 102,6 Товарлар
100,1 103,2 105,0 103,8 104,7 104,2      Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар
101,2 101,0 101,1 101,1 101,8 101,7 Алкоголдуу суусундуктар, тамеки заттары
100,9 100,9 101,9 102,1 101,9 100,8 Азык-тщлщктён башка товарлар
103,8 101,1 99,9 101,0 100,5 101,0 Кызмат кёрсётщщлёр
100,1 103,2 105,0 103,8 104,7 104,2 Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 
102,6 109,6 106,4 101,9 103,1 102,2 Нан азыктары жана таруу
102,4 112,8 109,6 101,7 102,8 102,3 жогорку сорттогу буудай уну
104,1 117,6 110,2 103,0 105,2 103,7 биринчи сорттогу буудай уну
101,1 104,5 106,8 102,4 104,5 101,0 нан
101,1 102,3 103,7 103,8 102,2 105,0 Эт     
102,5 101,6 100,1 101,6 101,1 101,4 Балык
99,2 100,5 103,5 105,3 103,4 105,1 Сщт азыктары, сыр жана жумуртка               

101,9 104,3 109,7 104,3 105,4 102,9 Май жана тоъ майлар                           
92,6 91,0 105,1 113,7 118,3 108,3 Жемиштер жана жашылчалар                         
98,1 88,8 104,9 116,2 108,7 103,3 жемиштер 
89,6 92,3 105,3 112,4 123,9 110,8 жашылчалар
99,2 101,0 102,3 100,6 100,8 105,3 Кумшекер, джем, бал, шоколад жана конфеттер
98,1 100,6 103,1 100,6 100,7 107,7 кумшекер

101,2 101,2 101,6 101,1 101,2 100,8 Башка тамак-аш азыктары
100,8 100,9 100,5 101,5 100,7 103,4 Алкоголсуз суусундуктар
101,2 101,0 101,1 101,1 101,8 101,7 Алкоголдуу суусундуктар жана тамеки заттары
100,6 100,5 100,8 100,7 100,8 100,7 алкоголдуу суусундуктар                                
102,8 102,8 102,0 102,0 104,7 104,4 тамеки заттары
100,9 100,5 102,5 104,0 101,4 100,4 Кийим-кече жана бут кийим
100,5 100,5 103,8 105,1 101,5 102,5 кийим-кече
101,7 100,5 100,3 100,4 100,3 100,3 кийим тигщщ щчщн материалдар
100,2 100,3 106,9 105,4 102,5 101,9 эр адамдар щчщн кийим
100,5 100,3 102,5 106,1 101,2 101,9 аялдар щчщн кийим
100,6 101,0 103,2 104,1 101,2 104,3 балдар жана ымыркайлар щчщн кийим
100,1 101,9 101,7 100,8 100,1 104,8 кийимди тазалоо, оъдоо жана прокатка берщщ
101,7 100,6 99,6 101,7 100,9 95,6 ремонтун кошо алганда, бут кийим
102,7 101,0 96,9 100,6 100,7 96,2  эр адамдар щчщн бут кийим
100,7 100,3 101,6 101,7 100,7 94,2  аялдар щчщн бут кийим
103,1 101,0 98,3 103,0 102,2 97,9  балдар щчщн бут кийим
100,0 100,0 100,0 108,8 101,0 104,4  бут кийимди оъдоо

100,2 101,3 100,4 99,8 104,6 101,3
Турак-жай кызмат кёрсётщщлёрщ, суу, электрэнергиясы, газ жана 
башка отундар

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 турак-жай щчщн ижара тёлёмщ
100,1 103,5 102,1 109,5 106,1 94,6 турак-жайларды кщтщщ жана ремонттоо щчщн материалдар
100,2 101,2 100,2 98,6 104,7 102,3 электр энергиясы, газ жана башка отундар
100,6 104,9 100,6 98,6 100,3 102,0 газ
100,9 101,0 101,5 101,7 100,3 100,6 Тиричилик буюмдары жана тиричилик техникасы
100,4 100,6 100,1 102,7 100,6 100,5  щй эмеректери жана тактага тёшёлщщчщлёр
104,0 100,0 101,1 100,8 100,1 100,6  тиричилик текстилдик буюмдар
100,1 101,0 101,7 100,2 100,3 100,5  тиричилик шаймандары
100,2 104,5 104,4 100,9 100,3 100,3  айнек буюмдар, ашкана жана тиричилик шаймандары
99,9 100,7 101,2 101,0 100,5 100,9 Саламаттыкты сактоо

101,8 102,1 99,6 100,9 100,6 100,3 Транспорт
101,0 101,6 102,3 99,7 100,3 100,3 авторанспортту сатып алуу
100,8 100,9 100,5 100,7 103,0 101,2 кщйщщчщ-майлоочу материалдар
100,8 100,9 100,6 100,7 103,1 101,2 бензин
101,0 100,1 100,2 100,2 102,1 100,9 дизель отуну
102,5 102,8 98,0 101,5 100,0 99,9 транспорт кызмат кёрсётщщлёрщ
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Байланыш
102,3 101,8 103,9 102,6 100,1 101,7 Эс алуу, кёъщл ачуу жана маданият
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 маданий иш-чараларды уюштуруу б-ча кызмат кёрсётщщлёр
100,0 104,2 109,0 103,9 100,0 103,4 газеталар, китептер жана кеъсе товарлары
100,1 100,4 104,4 100,0 101,0 99,8 Билим берщщ
109,9 100,7 100,8 101,2 101,0 101,5 Ресторандар жана мейманканалар
110,2 100,7 100,8 101,1 101,0 101,5 коомдук тамактануу
100,0 99,7 100,5 104,1 100,2 100,1 мейманкана тейлёёлёрщ
102,1 100,4 102,3 101,5 100,6 102,5 Ар тщрдщщ товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр
100,6 100,5 102,8 101,5 100,8 102,9 жеке тейлёё
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

