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1-глава. Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы 

1-глава. Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы  

1.1. Товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр рыногундагы талап 
жана сунуш

Товарлар жана кызмат кёрсётщщлёргё карата талап менен сунуштун 
ортосундагы баланс, керектёё бааларынын жалпы деъгээлин калыптан-
дырууда негизги роль ойнойт. 2009-жыл щчщн алынган айкын маалымат-
тар, ошондой эле 2010-жылдын акырына чейин болжолдонуп жаткан кёр-
сёткщчтёр Кыргызстанда ички суроо-талаптын калыбына келип жатышын 
тастыктоодо. Мында, Эмгек мигранттарынын акчалай которууларынын кё-
лёмщнщн ёсщшщ, мамлекеттик чыгашалардын кёбёйщщсщ ошондой эле, бо-
луп ёткён шайлоо кампаниялары жана аларды коштоп отурган акча суну-
шунун ёсщшщ негизги рольду ойнойт.

Мында, акыркы айларда социалдык-саясий туруксуздук демек, ёлкё-
дё ишкердик жигердщщлщктщн басаъдоосу, инвестициялык жагдайдын на-
чарлоосу жана соода жщгщртщлщшщнщн тёмёндёёсщ чогуу алгандагы суроо-
талап жагынан инфляцияга токтотуучу таасирин тийгизген.

Калктын кирешесинин негизги бёлщгщ керектёёгё жумшалып жаткан-
дыгы фактысын эске алганда, экономикада жогорку инфляциялык потен-
циал тщптёлгёндщгщн айтууга болот анткени, керектёё талабынын ёсщшщ 
ёндщрщштщн тёмёндёшщнщн же болбосо анын экономиканын дээрлик баар-
дык секторлорунда ёсщш арымынын басаъдашынын чегинде жщргён. Ал-
сак, УСКнын маалыматтары боюнча 2010-жылдын январь-сентябрь ай-
ларында ун тартуу, нан жасоо, арак чыгаруу, айыл-чарба азык-тщлщгщн 
дщъщнён ёндщрщщ, бетон, шифер чыгаруу арымы тёмёндёп, айыл-чарба 
ёсщмдщктёрщнщн быйылкы тщшщмщн жыйноо да ёткён жылдагыга караган-
да кыйла жай жщргён. Азыктардын кёпчщлщк тщрлёрщ боюнча (мисалы: эт, 
эт азыктары, сщт, сигареттер, ошондой эле пескоблок) бир аз илгерилёё 
катталган болсо да, ёсщш арымы олуттуу басаъдаган. 

Акча сунушунун ёсщшщнщн негизги булагынын бири болгон мамлекет-
тик сектордун чыгашалары, инфляциянын учурдагы жана келечектеги деъ-
гээлине таасирин тийгизщщчщ башка бир маанилщщ фактордон болуп сана-
лат. 2010-жылдын май айынан тартып, Кыргыз Республикасынын Убакты-
луу Ёкмётщ биринчи кезекте, ёлкёдё болуп ёткён каргашалуу окуялардын 
кесепетинен жабыр тарткан ишкерлерге колдоо кёрсётщщгё жана бузул-
ган шаарларды калыбына келтирщщгё багытталган бир катар иш-чараларды 
жщзёгё ашырган. Натыйжада, жыл жыйынтыгы боюнча мамлекеттик чы-
гашалардын олуттуу кёбёйщщсщ кщтщлщщдё, бул салыктык жыйымдардын 
басаъдоосу чегинде бюджеттик тартыштыктын жана аны каржылоого тие-
шелщщ керектёёнщн ёсщшщнё алып келет. Албетте, абалды оъоо багытын-
дагы бюджет-салык саясатын орто мёёнёттщк келечекте да улантуу план-
даштырылууда. Бул ёлкёдё баанын туруктуулугу щчщн кандайдыр-бир то-
бокелдикти таъуулашы ыктымал. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

1.1.1. Талап
Алдын-ала алынган маалыматтар боюнча 2010-жылдын январь-

сентябрь айларында ИДПнын учурда тщптёлгён баадагы кёлёмщ 5 млрд. 
сомду тщзщщ менен 2009-жылдын ушул эле мезгилиндеги ИДПнын кёлёмщнё 
салыштырганда, реалдуу алганда 0,5 пайызга тёмёндёгён (2009-жылдын 
январь-сентябрь айларында ИДП 1,2 пайызга ёскён). Алтын казып алуу-
чу «Кумтёр» ишканасын эске албаганда, 1,5 пайызга тёмёндёгён, ал эми 
2009-жылдын январь-сентябрь айларында бул кёрсёткщч 1,9 пайызга ёскён 
эле. ИДПнын 2010-жылдын январь-сентябрь айларындагы дефлятору 106,4 
пайызды тщзгён. 

2010-жылдын биринчи жарым жылдыгында ИДПнын чыгашалары-
нын тщрлёрщ боюнча тщзщмщндёгщ ёзгёрщщлёр, экономикалык ёсщш арымы-
нын басаъдоосу биринчи кезекте, жылдын экинчи чейрегинде байкалган 
товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр экспортунун тёмёндёёсщ менен шарт-
талган. Соода жагынан негизги ёнёктёштёрдён болгон ёлкёлёр менен соо-
да жщргщзщщ шарттарынын катуулатылышы жана ёлкёдё тщптёлгён саясий 
жагдайдын терс таасири экспорттун тёмёндёёсщнё кесепетин тийгизген не-
гизги себептерден болгон. 

2010-жылдын январь-август айларында эмгек акынын реалдуу ёсщшщ, 
алын-ала алынган маалыматтар боюнча 2009-жылдын ушул эле мезгилин-
деги 7,0 пайызга салыштырганда, 8,3 пайызды тщзгён.

Калктын кирешелерин дифференциациялоо мурдагыдай эле жогору 
бойдон калууда. Акчалай агымдын жалпы кёлёмщн калктын беш тобу бо-
юнча бёлщштщрщщ, кирешеси жогору топтордун пайдасына чегерилщщдё. 
Алсак, калктын жетиштщщ жашагандар тобуна кирген бёлщгщнщн щлщшщ 
2009-жылдын жыйынтыгы боюнча, андан мурдагы жылдагыга салыштыр-
ганда 1,5 пайыздык пунктка кёбёйщщ менен калктын кирешелеринин жал-
пы кёлёмщнщн 43,8 пайызын тщзгён, ал эми калктын жашоо деъгээли анча 
жогору болбогон 20 пайызынын кирешелеринин щлщшщ, 0,4 пайыздык 
пунктка тёмёндёё менен 6,4 пайызды тщзгён. 

2009
2009

2010

I II янв-
июнь III IV I II янв-

июнь

Колдонулган ИДП -1,3 -2,1 -1,8 4,5 5,1 2,3 16,4 -3,8 5,0
Тщпкщ керектёё -7,9 -9,9 -9,0 2,3 2,5 -2,6 0,7 2,5 1,7
    Жекече керектёё -8,8 -11,4 -10,2 1,9 2,8 -3,2 0,8 2,6 1,8
        Щй чарбасы -9,8 -13,0 -11,5 1,9 2,8 -3,7 1,0 2,5 1,8
        ЩЧТКУ -0,2 1,5 0,8 1,0 3,1 1,5 -1,9 2,3 0,7
        Мамлекеттик мекемелердики 0,0 1,1 0,6 1,8 2,5 1,5 -0,1 3,4 2,0
    Жамааттык пайдалануу 6,7 7,0 6,9 8,6 0,4 5,0 -1,0 1,8 0,7
Дщъ топтоо -51,1 -52,5 -52,0 -26,6 -25,1 -34,3 27,3 1,5 10,7
Экспорт 6,6 8,7 7,8 -7,1 -16,5 -4,6 23,3 -24,0 -4,1
Импорт -14,2 -22,6 -18,9 -21,8 -21,5 -20,5 0,9 -2,9 -1,1
Булагы УСК

1.1.1–таблица. ИДПнын чыгашаларынын тщрлёрщ боюнча реалдуу ёсщш арымы 
(чейрек/мезгил аралыгы ёткён жылдын чейрегине/ мезгилиине карата пайыздарда)
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Алдын-ала алынган маалыматтар боюнча жылдын кароого алынып жат-
кан мезгил ичинде жеке адамдардын акча каражаттарынын которуу система-
лары боюнча агымынын ёсщшщ катталган. 2010-жылдын январь-сентябрь ай-
ларында таза агылып кирщщнщн жалпы кёлёмщнщн 2009-жылдагы ушул кёр-
сёткщчкё карата катышы, 126,9 млн. АКШ долларына же 20,0 пайызга ёскён. 
Мында, мурдагыдай эле, акча которуулардын негизги щлщшщ КМШ ёлкёлёрщ-
нён, негизинен эмгек мигранттарынын кёпчщлщк бёлщгщ ишке тартылган Рос-
сиядан (акчалай агымдын жалпы кёлёмщнщн 91,6 пайызы) келип тщшкён. 

1.1.1-сщрёт. Калктын акчалай кирешелеринин квинтильдик топтор боюнча тщзщмщ
(жыл башынан тартып)

2006 2007 2008 2009 2009-ж. янв-сен 2010-ж. янв-сен** 

Сальдо 430,3 625,5 1 138,2 893,2 635,2 762,1
Агылып кирщщлёр 470,0 688,2 1 205,5 966,7 685,2 840,2

КМШ ёлкёлёрщ 436,7 648,8 1 141,4 894,4 628,9 797,6
Казакстан 0,0 7,0 27,9 31,4 23,1 27,8
Россия 436,6 641,8 1 113,5 862,9 605,7 769,7
Жана башкалар 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Алыскы чет ёлкёлёр 33,4 39,4 64,1 72,3 56,3 42,6
Бельгия 0,0 0,1 0,5 0,5 0,4 0,1
Улуу Британия 0,9 0,9 1,8 1,4 1,0 1,0
Германия 0,0 0,1 0,2 0,7 0,5 7,5
АКШ 32,2 38,3 61,4 69,5 54,1 34,0
Жана башкалар 0,1 0,0 0,2 0,3 0,2 0,0

Агылып чыгуулар 39,7 62,7 67,3 73,6 50,0 78,1
КМШ ёлкёлёрщ 38,5 60,2 65,0 71,8 48,9 76,8

Казакстан 0,0 0,2 2,5 0,7 0,2 0,3
Россия 38,4 60,0 62,5 71,1 48,8 76,6
Жана башкалар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Алыскы чет ёлкёлёр 1,2 2,5 2,3 1,8 1,1 1,2
Бельгия 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3
Германия 0,0 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1
АКШ 1,1 2,1 1,7 1,1 0,8 0,6
Жана башкалар 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1

* 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.

1-глава. Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы 

бир жолку тиешелщщлщгщ

1.1.2-таблица. Жеке адамдардын акча которуу системалары боюнча акча которуулары*
(млн. АКШ долл.)



8

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик финансы сектору экономи-
калык ёсщш арымынын басаъдоосуна тщрткщ берген жылдын апрель жана 
июнь айларындагы каргашалуу окуялардын терс кесепетинин натыйжала-
рын дале башынан кечирщщдё. 

Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын алдын-ала маа-
лыматтары боюнча 2010-жылдын январь-август айларынын ичиндеги мам-
лекеттик бюджеттин тартыштыгы 4,5 млрд. сомду же ИДПга карата 3,8 
пайызды тщзгён (2009-жылдын ушул эле мезгил ичинде мамлекеттик бюд-
жеттин тартыштыгы 0,9 млрд. сомду же ИДПга карата 0,8 пайыз чегинде 
катталган эле). Мында, «Кумтёрдщн» дщъ кирешесинен салыктан тщшкён 
каражаттарды эске албаганда, мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы 7,9 
млрд. сомду же ИДПга карата 6,6 пайызды тщзгён. 

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде операциялык ишке мамлекет-
тик бюджеттин жалпы чыгашалары 37,1 млрд. сомду же ИДПга карата 30,8 
пайызды тщзщщ менен ёткён жылдын тиешелщщ мезгилиндеги ушул кёр-
сёткщчкё салыштырганда, 7,2 млрд. сомго же ИДПга карата 4,6 пайыздык 
пункта кёбёйгён. Утурумдук керектёёлёргё бюджеттик чыгашалардын кё-
бёйщщ тенденциясы байкалган. Алсак, эмгек акыга жана Кыргыз Республи-
касынын социалдык фондусуна чегерщщлёргё, ошондой эле социалдык жё-
лёкпулдарга жылдын январь-август айларынын ичинде жумшалган чыга-
шалар, операциялык ишкердикке мамлекеттик чыгашалардын жалпы кё-
лёмщнщн 54,3 пайызын тщзщщ менен 2009-жылдын тиешелщщ мезгилинде-
ги ушул эле кёрсёткщчкё салыштырганда 3,1 пайыздык пунктка кёбёйгён.

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде финансылык эмес активдерди 
сатып алуу операциялары боюнча акча каражаттарынын таза агылып чы-
гуусу 3,3 млрд. сомду тщзгён, бул 2009-жылдын ушул эле мезгилиндеги ти-
ешелщщ кёрсёткщчтён 2,3 млрд. сомго же 41,2 пайызга аз. 

Мамлекеттик бюджеттин кирешелери жана алынган расмий транс-
ферттер ёткён жылдын ушул эле мезгилиндеги тиешелщщ кёрсёткщчкё са-
лыштырганда 3,6 пайызга кёбёйщщ менен 35,9 млрд. сомду же ИДПга кара-
та 29,9 пайызды тщзгён. Мында, салыктык кирешелер жана салыктык эмес 
тщшщщлёр операциялык ишкердиктен мамлекеттик бюджеттин кирешеси-
нин 11,5 пайыздык пункта ёсщшщнё салымды камсыз кылган, ал эми рас-
мий трансферттердин тщшщщсщ ёсщшкё 7,9 пайыздык пункт чегинде терс 
салымды камсыз кылган. 
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2010-жылдын январь-сентябрь айларында негизги капиталга жумша-
лып, ёздёштщрщлгён инвестициялардын деъгээли ёткён жылдын январь-
сентябрь айларындагыга салыштырганда, 2,7 пайызга азайуу менен 24,9 
млрд. сомду тщзгён (2009-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча негиз-
ги капиталга инвестициялар 9,5 пайызга кёбёйгён эле). Негизги капиталга 
инвестициялардын ёсщш арымынын басаъдоосу эъ оболу, «Камбар-Ата2» 
ГЭСинин курулушунун ж.б. ири долбоорлордун аяктоосунун алкагында, 
энергетика тармагына инвестициялардын азаюусу менен шартталган. 

1.1.3-таблица. Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар

млн. сом жыйынтыгына 
карата пайыздар

2009-ж. 
янв-сен 

2010-ж. 
янв-сен 

2009-ж. 
янв-сен 

2010-ж. 
янв-сен 

Бардыгы 23 975,7 24 905,2 100,0 100,0
Ички инвестициялар 17 995,9 19 419,3 75,1 78,0

Республикалык бюджет (ёзгёчё кырдаалдарга 
каражаттар) 4 523,6 1 399,7 18,9 5,6
Жергиликтщщ бюджет 337,0 385,8 1,4 1,5
Ишканалардын, уюмдардын каражаттары 6 022,8 8 578,3 25,1 34,4
Банктын кредити 24,7 2 208,0 0,1 8,9
Калктын каражаты  7 087,6 6 841,7 29,6 27,5
Кайрымдуулук жардамы 0,2 5,8 0,0 0,0

Тышкы инвестициялар 5 979,8 5 485,9 24,9 22,0
Чет ёлкё кредити 3 742,4 2 790,4 15,6 11,2
Тике чет ёлкё инвестициялары 1 628,0 1 860,4 6,8 7,5
Чет ёлкё гранттары жана гуманитардык жардам 609,4 835,1 2,5 3,4

Булагы: УСК

Негизги капиталга инвестицияларды каржылоо булактарынын 
тщзщмщндё ар тараптуулук багыты белгиленген. Алсак, ишканалардын жана 
уюмдардын каражаттарынын эсебинен инвестициялар 32,9 пайызга ёскён 
(негизинен «Кумтёр» алтын кенин казып алуу ишканаларына инвестиция-
лардын ёсщшщнё байланыштуу) калайык-калктын каражаттарынын эсеби-
нен инвестициялар, ётщп жаткан жылдын 9 айы ичинде калктын жеке куру-
луш ишине чыгашаларынын 15,0 пайызга кыскаруусуна байланыштуу, 9,3 
пайызга кыскарган. 

1-глава. Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы 

1.1.2-сщрёт. Мамлекеттик бюджеттин аткарылышы
(жыл башынан)
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

Негизги капиталга инвестициялардын тармактык тщзщмщндё 2010-жыл-
дын январь-сентябрь айларында эъ чоъ щлщш тоо кендерин казып алуу ёнёр 
жайына – 23,2 пайызы (негизинен «Кумтёр» алтын кенин казып алуу иш-
каналарына инвестициялар), транспорт жана байланышка 17,7 пайыз (авто-
мобиль жолдорун куруу жана реконструкциялоо, атап айтканда «Бишкек-
Нарын-Торугарт» автомобиль жолдорун реконструкциялоого 1397,3 млн. 
сом жумшалган болсо, «Ош-Сарыташ-Иркештам» – 361,8 млн. сом, «Тараз-
Талас-Суусамыр» – 194,6 млн. сом, «Тщштщк транспорт коридоруна» – 
153,3 млн. сом, «Ош-Иркештам» – 116,7 млн. сом, «Ош-Исфана» – 18,7 
млн. сом, «Регионалдык жол коридорун жакшыртуу» долбоору боюнча 
жолдорду реабилитациялоого негизги капиталга инвестициялардын 384,1 
млн. сом ёздёштщрщлгён), ошондой эле электрэнергиясын, газды жана суу-
ну ёндщрщщ жана бёлщштщрщщ 13,8 пайыз туура келген (кёбщнесе «Камбар-
Ата-2» ГЭСине). 

Ётщп жаткан жылдын 9 айы ичинде коммерциялык банктар тарабынан 
16,5 млрд.сом суммасында кредиттер берилген, бул ёткён жылдын ушул 
эле мезгилиндеги 9,7 пайыз кёлёмдён ашат. Мында, 2010-жылдын сен-
тябрь айынын акырына карата коммерциялык банктардын кредит портфе-
линин кёлёмщ, жылдын баш жагындагыга салыштырганда 5,0 пайызга кё-
бёйщщ менен 26,5 млрд. сомду тщзгён (2009-жылдын ушул эле мезгилине 
тёмёндёё 1,6 пайыз чегинде катталган эле). 

