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Кєўїл чордонунда

-Инфляция калк їчїн 
дайыма єтє курч масе-
ле эмеспи. Айтсаўыз, 
азыркы учурда ин-

фляциянын деўгээли кандай жана эм-
не болуп жатат?  

- ооба, баалардын єзгєрїїсї адамдар-
ды дайыма тынчсыздандырат. Мисалы, эт 
же кумшекерге баа кєтєрїлсє, єлкєдє дагы 
инфляция деп ойлошот. Бирок бул мындай 
эмес. алгач мен “инфляция” деген сєз эм-
нени тїшїндїрєт ошол  тууралуу тїшїнїк 
бере кетсем. Инфляция – бул экономикада-
гы товарлар менен кызматтардын  жалпы 
бааларынын туруктуу єсїї тенденциясы. 
Бул аныктамада “туруктуу” жана  «жалпы» 
деген маанилїї эки сєз бар. «Туруктуу» 
дегени –  бул инфляциядагы узак процесс,  
ошондуктан аны баалардын бир жолку 
кєтєрїлїшєнєн айырмалоо зарыл. ал эми 
«жалпы» деген сєз экономикадагы  орто 
деўгээлдеги баалардын єсїїсїн билдирет. 
Инфляция “керектєєчїлєр корзинасынын” 
негизинде эсептелинет. Буга орто статисти-
калык жаран колдонгон, кеўири тараган 370 
товар жана кызмат кєрсєтїїлєр  кирет.  ар 
бир товарга болгон баа ар кандай болушу 
мїмкїн. айрымдары бир нече эсе кымбат-
таса, кээ бири мурунку деўгээлде калып, 
їчїнчїсї болсо тємєндєп кетиши мїмкїн. 
ошондуктан инфляциянын деўгээли баар-
дык товарлар жана кызматтардын салма-
гын эске алуу менен тїзїлєт. ал эми азыр-
кы учурдагы инфляциянын деўгээли улут-
тук статистикалык комитеттин маалыматы 
боюнча, март айында жылдык мааниде 6,3 
пайызды тїздї. Бул быйылкы март айын 
єткєн жылдын март  айына салыштырган-
да азык-тїлїккє болгон баа жылдык эсеп-
те 5,4 пайызга жогорулаган, азык-тїлїккє 
кирбеген товарларга баа 7,7 пайызга жого-
рулаган. алкоголь  менен тамеки  9,9  пай-
ызга жогоруласа, кызмат кєрсєтїї 4,0 пай-
ызга жогорулаган. 

- Сиз азыр баалар тууралуу айттыўыз, 
бирок эмнеге алар мындай єзгєрдї? Биз-
дин єлкєдєгї баалардын єзгєрїї дина-
микасына кайсы негизги факторлор та-
асир этерине токтоло кетсеўиз?

- Өлкєдєгї  инфляцияга кєп фактор-
лор таасир этет. Баарынан мурун белгилей 
кетчї нерсе, республикадагы керектелїїчї 
товарлардын кєпчїлїк бєлїгї сырттан им-
порттолот. ошондуктан эгер импорттолу-
учу товарлардын баасы жогоруласа, анда 
єлкєдєгї инфляцияга терс таасирин тий-
гизет. Экинчиден, керектелїїчї корзина-
нын жарымынан кєбїн азык-тїлїк тїзїп, 
алардын баасы акыркы жылдары абдан 
єзгєрїлмє абалда турат. Бул єтє жогорку 
кєрсєткїч. Мисалы, єнїккєн єлкєлєрдїн 
керектєє корзинасында азык-тїлїктєрдїн 
їлїшї болгону 13 пайызды гана тїзєт. 
Үчїнчїдєн,  инфляцияга тарифтер менен 
акциздердин єзгєрїшї таасир этїїдє. Ми-
салы, электрэнергияга жана газга тарифтер, 

алкоголь жана тамекиге болгон акциздер. 
Экономикадагы  акчалардын саны дагы не-
гизги факторлордун бири болуп, баалардын 
динамикасынын єзгєрїїсїнє таасир этет.  

- Март айында борбордогу базарларда 
кээ бир азык-тїлїктєргє баанын єсїшї 
байкалган. Ушул багытта кандай иштер 
жїрїп жатат? 

- чын эле март айында айрым азык-
тїлїктєргє баалардын єсїшї байкалган. 
негизинен импорттолгон товарларга ка-
рата баа кєтєрїлдї. андан башка жер-
жемиштерге сезондук баа єсїї байкалган. 
2014-жылдын 3-мартында Кыргыз респу-
бликасынын єкмєтїнїн буйругу менен ве-
домстволор аралык жумушчу топ тїзїлїп, 
курамына министрликтер жана ведомство-
лор менен бирге улуттук банктын єкїлї 
да кирген. Жумушчу топ кїндєлїк негиз-
де єлкєнїн бардык региондорунда соци-
алдык маанилїї товарлардын бааларына 
мониторинг жїргїзєт жана тийиштїї су-
нуштарды даярдайт. 