2010-жыл
янв. фев. март апр. май июнь

Товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё керектёё бааларынын 
индекси 100,7 102,9 104,3 102,9 102,9 103,6

Товарлар 100,6 103,1 104,7 103,0 102,8 103,5
     Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 94,3 97,5 100,0 98,9 97,4 99,3

Алкоголдуу суусундуктар, тамеки заттары 105,1 105,2 105,0 106,9 107,1 106,0
Азык-тщлщктён башка товарлар 110,9 111,8 112,4 108,9 110,2 109,2

Кызмат кёрсётщщлёр 102,4 103,3 103,6 103,6 104,8 105,1
Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 94,3 97,5 100,0 98,9 97,4 99,3

Нан азыктары жана таруу 86,6 89,3 90,2 90,6 90,3 90,5
жогорку сорттогу буудай уну 78,1 82,2 84,2 88,9 93,6 92,5
биринчи сорттогу буудай уну 74,3 79,2 80,7 83,6 86,8 87,6
нан 90,2 91,8 92,5 94,8 95,3 95,8

Эт     100,9 100,9 103,2 105,3 105,4 105,8
Балык 103,1 105,6 105,1 106,0 105,8 106,7
Сщт азыктары, сыр жана жумуртка               94,8 95,5 97,5 98,7 98,1 98,4
Май жана тоъ майлар                           90,2 93,2 94,9 98,0 102,6 104,8
Жемиштер жана жашылчалар                         82,2 90,0 96,0 87,6 81,1 89,4

жемиштер 88,5 89,4 90,9 89,8 86,8 101,5
жашылчалар 76,3 87,7 96,0 83,3 76,5 83,3

Кумшекер, джем, бал, шоколад жана конфеттер 126,2 129,7 132,1 129,9 123,5 120,2
кумшекер 146,4 152,0 155,8 152,0 139,8 133,4

Башка тамак-аш азыктары 99,2 99,9 100,5 101,0 100,3 104,3
Алкоголсуз суусундуктар 112,1 112,3 113,5 112,7 113,9 113,7

Алкоголдуу суусундуктар жана тамеки заттары 105,1 105,2 105,0 106,9 107,1 106,0
алкоголдуу суусундуктар                                107,1 107,2 107,0 106,3 106,6 104,9
тамеки заттары 101,2 101,1 101,0 107,8 107,8 107,8

Кийим-кече жана бут кийим 108,7 108,9 109,3 109,8 110,9 109,3
кийим-кече 110,3 110,5 110,6 110,9 112,6 111,0

кийим тигщщ щчщн материалдар 153,5 160,1 139,7 121,3 121,1 112,9
эр адамдар щчщн кийим 110,6 110,5 110,2 110,4 112,9 111,4
аялдар щчщн кийим 109,1 109,4 110,3 112,2 115,0 113,1
балдар жана ымыркайлар щчщн кийим 108,0 107,6 108,0 108,3 108,1 107,4

кийимди тазалоо, оъдоо жана прокатка берщщ 107,2 107,9 113,5 111,5 112,0 111,4
ремонтун кошо алганда, бут кийим 105,7 105,8 106,7 107,5 107,1 105,9
 эр адамдар щчщн бут кийим 105,9 106,2 106,0 107,1 105,6 104,3
 аялдар щчщн бут кийим 106,6 106,7 110,2 110,6 110,1 109,2
 балдар щчщн бут кийим 104,2 104,4 101,6 101,9 103,6 102,0
 бут кийимди оъдоо 112,9 108,5 106,9 103,9 104,5 103,5

Турак-жай кызмат кёрсётщщлёрщ, суу электрэнергиясы, газ жана 
башка отундар 113,7 122,4 124,1 109,2 110,4 108,4

турак-жай щчщн ижара тёлёмщ 101,0 100,7 100,4 100,4 100,4 100,4
турак-жайларды кщтщщ жана ремонттоо щчщн материалдар 106,9 103,2 103,6 105,1 108,1 97,1
электр энергиясы, газ жана башка отундар 115,6 126,6 127,2 109,0 110,2 109,3

газ 158,5 102,2 102,9 104,3 105,4 106,2
Тиричилик буюмдары жана тиричилик техникасы 109,1 109,0 107,5 105,5 104,5 103,6

 щй эмеректери жана тактага тёшёлщщчщлёр 105,2 105,4 104,4 103,2 103,1 103,2
 тиричилик текстилдик буюмдар 140,9 140,0 125,1 110,0 110,1 102,6
 тиричилик шаймандары 102,6 102,5 101,9 101,4 101,8 101,8
 айнек буюмдар, ашкана жана тиричилик шаймандары 108,2 108,0 106,0 104,7 104,4 103,2

Саламаттыкты сактоо 110,4 112,4 127,5 127,5 128,8 127,9
Транспорт 98,9 100,4 102,0 102,8 108,2 109,3

авторанспортту сатып алуу 110,7 108,5 105,3 104,3 104,6 105,0
кщйщщчщ-майлоочу материалдар 125,4 129,2 135,8 147,0 168,6 168,7

бензин 134,9 137,0 143,9 155,0 175,7 173,4
дизель отуну 94,4 101,7 109,5 121,6 154,7 161,3

транспорт кызмат кёрсётщщлёрщ 95,5 97,1 98,7 99,0 104,4 105,5
Байланыш 100,0 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8
Эс алуу, кёъщл ачуу жана маданият 111,3 109,4 108,8 108,6 112,8 115,9

