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1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал 

1 Мында жана мындан ары текст боюнча: кыйла мурунку мезгилге карата шилтемелер 2011-жылдын 
биринчи чейреги щчщн маалыматтардын жоктугу менен шартталган.

1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал

1.1. Товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр рыногундагы суроо-
талап жана сунуш

1.1.1. Суроо-талап
2011-жылдын январь-март айларындагы алдын-ала алынган маалы-

маттар боюнча ИДПнын кёлёмщ 2010-жылдын тиешелщщ кёрсёткщчщнё са-
лыштырганда 0,4 пайызга кёбёйщщ менен кщндёлщк баада 46,6 млрд. сомду 
тщзгён, ал эми ёткён жылдын январь-март айларында ИДПнын кёлёмщ 16,8 
пайызга ёскён эле. «Кумтёр» алтын кенин иштетщщ боюнча ишканалар-
ды эске албаганда, ИДПнын кёлёмщ кароого алынып жаткан жылдын би-
ринчи чейрегинде 1,8 пайызга (2010-жылдын биринчи чейрегинин жыйын-
тыгы боюнча тиешелщщ кёрсёткщчтщн ёсщшщ 8,9 пайыз чегинде катталган) 
ёскён. 2011-жылдын биринчи чейрегиндеги алдын-ала алынган маалымат-
тар боюнча ИДПнын дефлятору ёткён жылдын январь-март айларындагы 
2,9 пайызга караганда 14,0 пайыз чегинде тщптёлгён. 

2010-жыл щчщн чыгашалардын тщрлёрщ боюнча ИДПнын тщзщмщндёгщ 
ёзгёрщщлёр1 ёндщрщштщн кёлёмщнщн тёмёндёёсщ, эъ оболу негизги капи-
талга инвестициялардын кыскаруусунун алкагында, дщъщнён топтоолор-
дун тёмёндёёсщнё шартталган. 

1.1.1-таблица. Чыгашалар боюнча ИДПнын реалдуу ёсщш арымы
(ёткён жылдын тиешелщщ чейрегине/мезгилине карата чейрек/мезгил, пайыздарда)

2009
2009

2010
2010I II III IV I II III IV

Колдонулган ИДП 98,6 99,9 104,8 105,2 102,9 116,8 94,8 91,7 98,4 98,6
Тщпкщ керектёё 85,6 78,7 94,1 91,9 88,1 101,8 105,2 104,7 103,5 103,9
    Жекече керектёё 84,6 76,8 93,9 90,1 86,9 101,9 105,6 104,9 103,9 104,1
        Щй чарбасы 83,0 73,5 93,4 88,6 85,4 102,1 106,4 105,3 104,4 104,6
        ЩЧТКУ 101,8 99,4 97,8 102,6 100,4 102,7 101,5 101,8 101,9 102,0
        Мамлекеттик мекемелердики 98,7 101,3 100,4 101,5 100,7 99,8 100,9 101,2 100,2 100,5
    Жамааттык пайдалануу 100,1 101,7 97,2 107,6 102,4 100,8 102,0 102,7 101,2 101,7
Дщъ топтоо 76,1 89,3 91,6 108,9 95,1 86,1 92,2 85,8 109,6 95,5
  Экспорт 109,4 118,6 91,5 87,2 98,9 132,1 78,3 86,9 96,7 95,8
  Импорт 83,7 80,0 78,9 80,7 80,6 100,4 98,6 101,7 104,7 101,6
Булагы УСК

Калайык-калктын кирешелеринин дифференциациясы мурдагыдай 
эле, жогору бойдон калууда. Акчалай кирешелердин жалпы кёлёмщн калк-
тын беш тобу боюнча бёлщштщрщщ жогорку кирешелщщ топтун пайдасы-
на тщптёлёт. Алсак, кыйла камсыз болгон топтун кирешелеринин щлщшщ 
2009-жылдагы тиешелщщ кёрсёткщчкё салыштырганда 5,2 п.п кёбёйщщ ме-
нен калктын кирешелеринин жалпы кёлёмщнщн 43,8 пайызын тщзгён. Ал 
эми начар камсыз болгон калктын щлщшщ 6,9 пайызды тщзщщ менен 2,2 п.п. 
ёскён.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

2008 2009 2010 2010-ж. янв-март 2011-ж. янв-март** 
Сальдо 1 138,2 893,2 1 124,9 192,2 259,7
Агылып кирщщлёр 1 205,5 966,7 1 252,6 211,3 296,4

КМШ ёлкёлёрщ 1 141,4 894,4 1 199,3 198,0 283,0
Казакстан 27,9 31,4 35,0 5,5 4,5
Россия 1 113,5 862,9 1 164,3 192,4 278,6
Жана башкалар 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Алыскы чет ёлкёлёр 64,1 72,3 53,3 13,3 13,4
Бельгия 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1
Улуу Британия 1,8 1,4 1,4 0,3 0,4
Германия 0,2 0,7 9,9 1,7 4,7
АКШ 61,4 69,5 41,7 11,2 8,1
Жана башкалар 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1

Агылып чыгуулар 67,3 73,6 127,6 19,1 36,7
КМШ ёлкёлёрщ 65,0 71,8 125,8 18,6 36,2

Казакстан 2,5 0,7 0,4 0,0 0,2
Россия 62,5 71,1 125,4 18,6 36,0
Жана башкалар 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Алыскы чет ёлкёлёр 2,3 1,8 1,8 0,5 0,5
Бельгия 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1
Германия 0,4 0,4 0,3 0,0 0,3
АКШ 1,7 1,1 0,9 0,2 0,2
Жана башкалар 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0

* Anelik, Blizko, Contact, Migom, MoneyGram, Western Union, Unistream, Золотая Корона, Лидер, Быстрая почта, Ал-
люр ж.б. системалар боюнча которуулар жана «Кыргызпочтасы» МИ аркылуу которуулар.
**алдын ала алынган маалыматтар.

Ёткён жылдын биринчи чейрегиндеги алдын-ала алынган маалымат-
тар боюнча жеке адамдардын акчалай каражаттарынын акча которуу 
системалары боюнча агылып кирщщсщнщн ёсщшщ катталган. Таза агылып 
кирщщнщн жалпы кёлёмщ отчеттук жылдын январь-март айларында 35,1 
пайызга ёскён, ал эми 2010-жылдын январь-март айларында акчалай ко-
торуулардын агылып кирщщсщ 2009-жылдагы тиешелщщ кёрсёткщчкё са-
лыштырганда 30,9 пайызга ёскён. Акчалай которуулардын негизги щлщшщ 
КМШ ёлкёлёрщнён (Россиядан– 94,0 пайыз, Казакстандан – 1,5 пайыз), ал 
эми алыскы чет ёлкёлёрдён жеке адамдардын акча каражаттарынын агы-
лып кирщщсщнщн жалпы кёлёмщнён 4,5 пайыз тщшкён.

1.1.1-сщрёт. Калктын квинтиль топтору боюнча акчалай кирешелеринин тщзщмщ
(жыл башынан тартып)
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бир жолку тиешелщщлщгщ (оъ шкала)

1.1.2-таблица. Акча которуулар системасы боюнча жеке адамдардын акча которуулары
(млн. АКШ долл.)
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1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал 

Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын алдын-ала маа-
лыматтары боюнча мамлекеттик бюджеттин профицити 2011-жылдын 
январь-февраль айлары щчщн 2,4 млрд. сомду же ИДПга карата 8,1 пайызды 
(2010-жылдын ушундай эле мезгилинде мамлекеттик бюджеттин профици-
ти 0,9 млрд. сомду же ИДПга карата 3,4 пайызды) тщзгён. 