1.1.4-таблица. Коммерциялык банктардын кредит портфелинин тармактык тщзщмщ

2009-ж. янв-сен 2009-ж. 2010-ж. янв-сен 

бардыгы,  
млн. сом

ёсщш 
арымы,  

пайыздар
бардыгы,  
млн. сом

ёсщш 
арымы,  

пайыздар
бардыгы,  
млн. сом

ёсщш 
арымы,  

пайыздар
Соода жана коммерциялык опе-
рациялар 9 800,8 106,1 10 457,7 113,2 11 679,7 111,7

Айыл чарбасы 3 081,2 105,0 3 084,3 105,1 3 449,5 111,8
Ёнёр жайы 1 508,0 103,0 1 388,8 94,8 1 334,3 96,1
Ипотека 3 203,6 89,1 3 087,9 85,9 2 865,5 92,8
Курулуш 2 192,0 90,2 1 950,3 80,2 1 943,4 99,6
Керектёё кредиттери 2 015,7 95,1 2 028,0 95,7 1 878,8 92,6
Жана башкалар 3 401,4 88,9 3 217,4 84,0 3 315,2 103,0
Кредит портфели 25 202,7 98,4 25 214,3 98,5 26 466,5 105,0

Банктардын кредиттеринин негизги бёлщгщ соода чёйрёсщнё тартыл-
ган. Мына ушул кредиттердин кёлёмщ кароого алынып жаткан мезгил 
ичинде 11,7 пайызга кёбёйщп, ал эми алардын щлщшщ 41,5 пайыздан 44,1 
пайызга чейин ёскён. Айыл-чарбасы банктар жигердщщ кредиттёёгё алган 
башка бир маанилщщ сектордон болгон, бул тармакка кредиттердин кёлёмщ 
11,8 пайызга ёскён, ал эми коммерциялык банктардын жалпы кредит порт-
фелинде алардын щлщшщ 12,2 пайыздан 13,0 пайызга чейин кёбёйгён. Эко-
номиканын калган башка тармактарына кредиттердин щлщшщ кыскарган: 
ипотека кредиттери 12,2 пайыздан 18 пайызга чейин, курулушка кредиттер 
– 7,7 пайыздан 7,3 пайызга чейин, керектёё кредиттери – 8,0 пайыздан 7,1 
пайызга чейин. Транспорт, байланыш, даярдоо жана кайра иштетщщ чёй-
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рёсщнё, ошондой эле социалдык кызмат кёрсётщщлёргё кредиттер суммар-
дык мааниде алганда 1,6 пайызды тщзщщ менен бир аз эле щлщшкё ээ болгон. 
Кароого алып жаткан мезгил ичинде «башка» кредиттердин салыштырма 
салмагы 11,2 пайыздан 10,9 пайызга чейин азайган. 

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

1-глава. Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы 
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Соода жана коммерциялык операциялар  Жана башкалар 
Ипотека Айыл чарбасы
Курулуш Керектёё кредиттери
Ёнёр жайы 

20 850,8

25 214,3 26 015,6 25 762,4

11 350,3

25 607,9 26 466,5

Ушуну менен катары эле биринчи жарым жылдыкта банктык эмес фи-
нансы кредит мекемелери1 тарабынан кредиттёёнщн ёскёндщгщ катталган. 
Алсак, июнь айынын акырына карата алынган маалыматтар боюнча Кыргыз 
Республикасынын Ёнщктщрщщ фондусун эске албаганда, БФКМдердин кре-
дит портфели жылдын баш жагындагы кёрсёткщчкё салыштырганда 15,2 
пайызга кёбёйщщ менен 10,2 млрд. сомду тщзгён (коммерциялык банктар-
дын кредит портфелинин 39,8 пайызы). БФКМдердин кредит портфелинин 
тщзщмщндё эъ чоъ салыштырма салмак айыл-чарбасын (47,1 пайыз) жана 
сооданы (29,0 пайыз) каржылоого туура келет. 2010-жылдын январь-июнь 
айларында айыл чарбасын кредиттёё 29,4 пайызга кёбёйгён. Мында, соода 
операцияларын кредиттёё 3,8 пайызга тёмёндёгён (2009-жылдын акыры-
на карата сооданы кредиттёёнщн ёсщшщ 7,8 пайызды тщзгён). 2010-жылдын 
биринчи жарым жылдыгында экономиканы банктык эмес финансы меке-
мелер тарабынан кредиттёёгё алуунун алгылыктуу ёсщшщ арымына кара-
бастан, апрель-июнь айларындагы саясий окуялар БФКМдердин жыл акы-
рына чейинки ишине терс таасирин тийгизиши да ыктымал. 

1 Банктык эмес финансы кредит мекемелери тарабынан регулятивдик отчеттор жарым жылдык не-
гизде берилет.
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1.1.2. Сунуш
2010-жылдын январь-сентябрь айларында ИДПнын ёсщшщнё негизги 

салымды кайра иштетщщ ёндщрщш тармактары жана электр энергиясын, газ-
ды жана сууну ёндщрщщ жана бёлщштщрщщ тармактарды кошуу менен ИДПнын 
2,2 пайыздык пункт деъгээлинде чогуу алгандагы салымды камсыз кыл-
ган. Товарларды жана кызмат кёрсётщщлёрдщ чогуу алгандагы сунуштоо-
нун кёлёмщ жылдын январь-сентябрь айларында айыл чарба ёнщмщ менен 
22,6 пайыз чегинде камсыз кылынган болсо, соода 15,1 пайызды, кайра иш-
тетщщ ёндщрщш ёнёр жайы 13,4 пайызды, ал эми транспорт жана байланыш 
ИДПнын жалпы кёлёмщнщн 9,7 пайызын камсыз кылган. 

1.1.4-сщрёт. БФКМдердин кредит портфелинин тармактык тщзщмщ
(бир мезгилдин акырына карата)

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000
11 000

2006 2007 2008 2009 II' 2010

м
лн

.с
ом

Айыл чарбасы Соода жана коммерция Жана башка Курулуш жана ипотека

4 819,2

7 339,0

8 891,0

10 224,4

2 728,9

2009-ж. янв-сен 2010-ж. янв-сен  
ёсщш 

арымы, 
пайыздар

ёсщшкё 
салым, 

 п.п.

ёсщш 
арымы, 

пайыздар

ёсщшкё 
салым, 

 п.п.

Ички дщъ продукт 1,2 1,2 -0,5 -0,5
Дщъ кошулган нарк 1,2 1,0 -0,5 -0,4

Айыл чарбасы, мергенчилик жана токой чарбасы 4,9 1,3 -3,4 -0,8
Тоо кендерин казып алуу ёнёр жайы 3,2 0,0 5,9 0,0
Кайра иштетщщ ёнёр жайы -12,6 -1,6 18,1 1,9
Э/энергиясын, газды жана сууну ёндщрщщ жана бёлщштщрщщ -8,1 -0,1 11,5 0,2
Курулуш -2,9 -0,1 -3,0 -0,1
Соода, ремонт 5,3 0,8 -8,7 -1,4
Мейманканалар жана ресторандар 4,8 0,1 -13,6 -0,2
Транспорт жана байланыш 5,7 0,5 0,4 0,0
Финансылык ишкердщщлщк 7,3 0,1 2,2 0,0
Кыймылсыз мщлк менен операциялар, ижара 0,8 0,0 -2,4 -0,1
Мамлекеттик тескёё 4,5 0,2 2,0 0,1
Билим берщщ 1,0 0,0 0,0 0,0
Саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтарды сунуштоо -0,4 0,0 -0,8 0,0
Коммуналдык жана жеке кызматтарды сунуштоо -3,0 -0,1 -1,3 0,0

Азык-тщлщккё таза салыктар 1,2 0,2 -0,5 -0,1
Булагы: УСК

1.1.5-таблица. Ишкердиктин айрым тщрлёрщнщн ИДПнын ёсщшщнё/тёмёндёёсщнё салымы
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Кароого алынып жаткан жылдын 9 ай ичинде ёнёр жайынын физи-
калык кёлёмщнщн индекси ёткён жылдын январь-сентябрь айларында-
гы 88,4 пайызга караганда 116,7 пайызды тщзгён. Ошону менен бирге эле, 
ёндщрщштщн ёсщшщ алтын казып алуу ишканаларында да катталган: январь-
сентябрь айларындагы ёнёр жай ёндщрщшщнщн ёсщшщ, «Кумтёр» ишкана-
ларын эске албаганда 115,6 пайызды тщзгён. 

Ёнёр жай продукцияларынын кёлёмщнщн ёсщшщ металлургия ён-
дщрщшщндё жана металл буюмдарын жасап чыгарууда (1,2 эсеге), башка 
металл эмес минерал продукцияларын (1,5 эсе), текстиль жана тигщщ ён-
дщрщшщндё (1,5 эсеге), ошондой эле электр энергиясын, газды жана суу-
ну ёндщрщщ жана бёлщштщрщщдё (1,1 эсеге) олуттуу ёсщштщн эсебинен же-
тишилген. Ёнёр жайынын ИДПнын ёсщшщнё кошкон алгылыктуу салы-
мы 2010-жылдын январь-сентябрь айлары щчщн алдын-ала маалыматтарга 
ылайык, 2.2 пайыздык пункт деъгээлинде калыптанган. Ёнёр жайындагы 
олуттуу ёсщштщ 2009-жылдагы абалдын таасиринин сакталып турушу ме-
нен тщшщндщрщщгё болот. 

2010-жылдын сентябрь айынын акырына карата абал боюнча суусун-
дуктарды жана тамекини кошо алганда, тамак-аш азыктарын ёндщрщщ бол-
гону 0,1 пайызга гана кёбёйщщ менен ёткён жылдын деъгээлинде сакталып 
калган. Бул макарон, кесме сыяктуу ундан азыктарды жасап чыгаруунун 
43,7 пайызга кёбёйщщсщнён, иштетилген тщрдё сщт чыгаруунун 21,1 пай-
ызга, тортторду кошо алганда, кондитердик азыктарды жасап чыгаруунун 
10,1 пайызга, эт азыктарын жасап чыгарууну 7,9 пайызга кёбёйтщщнщн эсе-
бинен камсыз кыланган. Ошол эле учурда, 2009-жылдын тиешелщщ мезги-
линдеги кёрсёткщчтёргё салыштырганда кант ёндщрщщ (71,9 пайызга), сары 
май чыгаруу (52,9 пайызга), минерал сууларын жасап чыгаруу (11,7 пайыз-
га), ун тартуу (4,1 пайызга) тёмёндёгёндщгщ белгиленген. 

Айыл-чарба продукцияларын дщъщнён ёндщрщщ 2010-жылдын январь-
сентябрь айларында 3,4 пайызга тёмёндёгён. Мында, 2010-жылдын сен-
тябрь айынын акырына карата абал боюнча дан эгинин жана буурчак 
ёсщмдщгщнщн тщшщмщн жыйноо 86,2 пайызга аткарылган, республика бо-
юнча дан эгиндеринин орточо тщшщмдщщлщгщ, 2009-жылдын ушул эле мез-
гилиндеги гектарынан 30,5 центнердин ордуна гектарынан 25,7 центнерди 
тщзгён (баштапкы кириштелген салмагында). 

Кароого алынып жаткан жылдын январь-сентябрь айларында соода 
операцияларынын жщгщртщлщшщнщн кыскаруусу уланып, бщтщндёй алганда 
ИДПнын ёсщшщнё 1,4 пайыздык пункт деъгээлинде терс салымды камсыз 
кылуу менен 2009-жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштырганда, 10,7 
пайызга тёмёндёгён. Соода операцияларынын жщгщртщщсщнщн тёмёндёёсщ 
соода боюнча негизги ёнёктёштёрдён болгон ёлкёлёр менен соода шарт-
тарынын ёзгёрщщсщ сыяктуу эле, республикада орун алган коомдук-саясий 
окуялардын терс кесепети менен шартталган. 

1-глава. Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы 
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1.2. Акча-кредит чёйрёсщндёгщ тенденциялар 

Акча базасы
2010-жылдын 1-октябрына карата акча базасы 44,1 млрд. сомду тщзщщ 

менен щчщнчщ чейрек ичинде 7,6 пайызга кёбёйгён (2009-жылдын щчщнчщ 
чейрегинде акча базасынын кёбёйщщсщ 6,6 пайызды тщзгён). Жылдык маа-
ниде алганда акча базасы 21,7 пайызга кёбёйгён. 

Жылдын щчщнчщ чейрегинде акча базасынын ёзгёрщщсщнё (+3,1 млрд. 
сом) Ёкмёттщн операциялары таасирин тийгизип, ал акча базасын 4,2 млрд. 
сомго кёбёйткён, ошол эле учурда, Улуттук банктын операциялары акча 
базасын 1,1 млрд. сомго азайткан. Салыштыруу щчщн алынган: 2009-жыл-
дын щчщнчщ чейрегинде акча базасынын кёбёйщщсщ 2,4 млрд. сомду тщзгён, 
мында акча базасынын ёсщшщнё салымды Ёкмёт сыяктуу эле, Улуттук 
банк да кошкон. 

Жщгщртщщдёгщ акча 2010-жылдын 1-октябрына карата чейрек ичинде 
8,3 пайызга кёбёйщщ менен 40,0 млрд. сомду тщзгён (ал эми 2009-жылдын 
щчщнчщ чейрегинде кёбёйщщ 5,2 пайызды тщзгён). Жщгщртщщдёгщ акчанын 
ёсщшщ жылдык мааниде алганда 28,6 пайыз чегинде катталган. 

Акча базасынын тщзщмщндё 2010-жылдын щчщнчщ чейрегинде 
жщгщртщщдёгщ нак акчанын щлщшщнщн 90,1 пайыздан сентябрь айынын акы-
рына карата 90,7 пайызга чейин кёбёйщщсщ жщргён, демек коммерциялык 
банктардын Улуттук банктагы корреспонденттик эсептериндеги каражат-
тарынын щлщшщ 9,9 пайыздан 9,3 пайызга чейин азайган.

М2 акча топтому 
М2 акча массасы 2010-жылдын 1-октябрына карата 49,4 млрд. сомду 

тщзщщ менен щчщнчщ чейрек ичинде 7,6 пайызга кёбёйгён (2009-жылдын 
щчщнчщ чейрегинде М2 топтомунун кёбёйщщсщ 4,6 пайыз чегинде кат-
талган эле). М2 акча масссасынын ёсщшщ жылдык мааниде алганда 29,9 
пайызды тщзгён. 

М2 акча топтомунун кёлёмщнщн кёбёйщщсщ банктардан тышкаркы ак-
чанын 8,6 пайызга жана улуттук валютадагы депозиттердин 4,0 пайызга, 
анын ичинде которулма депозиттердин (талап боюнча тёлёнщщчщ депозит-

1.1.6-таблица. Соода операцияларынын дщъ жщгщртщщсщнщн динамикасы жана 
тщзщмщ 

2009-ж. янв-сен  2010-ж. янв-сен 

щлщшщ,  
пайыздар

ёсщш 
арымы, 

пайыздар
щлщшщ,  

пайыздар

ёсщш 
арымы, 

пайыздар
Соода 100,0 3,0 100,0 -10,7
Авто жана мото техникаларын, тетиктерин сатуу 3,4 1,3 3,1 -16,1
Техникалык жактан тейлёё жана авто ремонт 0,6 6,1 0,5 -16,7
Мотор майлары менен чекене сатуу 6,9 32,3 9,5 -10,2
Дщъ соода 34,2 -4,3 31,2 -16,0
Чекене соода 54,6 3,8 55,4 -6,9
Тиричилик буюмдарын ремонттоо 0,2 -19,5 0,2 -22,9
Булагы: УСК
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тердин) 5,7 пайызга, ал эми башка депозиттердин (мёёнёттщщ депозиттер-
ди) 0,3 пайызга кёбёйщщсщ менен шартталган. 

М2Х акча топтому
Чет ёлкё валютасындагы депозиттерди камтыган М2Х кеъири мааниде 

колдонулуучу акча массасынын кёлёмщ 2010-жылдын 1-октябрына карата 
62,9 млрд. сомду тщзщщ менен щчщнчщ чейрек ичинде 10,1 пайызга кёбёйгён 
(ал эми 2009-жылдын ушул эле мезгилинде М2Хтин кёбёйщщсщ 6,3 пайыз-
ды тщзгён эле). Жылдык мааниде алганда М2Х акча массасы 27,0 пайызга 
кёбёйгён. 

Кароого алынып жаткан жылдын щчщнчщ чейрегинде кеъири мааниде 
колдонулуучу М2Х акча массасынын ёзгёрщщсщ банктардан тышкаркы ак-
чанын 8,6 пайызга жана депозиттердин жалпы кёлёмщнщн1 12,5 пайызга ар-
тышы менен шартталган. Мында, чет ёлкё валютасындагы депозиттердин 
кёбёйщщсщ 20,6 пайызды тщзгён болсо, улуттук валютадагы депозиттер 4,0 
пайызга кёбёйгён (2009-жылдын щчщнчщ чейрегинде М2Хтин артышы де-
позиттердин жалпы кёлёмщнщн 7,4 пайызга жана банктардан тышкаркы ак-
чанын 5,6 пайызга кёбёйщщсщнщн эсебинен жщргён). 

М2Х акча массасынын тщзщмщндё кароого алынып жаткан чейрек 
ичинде тёмёнкщдёй ёзгёрщщлёр жщргён:

– банктардан тышкаркы нак акчанын щлщшщ 61,9 дан 61,0 пайызга чей-
ин азайган; 

– улуттук валютадагы депозиттердин щлщшщ 18,5 дан 17,5 пайызга чей-
ин азайган; 

– чет ёлкё валютасындагы депозиттердин щлщшщ 19,6 дан 21,5 пайызга 
чейин кёбёйгён. 

Финансылык ортомчулук деъгээлин мщнёздёгён кеъири мааниде-
ги М2Х акча мультипликатору жылдын щчщнчщ чейрегинде июнь айынын 
акырындагы 1,393тён сентябрь айынын акырындагы 1,426 чейин кёбёйгён. 
(2009-жылдын сентябрь айынын акырына карата ал 1,367 деъгээлинде кат-
талган эле). 

2010-жылдын щчщнчщ чейрегинде кеъири мааниде колдонулуучу М2Х 
акча массасынын жщгщртщщ тездиги июнь айынын акырындагы 3,8ден сен-
тябрь айынын акырындагы 3,6 чейин тёмёндёгён (ал эми ёткён жылдын 
сентябрь айынын акырында ал 4,2 тщзгён эле). Демек, жщгщртщщ тездигинин 
кайтарым кёрсёткщчщ – М2Х акча топтому боюнча эсептелинген экономи-
каны монетизациялоо коэффициенти щчщнчщ чейрек ичинде июнь айы-
нын акырындагы 26,0 пайыздан сентябрь айынын акырындагы 27,4 пайыз-
га чейин кёбёйгён. (2009-жылдын сентябрь айынын акырында ал 23,8 пай-
ызды тщзгён). 

