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Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын басылмалары
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету
Аталган басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ёткён жыл ичинде бщткёргён иши
жёнщндё отчету болуп саналат. Ал республиканын экономикалык ёнщгщщсщ, Улуттук банктын акчакредит саясаты жёнщндё кыскача маалыматтарды, финансылык отчетун, Улуттук банк жёнщндё
жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде басылып чыгарылат.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени
Ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык кёрсёткщчтёрщ жана экономика секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт.
Ай сайын кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык кёрёт.
Кыргыз Республикасынын тёлём теъдеми
Басылма Кыргыз Республикасынын тышкы секторунун ёнщгщшщндёгщ тенденцияларды жана тёлём
теъдеми, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз, эл аралык инвестициялык позиция боюнча
маалыматтарды камтыйт. Чейрек сайын - январь, май, июль жана октябрь айларында кыргыз, орус
жана англис тилдеринде жарыяланып турат.
Банк тутумунун ёнщгщщ тенденциялары
Кыргыз Республикасынын банк тутумунун ёнщгщшщнё финансылык ортомчу катары иликтёёлёрдщ
жщргщзщщ, турукташууга жетишщщдё жана аны колдоп турууда орун алган тоскоолдуктарды, ошондой эле бщтщндёй банк тутумунун турукташуусунун курамдык элементтерине баа берщщ, аталган
басылманын максаты болуп саналат. Басылма жарым жылда бир жолу кыргыз, орус жана англис
тилдеринде жарыяланат.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары
Басылма коммерциялык банктарга жана коомчулукка Улуттук банктын иши жёнщндё маалыматтарды берип туруу жана Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын пропагандалоо максатында,
Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоого багытталган. Айына бир жолу кыргыз
жана орус тилдеринде чыгарылат.
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пресс-релизи
Улуттук банктын пресс-релизи жалпыга маалымдоо каражаттары, юридикалык жактар жана жеке
адамдар щчщн Улуттук банкка жана банк тутумуна тиешелщщ окуялар тщрмёгщн жана финансы рыногунда бир жума ичинде болуп ёткён орчундуу жана башка маалыматтарды камтыйт. Апта сайын
кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланат.