Мамлекеттик бюджеттин кирешелери же алынган расмий трансферт-
тер ёткён жылдын тиешелщщ кёрсёткщчщнё салыштырганда 23,0 пайыз-
га кёбёйщщ менен 9,8 млрд. сомду же ИДПга карата 33,6 пайызды тщзгён. 
Мында салыктык кирешелер жана салыктык эмес тщшщщлёр мамлекеттик 
бюджеттин операциялык иштен кирешелеринин 17,5 пайызга ёсщшщнё са-
лым кошкон, ал эми расмий трансферттердин тщшщщлёрщнщн салымы 5,5 
пайыз чегинде каталган.

Мамлекеттик бюджеттин операциялык иштерге жалпы чыгашалары 
2010-жылдагы тиешелщщ кёрсёткщчкё салыштырганда 4,0 пайызга же 271,7 
млн. сомго кёбёйщщ менен 2011-жылдын январь-март айларында 7,1 млрд. 
сом же ИДПга карата 24,5 пайыз чегинде тщптёлгён. Бюджеттик чыгаша-
лардын кщндёлщк керектёёгё кёбёйщщ тенденциясы белгиленген. Алсак, 
эмгек акыга чыгашалар жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фон-
дуна, ошондой эле 2011-жылдын январь-февраль айлары щчщн социалдык 
жёлёк пулдарга чегерщщлёр 2010-жылдагы тиешелщщ кёрсёткщчкё салыш-
тырганда 12,4 п.п. кёбёйщщ менен операциялык иштерге мамлекеттик чыга-
шалардын жалпы кёлёмщнщн 57,0 пайызын тщзгён. 

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде финансылык эмес активдерди 
сатып алуу операциялары боюнча акча каражаттарынын таза агылып чы-
гуусу 287,0 млн. сом чегинде катталган, бул 2010-жылдагы ушундай эле 
кёрсёткщчкё караганда 45,6 млн. сомго же 18,9 пайызга кёп. 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунун алдын-ала маалы-
маттары боюнча Социалдык фондунун бюджетинин 2011-жылдын биринчи 
чейрегиндеги тартыштыгы 1,3 млрд. сомду же ИДПга карата 2,7 пайызды 
тщзсё, кирешелери – 6,2 млрд. сом же ИДПга карата 13,3 пайыз, ал эми чыга-
шалары – 5,0 млрд. сом же ИДПга карата 10,7 пайыз чегинде катталган эле. 

1.1.2-сщрёт. Мамлекеттик бюджеттин аткарылышы
(бир мезгил ичинде)
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

млн. сом жыйынтыгына 
карата пайыздар

2010-ж. 
янв-март 

2011-ж. 
янв-март   

2010-ж. 
янв-март 

2011-ж. 
янв-март   

Бардыгы 4 699,5 5 263,9 100,0 100,0
Ички инвестициялар 3 863,5 4 287,2 82,2 81,4

Республикалык бюджет (ёзгёчё кырдаалдарга 
каражаттар) 101,4 433,9 2,2 8,2
Жергиликтщщ бюджет 50,1 41,7 1,1 0,8
Ишканалардын, уюмдардын каражаттары 869,2 1055,3 18,5 20,0
Банктын кредити 905,3 2,8 19,3 0,1
Калктын каражаты  1937,5 2753,5 41,2 52,3

Тышкы инвестициялар 836,0 976,7 17,8 18,6
Чет ёлкё кредити 535,1 187,3 11,4 3,6
Тике чет ёлкё инвестициялары 230,7 587,4 4,9 11,2
Чет ёлкё гранттары жана гуманитардык жардам 70,2 202 1,5 3,8

Булагы: УСК

Негизги капиталга инвестициялардын кёлёмщ 2011-жылдын январь-
март айларындагы алдын-ала алынган маалыматтар боюнча, 2010-жыл-
дын ушундай эле кёрсёткщчщнё салыштырганда 5,3 млрд. сомду тщзгён, 
ал эми 2010-жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгы боюнча ушул эле 
кёрсёткщч 10,4 пайызга азайган. Отчеттук жылдын биринчи чейрегинде 
негизги капиталга инвестициялардын кёлёмщнщн кыскаруусу айыл чар-
ба, ёндщрщш жана электрэнергиясын, газды жана сууну бёлщштщрщщ, мей-
манкана жана ресторан, транспорт жана байланыш объектилеринде ёздёш-
тщрщлгён каражаттардын тёмёндёёсщнё шартталган. 

1.1.3-таблица. Каржылоо булактары боюнча негизги капиталга инвестициялар

Негизги капиталга инвестицияларды каржылоо булактарынын 
тщзщмщндё 2011-жылдын январь-март айларында ёткён жылдын тиешелщщ 
кёрсёткщчщнё салыштырганда, ички булактардын эсебинен 10,6 пайызга 
сыяктуу эле, тышкы булактардын эсебинен да 5,9 пайызга кыскарусу бай-
калган. 2011-жылдын январь-март айларында негизги капиталга инвести-
циялардын тармактык тщзщмщндё тоо-кендерин казып алуу ёнёр жай тар-
мактарына басымдуу щлщш – 14,6 пайыз («Кумтёр» алтын кенин иштетщщ 
ишканаларына инвестициялар), транспорт жана байланышка – 9,6 пайыз 
(«Талас-Тараз-Суусамыр», «Бишкек-Нарын-Торугарт», «Бишкек-Кордай», 
«Ош-Иркештам», «Ош-Исфана», «Тщштщк транспорт коридору» унаа жол-
дорун реконструкциялоого, «Аймактык жол коридорун жакшыртуу» дол-
боору боюнча жолдорду реабилитациялоого), ошондой эле электрэнергия-
сын, газды жана сууну ёндщрщщ жана бёлщштщрщщгё 7,4 пайыз туура келген. 

Коммерциялык банктардын кредит портфелинин кёлёмщ ёткён жыл-
дын башталышына салыштырганда 1,4 пайызга кёбёйщщ менен (2010-жыл-
дын март айынын акырына карата коммерциялык банктардын кредит порт-
фели 3,2 пайызга ёскён) отчеттук жылдын биринчи чейрегинин акырында 
26,7 млрд. сомду тщзгён. 
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1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал 

1.1.4-таблица. Коммерциялык банктардын кредит портфелинин тармактык тщзщмщ

2010-ж. янв-март 2011-ж. янв-март   

бардыгы,  
млн. сом

ёсщш арымы,  
пайыздар

бардыгы,  
млн. сом

ёсщш арымы,  
пайыздар

Кредит портфели 26 015,6 103,2 26 749,2 101,4

Соода жана коммерциялык операциялар 11 099,3 106,1 11 596,6 102,3
Айыл чарбасы 3 338,0 108,2 3 605,5 107,6
Ёнёр жайы 1 378,3 99,2 1 517,1 102,5
Ипотека 2 997,0 97,1 2 772,9 97,2
Курулуш 1 971,7 101,1 1 894,4 92,9
Керектёё кредиттери 1 962,8 96,8 1 877,7 99,7
Жана башкалар 3 268,4 101,6 3 485,0 101,3

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин (БФКМ) кредит порт-
фели 2009-жылдагы тиешелщщ кёрсёткщчкё салыштырганда 34,0 пайызга 
кёбёйщщ менен Кыргыз Республикасынын Ёнщгщщ фондусунун каражатта-
рын эске албаганда, 2010-жылдын акырына карата 12,6 млрд. сомду тщзгён. 

