
Пресс-релиз  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн  

10 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2016-жылдын 29-февралында эсептик чен өлчөмүн 

10,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. 

Азык-түлүккө жана күйүүчү-майлоочу материалдарга ички баанын 

төмөндөшүнүн алкагында инфляция деңгээлинин кыскаруу жагына ык коюшу 

катталган. Февраль айында (19-февралга карата) баанын жалпы индекси 0,17 пайызга 

төмөндөгөн. Ал эми жылдык мааниде алганда инфляция деңгээли 1,4 пайыз чегинде 

аныкталган.  

Дүйнөдө мунай затына баанын төмөнкү чекте сакталып турушу Кыргыз 

Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүндө экономикалык 

жигердүүлүктүн басаңдашын шарттаган. Бул өлкөлөрдө орун алып жаткан 

экономикалык өнүгүү тенденциясы соода жүргүзүү багыты жана өлкөгө акчалай 

которуулар көлөмүнүн кыскарышы аркылуу экономиканын өсүш арымына таасир 

этүүдө.   

Ушуну менен катар эле, учурда эң оболу “Кумтөр” алтын кенин казып алуу 

ишканаларында өндүрүш чөйрөсүнүн кыскарышынан улам, республика 

экономикасынын төмөндөшү жүрүүдө (2016-жылдын январь айынын жыйынтыгы 

боюнча -10,7 пайызга). Муну эске албаганда, айкын ички дүң өнүм 1,5 пайызга 

төмөндөгөн. Ал эми өткөн 2015-жыл жыйынтыгы боюнча ички дүң өнүмдүн өсүшү 

3,5 пайыз деңгээлинде, Кумтөрдү эске албаганда – 4,5 пайыз деңгээлинде калыптанган 

эле. Кумтөрдү эске албаганда, ички дүң өнүмдүн өсүшүнүн айкын мааниси акча-кредит 

саясатына талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүдө жана аны иштеп чыгууда негизги 

көрсөткүч болуп саналат.  

Улуттук банк өлкөдө орун алып жаткан инфляциялык басым тобокелдигине баа 

берүүнү улантат. Калктын инфляциялык күтүүлөрү жана Евразия экономикалык 

биримдигине кирген өлкөлөрдүн тышкы соода мамилелеринин бир калыпта өнүгө 

албай жатышынын импорттук баага таасири тобокелдикти шарттаган негизги 

фактордон болууда. Ошондой эле азык-түлүк товарларына баалардын 

өзгөрүлмөлүүгүнүн күчөтүүсү инфляциялык процесстердин тезделишине алып келиши 

мүмкүн. 

Экономиканын өнүгүшүнө баа берүүлөр жана тышкы экономикалык  

конъюнктурада түптөлгөн тенденциялар шартында Улуттук банк 2016-жылы ичинде 

баанын өсүшү алгылыктуу чекте болорун болжолдоодо. Эсептик чен өлчөмүн 

өзгөртүүсүз калуусу бул акча-кредит саясатынын негизги багыттарында аныкталган 

орто мөөнөттүк аралыкта инфляцияны 5-7 пайыз чегинде чектеп туруу үчүн эң эле 

ыңгайлуу болуп саналат.  

Улуттук банк акча-кредит саясатынын багытын андан ары улантуу менен 

түптөлгөн экономикалык жагдайга жараша тиешелүү чараларды көрүүгө ниеттенүүдө. 

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмүн кароого алган кийинки 

отуруму 2016-жылдын 28-мартына пландаштырылууда. 

 


