
Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 5 пайыз 

деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды 

 

 

Улуттук банк Башкармасы 2017-жылдын 27-февралында эсептик чен өлчөмүн (чен 

саясаты) 5,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2017-жылдын    

28-февралында күчүнө кирет. 

Кыргыз Республикасында учурда орточо инфляциялык динамиканын сакталып 

турушу байкалууда. Жылдын февраль айында (17сине карата) инфляция жылдык 

туюндурууда 1,2 деңгээлинде калыптанган. 2016-жыл ичинде азык-түлүк тобуна кирген 

товарларды сунуштоонун жогору болушу ички азык-түлүк баасына төмөндөтүүчү басым 

жасаган. Ушул жылдын баш жагында ички суроо-талаптын жандануусу алкагында азык-

түлүккө баа алгылыктуу чекке ыктаган. Ошону менен бирге эле, азык-түлүктөн башка 

товарлар тобундагы товарлар боюнча инфляциялык инерция басаңдаганы байкалууда.  

Ички керектөөнүн жигеринин артышы алкагында өлкөдө экономикалык 

активдүүлүктүн калыбына келиши жүрүүдө. Айыл чарбасындагы алгылыктуу 

көрсөткүчтөр, ошондой эле соода жүргүзүү секторундагы өсүштүн сакталышы айкын 

ички дүң өнүмдүн 2017-жылдын январь айынын жыйынтыгы боюнча 7,9 пайызга өсүшүн 

шарттаган. Мааниси акча-кредит саясаты үчүн орчундуу көрсөткүч болуп саналган 

“Кумтөр” алтын кен ишканаларын эске албаганда, экономиканын өсүшү 5,0 пайыз 

чегинде катталган. Улуттук банктын берген баасына ылайык белгиленген факторлор жыл 

акырына чейин сакталган шартта, ички дүң өнүмдүн алгылыктуу өсүш арымы уланып, ал 

келерки инфляциянын алгылыктуу чекте калыптанышына таасир этет.      

Ички валюта рыногунда туруктуулук сакталууда. Жыл башынан бери (27-февралга 

карата) сом 0,2 пайызга чыңдалган. Валюталык интервенциялар алмашуу курсунун кескин 

өзгөрүүсүн текшилөө максатында гана ишке ашырылууда.  

Улуттук банктын өбөлгө түзүүчү акча-кредит саясаты акча рыногундагы улуттук 

валютадагы кыска мөөнөттүү чендердин төмөндөшүнө түрткү берип, экономиканын 

реалдуу секторун колдоого алган. Бул акча-кредит саясатынын трансмиссиондук 

механизмин чыңдоого дем берген.  

Улуттук банктын болжолдоолоруна ылайык, ички керектөөнүн калыбына келиши 

жана эл аралык товардык-чийки зат рынокторунда түптөлгөн баа динамикасы сакталып 

турган шартта инфляция мааниси максаттуу көрсөткүчкө, 5-7 пайыз деңгээлинде 

белгиленген чекке жакындашат. Ушул шартта, ошондой эле инфляциялык тобокелдик 

төмөн болуп турган учурда эсептик чендин ушул деңгээлде сакталышы, экономиканы 

калыбына келтирүү тенденциясын бекемдөөгө өбөлгө түзөт.   

Улуттук банк инфляцияга таасир эткен тышкы жана ички факторлорго баа берип 

туруу менен тиешелүү акча-кредит саясатын жүргүзүүнү улантат.  

 

Маалымат үчүн: 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмүн кароого алган кийинки отуруму 

2017-жылдын 27-мартына пландаштырылган.   

 
 