1.1.5-таблица. Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин кредит портфелинин 
тармактык тщзщмщ

2009 2010  

бардыгы,  
млн. сом

ёсщш арымы,  
пайыздар

бардыгы,  
млн. сом

ёсщш арымы,  
пайыздар

Кредит портфели 9 386,1 27,1 12 577,2 34,0

Айыл чарбасы 3 729,1 37,1 5 073,0 36,0
Соода жана коммерция 3 089,6 7,7 3 310,5 7,1
Жана башкалар 1 237,8 96,2 2 393,3 93,4
Кызмат кёрсётщщлёр 475,2 37,1 545,8 14,9
Керектёё кредиттери 407,4 37,0 613,3 50,5
Курулуш жана ипотека 211,1 11,8 286,4 35,7
Ёнёр жайы 174,1 3,4 205,8 18,2
Транспорт жана байланыш 38,9 -73,2 116,8 200,4
Даярдоо жана кайра иштетщщ 23,0 23,4 32,3 40,4

1.1.2. Сунуш
Отчеттук жылдын январь-март айларында ИДПнын ёсщшщнё негизги 

салымды электрэнергиясын, газды жана сууну ёндщрщщ жана бёлщштщрщщ, 
транспорт жана байланыш тармактарынын ишканалары кошушкан, бул, 
кызмат кёрсётщщлёр чёйрёсщндёгщ жана кайра иштеп чыгуу ёнёр жай ён-
дщрщшщндёгщ тёмёндёёнщн ордун жапкан. Мында, 2011-жылдын жогорку 
базасында отчеттук жылдын биринчи чейрегинде алгылыктуу ёсщш арым-
га жетишщщ, ёлкёдё экономикалык жигердщщлщктщн калыбына келишинин 
белгиси болуп саналат. 

Товарлардын жана кызмат кёрсётщщлёрдщн чогуу алгандагы сунушу-
нун кёлёмщ кароого алынып жаткан мезгил ичинде ИДПнын жалпы кёлё-
мщндё кайра иштетщщ ёнёр жай продукциялары менен 22,8 пайызга, соода 
менен 16,9 пайызга, транспорт жана байланыш менен 10,3 пайызга, айыл-
чарбасы менен 8,8 пайызга камсыз болгон. 
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2010-ж. янв-март 2011-ж. янв-март    
ёсщш 

арымы, 
пайыздар

ёсщшкё 
салым, 

 п.п.

ёсщш 
арымы, 

пайыздар

ёсщшкё 
салым, 

 п.п.

Ички дщъ продукт 16,8 16,8 0,4 0,4
Дщъ кошулган нарк 16,8 14,6 0,4 0,4

Айыл чарбасы, мергенчилик жана токой чарбасы 2,1 0,2 0,5 0,0
Тоо кендерин казып алуу ёнёр жайы -5,3 0,0 26,6 0,1
Кайра иштетщщ ёнёр жайы 105,5 13,5 -6,0 -1,3
Э/энергиясын, газды жана сууну ёндщрщщ жана бёлщштщрщщ 16,4 0,6 27,3 1,4
Курулуш 2,7 0,1 -11,8 -0,4
Соода, ремонт 0,9 0,2 -4,2 -0,7
Мейманканалар жана ресторандар 2,5 0,0 -7,0 -0,1
Транспорт жана байланыш 1,5 0,2 8,3 0,9
Финансылык ишкердщщлщк 2,1 0,0 3,9 0,0
Кыймылсыз мщлк менен операциялар, ижара -3,7 -0,2 2,7 0,1
Мамлекеттик тескёё 0,8 0,0 2,6 0,1
Билим берщщ 0,7 0,0 2,0 0,1
Саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтарды сунуштоо 0,7 0,0 1,0 0,0
Коммуналдык жана жеке кызматтарды сунуштоо -3,4 -0,1 1,1 0,0

Азык-тщлщккё таза салыктар 16,8 2,2 0,4 0,0
Булагы: УСК

1.1.6-таблица. ИДПнын ёсщшщнё/тёмёндёшщнё иштин ёзщнчё тщрлёрщнщн салымы

2011-жылдын биринчи чейрегинде алдын-ала алынган маалыматтар 
боюнча ёнёр жай ёндщрщшщнщн кёлёмщ 2010-жылдагы тиешелщщ кёрсёт-
кщчкё салыштырганда 0,8 пайызга ёскён (2010-жылдын январь-март айла-
рында ёнёр жай ёндщрщшщнщн кёлёмщ 82,6 пайызга ёскён), ал эми «Кум-
тёр» алтын кенин иштетщщ боюнча ишканаларды эске албаганда ёсщш 7,8 
пайыз деъгээлинде белгиленген, мында 2010-жылдагы ушул эле кёрсёткщч 
44,6 пайызга ёскён. Ёнёр жай ёндщрщшщнщн кёрсёткщчтёрщнщн ёнщгщщ ди-
намикасы «Кумтёр» алтын кен ишканаларында ёндщрщщнщн кёлёмщнщн тё-
мёндёгёндщгщ тууралуу маалымдап турат, бул ёз кезегинде, ёндщрщштщ 
пландаштырууга шартталган. 

Айыл чарбасында ёндщрщштщн ёсщшщ 0,5 пайыз деъгээлинде каттал-
ган (2010-жылдын январь-март айларында айыл-чарба продукцияларын 
ёндщрщщнщн кёлёмщ 2,1 пайызга ёскён).

Кызмат кёрсётщщлёр чёйрёсщ кризиске чейинки деъгээлине кайра ка-
лыптанган эмес. Алсак, алдын-ала алынган маалыматтар боюнча 2010-жыл-
дын январь-март айларындагы тиешелщщ кёрсёткщчтщн 0,6 пайызга ёсщшщнё 
салыштырганда, соода операцияларынын кёлёмщнщн 3,6 пайызга тёмён-
дёёсщ белгиленген. Анын ичинде чекене соода жщгщртщщнщн 5,4 пайызга 
кыскаруусу белгиленген.
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2010-ж. янв-март  2011-ж. янв-март   
щлщшщ,  

пайыздар
ёсщш арымы, 

пайыздар
щлщшщ,  

пайыздар
ёсщш арымы, 

пайыздар
Соода 100,0 100,6 100,0 96,4
Авто жана мото техникаларын, тетикте-
рин сатуу 3,7 99,8 3,2 96,6

Техникалык жактан тейлёё жана авто ре-
монт 0,6 110,9 0,5 108,4

Мотор майларын чекене сатуу 8,8 96,8 9,9 106,1
Дщъ соода 30,5 100,5 30,5 96,7
Чекене соода 56,3 101,2 55,7 94,6
Тиричилик буюмдарын ремонттоо 0,2 92,2 0,2 83,1
Булагы: УСК

1.1.7-таблица. Соода операцияларынын дщъщнён жщгщртщщ динамикасы жана тщзщмщ

1.2. Акча-кредит чёйрёсщндёгщ тенденциялар

Акча базасы
Акча базасы 2011-жылдын биринчи чейрегинде 7,2 пайызга тёмёндёё 

менен (2010-жылдын биринчи чейреги ичинде акча базасы 4,2 пайызга кыскар-
ган) ушул эле жылдын 1-апрелине карата 45,1 млрд. сомду тщзгён. Ал эми 
акча базасы 2011-жылдын 1-апрелине карата абал боюнча жылдык маани-
де 14,6 пайызга кёбёйгён.

Отчеттук жылдын биринчи чейрегинде акча базасынын ёзгёрщщсщнё 
(-3,5 млрд. сом) негизинен, Улуттук банктын акча базасын 4,3 млрд. сомго 
азайткан Улуттук банктын операциялары таасирин тийгизген, ал эми Ёк-
мёттщн операциялары аны 0,8 млрд. сомго кёбёйткён. салыштыруу щчщн: 
2010-жылдын ушул эле мезгилинде акча базасы 1,7 млрд. сомго тёмёндё-
гён, мында Улуттук банктын операциялары акча базасын 2,1 млрд. сомго 
кёбёйтсё, Ёкмёттщн анын ёсщшщнё кошкон салымы 0,4 млрд. сомду тщзгён.