маданий иш-чараларды уюштуруу б-ча кызмат кёрсётщщлёр 116,7 119,9 120,0 111,2 105,9 105,8
газеталар, китептер жана кеъсе товарлары 117,6 115,8 115,6 115,5 115,2 114,6

Билим берщщ 101,0 101,3 101,3 101,4 101,3 101,3
Ресторандар жана мейманканалар 108,8 108,9 104,0 104,1 102,1 101,5

коомдук тамактануу 108,4 108,5 103,3 103,4 101,3 101,1
мейманкана тейлёёлёрщ 118,3 119,6 118,9 122,2 122,4 108,9

Ар тщрдщщ товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр 110,2 109,4 110,6 109,2 109,0 109,8
жеке тейлёё 110,2 110,6 112,4 110,5 110,1 110,6

Булагы: КР УСК

2-таблица. Керектёё бааларынын индекси
(ай ёткён жылдын тиешелщщ айына карата, пайыздар)
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2010-жыл
июль авг. сен. окт. ноя. дек.

106,0 109,2 112,1 114,9 117,5 119,2
Товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё керектёё бааларынын 
индекси

105,8 109,3 112,7 115,7 118,6 120,4 Товарлар
102,6 108,4 114,4 118,9 123,7 127,0      Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар
107,2 108,1 108,8 109,7 111,6 112,9 Алкоголдуу суусундуктар, тамеки заттары
109,9 110,6 111,4 113,1 114,1 114,2 Азык-тщлщктён башка товарлар
108,9 109,9 109,4 110,7 111,0 111,9 Кызмат кёрсётщщлёр
102,6 108,4 114,4 118,9 123,7 127,0 Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 
94,4 104,9 113,7 117,2 121,7 126,0 Нан азыктары жана таруу
95,3 109,1 122,2 125,2 129,2 132,7 жогорку сорттогу буудай уну
94,2 113,6 128,1 132,5 140,2 147,3 биринчи сорттогу буудай уну
97,1 101,5 108,1 113,3 120,6 122,2 нан

107,7 111,4 115,1 119,0 121,9 127,9 Эт     
110,6 112,7 113,8 115,2 116,3 116,8 Балык
99,5 100,5 103,0 107,1 109,1 112,0 Сщт азыктары, сыр жана жумуртка               

106,8 111,1 122,4 129,0 136,0 137,8 Май жана тоъ майлар                           
96,6 97,7 104,9 121,1 136,5 137,0 Жемиштер жана жашылчалар                         

111,0 109,3 119,3 139,7 143,5 138,8 жемиштер 
90,9 93,5 99,4 113,7 135,0 137,8 жашылчалар

113,7 115,4 115,2 114,0 114,8 117,3 Кумшекер, джем, бал, шоколад жана конфеттер
120,3 121,9 120,5 118,8 119,4 122,5 кумшекер
106,0 107,1 108,8 107,1 108,5 108,9 Башка тамак-аш азыктары
113,9 114,2 113,9 112,6 111,2 115,1 Алкоголсуз суусундуктар
107,2 108,1 108,8 109,7 111,6 112,9 Алкоголдуу суусундуктар жана тамеки заттары
105,5 105,9 105,9 106,3 107,1 107,0 алкоголдуу суусундуктар                                
110,8 113,5 115,8 118,1 123,6 129,0 тамеки заттары
109,7 110,1 110,8 114,5 114,9 114,5 Кийим-кече жана бут кийим
111,0 111,3 112,7 117,6 118,6 120,4 кийим-кече
114,4 114,7 114,7 114,9 115,4 115,7 кийим тигщщ щчщн материалдар
111,3 111,4 115,5 120,4 122,7 123,9 эр адамдар щчщн кийим
113,1 113,0 113,2 119,3 119,9 120,9 аялдар щчщн кийим
107,6 108,4 108,9 112,8 113,1 116,5 балдар жана ымыркайлар щчщн кийим
111,6 113,4 114,5 115,0 114,9 120,3 кийимди тазалоо, оъдоо жана прокатка берщщ
106,8 107,4 106,7 107,9 107,1 101,6 ремонтун кошо алганда, бут кийим
105,5 106,5 103,0 103,5 101,9 97,2  эр адамдар щчщн бут кийим
109,6 109,8 110,5 111,3 110,6 103,9  аялдар щчщн бут кийим
104,5 105,6 104,7 107,8 108,0 104,5  балдар щчщн бут кийим
103,3 103,0 103,0 111,7 112,4 115,6  бут кийимди оъдоо

109,0 110,7 111,4 110,3 114,7 115,5
Турак-жай кызмат кёрсётщщлёрщ, суу электрэнергиясы, газ жана 
башка отундар

100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 турак-жай щчщн ижара тёлёмщ
100,7 106,3 109,1 117,6 124,4 117,9 турак-жайларды кщтщщ жана ремонттоо щчщн материалдар
109,5 110,8 111,2 109,0 113,3 115,1 электр энергиясы, газ жана башка отундар
106,9 112,0 112,8 110,7 109,6 110,3 газ
104,2 104,9 106,2 107,8 106,9 106,9 Тиричилик буюмдары жана тиричилик техникасы
103,6 103,6 103,0 105,5 106,1 106,3  щй эмеректери жана тактага тёшёлщщчщлёр
106,7 106,5 107,6 107,8 107,0 106,8  тиричилик текстилдик буюмдар
101,3 102,1 104,0 104,2 104,5 105,0  тиричилик шаймандары
102,9 107,3 111,5 112,4 112,6 112,7  айнек буюмдар, ашкана жана тиричилик шаймандары
123,5 122,6 123,8 124,8 123,3 123,1 Саламаттыкты сактоо
110,3 111,0 109,8 111,3 111,1 110,9 Транспорт
105,8 106,9 108,6 108,7 108,8 108,4 авторанспортту сатып алуу
157,4 142,5 131,8 130,7 130,3 131,8 кщйщщчщ-майлоочу материалдар
158,9 140,3 128,1 126,8 126,9 129,3 бензин
161,5 161,5 161,6 162,2 156,3 151,9 дизель отуну
107,9 110,4 108,2 110,5 109,9 109,2 транспорт кызмат кёрсётщщлёрщ
99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 Байланыш