1-глава. Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы 

1  Банк тутумунун аналитикалык балансында келтирилген маалыматтарда жеке адамдардын жана 
юридикалык жактардын депозиттери, ошондой эле башка финансы-кредит мекемелеринин депозит-
тери камтылган. Мында Ёкмёттщн жана резидент эместердин депозиттери эске алынган эмес. 
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2010-жылдын кароого алынып жаткан чейреги ичинде финансы ры-
ногунун ишине экономикалык агенттердин жигердщщлщгщнщн басаъдоо-
су, ошондой эле экономиканын ёнщгщщ багытынын белгисиздиги тааси-
рин тийгизген. Экономикалык агенттердин терс кщтщщлёрщ, ошондой эле 
калайык-калктын банк тутумуна карата ишениминин тёмёндёшщ коммер-
циялык банктардын депозиттик базасын экинчи чейректеги деъгээлде сак-
талып калышына тщрткщ берген. Мындан тышкары, коммерциялык банктар-
дагы щстёк камдардын деъгээлинин ёзгёрщп туруусу да банктар аралык 
кредит рыногунда карыздык ресурстарга болгон жогорку суроо-талап ме-
нен коштолгон. 

1.2.2-сщрёт. Акча рыногундагы чендердин динамикасы

2010-жылдын июль-сентябрь айларында Улуттук банк банк тутумун-
дагы ликвиддщщлщктщ жёнгё салуу щчщн ёзщнщн 28 кщндщк ноталарын кол-
донууну уланткан. Банктарда ликвиддщщлщк деъгээлинин жогорулоосуна 
байланыштуу, июль айынан тартып Улуттук банк 28 кщндщк ноталарын су-

1.2.1-сщрёт. Акча топтомдорунун жылдык номиналдык ёсщш арымдары 

-10

-5
0

5
10

15

20
25

30
35

40

01
.0

1.
09

01
.0

2.
09

01
.0

3.
09

01
.0

4.
09

01
.0

5.
09

01
.0

6.
09

01
.0

7.
09

01
.0

8.
09

01
.0

9.
09

01
.1

0.
09

01
.1

1.
09

01
.1

2.
09

01
.0

1.
10

01
.0

2.
10

01
.0

3.
10

01
.0

4.
10

01
.0

5.
10

01
.0

6.
10

01
.0

7.
10

01
.0

8.
10

01
.0

9.
10

01
.1

0.
10

па
йы

зд
ар

Акча базасы M0 M1 M2 M2X

0

3
6

9

12

15
18

21

01
.0

7.
09

22
.0

7.
09

12
.0

8.
09

03
.0

9.
09

24
.0

9.
09

15
.1

0.
09

05
.1

1.
09

26
.1

1.
09

18
.1

2.
09

16
.0

1.
10

03
.0

2.
10

23
.0

2.
10

17
.0

3.
10

09
.0

4.
10

30
.0

4.
10

24
.0

5.
10

11
.0

6.
10

02
.0

7.
10

23
.0

7.
10

12
.0

8.
10

03
.0

9.
10

27
.0

9.
10

па
йы

зд
ар

0
400
800
1 200
1 600
2 000
2 400
2 800
3 200
3 600
4 000

м
лн

. с
ом

Щстёк камдар (оъ шкала)
«Овернайт» кредити боюнча чен
28 кщндщк ноталар
Эсептик чен
Банктар аралык репо-операциялары боюнча чен



17

нуштоону арттыруу менен кёлёмщн ага карата жогорку суроо-талаптын 
сакталып турушу алкагында анын кёлёмщн бара-бара арттырган. Натый-
жада, чейректин акырына карата ноталарды жумалык сунуштоо 75,0 млн. 
сомдон 100,0 млн. сомго чейин жеткирилген. Ноталардын кирешелщщлщгщ 
да чейректин алгачкы 2 айы ичинде туруктуу тёмёндёп, ал эми сентябрь 
айында суроо-талаптын кыскаруусуна байланыштуу, ёсщшкё ээ болгон. 
Бщтщндёй алганда чейрек ичинде жщгщртщщ мёёнётщ 28 кщндщк ноталар-
дын орточо алынган кирешелщщлщгщ экинчи чейректеги кирешелщщлщккё 
салыштырганда 0,5 пайыздык пунктка тёмёндёё менен 2,5 пайызды тщзгён. 
Ёткён жылдын ушул эле мезгилиндеги тиешелщщ кёрсёткщчкё салыштыр-
ганда 28 кщндщк ноталардын кирешелщщлщгщ 2,3 пайыздык пунктка тё-
мёндёгён. 

1.2.3-сщрёт. Улуттук банктын ноталарынын кирешелщщлщгщнщн динамикасы 

1-глава. Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы 

Улуттук банктын жщгщртщщ мёёнётщ 28 кщндщк ноталарынын акыркы 4 
аукциондо калыптанган орточолонгон мааниси катары аныкталган эсептик 
чен сентябрь айынын акырына карата 2,8 пайызды тщзгён. Ал эми «овер-
найт» креиттери боюнча чен мезгилдин акырына карата 3,5 пайыз чегин-
де катталган. Иликтёёгё алынып жаткан чейрек ичинде, Улуттук банк 3,2 
пайыз орточо ченде 765,0 млн. сом жалпы суммасында коммерциялык 
банктарга «овернайт» кредиттерин берген. 

Щчщнчщ чейрек ичинде Финансы министрлигинин МКОну жумалык су-
нуштоонун кёлёмщ экинчи чейректин деъгээлинде сакталып калган. Инвес-
торлордун бул баалуу кагаздарга карата талабы тёмёнкщ деъгээлде болуу ме-
нен ал, бщтщндёй чейрек ичинде МКОнун кирешелщщлщгщнщн ёсщшщнё тааси-
рин тийгизген. 2010-жылдын июль-сентябрь айларынын ичинде бщтщндёй 
алганда 18,7 пайыз (+1,9 пайыздык пункт) орточо алынган кирешелщщлщгщ 
менен 330,0 млн. сом суммасында МКО жайгаштырылган. 

Биринчилик рыногунда МКВ эмитенти жщгщртщщ мёёнётщ щч ай бол-
гон МКВны сунуштоону экинчи чейректин деъгээлинде калтыруу менен 
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лёмщн арттырган. Мында, баалуу кагаздардын бул тщрлёрщнё инвесторлор-
дун талабы бардык аукциондордо аны сунуштооодон дээрлик тёмён бол-
гондуктан, бул кирешелщщлщктщн ёсщшщнё да ёз таасирин тийгизген. Ал-
сак, кароого алынып жаткан мезгил ичинде МКВлардын орточо алынган 
жалпы кирешелщщлщгщ ёткён чейректеги кёрсёткщчкё салыштырганда 3,7 
пайыздык пунктка кёбёйщщ менен 13,2 пайызды тщзгён. Жщгщртщщ мёё-
нётщ 3 ай болгон МКВ кирешелщщлщгщ 0,1 пайыздык пунктка кёбёйщп, 5,9 
пайызды тщзгён, жщгщртщщ мёёнётщ 6 ай болгон МКВнын кирешелщщлщгщ 
1,0 пайыздык пунктка азайуу менен 7,6 пайызга чейинкини, ал эми 12 ай-
лык МКВ боюнча 4,3 пайыздык пунктка кёбёйщп, 14,8 пайызга чейинкини 
тщзгён. МКВ кирешелщщлщгщнщн жалпы деъгээли 2009-жылдын тиешелщщ 
чейрегиндеги ушул эле кёрсёткщчкё салыштырганда 4,4 пайыздык пукнтка 
ёскён. 

1.2.4-сщрёт. МКВ кирешелщщлщгщнщн динамикасы 
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Кредиттик ресурстардын банктар аралык рыногунда иликтёёгё алы-
нып жаткан жылдын щчщнчщ чейрегинде карыздык каражаттарга талап жо-
горку деъгээлде болгон, муну коммерциялык банктардагы щстёк камдар-
дын ёзгёрщп туруусу менен тщшщндщрщщгё болот. Улуттук жана чет ёлкё 
валюталарындагы банктар аралык кредиттердин наркы негизинен, эсеп-
тик чендин ёзгёрщщсщнщн жана акча рыногунун башка сегменттериндеги 
чендердин ёзгёрщщсщ таасири астында аныкталган. Щчщнчщ чейрек ичин-
де ишке ашырылган репо-операциялардын жалпы кёлёмщ, ёткён чейрек-
теги ушул эле кёрсёткщчкё салыштырганда 8,6 пайызга кыскаруу менен 
973,2 млн. сомду тщзгён, ал эми алар боюнча орточо салмактанып алынган 
пайыздык чен 0,5 пайыздык пунктка, 4,0 пайызга чейин кёбёйгён. Улуттук 
валютадагы жёнёкёй кредиттик операциялардын кёлёмщ 152,5 млн. сом 
суммасында калыптанып, алар боюнча пайыздык чен 3,9 пайызды тщзгён 
(-1,0 пайыздык пункт). 2009-жылдын щчщнчщ чейрегиндеги ушул эле кёр-
сёткщчкё салыштырганда репо-операциялар боюнча орточо салмактанып 
алынган пайыздык чен 1,5 пайыздык пунктка, улуттук валютадагы банктар 
аралык кредиттер боюнча чен 1,3 пайыздык пунктка тёмёндёгён.
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Ички банктар аралык кредиттик рыноктогу чет ёлкё валютасындагы 
операциялар сегментинде отчеттук чейрек ичинде бщтщмдёргё келишилген 
эмес. 

Кароого алынып жаткан чейрек ичинде Улуттук банк тарабынан 
МКВ(ж)ны репо шарттарында сатуу боюнча аукциондор, ошондой эле 
коммерциялык банктар менен своп-операциялары жщргщзщлгён эмес. Ком-
мерциялык банктар Улуттук банктагы мёёнёттщщ депозиттик эсептерге да 
каражаттарын жайгаштырган эмес. 

1.3. Тышкы экономикалык шарттар 

Соода балансы
Алдын-ала алынган маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасынын 

соода балансынын тартыштыгы 2010-жылдын щчщнчщ чейрегинде 485,2 
млн. АКШ долларын тщзщщ менен 2009-жылдын щчщнчщ чейрегиндеги кёр-
сёткщчкё салыштырганда 61,1 пайызга кёбёйгён. 

Отчеттук мезгил ичинде тышкы соода жщгщртщщ1 ёткён жылдын тие-
шелщщ мезгилиндегиге салыштырганда 2,1 пайызга ёсщщ менен 1 191,9 млн. 
АКШ долларын тщзгён. Айрыкча, Кыргызстандын КМШ ёкщлдёрщ менен 
соода мамилелери жигердщщ ёнщгщщ жолуна ык коюп, ал товар жщгщртщщнщн 
жалпы кёлёмщндё 58,6 пайызды тщзгён. Ал эми, алыскы чет ёлкёлёрдщн 
щлщшщ 41,4 пайыз чегинде катталган. 

1.3.1-сщрёт. Тышкы соода

1   Улуттук банктын кошумча баалоолорун эске алуу менен Кыргыз Республикасынын УСКнын жана 
Кыргыз Республикасынын МБКнын маалыматтары боюнча.
2 Улуттук банктын кошумча баалоолорун эске алуу менен Кыргыз Республикасынын УСКнын жана 
Кыргыз Республикасынын МБКнын маалыматтары боюнча.

1-глава. Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы 
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Товарлардын экспорту (ФОБ баасында)2 2010-жылдын щчщнчщ чейре-
гинде 353,4 млн. АКШ долларын тщзщщ менен 2009-жылдын щчщнчщ чейре-
гиндеги ушул эле кёрсёткщчкё салыштырганда 18,4 пайызга азайган. Мын-
дай жагдайдын тщптёлщшщ алыскы чет ёлкёлёргё экпорттун 42,5 пайызга 
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же 86,2 млн. АКШ долларына кыскаруусу менен шартталган. КМШ ёлкё-
лёрщнё товарлардын экспорту боюнча 2,8 пайызга же 6,4 млн. АКШ долла-
рына бир аз ёсщштщн жщргёндщгщ катталган. 

Отчеттук мезгил ичинде экпорттолгон товарлардын1 негизги топтору-
нун салыштырма салмагын тёмёнкщчё мщнёздёёгё болот: аралык товарла-
ры экспорттун чогуу алгандагы кёлёмщнщн 35,5 пайызын, керектёё товар-
лары – 34,2 пайызын, энергопродукциялары – 17, 8 пайызын, ал эми чийки 
заттар 6,9 пайызын тщзгён.

Экпорттун эъ ири функционалдык статьясы болуп саналган аралык то-
варларынын жылдын щчщнчщ чейрегинде 29,7 пайызы ёлчёмщндё кыскаруусу-
на карабастан, алардын кёлёмщ 99,6 млн. АКШ долларын тщзгён. Экспор-
тунун кёлёмщ 38,1 пайызга кыскаруу менен 75,8 млн. АКШ доллары деъ-
гээлине чейин тёмёндёгён алтын мурдагыдай эле, бул статьянын негизги 
тщзщщчщсщнён болгон. Алтынды берщщлёрдщн тёмёндёёсщн баалуу металл-
ды ёндщрщщнщн кёлёмщнщн тёмёндёёсщнщн натыйжасында экспорттун фи-
зикалык кёлёмщнщн 51,5 пайызга азайуусу менен тщшщндщрщщгё болот. 

Керектёё товарларынын экспорту 47,3 пайызга ёсщщ менен 95,9 млн./
АКШ долларын тщзгён. Кёлёмщ 63,3 пайызга же 21,5 млн. АКШ доллары-
на ёскён азык-тщлщктён башка товарларды берщщлёр ушул статья боюн-
ча экспорттун кёбёйщщсщнё негизги салым кошкон. Бул биринчи кезекте, 
2,0 эсеге (18,9 млн. АКШ долларына) ёскён кийим-кечелерди Россия Фе-
дерациясына экспорттоодон кёрщнгён. Ал эми щчщнчщ чейрек аралыгында 
электр лампаларынын экспорту тескерисинче, аларды берщщлёрдщн физи-
калык кёлёмщнщн тёмёндёёсщнщн натыйжасында 4,8 пайызга же 0,3 млн. 
АКШ долларына кыскарган. Азык-тщлщк товарларынын тщзщмщндё экс-
порттун ёсщшщ май жана сырдан тышкары, негизинен баанын ёсщшщнщн 
эсебинен сщт жана сщт азыктары (38,6 пайызга же 1,6 млн. АКШ доллары-
на); экспорттун физикалык кёлёмщнщн кёбёйщщсщнщн эсебинен эт жана эт 
азыктары (16,6 эсе же 3,1 млн. АКШ долларына), ошондой эле жуурулган 
май жана сщттён алынган башка майлар (14,8 эсе же 2,1 млн. АКШ долла-
ры) сыяктуу товардык позициялар боюнча байкалган. 

2010-жылдын щчщнчщ чейрегинде энергопродукцияларынын экспорту 
37,0 пайызга тёмёндёё менен 50,1 млн. АКШ долларын тщзгён. Энергопро-
дукцияларынын экспортунун негизги товардык номенклатурасында, башка 
ёлкёлёрдён, атап айтканда, баасынын жогорулап кетишинен улам, Ёзбек-
стандан ага карата талаптын тёмёндёёсщнщн натыйжасында авиакеросин-
дин реэкспорту боюнча байкалган (70,9 пайызга же 31,0 млн. АКШ долла-
рына). Отчеттук мезгил ичинде, электр энергиясынын экспорту, эъ башкы-
сы берщщлёрдщн натуралай кёлёмщнщн 62,2 пайызга артышынын эсебинен 
19,3 пайызга же 5,7 млн. АКШ долларына ёскён. 

Чийки зат экспорту 67,1 пайызга кыскарып, 19,2 млн. АКШ долларын 
тщзгён. Экспорттун жалпы кёлёмщндё ушул категориянын салыштырма 

1   Улуттук банктын кошумча баалоолорун эске алуу менен Кыргыз Республикасынын УСКнын жана 
Кыргыз Республикасынын МБКнын маалыматтары боюнча.



21

салмагы 9,3 пайыздык пунктка кескин тёмёндёё менен 6,9 пайызды тщзгён. 
Муну органикалык эмес химиялык заттарды берщщлёрдщн тёмёндёёсщ ме-
нен тщшщндщрщщгё болот (89,0 пайызга же 41,5 млн. АКШ доларына), булар 
чийки зат продукцияларынын экспортунда убагында негизги щлщштщ тщзщп 
келген. Жогоруда белгиленген тёмёндёё экспортунун физикалык кёлёмщн 
щч эселентип кёбёйтщщнщн натыйжасында, тамекини берщщлёрдщн 3,6 эсеге 
(6,9 АКШ долларына) ёсщшщ менен жарым жартылай компенсацияланган. 

Товарлардын экспортунун географиялык тщзщмщндё 2010-жылдын 
щчщнчщ чейрегинде КМШ ёлкёлёрщнщн топтору лидер болуп калган (чогуу 
алгандагы эскпортун 60,2 пайызы). Мында, Бажы союзуна катышуучу болгон 
ёлкёлёргё экспорттун кёлёмщ щчщнчщ чейрек ичинде 43,1 пайызга же абсо-
люттук мааниде алганда 45,3 млн. АКШ долларына кёбёйгён. Россия жана 
Казакстан сыяктуу мамлекеттер кыргыз экспортун негизги керектёёчщлёр-
дён болушкан. Алыскы чет ёлкёлёрдщн ичинен Швейцария мамлекети ири 
ёнёктёштён (26,7 пайыз) болуп калган. Франция жана Бириккен Араб Эми-
раттары сыяктуу ёлкёлёрдщн позицияларынын ёзгёргёндщгщ да байкалган. 
Алсак, экспорттун жалпы кёлёмщндё Франциянын щлщшщ, 2009-жылдын 
щчщнчщ чейрегиндеги 10,2 пайызга салыштырганда 0,1 пайызды тщзгён, 
муну ушул ёлкёгё органикалык эмес химиялык заттарды берщщлёрдщн 
олуттуу кыскаруусу менен тщшщндщрщщгё болот. Алтындын экспортунун 
кёлёмщнщн тёмёндёшщнщн натыйжасында Бириккен Араб Эмираттарынын 
щлщшщ 24,9 пайыздан 2,0 пайызга чейин тёмёндёгён. 

