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Улуттук банкта

Акча-кредиттик 
кєрсєткїчтєр 

Кыргыз Республикасынын Улут-
тук банкы єзїнїн 2014-жылдагы иш-
мердїїлїгїнїн жыйынтыктары жана 
єлкєнїн экономикасындагы негизги 
макроэкономикалык кєрсєткїчтєр бо-
юнча маалымат жыйынын єткєрдї. Ан-
да єлкєнїн башкы банкынын тєрагасы 
Т.Абдыгулов билдиргендей, єткєн жыл-
дын жыйынтыктары боюнча акча-
кредиттик кєрсєткїчтєр тємєнкїдєй 
болгон.

Акча базасы 2013-жылдын декабры-
нын аягына карата 13,4%га кєбєйїп, 73 
139 млн. сомду тїзсє, 2014-жылы 8 667 
млн. сомго же 11,9%га тємєндєє менен 
дээрлик 64 472 млн. сомду тїзгєн. 

Коммерциялык банктардын Улут-
тук банктын эсептериндеги улуттук 
валютадагы резервдери  2013-жылы 
0,8%га кыс карса, 2014-жылдын башынан 
19,6%га кєбєйїп, жыл акырына карата 7 
393 млн. сомду тїзгєн. 

Дїў эл аралык резервдер 2013-
жылдын акырына карата 2 238 млн. дол-
ларды тїзсє, быйылкы жылдын акырына 
карата дээрлик 1 958 млн. доллар болгон. 
Ушундан улам Т.Абдыгулов белгилеген-
дей, айрым адамдар жаўылыш айтып жа-
тышкандай, алтын-валюта резервдери 
500 миллион долларга азайган эмес. Жал-
пы сатылган валютанын кєлємї ушунча-
лык болгон. 

– Ошол эле учурда биз єткєн жы-
лы доллар сатып да алганбыз, – дейт 
Т.Абдыгулов. – Алтын-валюта резервде-
ринин єзї ушул максатта топтолот. Эко-
номикадагы абал жакшы болгондо ал 
єсєт, а кризис болгондо ал жумшалат. 
Жалпысынан єткєн жылы єлкєнїн алтын-
валюта резерви 281 млн. долларга гана 
кыскарган. 

Инфляция жана  
баалар

УБнын ишинин негизги натыйжала-
рынын бири – инфляциянын деўгээли. 
Улуттук статистика комитетинин маалы-
матына ылайык, инфляция 2014-жылдын 
жыйынтыгында 10,5% болгон, башкача 
айтканда УБ жыл башында єз алдына кой-
гон кєрсєткїчтєр сакталган. 

Бааларга келсек, азык-тїлїк товар-
ларына баалар 13,9%га, алкоголь жана 

Єлкєдєгї финансы-
экономикалык абал туруктуу

Биздин негизги соода-эко- 
номикалык єнєктєш-
тєрїбїз Россия менен 
Казакстандагы акыркы 
мезгилдеги айрым финан-
сылык олку-солкулуктарга 
карабастан єлкєнїн 
акча-кредиттик жана 
финансылык абалында 
туруктуулук сакталып 
турат.  Бул жєнїндє Улут- 
тук банктын тєрагасы 
Толкунбек Абдыгулов,  
тєра ганын орун басары  
Лада Орозбаева, Экономи-
калык башкармалыктын 
начальниги Сейилбек 
Урустемов жана Акча-
кредиттик операциялар 
башкармалыгынын 
начальниги Раушан 
Сейткасымова журна-
листтерге беришкен 
маалыматта айтылды. 

тамеки буюмдарына баалар – 12,3%га, 
азык-тїлїк эмес товарларга  баалар 
– 6,8%га, акы тєлєнїїчї кызматтарга 
баа лар – 5,9%га єскєн. Товарлардын бул 
тобуна баалардын єсїшїндє нан азыкта-
рына баалардын (14,7%) їлїшї чоў бол-
гон. Бул Казакстандан ташылуучу дан 
эгиндерине экспорттук баалардын жого-
рулашы, тїшїмдїн аз болушу жана экс-
порттук суроо-талаптын єсїшї менен 
байланышкан. Кыргызстанда єткєн жы-
лы айыл чарба продукцияларын єндїрїї 
кєлємдєрїнїн тємєн болушу да азык-
тїлїккє баалардын жогорулашына таа-
сир берген.