- Эмне їчїн бир єлкєдє инфляция 
тємєн, а  бизде 20 пайызга чейин чыгып 
кетиши мїмкїн? Бул негизинен эмнеге 
байланыштуу?  

- Мен башында айткандай, бул бардык 
товарларга болгон баалардын динамика-
сына байланыштуу. Биздин республика-
дагы баалар тилекке каршы  импорттун 
бааларынан єтє кєз каранды. Ички ры-
нокто єндїрїш єтє тємєн болуп, калктын 
керектєєлєрїн канааттандырбайт. Эгер 
биз єндїргєн товарлардын бардыгы кал-
ктын ички керектєєсїн канааттандырба-
са, анда россия менен Казакстандагы  ба-
алардын єзгєрїїсї, ташып келїї їчїн по-
шлинанын жогорулашы республиканын 
ичиндеги бааларга тїз таасирин тийги-
зет. Бул деген буудай, май жана мунайзат 

єндїрїїчї єлкєлєрдїн бааларынын дина-
микасына инфляция єтє кєз каранды экен-
дигин тїшїндїрєт. 

- Сиз баалар тарифке, єндїрїшкє бай-
ланыштуу деп жатасыз. Ал эми Улуттук 
банкта инфляцияны  кєзємєлдєє їчїн  
кандай  механизмдер колдонулат, чеч-
мелеп берсеўиз? 

- акча кредит саясатын жїргїзїї їчїн 
улуттук банк бир катар куралдарды кол-
донот, алар: ачык рыноктогу операциялар 
(улуттук банктын ноталарын чыгаруу, мам-
лекеттик баалуу кагаздарды экинчилик ры-
ногунда сатуу жана сатып алуу, анын ичин-
де репо шарттарында), валюта рыногун-
дагы операциялар, милдеттїї резервдик 
талаптар, эсептик чен, депозиттик операци-
ялар, кайра каржылоо операциялары. Эко-
номикада инфляциялык тобокелдик биртоп 
жогору учурда инфляциянын монетардык 
тїзїмїн тємєндєтїї максатында улуттук 
банк “катуулатылган” акча кредит саясатын 
жїргїзєт. Бул экономикадагы акчалардын 
санын чектеп, атургай айрым учурда анын 
санын кыскартуу дегенди тїшїндїрєт. Эгер 
инфляциялык кырдаал кооптонууну жарат-
паса, анда экономиканын єсїшїнє єбєлгє 
тїзїї їчїн баанын абалынан кооптонбо-
стон улуттук банк экономикага акчаны су-
нуштоону кєбєйтєт. улуттук банк мындай 
учурда ноталарды айлантууга чыгарат же 
кайра каржылоо операцияларын жїргїзєт.

дагы бир нерсени белгилей кетсем, 
ушул жылы улуттук банк акча кредит са-
ясатынын жаўы негиздерине єттї. ал эсеп-
тик чен улуттук банк тарабынан аныкта-
лышы шарт. Башкы пайыздык чен рынок-
ко акча кредит саясатынын багыты боюнча 
белги берет жана келечекте экономикада-
гы анын ролун кїчєтєт. азыр эсептик чен 
6,0 пайыздык деўгээлди тїзїїдє. 

- Кээ бир єлкєлєрдє инфляциянын 
негизги себептеринин бири катары мам-
лекеттик бюджеттеги тартыштык эсеп-
телиши мїмкїн. Ал эми биздин єлкєдє 
кандай? Бюджеттин тартыштыгынын 
инфляцияга таасири барбы?  

- Эгер инфляциядагы монетардык фак-
торду алсак, анда экономикадагы  акчанын 
санына бир гана акча кредиттик саясат эле 
эмес, салык бюджеттик саясат дагы єз та-
асирин тийгизет. учурда бюджеттин ке-
скин тартыштыгынын таасири, ошондой 
эле мамлекеттик чыгымдардын жыл ичин-
де теў салмактуу болбошу дагы инфляция-
лык басымдын болушунун негизги бир се-
бептеринен болууда. Бул багытта улуттук 
банктын максаты экономикада ашыкча ак-
ча массасы айланбашы їчїн аны оптимал-
дуу деўгээлде кармап туруу. ошол эле мез-
гилде акча кредит саясатын жїргїзїї банк 
системасынын ликвиддїїлїгїнїн теў сал-
мактуулугун камсыздап, баалардын кескин 
секирбешин жана коммерциялык банктар-
дагы бош каражаттардын олку-солку бол-
боосун камсыздап, экономикадагы акча-
ны сунуштоонун теў салмактуу деўгээлин 
кармап турат. ошону менен бирге салык 
бюджет саясаты инфляциянын монетар-
дык тїзїмїндєгї  єзгєчє фактор болгон-
дуктан, улуттук банк менен Каржы ми-
нистрлиги акча кредит жана салык бюджет 
саясатын ыкчам макулдашуу максатын-
да ведомстволор аралык Координациялык 
кеўештин алкагында ар дайым жолугушу-
уларды уюштуруп турат. ушул кеўештин 
башкы максаты инфляцияны тємєндєтїї 
жана экономикалык єсїштї стимулдаш-
тырууда иш аракеттерди координациялоо  
жана жоопкерчилик чєйрєсїн так аныктоо  
болуп эсептелет. 