2011-жылдын 1-апрелине карата жщгщртщщдёгщ акчалар отчеттук мез-
гил ичинде 5,6 пайызга кыскаруу менен (2010-жылдын тиешелщщ мезги-
линде азаюу 3,4 пайызды тщзгён) 40,8 млрд. сомду тщзгён. Жщгщртщщдёгщ 
акчалардын ёсщшщ жылдык мааниде 2011-жылдын апрель айына карата 
абал боюнча 18,4 пайызды тщзгён.

Кароого алынып жаткан жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгы боюн-
ча акча базасынын тщзщмщндё жщгщртщщдёгщ нак акчалардын щлщшщнщн 
2011-жылдын башталышындагы 89,1 пайыздан ушул эле жылдын март айы-
нын акырында 90,5 пайызга чейин кёбёйщщсщ жщргён, демек, коммерция-
лык банктардын Улуттук банктагы корреспонденттик эсептериндеги кара-
жаттарынын щлщшщ 10,9 пайыздан 9,5 пайызга чейин азайган. 

М2 акча топтому
М2 акча массасы (М0 + улуттук валютадагы депозиттер) 2011-жылдын 

1-апрелине карата отчеттук мезгил ичинде 4,8 пайызга (2010-жылдын би-
ринчи чейрегинде М2 акча массасы 1,7 пайызга азайган) кыскаруу менен 
51,2 млрд. сомду тщзгён. Ошондой эле М2 акча топтомун тщзщщчщлёрдщн 
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1 Банк тутумунун аналитикалык балансынын маалыматтары боюнча ёзщнё жеке адамдардын жана 
юридикалык жактардын депозиттерин, ошондой эле финансы-кредит мекемелеринин депозиттерин 
камтыйт, мында Ёкмёттщн жана резидент эместердин депозиттери эске алынбайт.

да тёмёндёёсщ байкалган: (М0) банктардан тышкаркы акча – 5,9 пайызга 
жана улуттук валютадагы депозиттер – 1,1 пайызга, анын ичинде которул-
ма депозиттер (талап боюнча тёлёнщщчщ) – 3,7 пайызга башка депозиттер-
дин (мёёнёттщщ) кёбёйщщсщндё 5,1 пайызга. 

Жылдык мааниде М2 акча массасынын ёсщшщ 2011-жылдын 1-апрели-
не карата 19,6 пайызды тщзгён.

М2Х акча топтому
Кеъири мааниде колдонулуучу М2Х акча топтому (М2 + чет ёлкё ва-

лютасындагы депозиттер) 2011-жылдын биринчи чейрегинде 3,7 пайызга 
(2010-жылдын тиешелщщ мезгилинде М2Х азаюусу 1,4 пайызды тщзгён) кы-
скаруу менен ушул эле жылдын 1-апрелине карата 66,6 млрд. сомду тщзгён. 
Ошону менен бирге эле М2Х акча массасынын аныктамасына кирген депо-
зиттердин жалпы кёлёмщ1 да 0,4 пайызга тёмёндёгён, анын ичинде улуттук 
валютадагы депозиттер 1,1 пайызга, ал эми, чет ёлкё валютасындагы депо-
зиттер 0,2 пайызга (2010-жылдын тиешелщщ мезгилинде депозиттердин кё-
лёмщ 2,3 пайызга, ал эми банктардан тышкаркы акча 3,9 пайызга тёмёндё-
гён) кыскарган. 

2011-жылдын 1-апрелине карата абал боюнча М2Х кеъири маанидеги 
акча массасы жылдык мааниде 18,3 пайызга кёбёйгён.

М2Х акча массасынын тщзщмщ отчеттук жылдын биринчи чейрегинде 
тёмёнкщчё ёзгёргён:

– банктардан тышкаркы нак акчалардын щлщшщ 59,9 пайыздан 58,5 
пайызга чейин азайган; 

– улуттук валютадагы депозиттердин щлщшщ 17,7 пайыздан 18,2 пайыз-
га чейин кёбёйгён;

– чет ёлкё валютасындагы депозиттердин щлщшщ 22,3 пайыздан 23,2 
пайызга чейин кёбёйгён.

2011-жылдын биринчи чейрегинде финансылык ортомчулуктун дара-
жасын мщнёздёгён М2Х кеъири мааниде колдонулуучу акчалардын муль-
типликатору отчеттук жылдын башталышындагы 1,424 тён, ушул эле жыл-
дын март айынын акырына карата 1,477 чейин (2010-жылдын март айынын 
акырында – 1,431) кёбёйгён.

Отчеттук жылдын биринчи чейрегинде М2Х кеъири маанидеги ак-
чалардын жщгщртщщдёгщ тездиги 2011-жылдын башталышындагы 3,6дан 
ушул эле жылдын март айындагы 3,5 чейин тёмёндёгён (2010-жылдын 
март айынын акырына карата 4,1). Мында жщгщртщщ тездигинин кайтарым 
кёрсёткщчщ - М2Х акча топтому боюнча эсептелген, экономиканы монет-
тештирщщ коэфициенти жыл башындагы 27,9 пайыздан отчеттук жылдын 
март айынын акырына карата 28,4 пайызга чейин (2010-жылдын март айы-
нын акырына карата 24,2 пайыз) кёбёйгён.
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Кароого алынып жаткан жылдын биринчи чейрегинде финансы ры-
ногундагы жагдай коммерциялык банктардагы щстёк ликвиддщщлщктщн 
ёзгёрщщсщнщн жана ёсщп жаткан инфляция деъгээлинин таасири астында 
тщптёлгён. Бщтщндёй чейрек ичинде, банктардагы щстёк камдардын деъ-
гээли тёмёндёгён, анын алкагында мамлекеттик баалуу кагаздарга кара-
та суроо-талап тёмён болгон. Бирок, кредиттик ресурстардын банктар ара-
лык рыногунда жигердщщлщк тёмён болсо, карыздык ресурстар боюнча чен 
ёскён. 

1.2.1-сщрёт. Акча топтомдорунун жылдык номиналдык ёсщш арымы
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1.2.2-сщрёт. Акча рыногунун чендеринин динамикасы
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Щстёк камдар (оъ шкала) Банктар аралык репо-операциялары боюнча чен
Эсептик чен 28 кщндщк ноталар
«Овернайт» кредити боюнча чен

2011-жылдын биринчи чейреги ичинде Улуттук банк, монетардык 
тщзщщчщ инфляцияга таасир этщщ максатында, жщгщртщщ мёёнётщ 7, 14 
жана 28 кщндщк ноталарды сунуштоонун кёлёмщн кёбёйткён. Ёз кезегин-
де, ноталарга болгон суроо-талап салыштырмалуу тёмён болгон жана бул 
баалуу кагаздарды сунуштоонун кёлёмщнё жеткен эмес. Банктардын жи-
гердщщлщгщнщн тёмён болушу ликвиддщщлщк деъгээлинин олуттуу ёзгёрщп 
туруусуна шартталган. Натыйжада, ноталардын кирешелщщлщгщ кароо-
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го алынып жаткан мезгил ичинде ёскён. Жщргщртщщ мёёнётщ 7 кщндщк но-
талардын орточо алганда кирешелщщлщгщ 2010-жылдын тёртщнчщ чейре-
гиндеги кирешелщщлщккё карата 0,4 п.п.жогорулап, 4,6 пайызды тщзсё, 14 
кщндщк ноталардыкы 1,8 п.п., 6,1 пайызга чейин, 28 кщндщк ноталардын сег-
ментинде 1,7 п.п., 6,5 пайызга чейинкини тщзгён. 2010-жылдын тиешелщщ 
мезгилиндеги кёрсёткщчкё салыштырганда Улуттук банктын 7 кщндщк но-
таларынын кирешелщщлщгщ 4,2 п.п., 14 кщндщк ноталардыкы– 5,5 п.п., 28 
кщндщк ноталардыкы да 5,5 п.п. ёскён.