118,2 118,5 118,4 121,4 121,4 123,5 Эс алуу, кёъщл ачуу жана маданият
104,8 104,4 104,6 104,6 104,6 104,8 маданий иш-чараларды уюштуруу б-ча кызмат кёрсётщщлёр
113,8 114,4 113,7 118,1 118,1 122,1 газеталар, китептер жана кеъсе товарлары
101,3 101,6 105,2 105,9 106,3 105,9 Билим берщщ
111,3 112,0 112,9 114,0 115,1 116,7 Ресторандар жана мейманканалар
111,3 112,1 113,0 114,0 115,1 116,8 коомдук тамактануу
108,7 108,2 107,6 111,3 111,4 111,4 мейманкана тейлёёлёрщ
112,1 112,5 114,8 116,4 116,4 118,9 Ар тщрдщщ товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр
111,3 111,7 114,5 116,0 116,2 119,1 жеке тейлёё

Статистикалык тиркеме
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

3-таблица. Баалардын индекси жана импорттун 2010-жылдын январь-ноябрь айлары щчщн 
физикалык кёлёмщнщн индекси

Товардын аталышы

2010-ж. 
11 айы

2010-ж. 
11 айы

2009-ж. 
11 айы Индекстер

млн. АКШ 
долл. 

млн. АКШ 
долл.

млн. АКШ 
долл. баасы физ. 

кёлёмщ наркы
n10*p10 n10*p09 n09*p09

A B C A/B B/C A/C

Мунай жана мунай заттары жана ушундай эле материалдар 821,5 552,0 633,1 1,49 0,87 1,30
Дары-дармектер (ветеринардык дары-дармектерди кошо алганда) 85,4 69,8 65,4 1,22 1,07 1,30
Чоюн жана болот 84,2 67,1 92,3 1,25 0,73 0,91
Жщк ташуучу авт-дер жана атайы багытка каралган автомобилдер 77,4 37,2 38,5 2,08 0,97 2,01
Эт жана эт азыктары 67,0 61,3 39,2 1,09 1,56 1,71
Кант, кант кошулган азыктар жана бал 57,6 42,9 55,0 1,34 0,78 1,05
Эфир майлары, резиноиддер жана парфюмердик каражаттар 56,8 69,5 48,6 0,82 1,43 1,17
Дан эгиндери (полба (буудайдын бир тщрщ) ж-а угут, тартылбаган шак 56,7 62,1 58,4 0,91 1,06 0,97
Кофе, чай, какао, таттуулар жана алар кошулган азыктар 51,7 45,7 50,4 1,13 0,91 1,03
Газ абалындагы жаратылыш газы 48,4 52,9 58,7 0,92 0,90 0,83
Электрические линейные телефонные или телеграфные аппараты 44,1 154,7 28,6 0,29 5,42 1,54
Жасалма текстиль материалдарынан кездемелер 43,6 44,6 43,8 0,98 1,02 1,00
Ёсщмдщк майлары жана тоъ майлар 42,9 38,5 32,1 1,12 1,20 1,34
Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар 41,4 34,7 40,6 1,19 0,86 1,02
Резина дёъгёлёктёрщ 37,6 28,9 32,3 1,30 0,89 1,16
Органикалык эмес химиялык заттар 35,9 66,8 71,7 0,54 0,93 0,50
Таш, кумду, кендерди электен ёткёрщщ, майдалоо маш. тетиктери 34,5 21,9 30,0 1,57 0,73 1,15
Таш кёмщр, кокс жана брикеттер 34,4 32,7 22,9 1,05 1,43 1,50
Жашылча жана жемиштер 27,9 24,3 23,0 1,15 1,05 1,21
Синтетикалык материалдан жасалган бут кийим 25,7 24,5 20,7 1,05 1,18 1,24
Арааланган же узунунан жарылган ийне жалб-туу ёсщмдщк жыгачтары 24,8 23,1 27,4 1,07 0,84 0,90
Баштапкы формадагы пластмасса 24,8 19,6 17,5 1,26 1,12 1,42
 Жер семирткичтиктер 24,1 23,9 15,7 1,01 1,52 1,53
Алкоголдук суусундуктар 23,4 20,0 24,3 1,17 0,82 0,96
Башка категорияларга кирбеген, баалуулукка жатпаган металлдар 21,4 12,6 23,6 1,69 0,54 0,91
Башка категорияга кирбеген тамак-аш азыктары жана препараттар 21,3 28,6 21,7 0,75 1,32 0,98
Дан азыктарынан, ундан жана крахмалдан жасалган азыктар 20,4 23,3 16,5 0,88 1,41 1,24
Кант кошулган мин. суулар жана алкоголсуз суусундуктар 19,9 19,4 17,3 1,03 1,12 1,15
Механикалык кщрёктёр, эксковаторлор жана сузгуч жщктёгщчтёр 18,3 7,6 14,5 2,39 0,53 1,26
Баштапкы эмес формада пластмасса 17,9 15,1 14,0 1,19 1,08 1,28
Тщс ёзгёртщщчщ жана ийлёёчщ заттар, боектор 17,4 14,5 18,9 1,20 0,77 0,92
Тыгыздалган жана калыбына келтирилген жыгачтар 17,3 15,9 17,0 1,09 0,94 1,02
Жеъил авт-р, эл ташуу щчщн каралган транспорт каражаттары 15,5 13,3 12,6 1,16 1,06 1,23
Кол менен жана машина менен иштетилщщчщ инструменттер 13,5 15,7 7,0 0,86 2,23 1,92
Кётёргщчтёр жана токтоосуз иштеген конвейерлер 13,1 1,7 2,1 7,91 0,80 6,32
Электр трансформаторлору 12,7 5,1 3,3 2,47 1,56 3,84
Курулуш жана тоо кен ёнёр жайы щчщн машиналар 12,0 6,6 8,0 1,82 0,82 1,49
Кщрщч 11,7 8,2 21,7 1,43 0,38 0,54
Бульдозерлер, грейдерлер жана ёзщ жщрщщчщ текшилёёчщлёр 11,6 8,6 13,7 1,35 0,62 0,84
Даяр эмес тамеки, тамеки калдыктары 11,1 11,3 4,8 0,99 2,34 2,30
Кофталар, пулеверлер, кардигандар жана ушу сыяктуу кийимдер 10,9 9,3 7,5 1,17 1,24 1,45
Башка категорияга кирбеген электр бёлщштщргщч жабдуулар 10,7 6,3 8,2 1,71 0,77 1,31
Маргарин жана жуурулган май 10,4 8,0 10,6 1,30 0,76 0,98
Медициналык жана фармацевтикалык дары-дармектер 10,1 9,5 9,5 1,07 1,00 1,06
Темирден, чоюндан ж-а болоттон жас-ган мыктар, гайкалар, буроолор 10,0 6,2 10,3 1,60 0,60 0,97
Май жана сырдан башка, сщт жана сщт азыктары 9,5 7,7 8,8 1,2 0,9 1,1
Чыпкалоочу ж-а тазалоочу маш. ж-а суюктуктар ж-а газ щ-н жабд-лар 9,4 2,4 3,4 4,0 0,7 2,8
Башка категорияларга кирбеген ар кандай химиялык заттар 9,4 4,5 8,8 2,1 0,5 1,1
Башка категорияларга кирбеген электр жылытуучу приборлор 5,9 5,8 4,3 1,0 1,3 1,4