- Республика боюнча баалардын 
кескин єсїп кетїїсїн болтурбоо їчїн 
бийлик тарабынан  бааларды катуу 
кєзємєлдєє саясаты эффективдїї бо-
лобу? 

- Катаал кырдаал маалында социалдык 
жактан маанилїї азык-тїлїктєргє админи-
стративдик тїрдє бааларды жєнгє салуу-
ну баалардын кескин єзгєрїїсїн болтур-
боо куралы катары колдонсо болот. Бирок 
бааларды катуу кєзємєлдєє акыркы чара-
лардан болуп эсептелет жана ал убакыт 
боюнча чектелиши керек. айыл чарбасын 
єнїктїрїїгє кємєк кєрсєтїїчї чараларды 
кєрїї, жер азыктарын єндїрїї жана кам-
сыздоо, баа дотацияларын берїї, товарлар-
га баалар жогорулаган учурда социалдык 
камсыздандыруу системасын єркїндєтїї 
жана бааларды тїзїї багытында реформа-
ларды алдыга жылдыруу  сыяктуу  иш ара-
кеттер жасалат. ошондой эле биринчи ке-
зектеги чаралардан болуп айыл чарба про-
дукциялар рыногундагы алып сатарлык ме-
нен кїрєшїї башкы максат.  

- Мисалы, мен жєнєкєй адам катары 
инфляцияны абдан терс кєрїнїш катары 
кабыл алам. Бирок эмне себептен Япо-
ния сыяктуу айрым єлкєлєр инфляци-
яга жетїїгє аракет  жасоодо?  

- Инфляцияны дайым эле жаман де-
ген болбойт. Жалпы алганда, чоў эмес 
кєлємдєгї инфляция кошумча жумуш орун-
дарын тїзїп, ишкерлердин єндїрїшїнїн 
кеўейїїсїнє шарт тїзїп, экономикалык 
єсїштїн стимулдашына алып келет. ошол 
эле Япониядагы узак мезгилдеги дефляция 
экономикалык єсїштї басат, бул єлкєнїн 
экономикасынын єнїгїїсїнє тоскоол-
дук кылат. ошондуктан Япония бийлиги 
ылдыйкы деўгээлдеги кєзємєлгє алыну-
учу инфляцияга жетїїгє аракет кылууда. 
акыркысы єндїрїїчїлєр тарабынан ал-
ганда чоў мааниге ээ. Мисалы, єзїўєрдї 
єндїрїїчїнїн ордуна койсоўор. Эгер сиз 
баалардын бир аз єсїїсїн кєрїп турсаўыз, 
анда сиз кирешеўиздин єсїшїн кїтєсїз, кєп 
чыгара баштайсыз, кєп пайда таба баштай-
сыз, бул сизге кирешеўиздин бир бєлїгїн 
жаўы єндїрїшкє, технологияга жумшоо-
го, башкача айтканда єнїгїїгє шарт тїзєт. 
ошондуктан инфляция жалаў терс кєрїнїш 
катары кабыл алынбашы керек.  

## Апсамат#ЖумАшев

Эл ичинде инфляция деген термин єтє 
кооптуу экономикалык акыбал катары 
кабылданат. Тїшїнгєн адамга ал єтє 
коркунучтуу деле эмес. Инфляция 
анын экономикадагы оў, терс таасири 
тууралуу КР Улуттук банкынын 
Экономика башкармалыгынын  
макроэкономикалык анализдєє жана 
финансы рыногуна иликтєєлєрдї 
жїргїзїї бєлїмїнїн башчысы 
Автандил АЛЫБАЕВ айтып берди. 

Баалардын єзгєрїшї эмнеге 
байланыштуу? 

Биздин республикадагы баалар тилекке 
каршы  импорттун бааларынан єтє кєз 
каранды. Ички рынокто єндїрїш єтє 
тємєн болуп, калктын керектєєлєрїн 
канааттандырбайт. Эгер биз 

єндїргєн товарлардын бардыгы калктын 
ички керектєєсїн канааттандырбаса, анда 
Россия менен Казакстандагы  баалардын 
єзгєрїїсї, ташып келїї їчїн 
пошлинанын жогорулашы 
республиканын 
ичиндеги бааларга 
тїз таасирин 
тийгизет. 