1.2.3-сщрёт. Улуттук банктын кирешелщщлщк динамикасы
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Жщгщртщщ мёёнётщ 7 кщндщк ноталар Жщгщртщщ мёёнётщ 14 кщндщк ноталар
Жщгщртщщ мёёнётщ 28 кщндщк ноталар

Улуттук банктын жщгщртщщ мёёнётщ 28 кщндщк ноталарынын орточо 
мааниси катары аныкталган, акыркы тёрт аукциондо тщптёлгён эсептик 
чен, жыл башынан тартып 1,4 п.п. жогорулоо менен март айынын акрына 
карата 6,9 пайыз чегинде катталган. Буга ылайык, «овернайт» кредиттери 
боюнча пайыздык чен дагы ёсщщ менен чейректин акырында 8,3 пайызды 
тщзгён, ал эми коммерциялык банктарга берилген «овернайт» кредиттери-
нин кёлёмщ 7,9 пайыз орточо чен менен 290,0 млн. сомду тщзгён.

Жылдын январь жана февраль айларында МКОлорду жайгаштыруу 
боюнча бирден аукцион ёткёрщлгён, аларды сунуштоонун кёлёмщ суроо-
талаптын тёмён болгондугуна байланыштуу 117,0 млн. сомго чейин тёмён-
дёгён. Эки жолу ёткёрщлгён аукциондордо инвесторлордун саны щчтён аш-
кан эмес, ал эми берилген билдирмелердин саны сатуунун жарыяланган кё-
лёмщнён кыйла тёмён болгон. Бул, баалуу кагаздардын кирешелщщлщгщнщн 
ёткён чейректеги 18,9 пайыздан 19,1 пайызга чейин ёсщшщнё алып келген. 
2010-жылдын тиешелщщ мезгилине карата МКОлордун кирешелщщлщгщ 7,1 
п.п. ёскён. 

МКВлардын биринчилик рыногунда Финансы министрлиги бюд-
жеттин керектёёсщнщн артышы жана МКОлорго суроо-талаптын жок-
тугунун алкагында векселдерди сунуштоону кёбёйткён. Ошондой бол-
со да, МКВларга карата суроо-талап тёмён болгон, бул алардын кире-
шелщщлщгщнщн ёсщшщнё таасирин тийгизген. Жыйынтыгында, эмитент кээ 
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бир учуруларда сунушту тёмёндётсё, айрым аукциондорду МКВларга су-
нушталган баанын алгылыксыз болгондугуна байланыштуу, ёткён жок деп 
тааныган. МКВлардын орточо жалпы кирешелщщлщгщ бир мезгил ичинде 
орточо алганда 13,4 пайызды тщзщщ менен мурунку чейректеги кёрсёткщчкё 
салыштырганда 0,4 п.п., жогору тщптёлгён, анын ичинде 3 айлык МКВлар-
дын кирешелщщлщгщ 7,5 пайызды тщзщщ менен 2,4 п.п., 6 айлык МКВларды-
кы 1,1 п.п., 10,5 пайызга чейин ёссё, ал эми 12 айлык МКВлардын орто-
чо алынган кирешелщщлщгщ 14,8 пайызды тщзщщ менен 1,1 п.п., тёмёндё-
гён. Кирешелщщлщк боюнча, 2010-жылдын биринчи чейрегинде МКВлар-
дын кирешелщщлщгщн орточо деъгээли 7,5 п.п. кёбёйгён, кирешелщщлщктщн 
мындай жогорулоосу рыноктун дээрлик бардык сегменттеринде байкалган. 

1.2.4-сщрёт. МКВнын кирешелщщлщк динамикасы
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Кредиттик ресурстардын банктар аралык рыногунда банктардагы лик-
виддщщлщктщн басаъдоосуна карабастан, суроо-талап тёмён болгон. Ошон-
дой болсо да, ликвиддщщлщктщн тёмёндёёсщ Улуттук банктын кыска 
мёёнёттщщ ликвиддщщлщктщ сунуштоо боюнча инструменттерин кыйла жи-
гердщщ колдонушкан айрым банктарда гана байкалган. 

Кредиттик ресурстардын банктар аралык рыногунда сом тщрщндёгщ ка-
рыздардын жалпы кёлёмщ 2010-жылдын тёртщнчщ чейрегиндеги ушундай 
эле кёрсёткщчкё салыштырганда 34,8 пайызга кыскаруу менен 972,8 млн. 
сомду тщзгён. Бщтщмдёрдщн олуттуу щлщшщ репо операциялар сегментинде 
келишилген, алардын чендери финансы рыногунун башка сегменттеринде 
чендердин ёсщшщнщн таасири астында, чейрек ичинде ёскён. Репо операци-
яларынын жалпы кёлёмщ ёткён чейректеги кёрсёкщчкё салыштырганда 34,8 
пайызга кыскаруу менен отчеттук жылдын биринчи чейрегинде 972,8 млн. 
сомду тщзгён. Жёнёкёй кредиттик операциялардын кёлёмщ сом тщрщндё 64,9 
пайызга азаюу менен 78,0 млн. сом чегинде катталган. Репо операциялары 
боюнча орточо салмактанып алынгн пайыздык чен 1,8 п.п., 6,8 пайызга чей-
ин, ал эми кредиттик операциялар боюнча 1,9 п.п. 7,0 пайызга чейин ёскён. 
2010-жылдын тиешелщщ чейрегиндеги орточо салмактанып алынган ченге 
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1 Улуттук банктын кошумча баа берщщлёрщн эске алуу менен КР УСКнын жана МБКнын маалымат-
тары боюнча, эгер башкасы кёрсётщлбёсё. 

салыштырганда репо операциялары боюнча чен 4,7 п.п. ёссё, ал эми улуттук 
валютадагы кредиттик операциялар ишке ашырылган эмес. 

Ички банктар аралык кредит рыногунда чет ёлкё валютасындагы опе-
рациялар сегментинде бщтщмдёрдщн кёлёмщ 48,4 млн. сом эквивалентин, ал 
эми алар боюнча чен – 1,0 пайызды тщзгён.

1.3. Тышкыэкономикалык шарттар 

Соода балансы1

Алдын-ала алынган маалыматтар боюнча Кыргыз Республикасынын 
соода балансынын тартыштыгы 2010-жылдын биринчи чейрегиндеги кёр-
сёткщчкё салыштырганда 58,5 пайызга кёбёйщщ менен 2011-жылдын би-
ринчи чейрегинде 241,6 млн. АКШ долларын тщзгён. 

Отчеттук мезгил ичинде тышкы соода жщгщртщщ 2010-жылдагы тие-
шелщщ мезгилге салыштырганда 11,9 пайызга ёсщщ менен 1 214,9 млн. АКШ 
долларын тщзгён. Кыргызстандын соода мамилелеринин ёсщш динамика-
сы КМШ ёлкёлёрщ сыяктуу эле, алыскы чет ёлкёлёр менен да бирдей бол-
гон, мында алардын салыштырма салмагынын катышы, жалпысынан тыш-
кы соода операциялардын кёлёмщ, тиешелщщлщгщнё жараша 44,4 жана 56,6 
пайыз чегинде катталган. 

1.3.1-сщрёт. Тышкы соода
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Товарлардын экспорту (ФОБ баасында) отчеттук жылдын биринчи 
чейрегинде ёткён жылдын ушул эле чейрегине салыштырганда 4,2 пайыз-
га кёбёйщщ менен 486,7 млн. АКШ долларын тщзгён. Мындай тенденция-
нын тщптёлщшщ, негизинен КМШ ёлкёлёрщнё экспорттук берщщлёрдщн 22,1 
пайызга же 27,7 млн. АКШ долларына кёбёйщщсщ менен шартталган, ал эми 
ошол эле учурда, алыскы чет ёлкёлёргё 2,3 пайызга же 7,9 млн. АКШ дол-
ларына кыскарган. Мында, алтынды эске албаганда экспорт 9,6 пайызга 
кыскаруу менен 205,3 млн. АКШ доллар ёлчёмщндё тщптёлгён.