МАЗМУНУ
1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал .....................................5
1.1. Товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр рыногундагы суроо-талап жана сунуш............................5
1.1.1. Суроо-талап..............................................................................................................................5
1.1.2. Сунуш......................................................................................................................................10
1.2. Акча-кредит чёйрёсщндёгщ тенденциялар....................................................................................11
1.3. Тышкы экономикалык шарттар....................................................................................................16
1.4. Валюта курсу..................................................................................................................................20
2-глава. Инфляция жана аны тщзщщчщлёр.........................................................................22
2.1. Керектёё бааларынын индексинин динамикасына анализдёёлёр............................................22
2.1.1. Азык-тщлщк товарларына карата баалардын динамикасы..................................................23
2.1.2. Азык-тщлщктён башка товарларга баалардын динамикасы................................................25
2.1.3. Кызмат кёрсётщщлёргё баалардын динамикасы.................................................................26
2.1.4. Аймактардагы керектёё бааларынын динамикасы.............................................................26
2.2. Базалык инфляция..........................................................................................................................27
3-глава. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын акча-кредит
саясаты боюнча чечимдери ....................................................................................................29
3.1. Улуттук банк Башкармасынын негизги чечимдери...................................................................29
3.2. Акча-кредиттик жёнгё салуу боюнча комитеттин негизги чечимдери....................................29
4-глава. Инфляция кёрсёткщчщн болжолдоо...................................................................31
4.1. Инфляциянын негизги факторлорунун динамикасын болжолдоо............................................31
4.2. Инфляциянын 2010-жылга жана 2010-жылдын II чейрегине карата болжолдоолору...........34
Статистикалык тиркеме..............................................................................................................38
Глоссарий..............................................................................................................................................42
Кыскартылган сёздёрдщн тизмеси........................................................................................45
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1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал
1.1. Товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр рыногундагы сурооталап жана сунуш
1.1.1. Суроо-талап
2010-жылдын январь-март айларында алдын-ала алынган маалыматтар
боюнча ИДПнын кёлёмщ 2009-жылдын ушул эле мезгилиндеги ИДПнын
кёлёмщнё салыштырганда, реалдуу мааниде 16,4 пайызга кёбёйщщ менен
(2009-жылдын январь-март айларында ИДП 1,3 пайызга кыскарган) кщндёлщк баада 38,8 млрд. сомду тщзгён.
Экономикалык ёсщштщн мындай арымга жетишщщсщ негизинен, ётщп
жаткан жылдын биринчи чейрегинде алтындын арбын казылып алынышынан (ИДПнын ёсщшщнщн 45 пайызга жакын олуттуу щлщшщ «Кумтёрдё» алтын
казып алуунун кёлёмщнщн пландуу кёбёйщщсщ менен шартталган), ошондой
эле ёнёр жайынын начарлоосунан жана кызмат кёрсётщщлёр чёйрёсщндёгщ
жалпы басаъдоодон («тёмёнкщ базанын» эффектиси) улам тщптёлгён, ёткён
жылдагы экономиканын ёсщш арымынын тёмён болушу менен шартталган.
2009-жыл ичиндеги чыгашалардын тщрщ боюнча ИДПнын тщзщмщндёгщ ёзгёрщщлёр да, чогуу алгандагы суроо-талаптын акырындап калыбына
келип жаткандыгы тууралуу маалымдайт. Алсак, 2009-жылдагы алдын-ала
алынган маалыматтар боюнча1 тщпкщ керектёёгё кеткен чыгашалар бщтщндёй алганда жыл ичинде 2,6 пайызга кыскарган. Ошондой болсо да, 2009жылдын щчщнчщ жана тёртщнчщ чейректеринде тщпкщ керектёёгё кеткен чыгашалар тиешелщщлщгщнё жараша 2,3 жана 2,5 пайызга кёбёйгён. Ошентип,
аймакта орун алган алгылыксыз экономикалык конъюнктура 2009-жылы
керектёёгё суроо-талаптын тёмёндёёсщнщн негизги себептеринен болгон,
анын жеткен чеги 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгына туура келген.
1.1.1-таблица. Чыгашалардын тщрщ боюнча ИДПнын реалдуу ёсщш арымы
(чейрек/мезгил ёткён жылдын тиешелщщ чейрек/мезгилине карата, пайыздарда)
I
Колдонулган ИДП
Тщпкщ керектёё
Жекече керектёё
Щй чарбасы
ЩЧТКУ
Мамлекеттик мекемелердики
Жамааттык пайдалануу
Дщъ топтоо
Товарлардын жана кызмат кёрсётщщлёрдщн таза экспорту
Экспорт
Импорт

6,7

2008
II
III
8,5

6,7

IV
11,2

2008
8,4

I

-1,3 -2,1

16,5 16,7
17,5 18,1
20,0 21,0
-11,8 -11,1
0,8
1,4
1,4
0,1
10,9
5,8

6,6
7,0 10,8 -7,9
6,8
7,4 11,5 -8,8
7,7
9,3 13,4 -9,8
-7,5 -23,1 -14,4 -0,2
0,0
0,6
0,7
0,0
2,0
4,0
2,3
6,7
22,3 12,5 13,9 -51,1

38,0
-13,2
6,4

26,7
1,1
8,7

29,7
1,1
12,5

-0,4
40,2
23,8

2009
II III
4,5

IV

2009

5,1

2,3

-9,9 2,3 2,5
-11,4 1,9 2,8
-13,0 1,9 2,8
1,5 1,0 3,1
1,1 1,8 2,5
7,0 8,6 0,4
-52,5 -26,6 -25,1

-2,6
-3,2
-3,7
1,5
1,5
5,0
-34,3

21,2 -33,7 -55,9 -47,5 -30,5 -42,3
9,1
6,6 8,7 -7,1 -16,5 -4,6
13,6 -14,2 -22,6 -21,8 -21,5 -20,5

Булагы УСК
Мында жана мындан ары: ёткён мезгилге карата шилтемелер 2010-жылдын биринчи чейреги щчщн
маалыматтардын жоктугу менен шартталган.
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