Товарлардын ФОБ баасындагы импорту1 щчщнчщ чейректе 14,2 пайыз-
га ёсщщ менен 838,5 млн. АКШ долларын тщзгён, КМШ ёлкёлёрщнён им-
порттун ёсщшщ 1,6 пайызды тщзгён шартта, алыскы чет ёлкёлёрдён импорт 
айрыкча кёбёйгён (34,8 пайызга). 

2010-жылдын щчщнчщ чейрегинин жыйынтыгы боюнча функционал-
дык тщзщмгё ылайык2 импорттук операциялардын эъ ири товардык кате-
гориясынан болуп энергопродукциялары (импорттун чогуу алгандагы кё-
лёмщнщн 35,3 пайызы), керектёё товарлары (27,7 пайыз) жана аралык то-
варлары (19,3 пайыз) саналган. 

Отчеттук мезгил ичинде энергопродукцияларынын импорту 36,6 пай-
ызга кёбёйщщ менен 322,3 млн. АКШ долларын тщзгён. Энергопродук-
цияларынын импортунун 90,0 пайызынан кёбщрёёгщ мунай заттарынын 
тщшщщлёрщнё туура келген. Айрыкча, Россиядан алынган (тунук) мунай 
отунуна экспорттук алымдардын кёбёйщщсщнё байланыштуу кщйщщчщ-
майлоочу материалдарга (КММ) баанын жогорулоосу жана ёсщштщн ай-
кын арымынын тёмёндёёсщ уланган. Жыйынтыгында, щчщнчщ чейрек ичин-
де КММга импорттук баа 56,7 пайызга ёсщп, мында, ташып келщщнщн фи-
зикалык кёлёмщ 2009-жылдын щчщнчщ чейрегиндегиге салыштыруу щчщн 
алынган кёрсёткщчтёргё караганда 10,2 пайызга тёмёндёгён. Ошентип, 

1-глава. Кыргыз Республикасынын экономикалык абалы 

1     СИФ баасындагы импорт 912,2 млн. АКШ долларын, соода балансынын тартыштыгы 558,8 млн. 
АКШ долларын тщзгён.
2 Кыргыз Республикасынын УСКсынын жана Кыргыз Республикасынын МБКсынын маалыматта-
ры боюнча.
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баа факторунун таасири астында авиакеросининин, дизель отунунун жана 
автомобиль бензининин импорту ёскён. Кароого алынып жаткан мезгил 
ичинде ошондой эле, мунай битумунун импорту да арткан (2,4 эсеге же 4,1 
млн. АКШ долларына). Отундун мына ушул тщрщнщн натуралай кёлёмдё 
тщшщщлёрщнщн 34,8 пайызга кыскаруусунун натыйжасында, газдын импор-
ту боюнча терс тенденциянын орун алгандыгы белгиленген (37,4 пайызга 
же 3,5 млн. АКШ долларына кыскаруу), муну ёлкёдё жалпы экономикалык 
жигердщщлщктщн басаъдоосунун натыйжасында ёнёр жай секторунун газга 
болгон ички талабынын тёмёндёёсщ менен тщшщндщрщщгё болот. 

Отчеттук мезгил ичинде керектёёгё каралган товарлардын импор-
ту 10,7 пайызга кёбёйщщ менен 252,3 млн. АКШ доллар кёлёмщнё жет-
кен. Берщщлёрдщн санынын артышынын натыйжасында телефон аппарат-
тарынын импорту боюнча эъ чоъ ёсщш катталган. Ушул товардык пози-
ция боюнча импорттун нарктык кёлёмщ 4,3 эсеге же 10,4 млн. АКШ дол-
ларына ёскён. Мындан тышкары, азык-тщлщктён башка товарлардын кура-
мында кийим-кечелердин (2,8 эсеге же 4,3 млн. АКШ долларына) жана бут 
кийимдердин (20,9 пайызга же 2,0 млн. АКШ долларына) импорту ёскён. 
Сандык кёрсёткщчтщн тёмёндёёсщнён улам, жеъил автомобиль им-
портунун нарктык кёлёмщ 49,1 пайызга же абсолюттук мааниде алганда 
19,8 млн. АКШ долларына кыскарган. Азык-тщлщк товарлар тщзщмщндё эт 
жана эт азыктарынын импортунун 56,4 пайызга же 6,0 млн. АКШ долла-
рына (баанын жогорулоосунун жана тщшщщлёрдщн физикалык кёлёмщнщн 
кёбёйщщсщнщн эсебинен), канттын импортунун – 12,9 пайызга же 2,3 млн. 
АКШ долларына (баанын ёсщшщнщн эсебинен), ёсщмдщк майынын – 32,7 
пайызга же 2,7 млн. АКШ долларына (импорттун физикалык кёлёмщнщн 
кёбёйщщсщнщн эсебинен) ёскёндщгщ байкалган. Мында, натуралай кёлёмдё 
тщшщщлёрдщн тёмёндёёсщнщн эсебинен кофенин, чайдын, какаонун жана 
шоколад азыктарынын импортунун (50,7 пайызга же 6,7 млн. АКШ долла-
рына), кщрщчтщн (30,6 пайызга же 2,3 млн. АКШ долларына) импортунун 
нарктык кёлёмщ тёмёндёгён. 

Аралык товарлар тобу боюнча импорттун кёлёмщ 176,0 млн. АКШ 
долларын тщзгён, бул 2009-жылдын ушул эле мезгилиндегиге салыштыр-
ганда 2,4 пайызга тёмён. Тщшщщлёрдщн физикалык кёлёмщнщн кыскаруусу 
чоюндун жана болоттун, ошондой эле алардан жасалган буюмдардын им-
портунун (19,9 пайызга же 5,5 млн. АКШ долларына), ийне жалбырактуу 
ёсщмдщк жыгачтар импортунун (30,0 пайызга же 3,1 млн. АКШ доллары-
на), боео жана ийлёё заттарынын (21,8 пайызга же 1,6 млн. АКШ доллары-
на), резина дёъгёлёктёрщнщн импортунун (16,0 пайызга же 1,7 млн. АКШ 
долларына) тёмёндёшщнё алып келген. Баа жана сандык факторлордун таа-
сиринен улам, баштапкы формадагы пластмассанын (67,8 пайызга же 3,7 
млн. АКШ долларына), кездемелердин (17,7 пайызга же 2,0 млн. АКШ дол-
ларына), автомобиль тетиктеринин жана ага тиешелщщ буюмдардын (24,6 
пайызга же 1,7 млн. АКШ долларына) тщшщщлёрщ арткан. 

Сырьелук товарлардын курамында буудайдын импорту щчщнчщ чейрек 
ичинде 26,3 пайызга же 2009-жылдын ушул мезгилиндеги кёрсёткщчкё са-
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лыштырганда 3,1 млн. АКШ долларына ёскён, бул импорттук баа 12,4 пайыз-
га кыскарган шартта, берщщлёрдщн физикалык кёлёмщнщн 44,1 пайызга кё-
бёйщщсщнщн эсебинен жщргён. Мында, ётщп жаткан жылдын сентябрь айын-
да буудайга акыркы тогуз ай ичиндеги максималдуу импорттук баа белги-
ленген. Анын деъгээли жыл башынан тартып 56,9 пайызга ёсщщ менен тон-
насына 206,5 АКШ долларын тщзгён. 

Географиялык тщзщмгё ылайык, импорттун негизги щлщшщ (54,9 пайы-
зы КМШ ёлкёлёрщнён тщшкён) демек, алыскы чет ёлкёлёрдщн щлщшщ 45,1 
пайыз чегинде катталган. Бажы союузуна кирген ёлкёлёрдён импорт бол-
жол менен алганда, 2009-жылдын ушул эле мезгилиндеги деъгээлде кал-
ган. Импорттук операциялар боюнча Кыргызстандын негизги ёнёктёш ёл-
кёлёрщнён болуп Россия (чогуу алгандагы импорттун 35,1 пайызы), Кы-
тай (17,0 пайызы), Казакстан (9,2 пайызы) жана АКШ (7,0 пайызы) саналат. 

1.4. Валюта курсу

2010-жылдын щчщнчщ чейрегинде сомдун америка долларына карата 
алсыздануу деъгээли бир азга тёмёндёгён. Мында, июль айында АКШ до-
ларынын курсунун туруктуу ёсщш тенденциясы сакталып калган, айрык-
ча бул, девальвациялык кщтщщлёрдщн орун алып туруу таасиринен улам да 
келип чыккан. Август айынан тартып, тёмёндёёгё ык койгон тенденция ар 
тараптуу багыттуулукка алмашкан. Сентябрь айынын жыйынтыгы боюн-
ча АКШ доларынын курсунун тёмёндёшщ белгиленген. Мындай динами-
ка, акчалай которуулар тщрщндё анын агымынын кёбёйщщсщнщн, ошондой 
эле банктардын кардарлардын импорттук контрактыларын тейлёё боюнча 
чыгашаларынын кыскаруусунун натыйжасында, рынокко валюталарды су-
нуштоонун артышы менен шартталган. 

Улуттук банк, улуттук валютанын курсунун кескин ёзгёрщп кетишине 
жол бербёё максатында, банктар аралык валюта тооруктарында АКШ дол-
ларын сатуу жана сатып алуу боюнча операцияларды жщргщзгён. Щчщнчщ 
чейректе алмашуу курсуна басымдын тёмёндёёсщнё байланыштуу Улуттук 
банк, АКШ долларын сатуу боюнча операциялардын кёлёмщн 32,5 пайыз-
га, 60,8 млн. АКШ долларына чейин кыскарткан. Ошол эле учурда, рынок-
ко валюталарды сунуштоонун артышына байланыштуу АКШ долларын са-
тып алуу боюнча операциялардын кёлёмщ жети эсеге кёбёйтщлщп, алардын 
жалпы суммасы 15,0 млн. АКШ долларын тщзгён. (2009-жылдын щчщнчщ 
чейрегиндегиге салыштырганда Улуттук банктын сатуу боюнча операция-
ларынын кёлёмщ щч эседен кёбщрёккё кёбёйщп, ал эми сатып алуу боюнча 
операциялары 61,0 пайызга азайган). 

Сентябрь айынын акырына карата АКШ долларынын эсептик курсу 
чейрек ичинде 0,5 пайызга жогорулоо менен 46,6377 сом/ АКШ долларын 
тщзгён. (2009-жылдын щчщнчщ чейрегинин жыйынтыгы боюнча доллар-
дын эсептик курсу, чейрек ичинде 0,8 пайызга кёбёйщщ менен 43,6293 сом\ 
АКШ долларына тщзгён эле). 
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Евро курсунун динамикасы тышкы рыноктордо анын АКШ доллары-
на карата катышынын таасири астында калыптанган. Эл аралык рыноктор-
до евро курсунун ёзгёрщщсщнщн алкагында щчщнчщ чейрек ичинде алмашуу 
бюролорундагы евро курсу ёз багытын чыъдалуу жагына сыяктуу эле, ба-
саъдоо жагына да ёзгёрткён. Бщтщндёй алганда чейрек ичинде, еврону са-
туу курсу сентябрь айынын акырына карата 63,0989 сом/еврону тщзщщ ме-
нен 11,5 пайызга кёбёйгён. 

1.4.1-сщрёт. АКШ долларынын эсептик курсунун ёзгёрщщ арымы
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2.1. Керектёё бааларынын индексинин динамикасына 
жщргщзщлгён анализдёёлёр1  

2010-жылдын сентябрь айында инфляциянын жылдык мааниси 
(2009-жылдын сентябрына карата) 12,1 пайызды тщзгён, ал эми ёткён жыл-
дын ушул эле мезгилинде ал 2,1 пайыз чегинде катталган эле. Тамак-аш 
азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга керектёё бааларынын индек-
синин эъ эле чоъ ёсщшщ катталган. Товарлардын ушул тобу жылдык маани-
де алганда 14,4 пайызга кымбаттаган. Азык-тщлщктён башка товарларга (11,4 
пайызга), алкоголдук ичимдиктерге жана тамекилерге баанын 8,8 пайызга, 
акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёргё 9,4 пайызга жогорулагандыгы белги-
ленген. 

 Албетте, баанын мына ушундай деъгээли тёмёндё келтирилген негиз-
ги факторлорунун таасиринен улам калыптанган:

– электр жана жылуулук энергиясына тариф саясатынын ёзгёртщлщшщ;
– дщйнёлщк рыноктордо тщптёлгён баанын таасиринен сыяктуу эле (буудай, 

кант), сезондук факторлордун таасири менен (мисалы, жашылча-жемиш, 
сщт-эт азыктары) негизги азык-тщлщк товарларына баанын ёзгёрщщсщ;

– Кыргызстанга КММларды берщщ шарттарынын ёзгёртщлщшщнщн жана 
дщйнёлщк баанын ёсщшщнщн натыйжасында ички рынокто КММлар-
дын кымбатташы;

– коъшу мамлекеттер менен чек араларда контролдук-ёткёрмё режи-
минин катуулатылышы, ошондой эле ёлкёдё коомдук-саясый жаг-
дайдын туруксуздугунан улам республика ичинде соода жщргщзщщ 
шарттарынын начарлоосу менен.

1  Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча.
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2.1.1-сщрёт. КБИнин жылдык динамикасы жана аны тщзщщчщлёрдщн салымы
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

2010-жылдын щчщнчщ чейрек ичинде керектёё бааларынын индекси 
105,9 пайызды (2009-жылдын щчщнчщ чейрегинде 97,8 пайыз), анын ичинде 
тамак-аш азыктарына керектёё баасынын индекси 108,5 пайызды, алкогол-
дук ичимдиктерге жана тамекилерге 103,4 пайызды, азык-тщлщктён баш-
ка товарларга 103,8 пайызды, акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёргё 104,9 
пайызды тщзгён. 

2.1.1. Азык-тщлщк товарларына баа динамикасы
Ички рынокто тщптёлгён баа жагдайы негизинен жогорулоого ык коюу 

менен мщнёздёлгён. Жылдын сентябрь айынын жыйынтыгы боюнча азык-
тщлщк товарларына баа жылдык мааниде алганда 14,4 пайызга жогорула-
ган (ал эми ёткён жылдын тиешелщщ мезгилинде анын 5,4 пайызга тёмён-
дёёсщ катталган). «Нан азыктары жана талкандар» товардык тобу боюнча 
13,7 пайыз чегинде кымбаттоо жщргён, анын ичинде 1-сорттогу буудай уну 
- 28,1 пайызга, сщт азыктарына баа – 3,0 пайызга, жашылча-жемиштерге 
баа - 4,9 пайызга жогорулаган. Ички рынокто ётщп жаткан жылдын июль 
айында, нан азыктарына жана талканга баанын ёсщшщ, жаратылыш шарт-
тарынын ыъгайсыздыгынан улам аны ёндщрщщчщ ёлкёлёрдё дан эгининин 
тщшщмдщщлщгщнщн болжолдонуп жаткан кыскаруусунун, ошондой эле ре-
гиондогу баага таасир этиши ыктымал болгон Россиядан дан эгинин экс-
порттоого тыюу салынышынын алкагында башталган. 

2.1.2-сщрёт. Азык-тщлщк товарларына баанын динамикасы

2010-жылдын щчщнчщ чейрегинде айыл-чарба продукцияларын 
ёндщрщщчщлёрдщн товарлардын айрым тщрлёрщнё ёткён жылдын тиешелщщ 
мезгилиндегиге караганда бааны жогорулатуусу белгиленген. Алсак, 
ёндщрщщчщлёрдщн дан эгинине баасы, жылдык мааниде алганда 3,0 пайыз-
га, жашылчаларга 57,7 пайызга, этке 4,3 пайызга, сщт азыктарына 2,2 пайыз-
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2-глава. Инфляция жана аны тщзщщчщлёр 

га жогорулаган. Керектёё баасынын индексинин картошкага (1,3 пайызга) 
жана жумурткага (16,1 пайызга) тёмёндёгёндщгщ катталган. 

2.1.3-сщрёт. Айыл-чарба азыктарынын айрым тщрлёрщн ёндщрщщчщлёрдщн 
бааларынын индексинин жылдык динамикасы

2010-жылдын сентябрь айынын жыйынтыгы боюнча сезондук мщнёз-
дёгщ факторлордун таасири астында жашылча-жемиштерге баанын жого-
рулагандыгы байкалган: жемиштер 4,9 пайызга, ал эми жашылча 5,3 пай-
ызга кымбаттаган. Ал эми жылдык мааниде алып караганда, ар тараптуу 
багыттагы динамиканын тщптёлщшщ белгиленген: жемиштерге баа 19,3 
пайызга ёскён болсо, жашылчага баа 0,6 пайызга тёмёндёгён. 

Кароого алынып жаткан чейрек ичинде, канттын наркы сезондук фак-
торлордун таасиринен улам (консервациялоо жана кышка даярдыктарды 
кёрщщ) 1,7 пайызга ёскён. Ошондой болсо да, сырттан алынып келинген 
азыктардын наркынын салыштырмалуу тёмёндщгщ, ата-мекендик рынок-
то булардын наркын токтотуп турууну улантууда, бщтщндёй алганда сен-
тябрь айынын жыйынтыгы боюнча республикада кантка баанын жылдык 
ёсщшщнщн басаъдоосу байкалып, ал 20,5 пайызды тщзгён. Кыргыз Респу-
бликасынын Мамлекеттик бажы кызматынын алдын-ала берген маалымат-
тары боюнча сырттан алынып келинген канттын орточо баасы сентябрь ай-
ында тоннасына 724 АКШ долларын тщзгён (2010-жылдын 2-чейрегине ка-
рата -6,7 пайыз). 

Импорттолуп алынган эт азыктарынын наркынын импортко кёз каран-
дылыгынан улам жогорулоосу (жылдык мааниде +27,8 пайыз) баанын ички 
рынокто ёсщшщнё да тщрткщ берет. Сентябрь айынын акырына карата эт 
азыктары жылдык мааниде алганда 15,1 пайызга кымбаттаган. 

Сентябрь айынын жыйынтыгы боюнча май жана тоъ майлар рыногунда 
баанын 22,4 пайызга жогорулоосу катталган. Негизги ёндщрщщчщ ёлкёлёр-
дё кщн карама ёсщмдщгщнщн тщшщмдщщлщгщнщн начар болушунан улам, им-
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порттолуп алынган продукциялардын уланып жаткан кымбаттоосу (жыл-
дык мааниде алганда +8,6 пайыз) баанын динамикасынын мына ушундай 
чекте калыптанышынын себебинин биринен болгон.

Щчщнчщ чейрек ичинде сезондук факторлордун таасиринен улам сщт 
азыктарын керектёё баасынын жогорулагандыгы катталып, ал 3,1 пайызды 
тщзгён. Негизинен, жылдык мааниде алып караганда, сщт азыктары 3,0 пай-
ызга кымбаттаган. 