17

1-глава. Кыргыз Республикасындагы экономикалык абал 

1 Мында жана мыендан ары Улуттук банктын кошумча баа берщщлёрщн эске алуу менен КР УСКнын 
жана МБКнын маалыматтары боюнча.

Отчеттук мезгил ичинде экспорттолуучу товарлардын негизги топто-
рунун салыштырма салмагы1 тёмёнкщчё тщптёлгён: аралык товарлар экс-
порттун чогуу алгандагы кёлёмщнщн 71,4 пайызын, ал эми керектёё товар-
лары 18,6 пайызды, энергопродукциялар – 6,1 пайызды, чийки заттар жана 
инвестициялык товарлар, тиешелщщлщгщнё жараша 2,1 жана 1,8 пайызды 
тщзгён. 

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде аралык товарлардын экспорту 
21,3 пайызга кёбёйщщ менен 313,8 млн. АКШ долларга жеткен. Алтын, мур-
дагыдай эле, бул статьяны негизги тщзщщчщлёрдён болуп саналган, анын 
экспортунун кёлёмщ 281,3 млн. АКШ долларына жетщщ менен 17,3 пай-
ызды тщзгён. Алтынды берщщлёрдщн кёбёйщщсщ экспорттук баанын 36,3 
пайызга ёсщшщ менен тщшщндщрщлёт, мында берщщлёрдщн физикалык кё-
лёмщнщн 14,0 пайызга кыскаруу су белгиленген.

Керектёё товарларынын экспорту 81,7 млн. АКШ долларын тщзщщ ме-
нен 33,1 пайызга ёскён. Бул статья боюнча экспорттун кёбёйщщсщнё азык-
тщлщк товарларын берщщлёр менен негизги салым кошулган, анын кёлёмщ 
64,3 пайызга же 16,4 млн. АКШ долларына ёскён. Биринчи кезекте бул, 
жашылчалардын экспортунун 75,4 пайызга (18,2 млн. АКШ долларына) 
ёсщшщ болгон, ал экспорттук баанын тёмёндёёсщндё берщщлёрдщн физи-
калык кёлёмщнщн олуттуу ёсщшщ менен шартталган. Ошондой эле, берщ-
щлёрдщн физикалык кёлёмщнщн кёбёйщщсщ сыяктуу эле, экспорттук баалар-
дын ёсщшщнщн натыйжасында, жемиштердин экспортунун кёбёйщщсщ (2,3 
эсеге же 1,7 млн. АКШ долларына) белгиленген.

Азык-тщлщктён башка товарлар тщзщмщндё кийим жана ага тиешелщщ 
буюмдар (13,1 пайызга же 2,9 млн. АКШ долларына) жана унаалар (2,7 эсе-
ге же 0,6 млн. АКШ долларына) сыяктуу товардык позициялар боюнча – 
негизинен берщщлёрдщн физикалык кёлёмщнщн кёбёйщщсщнщн эсебинен экс-
порттун ёсщшщ байкалган.

Энергопродукциялардын экспорту 2011-жылдын биринчи чейрегинде 
26,7 млн. АКШ долларын тщзщщ менен 10,1 пайызга ёскён. Энергопродук-
циялардын экспортунун негизги товардык номенклатурасында берщщлёрдщн 
ёсщшщ авиакеросиндин экспорту боюнча (10,1 пайызга же 1,2 млн. АКШ 
долларына) белгиленген. 

Ушуну менен катар эле, берщщлёрдщн физикалык кёлёмщнщн кыйла кё-
бёйщщсщ, баалардын тёмёндёёсщнё салыштырганда, электрэнергиянын экс-
портунун нарктык кёлёмщнщн 57,0 пайызга же 1,2 млн. АКШ долларына 
кёбёйщщсщнё таасирин тийгизген.

Чийки заттардын экспорту 86,5 пайызга кыскаруу менен 9,4 млн. АКШ 
долларын тщзгён. Бул категориянын салыштырма салмагы экспорттун жал-
пы кёлёмщндё 14,5 пайыздык пунктка кескин тёмёндёё менен 2,1 пайызды 
тщзгён. Бул, отчеттук мезгил ичинде органикалык эмес химиялык заттар-
ды берщщлёрдщн токтотулушу менен тщшщндщрщлёт, ал эми 2010-жылдын 
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ушундай эле мезгилинде бул товардык позицияны берщщлёр чийки заттар-
дын бщтщндёй экспортунун 88,0 пайызын тщзгён. Мындай тёмёндёё пахта-
ны (эки эсеге же 2,2 млн. АКШ долларына) жана ири мщйщздщщ малдын те-
рилерин берщщлёрдщн ёсщшщ (4,1 эсеге же 1,3 млн. АКШ долларына) менен 
жарым-жартылай компенсацияланган. 

Географиялык тщзщмдё кароого алынып жаткан мезгил ичинде товар-
лардын экспортунун олуттуу щлщшщ алыскы чет ёлкёлёр тобуна (чогуу ал-
гандагы экспорттон 74,6 пайыз) туура келет. Мурдагыдай эле, Швейцария 
(32,9 пайыз), бул топтун ичинен эъ ири ёнёктёштён болуп саналат. Мында, 
БАЭ жана АКШ сыяктуу ёлкёлёрдщн позициясынын ёзгёргёндщгщ байкал-
ган. БАЭнин экспорттун жалпы кёлёмщндёгщ щлщшщ 2010-жылдын бирин-
чи чейрегиндеги 50,7 пайызга каршы, 32,3 пайызды тщзгён, бул аталган ёл-
кёгё алтынды берщщлёрдщн олуттуу тёмёндёшщ менен тщшщндщрщлёт. Ал 
эми химиялык элементтерди берщщлёрдщн токтотулгандыгынын натыйжа-
сында АКШнын щлщшщ 11,3 пайыздан 0,03 пайызга чейин тёмёндёгён. 

КМШ ёлкёлёрщнщн щлщшщ экспорттун чогуу алгандагы кёлёмщнщн 
25,4 пайызын тщзгён. Бажы Союзуна катышуучу ёлкёлёргё экспорттун 
кёлёмщ биринчи чейректе абсолюттук мааниде 32,1 пайызга же 22,0 млн. 
АКШ долларына кёбёйгён. Мында Россия менен Казакстан кыргыз экспор-
тун негизги керектёёчщлёрдён болушкан. 

Товарлардын ФОБ баасындагы импорту1 отчеттук жылдын бирин-
чи чейрегинде 17,6 пайызга ёсщщ менен 728,3 млн. АКШ долларын тщзгён. 
Кёбщнчё алыскы чет ёлкёлёрдён импорт ёскён (30,3 пайызга), ал эми КМШ 
ёлкёлёрщнён импорттун ёсщшщ 8,3 пайызды тщзгён.

Функционалдык тщзщмгё ылайык2, 2011-жылдын биринчи чейрегинин 
жыйынтыгы боюнча импорттук операцияларда эъ ири товардык категория-
лардан болуп керектёё товарлары (импорттун чогуу алгандагы кёлёмщнён 
37,2 пайыз), энергопродукциялар (24,3 пайыз) жана аралык товарлар (21,2 
пайыз) саналышкан.

Отчеттук мезгилде керектёё багытындагы товарлардын импорту 27,1 
пайызга кёбёйщщ менен 293,0 млн. АКШ доллар кёлёмщнё жеткен. Мында, 
азык-тщлщк товарларынын 20,4 пайызга ёсщшщ сыяктуу эле, азык-тщлщктён 
башка товарлардын тщшщщлёрщнщн да 32,3 пайызга ёсщшщ белгиленген.