Жыйынтыгында номенклатура боюнча (млн. АКШ доллары) 2 213,1 1 885,8 1 858,4 1,17 1,01 1,19
Жыйынтыгында номенклатура боюнча (жалпы импорттон %) 73% 69%
Бардыгы болуп импорт 3 019,1 2 688,3
УСКнын СИФ баасындагы маалыматтары боюнча; таблицада импорттун баштапкы 45 ири статьясы келтирилген
n- товардын импортунун физикалык кёлёмщ
p-товардын эсептешщщ импорттук баасы 
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Статистикалык тиркеме

4-таблица. Баалардын индекси жана экспорттун 2010-жылдын январь-ноябрь айлары щчщн 
физикалык кёлёмщнщн индекси

Товардын аталышы

2010-ж. 
11 айы

2010-ж. 
11 айы

2009-ж. 
11 айы Индекстер

млн. 
АКШ 
долл. 

млн. 
АКШ 
долл.

млн. 
АКШ 
долл. баасы физ. 

кёлёмщ наркы

n10*p10 n10*p09 n09*p09
A B C A/B B/C A/C

Монетардык эмес алтын 493,5 401,8 356,8 1,23 1,13 1,38
Органикалык эмес химиялык заттар 160,9 207,1 220,5 0,78 0,94 0,73
Жашылча-жемиштер 86,8 110,7 78,3 0,78 1,41 1,11
Мунай, мунай заттары жана ушундай эле материалдар 62,6 48,4 164,7 1,29 0,29 0,38
Электр тогу 45,6 63,0 37,3 0,72 1,69 1,22
Блузкалар, кофталар жана кофта-блузкалар 27,5 27,8 21,5 0,99 1,29 1,28
Пахта 21,5 15,4 18,1 1,40 0,85 1,19
Май жана сырдан тышкары сщт жана сщт азыктары 21,2 21,0 14,3 1,01 1,47 1,48
Иштетиле элек тамеки; тамеки калдыктары 20,9 20,1 14,1 1,04 1,43 1,48
Ысытуу лампалары 17,7 18,1 16,6 0,98 1,09 1,06
Аялдар ж-а кыздар щ-н шымдар, комб., бриджалар жана чолок шымдар 15,0 14,3 8,1 1,05 1,78 1,86
Кёйнёктёр 14,3 12,0 10,1 1,19 1,19 1,42
Аялдар щчщн токулган же тщйщлгён кийимдер 12,6 15,0 1,5 0,84 9,87 8,32
Юбкалар жана юбка-шымдар 8,8 9,1 5,5 0,97 1,64 1,60
Эркектер ж-а балдар щ-н шымдар, комб., бриджалар жана чолок шымдар 8,6 7,8 4,4 1,11 1,75 1,95
Тщйщлгён жана токулган байпактар 7,4 6,8 2,2 1,08 3,09 3,33
Пальтолор, кыска пальтолор, жамынгычтар жана плащтар 7,0 6,5 3,4 1,08 1,92 2,07
Баалуулукка жатпаган металлдардан жасалган буюмдар 6,2 4,1 3,7 1,52 1,11 1,69
Эт жана эт азыктары 6,0 2,6 1,1 2,36 2,25 5,30
Сыр жана быштак 5,9 7,6 5,9 0,77 1,28 0,99
Башка категорияларга кирбеген, кен болбогондордон жасалган буюмдар 5,5 5,6 2,0 0,98 2,80 2,74
Таш, кум жана шагыл 5,4 6,4 4,8 0,85 1,34 1,14
Кант кошулган мин. суулар жана алкоголсуз суусундуктар 5,4 5,4 4,3 0,99 1,26 1,24
Металл сыныктары жана кара металл калдыктары 5,3 5,1 2,9 1,04 1,72 1,79
Жщк ташуучу жана атайы багытка каралган автомобилдер 5,1 6,3 10,1 0,82 0,62 0,51
Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар 5,1 5,4 5,9 0,94 0,92 0,86
Чоюн жана болот 5,1 5,2 0,8 0,98 6,36 6,26
Май жана тоъ майлар жана сщттён алынган башка майлар 5,0 7,4 1,2 0,67 5,97 4,00
Электрлиниялык телефондук же телеграфтык аппараттар 4,8 1,3 0,6 3,62 2,09 7,56