2.1.2. Азык-тщлщктён башка товарларга баа динамикасы
Азык-тщлщктён башка товарларга баа индексинин ёсщшщ жылдык маа-

ниде алганда 11,4 пайызды тщзгён, бул 2009-жылдагы ушул кёрсёткщчтён 
0,3 пайыздык пунктка тёмён. Азык-тщлщк товарларына керектёё баалары-
нын индекси электрэнергиясына, ысык сууга жана борборлоштурулуп жы-
лытууга тарифтердин динамикасы (+11,2 пайыз) жана кщйщщчщ-майлоочу 
материалдардын наркы (+31,8 пайыз) менен аныкталган. Ошондой эле, 
кийим тигщщ щчщн керектелген материалдардын 14,7 пайызга жана кийим-
кечелерди тазалоо, оъдоп тигщщ жана прокатка берщщнщн 14,5 пайызга кым-
батташынын эсебинен кийим-кече жана бут кийимге баанын 10,8 пайыз-
га жогорулоосу да таасирин тийгизген. Тиричилик буюмдарына жана тех-
никаларына баанын жогорулоосу катталып, ал 6,2 пайызды тщзгён. Му-
нун негизги себеби катары жыгачтын, ошондой эле шише буюмдарынын 
жана ашкана идиштеринин кымбатташына байланыштуу (+11,5 пайызга) 
эмеректерге жана тактайга тёшёлщщчщ материалдарга баанын ёсщшщн (+3,0 
пайызга) атоого болот. 

2.1.4-сщрёт. Азык-тщлщктён башка товарларга баанын жылдык динамикасы
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гизилиши, энергия продукцияларына баанын дщйнёлщк динамикасынын 
таасиринин кщчёшщ республикадагы кщйщщчщ-майлоочу материалдардын 
наркына таасир эткен, анткени, мунайга дщйнёлщк фьючерстердин ёсщшщ 
менен катары эле, Кыргызстанга отунду негизги берщщчщлёрдён болгон ёл-
кёлёрдё экспорттук алымдар да ёскён жана тескерисинче. Алсак, сентябрь 
айында КММга баанын жылдык ёсщшщ 31,8 пайыз чегинде катталып, бен-
зинге баа 28,1 пайызга, ал эми дизель отунуна 61,6 пайызга ёскён. 

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

мааниде алганда 9,4 пайызды тщзгён (2009-жылдын ушул эле мезгилинде 
9,5 пайыз чегинде катталган эле). Ушул топ боюнча индекстин ёсщшщ, эъ 
башкысы транспорттук кызмат кёрсётщщлёрдщн (+9,8 пайызга), импортто-
луп алынган дары-дармектердин наркынын жогорулоосунун натыйжасын-
да саламаттыкты сактоо кызмат кёрсётщщлёрдщн (+23,8 пайызга), ошондой 
эле эс алууну уюштуруу жагындагы кызмат кёрсётщщлёрдщн кымбатташы-
нын эсебинен (+18,4 пайызга) жщргён. Жаъы окуу жылынын башталышы-
нан тартып билим берщщ кызмат кёрсётщщсщнщн наркынын ёскёндщгщ бай-
калып, ал 5,2 пайызды тщзгён. Ресторандардын жана мейманкалардын кыз-
мат кёрсётщщлёрщнщн наркы ашканаларда жана мейманкана номерлерин-
де азыктануу наркынын кымбатташына байланыштуу 12,9 пайызга жого-
рулаган. 

2.1.5-сщрёт. Акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёргё баалардын жылдык динамикасы 

2-глава. Инфляция жана аны тщзщщчщлёр 
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2.1.4. Региондордо керектёё бааларынын динамикасы 
Жылдын сентябрь айынын жыйынтыгы боюнча республиканын бар-

дык областтарында керектёё бааларынын жалпы деъгээлинин ёскёндщгщ 
байкалган. Жылдык мааниде алганда, баанын эъ чоъ жогорулоосу Баткен 
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областы (21,4 пайызга), Чщй (15,0 пайызга), Нарын (13,7 пайызга) жана Ош 
областы (12,4 пайызга) боюнча катталган. Айрыкча буга азык-тщлщктёрдщн 
жана кызмат кёрсётщщлёрдщн кымбатташы негизги салым кошкон. Калган 
областтарда инфляция 10 пайызга жетпеген деъгээлде калыптанган: Ысык-
Кёл областында керектёё баалары 8,7 пайыз, Жалал-Абад областында 7,7 
пайыз, ал эми Талас областында 7,6 пайыз чегинде белгиленген.

Республиканын борборунда баанын ёсщшщ 11,9 пайыз чегинде болуу 
менен тамак-аш азыктары 18,8 пайызга, алкоголдук ичимдиктер жана таме-
ки 8,9 пайызга, азык-тщлщктён башка товарлар 12,1 пайызга, акы тёлёнщщчщ 
кызмат кёрсётщщлёр 8,0 пайызга кымбаттаган. 

Сентябрь айынын акырында Ош областында кщйщщчщ-майлоочу мате-
риалдарга, атап айтканда дизель отунуна баанын жогорулагандыгы байкал-
ган. Талаа жумуштарын жщргщзщщ учурунда КММга болгон убактылуу тар-
тыштык, баанын ёсщшщнё тщрткщ берген себептердин биринен болгон. Ре-
спубликанын айрым областтарында тамекинин кымбаттагандыгы белги-
ленген. Республикада тамекинин тщшщмщн жыйноонун тёмёндёшщ мунун 
негизги себептеринен болуу менен щчщнчщ чейректин жыйынтыгы боюн-
ча, бул кёрсёткщч ёткён жылдагы тиешелщщ кёрсёткщчтён 9,6 пайызга тё-
мён калыптанган. 
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2.1.6-сщрёт. КБИнин региондордогу жылдык динамикасы 

2.2. Базалык инфляция

Базалык инфляция баанын кыска мёёнёттщк, структуралык жана се-
зондук ёзгёрщщсщн жокко чыгарган баа динамикасынын кёрсёткщчщ ката-
ры аныкталат, б.а. инфляция кёрсёткщчщн эсептёёдён тщшщмдщн болбой ка-
лышы, КММ рыногунда баа таасири, тарифтерди административдик жого-
рулатуу ж.б. сыяктуу сезондук же тышкы факторлор менен шартталган то-
варларга баанын ёсщшщ алынып салынат. 

Тёмёндё жёнёкёй алып салуу ыкмасында эсептелинген базалык ин-
фляция динамикасы чагылдырылган. Бул ыкма керектёё баасынын индек-
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синен адетте, баасы бир жолку жана/же кыска мёёнёттщк мщнёзгё ээ таасир-
лерге ётё эле ийкемдщщ келген товарлардын жана кызмат кёрсётщщлёрдщн 
айрым категорияларын же бщтщндёй тобун алып салууну тщшщндщрёт. Баш-
тапкыдай эле, мындай товарларга азык-тщлщк товарлары, энерго продукци-
ялары жана Ёкмёт тарабынан административдик жол менен белгиленген 
тарифтер кирет. 

2010-жылдын апрель айынан тартып Кыргыз Республикасынын Улут-
тук статистикалык комитети (УСК) базалык инфляцияны жёнёкёй алып 
салуу ыкмасында эсептёёнщ баштаган (2010-жылдын 29-апрелинде беки-
тилген №9 ыкмага ылайык) эсептёёдё сщт, кант, жашылчалардын айрым 
тщрлёрщ, алкоголдук жана тамеки продукциялары, КММ, «Электр энерги-
ясы, газ жана отундун башка тщрлёрщ» товардык тобу, эл ташуучу транс-
порттун, байланыштын кызмат кёрсётщщлёрщ жана башкалар алынып салы-
нат. Бщтщндёй алганда, алынып салынуучу товарлардын щлщшщ жалпы ке-
ректёё куржунунун 25% тщзёт. 

УСКнын ыкмасы боюнча базалык инфляциянын мааниси жылдын сен-
тябрь айынын жыйынтыгы боюнча КБИнин калыптанган деъгээлинен тё-
мён болгон, бирок бир аз эле ёлчёмдё. Алсак, УСКнын ыкмасы боюнча 
базалык инфляция жылдык мааниде алганда 11,2 пайызды тщзгён, ал эми 
«арылтылбаган» инфляция 12,1 пайыз чегинде катталган. Базалык инфля-
циянын бул кёрсёткщчщ инфляция динамикасы туруктуу жогорулоого ык 
коюп, ал эми Кыргызстандын экономикасында жалпы жогорулаган инфля-
циялык басым калыптанып жаткандыгын тастыктоодо.

2.2.1-сщрёт. Базалык инфляциянын эсептик кёрсёткщчщнщн жылдык динамикасы

2-глава. Инфляция жана аны тщзщщчщлёр 
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4-базалык инфляция 1-базалык инфляция
3-базалык инфляция УСК базалык инфляциясы

Базалык инфляция 1 – товарлардын тёмёнкщ тщрлёрщ алынып салынат: 
(1) нан азыктары жана талкандар, (2) майлар жана тоъ майлар, (3) жашылча-
жемиштер, (4) газ, (5) ремонттоо жана курулуш иштери щчщн материалдар.
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Базалык инфляция 2 – товарлардын тёмёнкщ тщрлёрщ алынып салынат: 
(1) эт, (2) жашылча-жемиштер, (3) газ, (4) ремонттоо жана курулуш иште-
ри щчщн материалдар.

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

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

УСКнын базалык инфляциясы – сщт, кант, жашылчалардын айрым 
тщрлёрщ, алкоголдук жана тамеки продукциялары, КММ, «Электр энер-
гиясы, газ жана отундун башка тщрлёрщ товардык тобу», эл ташуучу транс-
порттун, байланыштын кызмат кёрсётщщлёрщ жана башкалар алынып са-
лынат.
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3-глава. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча-кредит саясатынын маселелери боюнча чечимдери 

3-глава. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
акча-кредит саясатынын маселелери боюнча чечимдери 

3.1. Улуттук банк Башкармасынын негизги чечимдери 

Тёмёндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2010-жыл-
дын щчщнчщ чейреги ичинде акча-кредит саясат жагында кабыл алган негизги че-
чимдеринин тизмеги келтирилген:
1. Учурда тщптёлгён жагдайга баа берщщ, ошондой эле кыска мёёнёттщк аралык-

та тиешелщщ акча-кредит саясатын жщргщзщщнщн сценарийлерин иштеп чыгуу 
щчщн 2010-жылды 11-августунда жылдын биринчи жарым жылдыгы ичиндеги 
акча-кредит саясат жёнщндё отчет жана келээрки мезгилге акча-кредиттик про-
грамма кароого алынып, жактырылган (№62/11 токтом). 2010-жылдын бирин-
чи жарым жылдыгы ичиндеги акча-кредит саясат жёнщндё отчету кыскартыл-
ган тщрщндё маалымат ирээтинде Кыргыз Республикасынын Ёкмётщнщн Аппа-
ратына, Финансы министрлигине жана Экономикалык тескёё министрлигине 
жёнётщлщп, Улуттук банктын сайтында жайгаштырылган. 

2. Мезгил-мезгили менен берилщщчщ регулятивдик банктык отчеттун 36-бёлщгщнё 
мурда сунушталган ёзгёртщщлёрдщ эске алуу менен Улуттук банк Башкармасы 
тарабынан 2010-жылдын 15-сентябрында №73/3 «Милдеттщщ камды эсептёё 
щчщн милдеттенмелер тизмегин бекитщщ тууралуу» токтом кабыл алынып, ага 
ылайык коммерциялык банктардын милдеттщщ камдарын эсептёё щчщн милдет-
тенмелер тизмеги щч статья менен толукталган (бул токтом 2010-жылдын 1-ноя-
брынан тартып кщчщнё кирген).

3. Экономикалык иш жигердщщлщгщнё андан ары тщрктщ берщщ максатында Улут-
тук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-сентябрындагы №75/9 токто-
му менен «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсы-
нын кредиттёёсщнщн бардык багыттары боюнча пайыздык чендерди аныктоо 
щчщн «1» ёлчёмщндёгщ бирдиктщщ оъдоо коэффициентинин аракеттенщщ мёё-
нётщ 2010-жылдын 1-февралына чейин узартылган. Мурда, бирдиктщщ «1» деъ-
гээлиндеги оъдолгон коэффициенти Улуттук банк Башкармасы тарабынан 
2010-жылдын 3-майындагы №26/1 токтому менен 2010-жылдын щчщнчщ чейре-
гинин акырына чейин белгиленген эле. 

4. Мындан тышкары, Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-сентя-
брындагы №75/11 токтому менен «Банктарды рефинансылоонун адистешти-
рилген фонду» ЖЧКсынын1 Банктарды кайра каржылоо саясатына, бул Фонд-
дун каражаттарынын эсебинен коммерциялык банктарга берилщщчщ кредит-
тер боюнча пайыздык чендерди эсептёё ыкмасын ёркщндётщщнщн чегинде ёз-
гёртщщлёр киргизилген. 

1 Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 26-мартындагы №16/7 токтому менен бекитилген.
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3.2. Акча-кредиттик жёнгё салуу комитетинин негизги 
чечимдери

Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети акча-кредит чёйрёсщндё оперативдщщ 
чечимдерди иштеп чыгууну жана кабыл алууну жщзёгё ашырат. Чечимдер жума 
сайын кабыл алынып, акча рыногунда калыптанган жагдайларга баа берщщнщн 
натыйжасына негизденет. Банк тутумунда ликвиддщщлщктщ жёнгё салуу боюн-
ча операциялардын кёлёмщ Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан 
2010-жылга акча-кредит саясатынын негизги багыттарында, келээрки мезгил-
ге акча-кредиттик программада кёрсётщлгён, Улуттук банк Башкармасы тарабы-
нан аныкталган максаттарга жана милдеттерге жараша банк тутумунда тщптёлгён 
жагдайды жана салык-бюджет чёйрёсщндёгщ абалды эске алуу менен аныкталган.

Жылдын щчщнчщ чейрегинде бул комитеттин 13 отуруму ёткёрщлщп, анын 
чечимдери Улуттук банктын ноталарынын жумалык аукциондорун ёткёрщщ ар-
кылуу банк тутумундагы ликвиддщщлщктщ жёнгё салууга багытталган. Банк ту-
тумунда ликвиддщщлщктщн ёсщшщнё байланыштуу Улуттук банк, июль айында 
жщгщртщщдёгщ ноталардын кёлёмщн 2010-жылдын июнь айынын акырындагы 0,2 
млрд. сом деъгээлинен сентябрь айынын акырындагы 0,4 млрд. сомго чейин жет-
кирщщ максатында, ноталардын эмиссия кёлёмщн бир аз кёбёйтщщгё барган. Мын-
да, Улуттук банк щчщнчщ чейрек ичинде жщгщртщщ мёёнётщ 28 кщндщк гана нота-
ларды жайгаштыруу боюнча аукциондорду ёткёргён.

Чейрек ичинде ноталарды сатуу кёлёмщ 1,0 млрд. сомду тщзгён, ал эми отчет-
тук мезгил ичинде сомдук эквивалентте АКШ доларын Улуттук банктын таза са-
туусу1 2,0 млрд. сом чегинде катталган. 

Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан, ошондой эле Банктарды 
рефинансылоонун адистештирилген фондусунун кредиттёё максаттары щчщн ай-
ына бир жолу белгиленщщчщ базалык чен ёлчёмщнё тиешелщщ чечимдер да кабыл 
алынган. Фонддун кредиттик каражаттары боюнча пайыздык чен ёлчёмщ, кредит-
тёё тармагына жараша, оъдоо коэффициенти менен базалык ченге теъештирилет. 

Реалдуу секторду колдоого алуу максатында комитеттин чечими менен фонд 
щчщн базалык чен 2010-жылдын щчщнчщ чейрегинин акырына чейин 7,0 пайыз деъ-
гээлинде сакталып калган. Мындан тышкары, 2010-жылдын 27-сентябрында ко-
митет тарабынан 2010-жылдын октябрь айында Фонддун кредиттёё максаттары 
щчщн базалык ченди 7,0 пайыз деъгээлинде сактап туруу чечими кабыл алынган. 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíê Áàøêàðìàñûíûí
Óëóòòóê áàíêòûí 2010-æûëäûí 1-æàðûì æûëäûãû ичиндеги àê÷à-êðåäèò

ñàÿñàò æ¸íщíä¸ îò÷åòóí êàðîî áîþí÷à îòóðóìó òóóðàëóó ïðåññ-ðåëèç

 2010-æûëäûí 11-àâãóñòóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíê 
Áàøêàðìàñû òàðàáûíàí 2010-æûëäûí 1-æàðûì æûëäûãû ичиндеги àê÷à-êðåäèò 
ñàÿñàò æ¸íщíä¸ îò÷åò êàðоого алынган.

1 Улуттук банк Кыргыз Республикасы тарабынан кабыл алынган ёзгёрщп туруучу алмашуу курсу-
нун саясатына таянат.
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 Ýêèí÷è ÷åéðåê è÷èíäå орун алган ñàÿñèé îêóÿëàðäûí êåñåïåòòåðèíен 
áàíê тутумундагы ëèêâèääщщëщêòщí îëóòòóó ò¸ì¸íä¸¸ñщ æщðã¸í. Áàíê тутуму-
нун ëèêâèääщщëщãщí æàíà òóðóêòóóëóãóí êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà Óëóòòóê 
áàíê, æщãщðòщщä¸ãщ ёз нîòàëàðûíûí ê¸ë¸ìщí èþíь àéûíûí àêûðûíäà 200 ìëí. 
ñîìãî ÷åéèí êûñêàðòêàí. Àïðåëь àéûíäà áàøòàëûï, ìàé айында 3,5 ïàéûçãà 
æåòêåí ýñåïòèê ÷åíäèí ¸ñщøщ èþíь àéûíäà òîêòîãîí æàíà àéäûí àêûðûíà êàðàòà 
÷åí 2,7 ïàéûçãà ÷åéèí ò¸ì¸íä¸ã¸í. Ýêèí÷è ÷åéðåê è÷èíäåãè áàíê тутумуíäàãû 
ëèêâèääщщëщê äåъãýýëèíèí ò¸ì¸íä¸ã¸íщí¸ êàðàáàñòàí, æàëïû àëãàíäà, áèðèí÷è 
æàðûì æûë è÷èíäå êîììåðöèÿëûê áàíêòàðäûí щñò¸ê êàìäàðûíûí êщí è÷èíäå 
îðòî÷î àëûíãàí ê¸ë¸ìщ æåòèøýýðëèê æîãîðêó äåъãýýëäå áîëãîí.