Натыйжада жашылча-жемиштер 
25,1%га, эт азыктары – 11%га жана сїт 
азыктары – 11,4%га кымбаттаган. Кант 
жана кондитер азыктарына баалар 8,7%га 
кымбаттаса, анын ичинен кантка баа – 
8,6%га єскєн. 

Азык-тїлїк эмес товарларга баалар-
дын индексинин єсїшї 6,8% болгон. Бул 
негизинен кїйїїчї-майлоочу материал-
дарга баалардын жогорулашынан (19,6%) 
улам кийим-кечеге жана бут кийимдерге 
(7%), транспорт кызматтарына (10,9%) 
баалардын кєтєрїлїшїнє байланышкан. 

Мындан тышкары, азык-тїлїк эмес ин-
фляцияга турак-жай-коммуналдык чар-
ба кызматтарына (электр энергиясына, 
газга жана отундун башка тїрлєрїнє) 
тарифтердин жогорулашы да олуттуу са-
лым кошкон.

2014-жылдын декабрына карата акы 
тєлєнїїчї кызматтарга баалар жылдык 
маанисинде алганда 5,9%ды тїздї. Бул 
негизинен билим берїї кызматтары-
на (7,8%) жана эс алуу кызматтарына 
(11,2%) акылардын жогорулашы менен 
тїшїндїрїлєт. Ошол эле учурда мейман-
каналар менен ресторандардын кызмат-
тарына баалар 1,1%га тємєндєгєн.

Реалдуу сектордогу  
жана инвестицияларды 

тартуудагы абал кандай?
Реалдуу секторго келсек, 2014-жылы 

ички дїў продукту (ИДП) 2013 жылга 
салыштырмалуу 3,6%га кєбєйїї менен 
397 млрд. сомду тїзгєн. “Кумтєр” кенин 
иштеткен ишканаларды эсепке албаган-
да ИДПнын єсїшї – 4,6%. 

Єнєр жай продукциясынын кєлємї 
1,6%га кыскарган, ошол эле учурда єткєн 

жылы 28,6%га кєбєйгєн. “Кумтєр” кенин 
иштеткен ишканаларды эсепке албаган-
да – 3,4%га кєбєйгєн. Пайдалуу кендерди 
казып алуу 4,5%га кыскарган. 2013-жылы 
бул кєрсєткїч 4,4%га азайган. 

Иштетїї єнєр жайынын кєлємї – 3%га 
азайса, 2013-жылы – 45,8%га кєбєйгєн. 
Электр энергиясы, газ, буу жана конди-
цияланган аба менен камсыздоо 7,8%га 
єскєн. 

Айыл чарба, аўчылык жана токой 
чарба продукциясынын дїў чыгарылы-
шы 0,6%га кыскарган.

Негизги капиталга инвестициялар 
21,6%га кєбєйсє, курулуштун дїў про-
дукциясы 24,9%га єскєн. 

 Сомдун абалы жана  
финансылык рыноктогу 

кырдаал
АКШ долларынын расмий курсу жыл 

ичинде 19,57%га жогорулаган жана 
2015-жылдын 1-январына карата 58,8865 
сом болгон. 

Валюталык сатуулардагы банктар 
аралык операциялардын кєлємї 1 030,6 
млн. долларды тїзгєн. Салыштыруу їчїн 
айтсак, 2013-жылга карата бул кєрсєткїч 
1 129,4 млн. доллар болгон. 

Улуттук банктын валюталык са-
туулардагы чет элдик валютаны са-
туу боюнча операцияларынын кєлємї 
536,7 млн. долларды, чет элдик валю-
таны сатып алуу боюнча операцияла-
рынын кєлємї 20,5 млн. долларды тїздї. 
2013-жылы  Улуттук банктын валюта-
лык сатуулардагы чет элдик валюта-
ны сатуу боюнча операцияларынын 
кєлємї 14,7 млн. долларды тїзгєн, а чет 
элдик валютаны сатып алуу боюнча 
операциялар жїргїзїлгєн  эмес. 

Аракеттеги коммерциялык банктар-
дын кредиттик портфели 2014-жы-
лы 45,95%га кєбєйїп, отчеттук мез-
гилдин акырына карата 78 756,3 млн. 
сомду тїзгєн. Салыштыруу їчїн айтсак, 
2013-жылы ал 34,55%га кєбєйїп жана 
53 961,6 млн. сом болгон. 

Єткєн жылдын декабрында кредит-
тик портфелдин улуттук валюта-
дагы наркы 1,11 пайыздык пунктка 
тємєндєп, 2015-жылдын 1-январына ка-
рата 19,60%ды тїзгєн. 