Алюминий 3,5 2,1 1,7 1,63 1,22 1,99
Металл сыныктары ж-а баалуулукка жатп. тщстщщ металл калдыктары 3,3 2,9 1,5 1,14 1,94 2,21
Тирщщ малдар 3,1 2,5 4,2 1,23 0,60 0,74
Аялдар щчщн курткалар жана блейзерлер 3,1 3,3 1,5 0,92 2,27 2,10
Башка категорияга кирбеген тамак-аш азыктары жана препараттар 2,9 3,9 2,2 0,74 1,76 1,30
Самолеттор жана башка учуучу аппараттар 2,7 3,2 2,5 0,85 1,29 1,09
Аялдар щчщн костюмдар 2,7 2,4 3,2 1,10 0,76 0,83
Кофе, чай, какао, таттуулар жана алар кошулган азыктар 2,6 3,6 3,0 0,73 1,21 0,89
Идиш жуучу маш-лар; толтуруу щ-н маш-лар; таъгактоо щ-н машиналар 2,6 0,5 0,2 5,79 2,71 15,71
Сактоо жана ташуу щчщн металл челектери 2,5 0,2 0,0 16,09 3,34 53,66
Ири мщйщздщщ мал терилеринен булгаарылар 2,4 2,9 2,7 0,84 1,08 0,91
Эр адамдар щчщн костюмдар 2,3 2,3 1,2 1,0 1,9 1,9
Эр адамдар щчщн токулган же согулган кийимдер 2,3 1,9 0,2 1,2 10,1 11,7
Дан азыктарынан, ундан жана крахмалдан жасалган азыктар 2,0 1,7 2,7 1,2 0,6 0,7
Жщктёрдщ ташуу щчщн авт-дер жана атайы багытка карлган авт-дер 1,9 0,8 0,5 2,5 1,4 3,6
Кант, канттан жасалган азыктар жана бал 1,9 6,3 0,4 0,3 15,0 4,4
Кщмщш 1,8 1,3 1,5 1,4 0,9 1,3
Свинец 1,8 1,5 0,9 1,2 1,6 2,0
Башка катег. кирбеген, баалуулукка жатп. металлдардан жас. буюмдар 1,8 1,9 1,8 1,0 1,0 1,0
Курулуш щчщн иштетилген таш жана андан жаслган буюмдар 1,6 1,8 0,9 0,9 2,0 1,9
Жыйынтыгында номенклатура боюнча (млн. АКШ доллары) 1 134,5 1 100,5 1 047,6 1,03 1,05 1,08
Жыйынтыгында номенклатура боюнча (жалпы импорттон %) 91% 89%
Бардыгы болуп импорт 1 251,1 1 172,1

УСКнын ФОБ баасындагы маалыматтары боюнча; таблицада экспорттун баштапкы 46 ири статьясы келтирилген
n- товардын экспортунун физикалык кёлёмщ
p-товардын эсептешщщ экспорттук баасы 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

Глоссарий

Базалык инфляция – баанын кыска мёёнёттщщ, структуралык жана сезон-
дук ёзгёрщщлёрщн эске албаган инфляция тренди катары аныкталат. Башка-
ча айтканда, инфляция кёрсёткщчщн эсептёёдён (начар тщшщмдщн алыны-
шы, КММ рыногунда баа таасири, газга жана электрэнергиясына ж.б. та-
рифтердин административдик ёзгёртщлщшщ сыяктуу) сезондук же тышкы 
факторлор менен шартталган, товарларга баанын ёсщшщ алынып салынат. 
Улуттук банк, базалык инфляция динамикасын жёнёкёй алып салуу ыкма-
сында эсептейт. Бул ыкма КБИден аларга белгиленген баа, ар кандай таа-
сирлерге ётё эле ийкемдщщ болгон товарлар жана кызмат кёрсётщщлёрдщн 
айрым категорияларын же бщтщндёй тобун алып салууну тщшщндщрёт. 
Адатта, мындай товарларга айрым азык-тщлщк товарлары, энергопродукци-
ялары жана Ёкмёт тарабынан административдик жол менен белгиленген 
тарифтер кирет.