 Биðèí÷è æàðûì æûë è÷èíäå êåðåêò¸¸ áààëàðûíûí èíäåêñè 4,1 ïàéûçäû 
òщçã¸í (2010-æûëäûí èþíь àéû/2009-æûëäûí äåêàáðь àéû), èíôëÿöèÿ æûëäûê 
òóþíòóëóøóíäà 3,6 ïàéûçäû òщçã¸í (2010-æûëäûí èþíь àéû/2009-æûëäûí èþíь àéû).

 Áèðèí÷è æàðûì æûë è÷èíäå ñîìäóí ÀÊØ äîëëàðûíà êàðàòà àëñûçäàíóó 
òåíäåíöèÿñû ñàêòàëãàí. Óëóòòóê áàíê ÷åò ¸ëê¸ âàëþòàñûíà ñóðîî-òàëàïòûí æàíà 
ñóíóøòóí îðòîñóíäàãû òåъäåøñèçäèêòè òåêøèë¸¸ ìàêñàòûíäà áàíêòàð àðàëûê 
âàëþòà òîîðóêòàðûíäà íàêòàëàé ýìåñ äîëëàðäû ñàòóó áîþí÷à îïåðàöèÿëàðäû 
æщðãщçã¸í. Áщòщíä¸é àëãàíäà, 2010-æûëäûí áèðèí÷è æàðûì æûëûíäà Óëóòòóê 
áàíêòûí ÀÊØ äîëëàðûí òàçà ñàòóó ê¸ë¸ìщ áàíêòàð àðàëûê âàëþòà òîîðóêòàðûíäà 
140,2 ìëí. ÀÊØ äîëëàðûí òщçã¸í, ÀÊØ äîëëàðûíûí ñîìãî êàðàòà ðàñìèé êóðñó 
6,5 ïàéûçãà, 46,9746 ñîì/ÀÊØ äîëëàðûíà ÷åéèí ¸ñê¸í.

 Áèðèí÷è æàðûì æûëäàãû 5 ïàéûçäûê ðåàëäóó ýêîíîìèêàëûê ¸ñщø, ýъ 
áàøêûñû, ¸í¸ð æàé ¸íäщðщщë¸ðщíщí ¸ñщøщ æàíà àëòûí êàçûï àëóóíóí æèãåðäщщ 
áîëóøó, îøîíäîé ýëå, ¸òê¸í æûëäûí “ò¸ì¸íêщ áàçà” ýôôåêòè ìåíåí øàðòòàëãàí. 
“Êóìò¸ð” àëòûí-êåíин êàçûï àëóó æàéûí èøòåòщщ áîþí÷à èøêàíàëàðäû ýñêå 
àëáàãàíäà, ÈÄÏíûí ðåàëäóó ¸ñщøщ 1,5 ïàéûçäû òщçã¸í. Ìàìëåêåòòèê áþäæåòòèí 
òàðòûøòûãû 1,3 ìëðä. ñîìäó æå ÈÄÏãà êàðàòà 1,6 ïàéûç чегинде каттал-
ган. Òûøêû ýêîíîìèêàëûê ñåêòîðäóí àëäûí-àëà ìààëûìàòòàðû òûøêû ñîîäà 
æщãщðòщщíщí ê¸ë¸ìщíщí 11,8 ïàéûçãà æîãîðóëàãàíäûãûí ê¸ðñ¸òê¸í, ìûíäà 
ýêñïîðò 28,7 ïàéûçãà, àë ýìè èìïîðò – 2,9 ïàéûçãà ¸ñê¸í. Àê÷à êîòîðóóëàðäûí 
àãûлыï êåëèøèíèí ê¸á¸éã¸íäщãщ êàòòàëãàí.

 Áàíê ñåêòîðóíäà ñóììàðäûê àêòèâäåðäèí, êàïèòàëдын, äåïîçèòòèê 
áàçàнын äåъãýýëäåðèíèí ò¸ì¸íä¸øщ æщðã¸í. Áèðäèêòщщ êðåäèò ïîðòôåëè 
ñîìäóê ýêâèâàëåíòèíäå ê¸á¸éã¸í, àë ýìè ÷åò ¸ëê¸ âàëþòàñûíäà áåðèëãåí 
êðåäèòòåð íîìèíàëäûê òóþíòóëóøóíäà àçàéãàí. Áàíê ñåêòîðóíà êîëäîî ê¸ðñ¸òщщ 
ìàêñàòòàðûíäà êðåäèòò¸¸ щ÷щí ðåñóðñòóê áàçàíûí ò¸ì¸íä¸¸ øàðòòàðûíäà 
Óëóòòóê áàíê ìèëäåòòщщ êàìäàð ÷åíåìèí 9,5 ïàéûçäàí 8,0 ïàéûçãà æàíà 
Áàíêòàðäû ðåôèíàíñûëîîíóí àäèñòåøòèðèëãåí ôîíäóíóí (ÁÐÀÔ) áàçàëûê ÷åí 
¸ë÷¸ìщí 8 ïàéûçäàí 7 ïàéûçãà ÷åéèí ò¸ì¸íä¸òê¸í. Àíäàí òûøêàðû, ÁÐÀÔòûí 
êðåäèòòèê êàðàæàòòàðû áîþí÷à 1 äåъãýýëèíäåãè ïàéûçäûê ÷åí ¸ë÷¸ìщí 
àíûêòîî щ÷щí áèðäèêòщщ òщç¸òщщ êîýôôèöèåíòè áåëãèëåíãåí. Îøåíòèï, ÁÐÀÔ 
ðåñóðñòàðûíûí íàðêû êîììåðöèÿëûê áàíêòàð щ÷щí 7 ïàéûçäû òщçã¸í, àë ýìè 
àêûðêû êàðûç àëóó÷óëàð щ÷щí – 12 ïàéûçäàí (èïîòåêàëûê êðåäèòò¸¸) 17 ïàéûçãà 
(ìèêðîêàðæûëîî) ÷åéèí áîëãîí.
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 Àê÷à-êðåäèò ñàÿñàòû æ¸íщíä¸ îò÷åòòó êàðîîíóí æщðщøщíä¸ Áèøêåê 
øààðûíäà 2010-æûëäûí 27-èþëóíäà ¸òê¸í “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà ÷óêóë 
æàðäàì: êàëûáûíà êåëòèðщщ æàíà ìàêóëäóê” àòàëûøûíäàãû ýë àðàëûê äîíîðëîð 
êîíôåðåíöèÿñûíûí æûéûíòûêòàðû áîþí÷à êåëèøèëãåí äîíîðëîð ìåíåí 
áþäæåòêå êîëäîî ê¸ðñ¸òщщä¸ ôèíàíñûëûê æàðäàì æ¸íщíä¸ ìàêóëäàøóóëàð, 
îøîíäîé ýëå ÝÂÔòèí áèçäèí ¸ëê¸ä¸ãщ ìèññèÿñûíûí èøòåðèíèí íàòûéæàëàðû 
òàëêóóëàíãàí. 

 Áàøêàðìà ìщ÷¸ë¸ðщ íåãèçãè ìàêðîýêîíîìèêàëûê ê¸ðñ¸òêщ÷ò¸ð æàíà àê÷à-
êðåäèò ñàÿñàòûíûí æûéûíòûêòàðûíûí áîæîìîëäîîëîðóíà òèåøåëщщ ïèêèð 
àëìàøûøêàí. Óòóðóìäóê áàà áåðщщë¸ð 2010-æûëäûí æûéûíòûêòàðû áîþí÷à, 
ýъ áàøêûñû, ñîîäà-ñàòûê æàíà àéûë ÷àðáàñû ÷¸éð¸ë¸ðщíä¸ãщ ò¸ì¸íä¸¸ë¸ðäщí 
ýñåáèíåí ðåàëäóó ÈÄÏíûí 2,5-3,5 ïàéûç òåãåðåãèíäå ò¸ì¸íä¸¸ñщ êщòщëщï 
æàòêàíûí ê¸ðñ¸òê¸í. Îøîë ýëå ó÷óðäà, òщøòщêò¸ãщ èþíь îêóÿëàðûíûí 
íàòûéæàñûíäà ýêîíîìèêàíû êàëûáûíà êåëòèðщщíщí ñîçóëóï êåòêåíäèãèíèí 
àéûíàí ðåàëäóó ñåêòîðäîãó æàãäàéäûí íà÷àðëîî êîðêóíó÷ó äà áàð. Ýêîíîìèêàëûê 
æ¸íã¸ ñàëóó ìèíèñòðëèãèíèí áàà áåðщщë¸ðщ áîþí÷à ðåàëäóó ÈÄÏíûí ò¸ì¸íä¸øщ 
щñòщáщçä¸ãщ æûëäà 5,4 ïàéûçäû òщçщøщ ìщìêщí. Èíôëÿöèÿ òîáîêåëäèêòåðèíèí 
áàøêû ôàêòîðëîðóíóí áèðè êàòàðû íàíãà æàíà óíãà áààíûí ¸ñщøщ àòàëäû, áóë 
¸ñщø Ðîññèÿäàãû æàíà Êàçàêñòàíäàãû æàãûìñûç àáà ûðàéûíûí àéûíàí òщøщì 
àëóóäàãû æîãîòóóíó êщòщщë¸ðäщí àðêàñûíäà áàøòàëãàí. Áóë òîáîêåëäèêòè 
ò¸ì¸íä¸òщщ щ÷щí ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó îðãàíäàðû òàðàáûíàí ñîöèàëäûê æàêòàí 
ìààíèëщщ àçûê-òщëщê òîâàðëàðû ðûíîãóíäà àëûï-ñàòàðëûê àðàêåòòåðãå æîë 
áåðá¸¸ æààòûíäà òèåøåëщщ ÷àðàëàðäûí êàáûë àëûíûøû çàðûë.

 Òàëêóóíóí æщðщøщíä¸ áóë æûëû, àê÷àãà áîëãîí ñóðîî-òàëàï òûøêû 
ôèíàíñûëûê æàðäàìäàðäûí êåëèï òщøщøщíщí æàíà ïàðëàìåíòòèê øàéëîî 
àëäûíäàãû êàìïàíèÿíûí ¸òê¸ðщëщøщíщí ýñåáèíåí êîëäîîãî àëûíûï òóðàò äåãåí 
ïèêèð äà àéòûëäû. Áàøêàðìàëûê òàðàáûíàí áþäæåòòèí òàðòûøòûãûí êàðæûëîî 
áóëàêòàðûíà òèåøåëщщ äà êîîïòîíóóëàð àéòûëäû. Щñòщáщçä¸ãщ æûëû ýë àðàëûê 
äîíîðëîðäîí ôèíàíñûëûê æàðäàìäûí êåëèï òщøщщñщí êщòщщë¸ðã¸ áàéëàíûøòóó 
áþäæåòòèí êàðàæàòòàðûí áèð êûëêà òåêøè êîðîòóóíóí îëóòòóó àêòóàëäóóëóãó 
êåëèï ÷ûãóóäà. Ìûíäàé øàðòòàðäà áþäæåòòèê òàðòèï ÷àðàëàðûí êщ÷¸òщщíщí, 
ìàìëåêåòòèê ÷ûãàøàëàðäû îïòèìàëäàøòûðóóíóí æàíà àíûí à÷ûê-àéêûíäûãûí 
æîãîðóëàòóóíóí çàðûëäûãûí Áàøêàðìàëûê áàñà áåëãèëåген, àíòêåíè ¨êì¸ò 
òàðàáûíàí æщðãщçщëщï æàòêàí áþäæåòòèê ýêñïàíñèÿ ñàÿñàòû êåëåðêè æûëäàãû 
èíôëÿöèÿëûê òîáîêåëäèêòåðäèí áàøêû ôàêòîðó áîëóï êàëûøû ûêòûìàë.

 Æщðãщçщëã¸í òàëêóóíóí íàòûéæàëàðûíûí íåãèçèíäå Áàøêàðìà ìщ÷¸ë¸ðщ 
щñòщáщçä¸ãщ æûëäûí áèðèí÷è æàðûì æûëû щ÷щí àê÷à-êðåäèò ñàÿñàòûí 
æàêòûðûøêàí.
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4.1. Инфляциянын негизги факторлорунун динамикасын 
болжолдоолор

Ёлкёдё болуп ёткён коомдук-саясий жагдайлардын терс таасиринен 
улам экономикалык жигердщщлщктщн тёмёндёёсщ катталган, ал эъ оболу, 
кызмат кёрсётщщ чёйрёсщнщн ишканаларына жана айыл-чарбасына тааси-
рин тийгизген, бул 2010-жылдын январь-сентябрь айларында экономика-
нын ёсщш арымынын 0,5 пайызга тёмёндёёсщн шарттаган. 

2010-жылга карата ИДПны болжолдоолор тогуз ай ичиндеги айкын 
маалыматтарды эске алуу менен кароого алынып жаткан жыл ичинде ал-
гылыктуу жагына бир аз корректировкаланган. 2010-жылы ИДПнын тё-
мёндёёсщ мурдатан кщтщлщп жаткан 2,5 пайыздын ордуна 2,0 пайыз деъ-
гээлинде болжолдонууда, ал эми номиналдык мааниде ИДПнын кёлёмщ 
212,7 млрд. сом чегинде бааланууда. Болжолдуу баа берщщлёрдёгщ коррек-
тировкалоолор соода операциялары чёйрёсщндё тёмёндёёнщн бир аз, ал 
эми айыл чарбасында ёндщрщщ кёлёмщнщн кыйла тщшщщсщн карайт. Мын-
дан тышкары, 2010-жылдын жыйынтыгы боюнча энергетика тармагында 
(«Камбар-Ата-2» ГЭСинин курулушунун аяктоосу) негизги капиталга ин-
вестициялардын тёмёндёёсщнщн алкагында, курулушта ёсщш арымдын 
кыскаруусу кщтщлщщдё. 

Кызмат кёрсётщщлёр чёйрёсщндёгщ тёмёндёё, кёбщнчё соода опе-
рацияларындагы жщгщртщщлёрдщн олуттуу кыскаруусу менен шарт-
талат, бул ёз кезегинде, негизги соода ёнёктёш ёлкёлёр менен соода 
жщргщзщщ шарттарына жана калайык-калктын керектёё жагындагы жи-
гердщщлщгщнщн деъгээлине жараша болот. Айыл чарбасында, ёткён жылда-
гы мол тщшщмдщщлщктён улам, кошумча нарктын тёмёндёёсщ ыктымал, бул 
да экономикалык ёсщш арымына терс таасирин тийгизиши мщмкщн. Мын-
да, ёнёр жайдагы ёсщш кызмат кёрсётщщлёр чёйрёсщндёгщ жана айыл чар-
басындагы тёмёндёёнщн ордун жарым жартылай компенсациялайт, ёнёр 
жай ёндщрщшщнщн артышы кёбщнчё, алтын казып алууга байланыштуу бол-
богон тармактардын эсебинен кщтщлёт. ИДПнын ёсщшщнщн/тёмёндёёсщнщн 
таасир астында экономикада келип чыккан баа тобокелдигинин кошумча 
индикатору ёндщрщш ажырымынын кёрсёткщчщнён болушу мщмкщн. 
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Ёткён «Инфляция боюнча баяндама» басылмасынын чыгарылышын-
да белгилендей эле, ИДПнын ёсщшщнщн кескин ёсщшщ жана 2010-жылдын 
биринчи жарым жылдыгында белгиленген ИДПнын ажырымынын тие-
шелщщ кёбёйщщсщ негизинен, ёткён жылдын базасынын тёмёндщгщ менен 
шартталган техникалык мщнёзгё ээ болгон. Бщтщндёй алганда, 2010-жыл-
дын жыйынтыгы боюнча ёткён жылдагыга салыштырганда экономика-
нын ёсщшщнщн тёмёндёёсщ болжолдонууда жана жыйынтыгында ИДПнын 
2010-жылдагы айкын ёсщшщ анын потенциалдуу деъгээлинен олуттуу тё-
мён болушу ыктымал, бул ёз кезегинде, ёлкёдёгщ инфляциянын деъгээли-
не бир аз токтотуучу таасирин тийгизет. 

4.1.1-таблица. 2010-жылда экономика тармактары боюнча ИДПны болжолдоолор

так маалыматтар эсептешщщчщ маалыматтар 

кщндёлщк 
баалар, 

млн. сом

салышты-
рылуучу 

баалар, 
млн. сом

ДКН 
ёсщшщ, 

млн. сом

реалдуу 
ёсщш, 

пайыз-
дар

дефля-
тор, 

пайыз-
дар

ДКН 
ёсщшщ, 

млн. сом

реалдуу 
ёсщш, 

пайыз-
дар

салышты-
рылуучу 

баалар, 
млн. сом

ДКН 
ёсщшщ, 

млн. сом

реалдуу 
ёсщш, 

пайыз-
дар

дефля-
тор, 

пайыз-
дар

2009-ж. 2010-ж. янв.-сен. 2010-ж.

Айыл чарбасы, мер-
генчилик жана токой 
чарбасы 43 372,8 47 395,8 3 244,9 7,3 -8,5 -1 124,3 -3,4 40 770,4 -2 602,4 -6,0
Ёнёр жайы 29 143,7 26 596,0 -1 928,4 -6,8 9,6 2 967,8 16,6 31 325,8 2 182,1 7,5

Тоо-кендерин казып 
алуу ёнёр-жайы 1 232,7 1 048,8 47,1 4,7 17,5 50,7 5,9 1 294,3 61,6 5,0
Кайра иштетщщ 
ёнёр жайы 24 577,0 22 910,3 -1 940,4 -7,8 7,3 2 645,4 18,1 26 297,4 1 720,4 7,0

анын ичинде 
«Кумтёр» 13 611,4 10 204,9 -808,6 -7,3 33,4 1 319,4 19,1 13 883,6 272,2 2,0

Электрэнергиясын, 
газды жана  суу-
ну ёндщрщщ жана 
бёлщштщрщщ  3 334,0 2 636,9 -35,1 -1,3 26,4 271,7 11,5 3 734,1 400,1 12,0

Курулуш 11 235,3 10 501,4 621,1 6,3 7,0 -201,4 -3,0 10 898,2 -337,1 -3,0
Соода 32 205,2 31 266,4 553,8 1,8 3,0 -1 951,1 -8,7 29 789,8 -2 415,4 -7,5
Транспорт жана бай-
ланыш 17 931,0 15 583,0 757,9 5,1 15,1 46,9 0,4 18 020,7 89,7 0,5
Жана башкалар 40 675,1 35 793,1 587,8 1,7 13,6 -282,4 -1,0 40 268,3 -406,8 -1,0
Азык-тщлщккё таза 
салыктар 21 860,0 25 261,2 567,9 2,3 -13,5 -77,8 -0,5 21 423,0 -437,0 -2,0
ИДП 196 423,1 192 396,9 4 405,0 2,3 2,1 -622,3 -0,5 192 496,3 -3 926,8 -2,0 10,5
Кумтёрдён тышка-
ры, ИДП 182 811,7 182 192,0 5 213,6 2,9 0,3 -1 941,7 -1,5 178 612,6 -4 199,1 -2,3
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2010-жылдын алты айы ичиндеги айкын маалыматтарды эске алуу ме-
нен ИДПнын тщзщмщндё чыгашалардын тщрлёрщ боюнча ёткён жылдагыга 
салыштырганда керектёёгё кеткен чыгашалардын бир аз ёсщшщ кщтщлщщдё. 
2010-жылы керектёёнщн ёсщшщ кёбщнчё, мамлекеттик чыгашалардын кё-
бёйщщсщнщн алкагында жщрёт, мында экономикалык жигердщщлщктщн тё-
мёндёёсщнщн терс таасири сакталып турат. 