Азык-тщлщк товарларынын тщзщмщндё тщшщщлёрдщн физикалык кё-
лёмщнщн кёбёйщщсщ сыяктуу эле, импорттук баалардын ёсщшщнщн натый-
жасында канттын импортунун нарктык мааниде (20,3 пайызга же 3,0 млн. 
АКШ долларына) ёсщшщ белгиленген. Мындан тышкары, кёбщнчё баалар-
дын ёсщшщнщн эсебинен ёсщмдщк майынын импортунун кёлёмщ (12,9 пай-
ызга же 1,0 млн. АКШ долларына) кёбёйгён. Ушуну менен бирге эле, баалар-
дын ёсщшщнё салыштырганда, физикалык кёлёмдщн тёмёндёёсщ жемиш-
тердин (41,5 пайызга же 3,9 млн. АКШ долларына), кщрщчтщн (43,6 пайыз-

1 СИФ импорту 788,4 млн. АКШ долларын, ал эми соода балансынын тартышыгы 301,7 млн. АКШ 
долларын тщзгён.
2 Мында жана мындан ары Улуттук банктын кошумча баа берщщлёрщн эске алуу менен КР УСКнын 
жана МБКнын маалыматтары боюнча.
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га же 1,3 млн. АКШ долларына) импортунун нарктык кёлёмщнщн тёмён-
дёёсщнё таасирин тийгизген. 

Азык-тщлщктён башка товарлардын курамында дары-дармектердин 
(20,5 млн. АКШ долларына) импорту эки эсеге кёбёйгён. Мындан тышка-
ры, баалардын ёсщшщнщн эсебинен эфир майларынын импортунун кёлёмщ 
(10,0 пайызга же 1,3 млн. АКШ долларына) да кёбёйгён. Ушуну менен ка-
тар эле, жеъил автомобилдердин (42,2 пайызга же 1,7 млн. АКШ доллары-
на) жана шейшептердин (78,0 пайызга же 1,7 млн. АКШ долларына) им-
портунун нарктык кёлёмщнщн тёмёндёёсщ катталган.

Энергопродукциялардын импорту отчеттук мезгил ичинде 0,8 пайыз-
га тёмёндёгён жана 191,6 млн. АКШ долларын тщзгён. Энергопродукциялар-
дын 70,0 пайыздан кёбщрёёгщ мунай заттарынын тщшщщлёрщнё туура кел-
ген, анын кёлёмщ кароого алынып чейрек ичинде 2010-жылдын тиешелщщ 
чейрегине салыштырганда 14,7 пайызга тёмёндёгён, бул негизинен, берщ-
щлёрдщн физикалык кёлёмщнщн 37,7 пайызга тёмёндёёсщнё шартталган, 
мында баалардын 36,9 пайызга кёбёйщщсщ белгиленген. Тщшщщлёрдщн фи-
зикалык кёлёмщнщн кыскаруусунан улам, авиакеросиндин жана дизель 
отунунун импортунун нарктык кёлёмщ тёмёндёгён, мында автомобиль 
бензининин тщшщщлёрщнщн кёлёмщ бир аз ёскён. Жаратылыш газынын 
тщшщщлёрщнщн физикалык кёлёмщнщн ага карата импорттук баалардын ёс-
щшщнё салыштырганда олуттуу кыскаруусу, нарктык маанисинде тёмёндё-
ёсщн (17,1 пайызга же 3,5 млн. АКШ долларына) шарттаган.

Аралык товарлардын тобу боюнча импорттун кёлёмщ 167,3 млн. АКШ 
долларын тщзгён, бул 2010-жылдын ушундай эле мезгилиндегиден 25,0 
пайызга жогору. Баа жана сандык факторлордун таасиринен улам жер се-
мирткичтердин тщшщщлёрщ (38,7 пайызга же 3,0 млн. АКШ долларына) кё-
бёйгён. Ошондой эле, баалардын эки эседен кёбщрёёк ёсщшщнщн эсебинен 
резина дёъгёлёктёрщнщн тщшщщлёрщнщн кёбёйщщсщ (30,5 пайызга же 2,4 
млн. АКШ долларына) белгиленген. 

Импорттук баалардын тёмёндёёсщ менен катар эле, тщшщщлёрдщн фи-
зикалык кёлёмщнщн кыскаруусу кагаздын (25,5 пайызга же 1,4 млн. АКШ 
долларына) жана боечу жана ийлёёчщ заттардын импортунун (53,8 пайызга 
же 1,5 млн. АКШ долларына) кыскаруусуна алып келген.

Мындан тышкары, тщшщщлёрдщн физикалык кёлёмщнщн кыскаруусу-
нун эсебинен чоюндун жана болоттун (12,5 пайызга же 2,8 млн. АКШ дол-
ларына), кездемелердин (14,2 пайызга же 1,2 млн. АКШ долларына) жана 
пластмассанын (31,4 пайызга же 1,2 млн. АКШ долларына) импортунун кё-
лёмщ тёмёндёгён.

Географиялык тщзщмгё ылайык, импорттун негизги щлщшщ КМШ ёл-
кёлёрщнён – 52,5 пайыз тщшкён. Алыскы чет ёлкёлёрдщн щлщшщ 47,5 пайызды 
тщзгён. Бажы Союзуна кирген ёлкёлёрдён импорт 1,9 пайызга же 6,5 млн. 
АКШ долларына азайган. Импорттук операциялар боюнча Кыргызстандын 
негизги ёнёктёш ёлкёлёрщнён болуп Россия (чогуу алгандагы импорттон 
26,1 пайыз), Кытай (16,6 пайыз), Казакстан (10,8 пайыз) жана АКШ (9,7 
пайыз) саналышкан.
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1.4. Валюта курсу

2011-жылдын биринчи чейрегинде АКШ долларынын курсунун ёсщш 
арымы ички валюта рыногунда кыйла басаъдаган. Буга банктардын кар-
дарларынын экспорттук-импорттук эсептешщщлёрщндёгщ убактылуу ажы-
рымдардын азаюусу, ошондой эле сом ликвиддщщлщгщнщн жетишсиздиги-
не дуушар болушкан айрым банктар тарабынан валютаны сунуштоонун 
кёбёйщщсщ ёбёлгё тщзгён. Мындан тышкары, отчеттук чейректин алгачкы 
эки айы ичинде Улуттук банк, АКШ долларын сатуу менен рынокто жи-
гердщщлщгщн кёрсёткён, натыйжада банктарда валюталардын калдыктары 
ёскён жана март айында АКШ долларынын курсунун 0,5 пайызга тёмён-
дёёсщ белгиленген.

Бир чейрек ичинде Улуттук банктын АКШ долларын сатуу боюнча 
операцияларынын кёлёмщ 7,3 пайызга, 62,5 млн. АКШ долларына чейин 
кёбёйгён. Ал эми АКШ долларын сатып алуу боюнча операциялар ишке 
ашырылган эмес. 2010-жылдын тиешелщщ чейрегине салыштырганда Улут-
тук банктын валютаны сатуу боюнча операцияларынын кёлёмщ 15,3 пайыз-
га ёскён. 

АКШ долларынын эсептик курсу март айынын акырына карата жыл 
башынан тартып 0,3 пайызга жогорулоо менен 47,2448 сом/АКШ долларын 
тщзгён (2010-жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгы боюнча АКШ дол-
ларынын эсептик курсу 2,6 пайызга ёскён). 

1.4.1-сщрёт. АКШ долларынын эсептик курсунун ёзгёрщш арымы
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1  Кыргыз Республикасынын УСКнын маалыматтары боюнча.