Улуттук валютада жаўыдан берилген 
кредиттер боюнча орточо їстєк пайыз-

дык ставка 2014-жылдын январь-
декабрында 2013-жылдын ушун-
дай мезгилине салыштырмалуу 1,19 
пайыздык пунктка тємєндєгєн жана 
20,13%ды тїздї. 

Кредиттик портфелдин  чет элдик 
валютадагы наркы 2014-жылдын 
декабрында 0,30 пайыздык пунктка 
тємєндєдї жана 2015-жылдын 1-ян-
варына карата 16,10%ды тїзгєн.

Чет элдик валютада жаўыдан бе-
рилген кредиттер боюнча орточо 
їстєк пайыздык ставка 2014-жылдын 
январь-декабрында 2013-жылдын 
ушундай мезгилине салыштырмалуу 
2,73 пайыздык пунктка тємєндєгєн 
жана 14,95%ды тїздї. 

Аракеттеги коммерциялык банк-
тардын депозиттеринин кєлємї 
2014-жылы 22,57%га жогорулаган 
жана отчеттук мезгилдин акырына 
карата 82 534,7 млн. сомду тїзгєн. 
Салыштыруу їчїн айтсак, 2013-жы-
лы бул кєрсєткїч 32,94%га кєбєйїп, 
67 334,2 млн. сом болгон. 

Єткєн жылы декабрында депо-
зиттердин улуттук валютадагы 

наркы 1,29 пайыздык пунктка жогору-
лап, 2015-жылдын 1-январына карата 
6,93%ды тїзгєн. 

Улуттук валютада жаўыдан берил-
ген кредиттер боюнча орточо їстєк 
пайыз дык ставка 2014-жылдын январь-
декабрында 2013-жылдын ушундай мез-
гилине салыштырмалуу 0,16% пайыздык 
пунктка жогорулаган жана 2,49%ды тїздї. 

Депозиттик базанын  чет элдик ва-
лютадагы наркы 2014-жылдын дека-
брында 0,42 пайыздык пунктка жого-
рулады жана 2015-жылдын 1-январына 
карата 3,22%ды тїзгєн. Чет элдик ва-
лютада жаўыдан кабыл алынган депо-
зиттер боюнча орточо їстєк пайыздык 
ставка 2014-жылдын январь-декабрында 
2013-жылдын ушундай мезгилине салыш-
тырмалуу 0,09 пайыздык пунктка жого-
рулаган жана 0,86%ды тїздї.

Ошондой эле, жаўыдан кабыл алынган 
мєєнєттїї улуттук валютадагы депозит-
тер боюнча орточо їстєк пайыз ставкасы 
2013-жылга салыштырмалуу 2014-жы-
лы 1,10%га жогорулаган, а чет элдик ва-
лютадага мєєнєттїї депозиттер боюнча 
ставка ошол эле мезгилге карата 0,02%га 
тємєндєгєн жана 5,81%ды тїзгєн. 

Соода балансындагы 
дефицитте тємєндєє бар

Улуттук статистика комитетинин 
2014-жылдын январь-декабры їчїн иш 
жїзїндєгї маалыматтары боюнча КРнын 
соода балансынын дефицити ФОБ баа-
сында 3 398,6 млн. долларды тїзгєн жана 
єткєн жылы ушундай мезгилине салыш-
тырмалуу 4,7%га тємєндєгєн. 

Тышкы соода жїгїртїї жыл жыйын-
тыгы боюнча 7 181,8 млн. доллар бол-
гон, бул 2013-жылдын кєрсєткїчїнєн 
6,3%га тємєн. Салыштыруу їчїн айтсак, 
2013-жылы 2012-жылга салыштырмалуу 
7,6%га єсїш болгон.

Товарлардын экспорту 1 891 млн. 
долларды тїздї, ал 2013-жылга салыш-
тырмалуу 7,7%га кыскарган. Мында ал-
тындын экспорттук баасынын 8,0%га 
арзандашынан улам анын экспортунун 
жалпы наркы 2,7%га же 19,9 млн. доллар-
га тємєндєгєн. Мындан тышкары авиаке-
росиндин, жашылчалардын, электр энер-
гиясынын, жемиштердин ж.б. экспорту  
кыскарган. 

Товарлардын импорту 5,8%га тє-
мєндєп жана 5 290,2 млн. доллар бол-

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”