Ошондой эле, мамлекет тарабынан экономикага инвестициялык са-
лымдардын бир аз кёбёйщщсщ болжолдонууда, муну капиталдык салымдар-
дын кёбёйщщсщнён, анын ичинде инфраструктуранын талкаланган обьек-
ттерин жана калайык-калктын мщлкщн калыбына келтирщщгё кеткен чыга-
шалардан кёрщщгё болот, мындай чаралар экономикалык жигердщщлщктщ 
калыбына келтирщщгё ёбёлгё тщзщп, ИДПнын тёмёндёёсщн бир аз жеъил-
детщщгё тщрткщ берет. 

Кароого алынып жаткан жылы импорттун ёсщшщ 112,0 пайыз деъгээ-
линде кщтщлщщдё, бул ёткён жылдагы анын тёмён деъгээлде болушу жана 
бир жагынан, негизги соода ёнёктёш ёлкёлёрдщн экономикасын белгиле-
нип жаткан калыбына келтирилиши менен шартталган. Экспорттон кире-
шелер болжол менен 2,7 пайызга ёсщшщ ыктымал.

4.2. 2010-жылга жана 2010-жылдын тёртщнчщ чейрегине 
инфляцияны болжолдоолор 

2010-жылдын 26-октябрына карата алдын-ала маалыматтар боюн-
ча жылдык инфляция 14,6 пайызды тщзгён, бул буга чейин болжолдонгон 
кёрсёткщчтён айкын арткандыгын шарттайт. Ошентип, «Инфляция боюнча 
баяндаманын» буга чейинки чыгарылышында белгиленген инфляциянын 
олуттуу ёсщшщ ыктымалдыгы тобокелдиги тастыкталган: инфляция дина-
микасында ёзгёрщщ кщндё керектелинген азыктарга (эъ оболу, нан азыкта-
рына жана талканга, ёсщмдщк майына, эт, сщт азыктарына) баанын олуттуу 

4-глава. Инфляция кёрсёткщчщн болжолдоолор

4.1.1-сщрёт. Реалдуу жана потенциалдуу ИДПны болжолдоолор
(ёсщш арымы, жыл башынан, ёткён жылдын тиешелщщ мезгилине карата мезгил 
аралыгы)
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жогорулоосунун натыйжасында 2010-жылдын июнь айынан тартып бай-
калган.

Ёткён мезгил щчщн алынган айкын маалыматтарга, ошондой эле товар-
лардын ар кандай топторуна баанын мындан аркы динамикасына болжол-
доолорго таянуу менен инфляцияны жылдык эсептёё (2010-жылдын дека-
бры 2009-жылдын декабрына карата) 15,0-17,5 пайыз чегинде бааланууда.

Эгерде, акыркы щч айда байкалып жаткан инфляция деъгээли жыл акы-
рына чейин улана турган болсо, болжолдонгон деъгээлдин жогорку чеги-
не жетщщ ыктымалдыгы ётё жогору. Бул учурда, азык-тщлщк товарларына 
баанын кыйла туруктуу жогорулоосу, ошондой эле жыл аягына чейин баш-
ка товарлардын жана кызмат кёрсётщщлёрщнщн наркына экинчи таасирдин 
орун алышын кщтщщгё болот.

Инфляциянын мындан аркы динамикасы азык-тщлщк товарлар рыно-
гунда жагдайды турукташтыруу боюнча чараларга жараша калыптанат. 
Ёз учурунда жана жетиштщщ чаралардын кёрщлбёшщ, баа туруктуулугуна 
олуттуу коркунуч алып келиши мщмкщн. 

4.2.1-сщрёт. Инфляциянын жылдык маанисин болжолдоо 

2010-жылдын акырына чейин инфляциянын болжолдонгон деъгээ-
лине баа берщщдё негизги азык-тщлщк товарларына баанын мындан ары 
ёсщшщ, ошондой эле сезондуулук факторунун орун алышы жана жылдын 
акыркы айларына мщнёздщщ болгон майрам кщндёрщ суроо-талаптын кщч 
алышы камтылган. Эрежедегидей эле, тёртщнчщ чейрек ичинде жашылча-
жемиш жана эт-сщт азыктарына жана жылытуу сезонунун башталышына 
байланыштуу отунга, ошондой эле айрым башка товарларга жана кызмат 
кёрсётщщлёргё (коомдук тамактануу, кийим-кече жана бут кийимге) баа-
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4-глава. Инфляция кёрсёткщчщн болжолдоолор

нын сезондук ёзгёрщщсщ байкалышы ыктымал. Негизинен 2010-жылдын 
тёртщнчщ чейрегинде баанын ёсщшщ 4,3-6,5 пайыз чегинде болжолдонууда.

4.2.2-сщрёт. 2010-жылдын IV чейрегине инфляцияны болжолдоолор

2010-жылга ИДП дефляторун болжолдоо ёзгёрщщсщз, 10,5 пайыз деъ-
гээлинде калган.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

Статистикалык тиркеме
1-таблица. Керектёё бааларынын индекси
(мурунку айга карата ай, пайыздар)

2010-жыл
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен.

Товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё керектёё баала-
рынын индекси 101,3 102,5 101,0 99,0 100,2 100,1 101,0 101,9 102,9

Товарлар 101,4 102,8 101,0 98,8 100,0 100,1 100,6 102,0 103,3
     Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 102,0 101,9 101,5 99,2 98,9 99,9 100,1 103,2 105,0

Алкоголдуу суусундуктар, тамеки заттары 100,1 100,2 100,4 102,6 100,5 100,5 101,2 101,0 101,1
Азык-тщлщктён башка товарлар 100,9 104,8 100,6 97,3 101,4 100,2 100,9 100,9 101,9

Кызмат кёрсётщщлёр 100,4 100,7 100,8 100,1 101,5 100,5 103,8 101,1 99,9
Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 102,0 101,9 101,5 99,2 98,9 99,9 100,1 103,2 105,0

Нан азыктары жана таруу 99,4 99,8 99,4 99,3 99,7 100,4 102,6 109,6 106,4
жогорку сорттогу буудай уну 99,6 99,5 99,8 99,5 99,4 100,2 102,4 112,8 109,6
биринчи сорттогу буудай уну 99,4 99,7 99,4 99,0 99,0 100,7 104,1 117,6 110,2
нан 100,0 101,0 100,0 100,1 99,8 100,5 101,1 104,5 106,8

Эт     101,1 101,3 102,3 100,9 100,6 100,8 101,1 102,3 103,7
Балык 102,4 103,2 100,3 101,3 100,1 100,1 102,5 101,6 100,1
Сщт азыктары, сыр жана жумуртка               100,9 99,9 98,4 98,6 98,3 98,7 99,2 100,5 103,5
Май жана тоъ майлар                           101,0 100,1 100,5 100,9 101,4 100,6 101,9 104,3 109,7
Жемиштер жана жашылчалар                         104,4 108,4 105,7 97,1 93,3 97,9 92,6 91,0 105,1

жемиштер 102,1 101,6 101,4 100,8 100,4 109,5 98,1 88,8 104,9
жашылчалар 105,8 112,3 108,0 95,3 90,5 92,7 89,6 92,3 105,3

Кумшекер, джем, бал, шоколад жана конфеттер 108,4 101,7 101,4 98,5 98,5 98,9 99,2 101,0 102,3
кумшекер 113,6 102,4 101,7 97,2 98,0 98,0 98,1 100,6 103,1

Башка тамак-аш азыктары 98,1 100,3 100,1 99,9 99,4 103,9 101,2 101,2 101,6
Алкоголсуз суусундуктар 100,9 100,7 101,8 101,1 101,2 100,7 100,8 100,9 100,5

Алкоголдуу суусундуктар жана тамеки заттары 100,1 100,2 100,4 102,6 100,5 100,5 101,2 101,0 101,1
алкоголдуу суусундуктар                                100,2 100,2 100,7 100,3 100,7 100,7 100,6 100,5 100,8
тамеки заттары 100,0 100,0 100,0 107,4 100,0 100,0 102,8 102,8 102,0

Кийим-кече жана бут кийим 100,4 100,7 100,4 100,9 101,5 100,0 100,9 100,5 102,5
кийим-кече 100,5 100,9 100,6 101,1 101,9 99,9 100,5 100,5 103,8

кийим тигщщ щчщн материалдар 103,8 107,5 100,1 100,0 100,0 100,2 101,7 100,5 100,3
эр адамдар щчщн кийим 100,4 100,7 100,0 100,8 102,7 100,1 100,2 100,3 106,9
аялдар щчщн кийим 100,4 100,9 101,1 102,0 103,0 99,3 100,5 100,3 102,5
балдар жана ымыркайлар щчщн кийим 100,2 100,2 100,2 100,2 100,1 100,3 100,6 101,0 103,2

кийимди тазалоо, оъдоо жана прокатка берщщ 100,4 101,1 105,3 100,0 101,3 101,3 100,1 101,9 101,7
ремонтун кошо алганда, бут кийим 100,2 100,2 100,0 100,6 100,4 100,3 101,7 100,6 99,6
 эр адамдар щчщн бут кийим 100,2 100,4 98,3 99,8 100,2 100,2 102,7 101,0 96,9
 аялдар щчщн бут кийим 100,0 100,1 102,7 101,6 100,2 100,3 100,7 100,3 101,6
 балдар щчщн бут кийим 100,6 100,2 96,7 99,5 101,8 100,3 103,1 101,0 98,3
 бут кийимди оъдоо 100,0 100,2 100,0 100,0 100,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Турак-жай кызмат кёрсётщщлёрщ, суу, электрэнергиясы, газ 
жана башка отундар 103,0 118,3 100,6 87,5 100,8 99,2 100,2 101,3 100,4

турак-жай щчщн ижара тёлёмщ 100,0 100,0 100,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
турак-жайларды кщтщщ жана ремонттоо щчщн материалдар 97,9 99,0 100,2 101,5 103,2 99,8 100,1 103,5 102,1
электр энергиясы, газ жана башка отундар 103,9 122,1 99,6 85,2 100,6 99,0 100,2 101,2 100,2

газ 100,7 100,1 100,7 100,9 100,2 100,5 100,6 104,9 100,6
Тиричилик буюмдары жана тиричилик техникасы 100,1 100,5 100,4 100,3 99,4 100,2 100,9 101,0 101,5

 щй эмеректери жана тактага тёшёлщщчщлёр 100,1 100,3 100,1 100,6 100,1 100,2 100,4 100,6 100,1
 тиричилик текстилдик буюмдар 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,1 104,0 100,0 101,1
 тиричилик шаймандары 100,0 100,1 100,3 100,0 100,5 100,2 100,1 101,0 101,7
 айнек буюмдар, ашкана жана тиричилик шаймандары 100,3 100,6 100,0 100,4 100,1 100,2 100,2 104,5 104,4

Саламаттыкты сактоо 100,3 102,4 113,4 100,3 101,3 99,7 99,9 100,7 101,2
Транспорт 98,5 100,2 99,7 100,6 104,6 101,6 101,8 102,1 99,6

авторанспортту сатып алуу 100,3 100,5 100,5 100,6 100,6 100,5 101,0 101,6 102,3
кщйщщчщ-майлоочу материалдар 97,7 99,5 101,0 105,6 113,4 104,5 100,8 100,9 100,5

бензин 97,4 99,4 100,3 105,1 112,8 104,5 100,8 100,9 100,6
дизель отуну 99,7 99,7 105,3 108,8 123,1 103,6 101,0 100,1 100,2

транспорт кызмат кёрсётщщлёрщ 98,4 100,2 99,5 100,1 104,7 101,5 102,5 102,8 98,0
Байланыш 100,0 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Эс алуу, кёъщл ачуу жана маданият 100,0 100,8 100,3 100,5 104,4 103,1 102,3 101,8 103,9

маданий иш-чараларды уюштуруу б-ча кызмат кёрсётщщлёр 100,0 103,9 100,4 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
газеталар, китептер жана кеъсе товарлары 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 104,2 109,0

Билим берщщ 99,6 100,5 100,0 100,2 100,0 100,0 100,1 100,4 104,4
Ресторандар жана мейманканалар 100,3 100,4 100,0 100,2 100,0 100,0 109,9 100,7 100,8

коомдук тамактануу 100,3 100,3 100,0 100,0 100,0 100,0 110,2 100,7 100,8
мейманкана тейлёёлёрщ 100,2 101,6 100,3 103,3 100,7 100,2 100,0 99,7 100,5

Ар тщрдщщ товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр 103,0 101,9 101,9 100,3 100,4 100,6 102,1 100,4 102,3
жеке тейлёё 103,4 102,1 102,2 100,2 100,3 100,2 100,6 100,5 102,8

Булагы: КР УСК
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2010-жыл
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен.

Товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё керектёё баала-
рынын индекси 100,7 102,9 104,3 102,9 102,9 103,6 106,0 109,2 112,1

Товарлар 100,6 103,1 104,7 103,0 102,8 103,5 105,8 109,3 112,7
     Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 94,3 97,5 100,0 98,9 97,4 99,3 102,6 108,4 114,4

Алкоголдуу суусундуктар, тамеки заттары 105,1 105,2 105,0 106,9 107,1 106,0 107,2 108,1 108,8
Азык-тщлщктён башка товарлар 110,9 111,8 112,4 108,9 110,2 109,2 109,9 110,6 111,4

Кызмат кёрсётщщлёр 102,4 103,3 103,6 103,6 104,8 105,1 108,9 109,9 109,4
Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 94,3 97,5 100,0 98,9 97,4 99,3 102,6 108,4 114,4

Нан азыктары жана таруу 86,6 89,3 90,2 90,6 90,3 90,5 94,4 104,9 113,7
жогорку сорттогу буудай уну 78,1 82,2 84,2 88,9 93,6 92,5 95,3 109,1 122,2
биринчи сорттогу буудай уну 74,3 79,2 80,7 83,6 86,8 87,6 94,2 113,6 128,1
нан 90,2 91,8 92,5 94,8 95,3 95,8 97,1 101,5 108,1

Эт     100,9 100,9 103,2 105,3 105,4 105,8 107,7 111,4 115,1
Балык 103,1 105,6 105,1 106,0 105,8 106,7 110,6 112,7 113,8
Сщт азыктары, сыр жана жумуртка               94,8 95,5 97,5 98,7 98,1 98,4 99,5 100,5 103,0
Май жана тоъ майлар                           90,2 93,2 94,9 98,0 102,6 104,8 106,8 111,1 122,4
Жемиштер жана жашылчалар                         82,2 90,0 96,0 87,6 81,1 89,4 96,6 97,7 104,9

жемиштер 88,5 89,4 90,9 89,8 86,8 101,5 111,0 109,3 119,3
жашылчалар 76,3 87,7 96,0 83,3 76,5 83,3 90,9 93,5 99,4

Кумшекер, джем, бал, шоколад жана конфеттер 126,2 129,7 132,1 129,9 123,5 120,2 113,7 115,4 115,2
кумшекер 146,4 152,0 155,8 152,0 139,8 133,4 120,3 121,9 120,5

Башка тамак-аш азыктары 99,2 99,9 100,5 101,0 100,3 104,3 106,0 107,1 108,8
Алкоголсуз суусундуктар 112,1 112,3 113,5 112,7 113,9 113,7 113,9 114,2 113,9

Алкоголдуу суусундуктар жана тамеки заттары 105,1 105,2 105,0 106,9 107,1 106,0 107,2 108,1 108,8
алкоголдуу суусундуктар                                107,1 107,2 107,0 106,3 106,6 104,9 105,5 105,9 105,9
тамеки заттары 101,2 101,1 101,0 107,8 107,8 107,8 110,8 113,5 115,8

Кийим-кече жана бут кийим 108,7 108,9 109,3 109,8 110,9 109,3 109,7 110,1 110,8
кийим-кече 110,3 110,5 110,6 110,9 112,6 111,0 111,0 111,3 112,7

кийим тигщщ щчщн материалдар 153,5 160,1 139,7 121,3 121,1 112,9 114,4 114,7 114,7
эр адамдар щчщн кийим 110,6 110,5 110,2 110,4 112,9 111,4 111,3 111,4 115,5
аялдар щчщн кийим 109,1 109,4 110,3 112,2 115,0 113,1 113,1 113,0 113,2
балдар жана ымыркайлар щчщн кийим 108,0 107,6 108,0 108,3 108,1 107,4 107,6 108,4 108,9

кийимди тазалоо, оъдоо жана прокатка берщщ 107,2 107,9 113,5 111,5 112,0 111,4 111,6 113,4 114,5
ремонтун кошо алганда, бут кийим 105,7 105,8 106,7 107,5 107,1 105,9 106,8 107,4 106,7
 эр адамдар щчщн бут кийим 105,9 106,2 106,0 107,1 105,6 104,3 105,5 106,5 103,0
 аялдар щчщн бут кийим 106,6 106,7 110,2 110,6 110,1 109,2 109,6 109,8 110,5
 балдар щчщн бут кийим 104,2 104,4 101,6 101,9 103,6 102,0 104,5 105,6 104,7
 бут кийимди оъдоо 112,9 108,5 106,9 103,9 104,5 103,5 103,3 103,0 103,0

Турак-жай кызмат кёрсётщщлёрщ, суу электрэнергиясы, газ 
жана башка отундар 113,7 122,4 124,1 109,2 110,4 108,4 109,0 110,7 111,4

турак-жай щчщн ижара тёлёмщ 101,0 100,7 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4
турак-жайларды кщтщщ жана ремонттоо щчщн материалдар 106,9 103,2 103,6 105,1 108,1 97,1 100,7 106,3 109,1
электр энергиясы, газ жана башка отундар 115,6 126,6 127,2 109,0 110,2 109,3 109,5 110,8 111,2