Жёнгё салуунун калыбына келтирилген мамлекеттик казна векселде-
ри – бул, Кыргыз Республикасынын Ёкмётщнщн Улуттук банк алдындагы 
карызын кайра тариздёёнщн натыйжасында, Финансы министрлиги тара-
бынан чыгарылган жщгщртщщ мёёнётщ 3, 6 жана 12 айлык купондук баалуу 
кагаздар. Бул баалуу кагаздарды калыбына келтирщщ тёмёнкщчё: Улуттук 
банктын портфелиндеги МКВлардын (у) тёлёё кщнщ, Финансы министрли-
ги тёлёё менен бирге эле, тёлёнгён баалуу кагаздардын санына барабар 
санда МКВлардын (у) жаъы санын чыгарат.

Мамлекеттик казна векселдери – Кыргыз Республикасынын Ёкмётщнщн 
кыска мёёнёттщщ (3,6 жана 12 айлык) дисконттук баалуу кагаздары. Финан-
сы министрлиги МКВлардын эмитенти болуп саналат. МКВларды жайгаш-
тыруу Улуттук банк тарабынан ёткёрщлгён аукциондор аркылуу жума сай-
ын ишке ашырылат. Аукциондорго катышуу укугуна тике катышуучулар 
ээ (Улуттук банк менен келишим тщзщшкён алгачкы дилерлер, финансы-
кредиттик мекемелер). Юридикалык сыяктуу эле, жеке адамдар дагы Кыр-
гыз Республикасынын МКВларынын ээси боло алышат. МКВлардын экин-
чилик рыногундагы бщтщмдёр Улуттук банктын электрондук соода систе-
масы аркылуу жщзёгё ашырылат, ал алгачкы дилерлерге жана алардын кар-
дарларына МКВларды ёз жумуш ордуларынан сатып алуу/сатуу боюнча 
операцияларды тщзщщгё мщмкщнчщлщк берет. 

Мамлекеттик казна облигациялары – Кыргыз Республикасынын Ёк-
мётщнщн пайыздык кирешеси (купон) жана жщгщртщщ мёёнётщ 1 жылдан 
жогору болгон узак мёёнёттщщ мамлекеттик баалуу кагаздар. Финансы ми-
нистрлиги МКОнун эмитенти болуп саналат. Улуттук банк, МКОнун чыга-
рылыштарын тейлёё боюнча Генералдык агенттик болуп саналат.
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Глоссарий

Акча базасы – Улуттук банктын жщгщртщщгё чыгарылган накталай акчалар 
боюнча милдеттенмелери жана Кыргыз Республикасынын улуттук валю-
тасындагы башка депозиттик корпорациялар алдындагы милдеттенмелери.

Акча топтому – ликвиддщщлщк деъгээли боюнча классификацияланган 
акча массасы: М0; М1; М2; М2Х. 
М0 – банктардан тышкаркы акча.
М1 – М0 + талап боюнча тёлёнщщчщ улуттук валютадагы депозиттер.
М2 – М1 + улуттук валютадагы мёёнёттщщ депозиттер.
М2Х – М2 + чёт ёлкё валютасындагы депозиттер.

Жщгщртщщдёгщ акча – Улуттук банктын кассасындагы нак акчаларды эсеп-
теп алып салуу менен жщгщртщщдё чыгарылган акча.

Ички дщъ продукциянын дефлятору – бул, экономикадагы баалардын 
ёсщшщ эсебинен ИДПдагы ёзгёрщщлёрдщ мщнёздёгён экономика тармакта-
рынын бааларынын жыйынтыктап алынган индекси. ИДПнын дефлятору 
ётщп жаткан жылдын баасындагы номиналдык ИДПнын ёткён жылдын ба-
асындагы ИДПнын ёлчёмщнё карата катышы катары эсептелинет.

Башка депозиттик корпорациялар – борбордук банктан башка, бардык 
финансы-корпорциялары-резиденттер, финансылык ортомчулук алардын 
ишинин негизги тщрщ болуп саналат жана алар кеъири мааниде колдону-
луучу акча массасынын (М2Х) улуттук аныктамасына камтылган милдет-
терди эмитирлешет.

Ёндщрщщчщлёрдщн бааларынын индекси – жергиликтщщ ёндщрщщчщлёр ёз 
продукцияларынан алган, сатуу баасындагы орточо ёзгёрщщлёрдщ ёлчёйт. 
КБИ эсептёёлёрщндё колдонулган маалыматтар экономиканын ёндщрщш 
секторунун дээрлик ар бир тармагынын ишин чагылдырган 148 ишканадан 
алынат. Бул ишканалардын тизмесине тиешелщщ регионго мщнёздщщ болгон 
жана менчик формасынан кёз карандысыз ошол ёнёр-жай тармагы щчщн 
типтщщ болгон ишканалар камтылат. 

Инфляция экономикада керектёё баасынын жалпы деъгээлинин жогору-
лоосун тщшщндщрёт. Инфляция деъгээлине сандык баа берщщ щчщн керек-
тёё баасынын индекси (КБИ) колдонулат. КБИ калайык-калк ёндщрщштщк 
эмес керектёё щчщн сатып алган товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё баа 
деъгээлинин ёзгёрщщсщн чагылдырат. Индексти эсептёёдё тандалып алын-
ган 342 товардын жана кызмат кёрсётщщлёрдщн сатып алуу баасы колдону-
лат, тандалып алынгандар 7 шаардык жана 2 райондук борборлордогу со-
ода жана кызмат кёрсётщщ чёйрёсщнщн 1496 ишканаларына айына 45 миъ 
баага чейинкини тщзёт. 
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«Овернайт» кредити улуттук валютада кщрёёлщк камсыздоо алдында 
банктын кыска мёёнёттщщ ликвиддщщлщгщн колдоо щчщн бир кщнгё берилет. 
Кщрёёлщк камсыздоо катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банк ар-
кылуу жайгаштырылган, «овернайт» кредити берилген кщндён тартып 12 
айга чейинки тёлёё мёёнётщнё ээ, мамлекеттик баалуу кагаздары кабыл 
алынат. Алар боюнча пайыздык чен Улуттук банктын эсептик ченинен 1,2 
ёлчёмщндё белгиленет. Бул кредит коммерциялык банктын демилгеси бо-
юнча берилип турат. 

