
Пресс-релиз 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик чен өлчөмүн 10 пайыз 

деңгээлинде сактап туруу чечимин кабыл алды 

 

Улуттук банк Башкармасы 2015-жылдын 30-ноябрында эсептик чен өлчөмүн 

10,00 пайыз өлчөмүндө калтыруу чечимин кабыл алды. 

Кыргыз Республикасынын экономикасы алгылыктуу арымда өнүгүүдө. 2015-

жылдын январь-октябрь айларында 4,8 пайыз чегинде катталган экономикалык өсүш эң 

башкысы, “Кумтөр” алтын кенин казып алуу ишканаларында өндүрүштүн артышы 

менен шартталган. “Кумтөрдү” эске албаганда, ички дүң өнүмдүн айкын өсүш арымы 

4,0 пайызды түзгөн. Мында, керектөө ички дүң өнүмдүн негизги компоненти бойдон 

калган (ички дүң өнүмгө карата 115 пайызга жакын.). 

Кыргызстандын соода боюнча негизги өнөктөшүнөн болгон өлкөлөрдө 

экономикалык өсүш арымынын басаңдап жатышы, тышкы суроо-талаптын кыскарышы 

жана Кыргыз Республикасына акчалай которуу түрүндө капитал агымынын төмөндөшү 

менен шартталган. Өтүп жаткан жылдын тогуз айынын жыйынтыгы боюнча 2014-

жылдагы ушул көрсөткүчкө салыштырганда, тышкы соодалык жүгүртүү ФОБ баасында 

18,2 пайызга төмөндөгөн, ал эми 2015-жылдын январь-сентябрь айлары ичинде акча 

которуулардын доллар эквивалентиндеги таза агымы, өткөн жылдын ушул мезгилине 

салыштырганда 28,2 пайызга азайган.  

Ноябрь айында инфляция деңгээлинин төмөндөшү байкалган, анын жылдык өсүш 

арымы  октябрь айындагы 4,9 пайыздан ноябрь айындагы (20сына карата) 3,6 пайызга 

чейин кыскарган. Бул эң башкысы, товарлардын азык-түлүк тобуна карата баанын 

өсүш арымынын төмөн бойдон сакталып турушу жана күйүүчү-майлоочу 

материалдарга ички баанын төмөндөшү менен шартталган. 

Улуттук банк ички валюта рыногунда түптөлгөн жагдайга көз салып туруу менен 

зарылчылык келип чыккан шартта, алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн текшилөө 

максатында валюталык интервенцияны жүргүзүүнү улантат. Инфляциянын мындан 

аркы абалы валюта рыногундагы жагдайга, Евразия экономикалык бирлигинин 

алкагында тышкы соодалык өз ара мамиленин өөрчүшүнө жана мамлекеттик 

бюджеттин чыгашаларынын бирдей бөлүштүрүлүшү деңгээлинде аныкталат. 

Улуттук банк өлкө экономикасында түптөлгөн жагдайга мониторинг жүргүзүүнү 

улантып, мыйзамдарда аныкталган ыйгарым укуктарына ылайык акча-кредит саясаты 

боюнча тиешелүү чараларды көрүүнү улантат.  

Улуттук банктын акча-кредит саясаты, анын орто мөөнөттүк мезгилге каралган 

негизги багыттарына ылайык инфляцияны 5-7 пайыз деңгээлинде чектеп турууга 

багытталат. 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесин кароого алган 

кийинки отуруму 2015-жылдын 28-декабрына пландаштырылган. 
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