газ 158,5 102,2 102,9 104,3 105,4 106,2 106,9 112,0 112,8
Тиричилик буюмдары жана тиричилик техникасы 109,1 109,0 107,5 105,5 104,5 103,6 104,2 104,9 106,2

 щй эмеректери жана тактага тёшёлщщчщлёр 105,2 105,4 104,4 103,2 103,1 103,2 103,6 103,6 103,0
 тиричилик текстилдик буюмдар 140,9 140,0 125,1 110,0 110,1 102,6 106,7 106,5 107,6
 тиричилик шаймандары 102,6 102,5 101,9 101,4 101,8 101,8 101,3 102,1 104,0
 айнек буюмдар, ашкана жана тиричилик шаймандары 108,2 108,0 106,0 104,7 104,4 103,2 102,9 107,3 111,5

Саламаттыкты сактоо 110,4 112,4 127,5 127,5 128,8 127,9 123,5 122,6 123,8
Транспорт 98,9 100,4 102,0 102,8 108,2 109,3 110,3 111,0 109,8

авторанспортту сатып алуу 110,7 108,5 105,3 104,3 104,6 105,0 105,8 106,9 108,6
кщйщщчщ-майлоочу материалдар 125,4 129,2 135,8 147,0 168,6 168,7 157,4 142,5 131,8

бензин 134,9 137,0 143,9 155,0 175,7 173,4 158,9 140,3 128,1
дизель отуну 94,4 101,7 109,5 121,6 154,7 161,3 161,5 161,5 161,6

транспорт кызмат кёрсётщщлёрщ 95,5 97,1 98,7 99,0 104,4 105,5 107,9 110,4 108,2
Байланыш 100,0 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
Эс алуу, кёъщл ачуу жана маданият 111,3 109,4 108,8 108,6 112,8 115,9 118,2 118,5 118,4

маданий иш-чараларды уюштуруу б-ча кызмат кёрсётщщлёр 116,7 119,9 120,0 111,2 105,9 105,8 104,8 104,4 104,6
газеталар, китептер жана кеъсе товарлары 117,6 115,8 115,6 115,5 115,2 114,6 113,8 114,4 113,7

Билим берщщ 101,0 101,3 101,3 101,4 101,3 101,3 101,3 101,6 105,2
Ресторандар жана мейманканалар 108,8 108,9 104,0 104,1 102,1 101,5 111,3 112,0 112,9

коомдук тамактануу 108,4 108,5 103,3 103,4 101,3 101,1 111,3 112,1 113,0
мейманкана тейлёёлёрщ 118,3 119,6 118,9 122,2 122,4 108,9 108,7 108,2 107,6

Ар тщрдщщ товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр 110,2 109,4 110,6 109,2 109,0 109,8 112,1 112,5 114,8
жеке тейлёё 110,2 110,6 112,4 110,5 110,1 110,6 111,3 111,7 114,5

Булагы: КР УСК

2-таблица. Керектёё бааларынын индекси
(ай ёткён жылдын тиешелщщ айына карата, пайыздар)



44

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

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

Товардын аталышы

2010-ж. 
8 айы

2010-ж. 
8 айы

2009-ж. 
8 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 501,4 333,8 430,9 1,50 0,77 1,16
Дары-дармектер (ветеринардыкты кошо алганда) 59,5 47,4 45,2 1,26 1,05 1,32
Чоюн жана болот 56,6 44,4 66,0 1,27 0,67 0,86
Кант, кант кошулган азыктар жана бал 45,7 33,4 38,3 1,37 0,87 1,19
Жщк ташуучу жана атайы багытка каралган автомобилдер 41,7 24,2 22,4 1,72 1,08 1,87
Эт жана эт азыктары 41,7 39,4 26,8 1,06 1,47 1,55
Эфир майлары, резиноиддер жана парфюмердик каражаттар 38,7 44,3 33,1 0,87 1,34 1,17
Газ абалындагы жаратылыш газы 35,6 41,1 50,0 0,87 0,82 0,71
Дан эгиндери (полба (буудайдын бир тщрщ) ж-а угут, тартылбаган шак 31,5 44,8 42,4 0,70 1,06 0,74
Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар 28,5 25,8 26,9 1,11 0,96 1,06
Кофе, чай, какао, таттуулар жана алар кошулган азыктар 28,2 24,5 27,9 1,15 0,88 1,01
Ёсщмдщк майлары жана тоъ майлар 27,4 26,1 23,5 1,05 1,11 1,17
Органикалык эмес химиялык заттар 26,6 51,4 47,4 0,52 1,08 0,56
Жасалма текстиль материалдарынан кездемелер 25,6 30,2 29,8 0,85 1,01 0,86
Электрлиниялык телефон же телеграф аппараттары 25,0 50,7 11,9 0,49 4,26 2,10
Резина дёъгёлёктёрщ 24,1 18,7 20,9 1,29 0,89 1,15
Таш, кумду, кендерди электен ёткёрщщ, майдалоо маш. тетиктери 23,3 11,8 19,4 1,98 0,61 1,20
Таш кёмщр, кокс жана брикеттер 21,5 20,7 13,7 1,04 1,51 1,57
Жашылча жана жемиштер 19,4 18,8 15,4 1,03 1,22 1,26
Жер семирткичтиктер 18,3 23,6 8,4 0,78 2,81 2,18
Баштапкы формадагы пластмасса 18,2 13,7 12,9 1,33 1,07 1,42
Алкоголдук суусундуктар 16,6 13,1 16,9 1,27 0,78 0,98
Башка категорияларга кирбеген, баалуулукка жатпаган металлдар 15,0 8,1 18,6 1,86 0,44 0,81
Арааланган же узунунан жарылган ийне жалб-туу ёсщмдщк жыгачтары 15,0 14,5 17,4 1,04 0,83 0,86
Синтетикалык материалдан жасалган бут кийим 15,0 14,5 15,5 1,04 0,94 0,97
Башка категорияга кирбеген тамак-аш азыктары жана препараттар 14,8 21,7 15,8 0,68 1,37 0,93
Кант кошулган мин. суулар жана алкоголсуз суусундуктар 12,9 12,3 13,1 1,05 0,94 0,98
Дан азыктарынан, ундан жана крахмалдан жасалган азыктар 12,3 13,7 10,3 0,90 1,33 1,19
Тщс ёзгёртщщчщ жана ийлёёчщ заттар, боектор 12,2 10,1 13,8 1,21 0,73 0,89
Жеъил авт-р, эл ташуу щчщн каралган транспорт каражаттары 12,0 10,2 8,8 1,18 1,16 1,37
Баштапкы эмес формадагы пластмассалар 11,4 9,9 8,9 1,15 1,11 1,28
Тыгыздалган жана калыбына келтирилген жыгачтар 10,8 10,3 10,1 1,05 1,02 1,07
Курулушка ж-а тоо кендерин казып алуу ёнёр жайы щ-н башка 
машиналар 10,6 3,2 5,2 3,31 0,62 2,06
Токтоосуз иштёёчщ кётёргщчтёр жана конвейерлер 8,9 0,6 1,4 14,48 0,44 6,34
Иштетиле элек тамеки; тамеки калдыктары 8,5 7,5 1,9 1,13 3,94 4,45
Кол жана машина менен иштетилщщчщ инструменттер 8,3 9,8 4,8 0,85 2,03 1,72
Кщрщч 8,1 5,9 16,7 1,36 0,35 0,48
Медициналык жана фармацевтикалык дары-дармектер 7,6 6,3 6,0 1,21 1,06 1,28
Маргарин жана жуурулган май 7,6 5,7 7,9 1,32 0,73 0,97
Башка категорияларга кирбеген ар кандай химиялык заттар 6,9 3,4 6,5 2,04 0,52 1,06
Темирден, чоюндан ж-а болоттон жас. мыктар, гайкалар, буроолор 6,9 4,5 7,9 1,52 0,57 0,87
Электр траснформаторлору 6,8 4,2 2,8 1,60 1,52 2,43
Суюктук же газ щ-н фильтрациялоо ж-а тазалоо маш-ры ж-а жабд-ры 6,6 2,2 2,5 3,00 0,88 2,64
Май жана сырдан тышкары, сщт жана сщт азыктары 6,4 5,3 6,0 1,21 0,88 1,06
Башка категорияларга кирбеген электр байланыш жабдуулары 6,2 4,0 5,9 1,56 0,67 1,05

Жыйынтыгында номенклатура боюнча (млн. АКШ доллары) 1 385,6 1 169,6 1 237,6 1,18 0,94 1,12
Жыйынтыгында номенклатура боюнча (жалпы импорттон %) 72% 67%
Бардыгы болуп импорт 1 917,9 1 852,9
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-август айлары щчщн 
физикалык кёлёмщнщн индекси

Товардын аталышы

2010-ж. 
8 айы

2010-ж. 
8 айы

2009-ж. 
8 айы Индекстер

млн. 
АКШ 
долл. 

млн. 
АКШ 
долл.

млн. 
АКШ 
долл.баасы физ. 

кёлёмщнаркы

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

Монетардык эмес алтын 414,4 331,1 236,3 1,25 1,40 1,75
Органикалык эмес химиялык заттар 143,1 200,9 153,9 0,71 1,31 0,93
Жашылча-жемиштер 51,7 62,6 51,8 0,83 1,21 1,00
Мунай, мунай заттары жана ушундай эле материалдар 48,3 37,4 115,3 1,29 0,32 0,42
Электр тогу 24,4 31,1 24,2 0,78 1,29 1,01
Блузкалар, кофталар жана кофта-блузкалар 20,9 21,0 15,0 0,99 1,40 1,39
Иштетиле элек тамеки; тамеки калдыктары 18,4 17,4 13,0 1,06 1,34 1,42
Май жана сырдан тышкары сщт жана сщт азыктары 15,0 15,2 10,7 0,99 1,42 1,40
Кёйнёктёр 11,6 9,3 8,1 1,25 1,15 1,43
Ысытуу лампалары 11,5 11,7 9,6 0,99 1,23 1,21
Аялдар ж-а кыздар щчщн шымдар, комб., бриджалар жана чолок шымдар 10,6 10,2 5,4 1,04 1,90 1,98
Аялдар щчщн трикотаж же токулган кездемелер 10,1 13,2 0,5 0,76 27,21 20,74
Юбкалар жана юбка-шымдар 7,3 7,3 3,9 1,01 1,87 1,89
Эркектер ж-а балдар щ-н шымдар, комб., бриджалар жана чолок шымдар 5,7 5,5 3,0 1,04 1,85 1,91
Токулган же тщйщлгён байпактар 4,8 4,1 1,0 1,17 4,26 4,97
Пальтолор, кыска пальтолор, жамынгычтар, плащтар 4,6 4,2 2,1 1,09 2,05 2,23
Металлургияда колд-ган баалуулукка жатп. тщстщщ металл калдыктары 4,2 2,8 2,1 1,50 1,36 2,03
Сыр жана быштак 4,1 6,2 4,4 0,67 1,40 0,94
Кант кошулган мин. суулар жана алкоголсуз суусундуктар 4,1 4,4 3,2 0,94 1,36 1,27
Таш, кум жана шагыл 4,1 5,3 3,3 0,77 1,59 1,23
Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар 3,6 3,9 4,2 0,92 0,93 0,86
Башка категорияларга кирбеген, кен болбогондордон жасалган буюмдар 3,4 3,6 2,0 0,95 1,79 1,70
Жщк ташуучу жана атайы багытка каралган автомобилдер 3,3 0,9 1,3 3,77 0,69 2,58
Чоюн жана болот 3,3 3,5 0,7 0,94 5,11 4,79
Металл сыныктары жана кара металл калдыктары 3,3 3,5 2,2 0,93 1,59 1,49
Эт жана эт азыктары 3,2 5,0 0,7 0,63 7,14 4,51
Аялдар жана кыздар щчщн курткалар жана блейзерлер 2,6 2,9 1,2 0,89 2,44 2,19
Пахта 2,5 2,3 7,4 1,08 0,32 0,34
Аялдар жана кыздар щчщн костюмдар 2,4 2,2 2,8 1,05 0,79 0,83
Ёсщмдщк майы жана башка тоъ майлар жана сщттён алынган майлар 2,2 4,1 0,7 0,54 5,80 3,10
Тирщщ малдар 2,1 2,7 2,3 0,79 1,17 0,93
Металл сыныктары ж-а баалуулукка жатп. тщстщщ металл калдыктары 2,0 2,5 0,9 0,83 2,63 2,19
Башка категорияга кирбеген тамак-аш азыктары жана препараттар 1,8 3,1 1,5 0,58 2,08 1,21
Эркектер щчщн костюмдар 1,8 1,7 0,8 1,05 2,10 2,19
Ири мщйщздщщ мал терилеринен булгаарылар 1,7 2,1 1,8 0,82 1,14 0,93
Алюминий 1,6 1,4 1,3 1,20 1,05 1,25
Эркектер щчщн трикотаж же токулган кездемелер 1,5 1,3 0,1 1,16 19,73 22,93
Кофе, чай, какао, таттуулар жана алар кошулган азыктар 1,4 2,2 1,8 0,64 1,27 0,82
Коргошун 1,4 1,2 0,5 1,21 2,32 2,81
Дан азыктарынан, ундан жана крахмалдан жасалган азыктар 1,4 1,2 1,9 1,13 0,64 0,73
Малдан кыркылып алынган жщн (топостукун кошо алганда) 1,4 1,0 1,3 1,39 0,75 1,04
Кол жана машина менен иштетилщщчщ инструменттер 1,3 0,3 1,7 5,25 0,15 0,77
Кщмщш 1,3 0,9 0,8 1,45 1,11 1,61
Айнек идиштер, тыгындар, термос щчщн тетиктер 1,2 0,6 0,6 1,93 1,01 1,94
Башка категорияларга кирбеген, баалуулукка жатпаган металлдар 1,2 1,0 1,6 1,14 0,64 0,73
Даяр тамеки 1,2 0,9 0,9 1,28 1,00 1,28
Жыйынтыгында номенклатура боюнча (млн. АКШ доллары) 873,0 857,0 709,7 1,02 1,21 1,23
Жыйынтыгында номенклатура боюнча (жалпы импорттон %) 91% 90%
Бардыгы болуп импорт 956,1 791,7

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 таасир-
лерге ётё эле ийкемдщщ болгон товарлардын 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 тарабы-
нан чыгарылган жщгщртщщ мёёнётщ 3, 6 жана 12 айлык купондук баалуу ка-
газдар. Бул баалуу кагаздарды калыбына келтирщщ тёмёнкщчё ишке ашы-
рылат: Улуттук банктын портфелиндеги МКВлардын (у) тёлёё кщнщ Фи-
нансы министрлиги тёлёё менен бирге эле тёлёнгён баалуу кагаздардын 
санына барабар санда МКВлардын (у) жаъы санын чыгарат.

Мамлекеттик казна векселдери – бул, Кыргыз Республикасынын Ёк-
мётщнщн кыска мёёнёттщщ (3, 6 жана 12 айлык) дисконттук баалуу кагазда-
ры. Финансы министрлиги МКВлардын эмитенти болуп саналат. МКВлар-
ды жайгаштыруу Улуттук банк тарабынан ёткёрщлгён аукциондор аркы-
луу жума сайын ишке ашырылат. Аукциондорго катышуу укугуна тике ка-
тышуучулар ээ (Улуттук банк менен келишим тщзщшкён алгачкы дилерлер, 
финансы-кредиттик мекемелер). Юридикалык сыяктуу эле, жеке адамдар 
дагы Кыргыз Республикасынын МКВларынын ээси боло алышат. Чет ёлкё 
инвесторлорунун МКВлар рыногуна кирщщ мщмкщнчщлщгщ чектелген эмес. 
МКВлардын экинчилик рыногундагы бщтщмдёр Улуттук банктын элек-
трондук соода системасы аркылуу жщзёгё ашырылат, ал алгачкы дилерлер-
ге жана алардын кардарларына МКВларды ёз жумуш ордуларынан сатып 
алуу/сатуу боюнча операцияларды тщзщщгё мщмкщнчщлщк берет. 

Мамлекеттик казна облигациялары – бул, Кыргыз Республикасынын 
Ёкмётщнщн 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 нак акчалар бо-
юнча милдеттенмеси жана Улуттук банктын башка депозиттик корпо-
рациялар алдындагы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасындагы 
милдеттенмеси.

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 жщгщртщщгё 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 баа-
сындагы 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 тара-
бынан ёз продукцияларына алынган 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 керектёё 
баасынын индекси (КБИ) колдонулат. КБИ калайык-калк ёндщрщштщк эмес 
керектёё щчщн сатып алган товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё баа деъ-
гээлинин ёзгёрщщсщн чагылдырат. Индексти эсептёёдё тандалып алынган 
342 товардын жана кызмат кёрсётщщлёрдщн сатып алуу баасы колдонулат, 
тандалып алынгандар 7 шаардык жана 2 райондук борборлордогу соо-
да 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 
боюнча 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 кы-
ска мёёнёттщщ баалуу кагаздар. Алардын кирешелщщлщгщ коммерция-
лык банктардын талабы жана сунушуна жараша аныкталат. Банк тутуму-
нан улуттук валютадагы ликвиддщщлщктщ алып салуу, ноталардын аукцион-
дорун ёткёрщщнщн 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 потенци-
алдуу мщмкщн болуучу жана айкын кёлёмщнщн ортосундагы айырма. 
Ёндщрщштёгщ ажырым экономиканы активдештирщщ жана стагнациялоо 
индикатору болушу мщмкщн. Эгерде айкын ИДП потенциалдуудан аз бол-
гон шартта (Щ<Щ*), экономикада «рецессия ажырымы» тщптёлгён деп эсеп-
тёё кабыл алынган, ал дефляциялык процесстердин болушунун ыктымал-
дуулугун кёрсётёт. Ал эми тескерисинче, эгерде айкын ИДП потенциалду-
удан чоъ болгон (Щ>Щ*) шартта, чогуу алгандагы суроо-талаптын ёсщшщ 
чогуу 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 азай-
ышына 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 бо-
юнча тщзщмщ калктын кирешелеринин ёлчёмщ боюнча, алардын ар бири 
калктын 20 пайызынан турган 5 (квинтилдик) топтор боюнча дифференци-
ацияланышын чагылдырат. Калктын кирешелерин дифференциациялоо-
ну аныктоонун мындай ыкмасы, калктын жалпы санын мисалы, коомдун 
жалпы кирешесин кирешеси кёбщрёёк же аз кирешелщщ топторго кирген 
калктын щлщшщнё бёлё алгандай негизде, беш бирдей топко бёлщщнщ бол-
жолдойт.

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  Банктык 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