Финансылык эмес активдер экономикалык активдердин тёмёнкщ катего-
рияларын ёзщндё камтыйт:негизги фондулар, материалдык жщгщртщщ кара-
жаттарынын запастары, баалуулуктар жана ёндщрщлбёгён активдер (таби-
гый жана материалдык эмес). 

Ноталар – бул, Улуттук банк тарабынан 7, 14, 28, 91 жана 182 кщндщк мёё-
нёткё жумалык аукциондордо жщгщртщщгё чыгарылган мамлекеттик кыска 
мёёнёттщщ баалуу кагаздар. Алардын кирешелщщлщгщ коммерциялык банк-
тардын талабы жана сунушуна жараша аныкталат. Банк тутумунан улут-
тук валютадагы ликвиддщщлщктщ алып салуу, ноталардын аукциондорун 
ёткёрщщ максаты болуп саналат.

Улуттук банктын репо операциялары – бул, мамлекеттик баалуу кагаз-
дарды келечекте белгиленген кщнщ жана алдын-ала макулдашылган баада 
кайтара сатуу/сатып алуу милдеттенмеси менен сатып алуу (тике репо)/ са-
туу (кайтарым репо) операциясы. 

Ёндщрщштщк ажырым (же ИДП ажырымы) – бул, ИДПнын потенциал-
дуу мщмкщн болуучу жана айкын кёлёмщнщн ортосундагы айырма. Ёндщрщ-
штёгщ ажырым экономиканы активдештирщщ жана стагнациялоо индикато-
ру болушу мщмкщн. Эгерде айкын ИДП потенциалдуудан аз болгон шарт-
та (Щ<Щ*), экономикада «рецессия ажырымы» тщптёлгён деп эсептёё ка-
был алынган, ал дефляциялык процесстердин болушунун ыктымалдуулу-
гун кёрсётёт. Ал эми тескерисинче, эгерде айкын ИДП потенциалдуудан 
чоъ болгон (Щ>Щ*) шартта, чогуу алгандагы суроо-талаптын ёсщшщ чо-
гуу алгандагы сунуштун ёсщшщнён артат, бул инфляциялык басымдын 
кщчёшщнё тщрткщ берет.

Мамлекеттик бюджеттин операциялык ишке чыгашалары – бул, фи-
нансылык эмес активдерди сатып алуу боюнча операцияларды кошпогон-
до, мамлекеттик башкаруу секторунун активдеринин таза наркынын азайы-
шына алып келген бардык операциялар.

Своп операциялары – бул, улуттук валютадагы акча каражаттарын чет 
ёлкё валютасындагы эквиваленттщщ суммага алмашуу, же тескерисинче 
алдын-ала макулдашылган шарттарда негизги суммаларды жана чегерил-
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ген пайыздарды кайтара алмашуу милдеттенмеси менен ишке ашырылган 
операциялар.

Калайык-калктын акчалай кирешелеринин квинтилдик топтор боюн-
ча тщзщмщ калктын кирешелеринин ёлчёмщ боюнча, алардын ар бири кал-
ктын 20 пайызынан турган 5 (квинтилдик) топтор боюнча дифференциа-
цияланышын чагылдырат. Калктын кирешелерин дифференциациялоону 
аныктоонун мындай ыкмасы, калктын жалпы санын мисалы, коомдун жал-
пы кирешесин кирешеси кёбщрёёк же аз кирешелщщ топторго кирген кал-
ктын щлщшщнё бёлё алгандай негизде беш бирдей топко бёлщщнщ болжол-
дойт.

Эсептик чен – бул, экономикадагы акча ресурстарынын наркын аныктоо-
до негизги багыт берщщчщ катары колдонулган инструмент. Эсептик чендин 
ёлчёмщ Улуттук банктын 28 кщндщк ноталарынын аларды жайгаштыруу бо-
юнча акыркы ёткёрщлгён 4 аукционунда калыптанган кирешелщщлщгщнщн 
орточолонгон маанисине теъештирилген.
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ИДП  Ички дщъ продукция
МКВ  Мамлекеттик казна векселдери
МКВ (ж)  Жёнгё салуунун калыбына келтирилген мамлекеттик казна векселдери 
МКО  Мамлекеттик казна облигациялары
КММ  Кщйщщчщ-майлоочу материалдар
МБК  Мамлекеттик бажы комитети
КБИ  Керектёё бааларынын индекси
ЁБИ  Ёндщрщщчщлёрдщн баа индекси
КР  Кыргыз Республикасы
Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
ЩЧТКУ Щй чарбасын тейлеген коммерциялык эмес уюмдар 
УСК  Улуттук статистика комитети
БФКМ Б анктык эмес финансы-кредиттик мекеме
ЖЧК  Жоопкерчилиги чектелген коом
ОПЕК  Мунайды экспорттоочу ёлкёлёрдщн уюму
РК  Казакстан Республикасы
РФ  Россия Федерациясы
СИФ  Имортердун чек арасындагы баа (cost, insurance, freight)
КМШ  Кёз карандысыз Мамлекеттер шериктештиги
АКШ  Америка Кошмо Штаты
СФРБ  Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду
ФОБ  Экспортер ёлкёнщн чек арасындагы баа (free on board)

Кыскартылган сёздёрдщн тизмеси