2-глава. Инфляция жана аны тщзщщчщлёр 

2.1. Керектёё бааларынын индексинин динамикасына 
анализдёёлёр1

Инфляциянын жылдык мааниси (2011-жылдын март айынан 2010-жыл-
дын март айына карата) 20,8 пайызды, ал эми 2009-жылдын тиешелщщ мез-
гилинде – 4,3 пайызды тщзгён. Керектёё бааларынын индексинин тамак-аш 
азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга олуттуу ёсщшщ белгиленген. 
Товарлардын бул тобу жылдык мааниде 35,3 пайызга кымбаттаган. Азык-
тщлщк товарларына карата баанын 8,8 пайызга жогорулоосу катталса, баа-
лардын ёсщшщ алкоголдуу ичимдиктерге жана тамеки заттарына 13,5 пай-
ыз, акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёрщнё 11,1 пайыз катталган.

Баалардын мындай динамикасы ички рыноктун республикада сыяктуу 
эле, негизги соода ёнёктёш ёлкёлёрдё да азык-тщлщк, кёбщнчё айыл чарба 
продукциялары менен (алсак, дан жана май алынуучу ёсщмдщктёр) начар 
камсыз болушу менен аныкталган.

2.1.1-сщрёт. КБИнин жылдык динамикасы жана аны тщзщщчщлёр
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Тамак-аш азыктары жана алкоголсуз суусундуктар Алкоголдук ичимдиктер, тамеки
Азык-тщлщктён башка товарлар Кызмат кёрсётщщлёр
КБИ

2011-жылдын биринчи чейрегинде керектёё бааларынын индекси 
106,4 пайыз (2010-жылдын биринчи чейрегинде 104,8 пайыз) деъгээлинде 
тщптёлгён. Анын ичинде тамак-аш азыктарына ичимдиктерге жана тамеки 
заттарына 101,2 пайызды, азык-тщлщктён башка товарларга – 101,5 пайыз-
ды, акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёргё – 102,1 пайызды тщзгён.

2.1.1. Азык-тщлщк товарларына карата баалардын динамикасы
Ички рынокто баа жагдайы жалпысынан, ёсщшкё ык койгон тенден-

ция менен мщнёздёлгён. Азык-тщлщк товарларына баалар жылдык мааниде 
2011-жылдын март айынын жыйынтыгы боюнча 35,3 пайызга (2010-жыл-
дын тиешелщщ мезгилинде баалар жылдык мааниде ёзгёрщщсщз калган) жо-
горулаган. Республикада жана ири ёндщрщщчщ ёлкёлёрдё ички жана им-
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порттук баалардын ёсщшщнщн тездешине таасир эткен, тщшщмдщщлщктщн 
начар болушу, ички рынокто буудайдын жана андан жасалган азыктардын 
наркына кысым жасоосун уланткан. Алсак, «нан азыктары жана таруу» то-
вардык тобу боюнча баа 45,2 пайызга, анын ичинде биринчи сорттогу буу-
дай уну 79,8 пайызга кымбаттаган. Сщт азыктарына карата баа 15,8 пайыз-
га, мёмё-жемиш продукцияларына 43,6 пайызга жогорулаган.

2.1.2- сщрёт. Азык-тщлщк товарларга баалардын жылдык динамикасы
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Тамак-аш азыктары жана алкоголсуз ичимдиктер Нан азыктары жана таруу
Эт   Сщт азыктары, сыр жана жумуртка       
Май жана тоъ май                           Жашылчалар жана жемиштер                       

Кароого алынып жаткан жылдын биринчи чейрегинде айыл-чарба про-
дукцияларын ёндщрщщчщлёрдщн товарлардын бардык тщрлёрщ боюнча баа-
ны, ёткён жылдагы тиешелщщ кёрсёткщчкё салыштырганда жогорулаткан-
дыгы белгиленген. Алсак, ёндщрщщчщлёрдщн буудайга карата баасы жыл-
дык мааниде 104,9 пайызга, жашылчаларга – 79,6 пайызга, этке (тирщщ сал-
магында) – 16,5 пайызга, сщт азыктарына – 0,9 пайызга жогорулаган.

2.1.3-сщрёт. Айыл чарба продукцияларынын айрым тщрлёрщнё ёндщрщщчлёрдщн 
бааларынын жылдык динамикасы
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Буудай Жашылчалар Картошка
Эт (тирщщ салмагында) Чийки сщт Яйца

Отчеттук жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгы боюнча, мёмё же-
миш продукцияларына карата бул мезгилге мщнёздщщ болгон баа динами-
касы байкалган: жемиштер 4,8 пайызга, ал эми жашылчалар –33,6 пайызга 
кымбаттаган. Жылдык мааниде «жемиштер жана жашылчалар» товардык 
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тобу 43,6 пайызга кымбаттаган: жемиштерге баа 38,4 пайызга, жашылча-
ларга – 45,1 пайызга ёскён.

Кантка карата баа республика боюнча ёсщшщн уланткан, ал ички 
ёндщрщштё муктаждыктын начар камсыз болушуна шартталган (Кыргыз 
Республикасынын Айыл-чарба министрлигинин маалыматы боюнча Кыр-
гызстан кант менен 73 пайыз камсыз болгон. Алсак, 2011-жылдын биринчи 
чейреги ичинде кантка карата баанын ёсщшщ республика боюнча 15,2 пайыз-
ды, ал эми жылдык мааниде 19,3 пайызды тщзгён.

2011-жылдын март айынын жыйынтыгы боюнча эт азыктары 33,3 
пайызга кымбаттаган. Этке карата баанын мындай жогору болушу, эт азык-
тарынын кёмщскё экспорту жана 2010-жылдын декабрь айында Нарын об-
ластында кардын калыъ тщшщшщнё байланыштуу малдын кырылышы, жем-
ге баанын ёсщшщ, ошондой эле ортомчулар тарабынан баалардын жасалма 
кётёрщлщп жиберилиши менен тщшщндщрщлёт. 

Импортко кёз карандуулуктун жогору болушунан улам, Россияда май 
алынуучу ёсщмдщктёрдщн тщшщмщнщн начар болушу жана Казакстандан 
ёсщмдщк майын чыгарууга тыюу салуулардын узартылышы, май жана тоъ 
майлар рыногунда баалардын ёсщшщнё тщрткщ берщщдё. Алсак, «май жана 
тоъ майлар» тобу боюнча баалардын жылдык ёсщш арымы 2011-жылдын 
март айынын жыйынтыгы боюнча 40,4 пайызды тщзгён.

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде сезондук факторлордон улам 
сщт азыктарына керектёё бааларынын бир аз жогорулагандыгы белгилен-
ген, ал 2,6 пайызды тщзгён жана жылдык эсептёёдё сщт азыктары 15,8 
пайызга кымбаттаган. 

2.1.2. Азык-тщлщктён башка товарларга баалардын динамикасы
Азык-тщлщктён башка товарларга баалардын индексинин ёсщшщ жыл-

дык мааниде 8,8 пайызды тщзгён, бул 2010-жылдын тиешелщщ кёрсёт-
кщчщнён 3,6 п.п. тёмён. Алсак, кийимге жана бут кийимге баа 17,6 пайызга 
жогорулаган, мындай жагдай кёбщнчё, кийимди тазалоонун, оъдоонун жана 
прокатка алуунун 26,0 пайызга, бут кийим оъдоонун 30,1 пайызга кымбат-
тоосунун эсебинен улам тщптёлгён. Турак-жай кызмат кёрсётщщлёрщнё баа-
нын тёмёндёёсщ катталган, ал жыл ичинде 7,8 пайызга арзандаган. Товар-
лардын бул тобу боюнча баалардын динамикасын аныктоочу болуп, элек-
трэнергиясына, газга жана отундун башка тщрлёрщнё тарифтердин жылдык 
мааниде 10,7 пайызга тёмёндёёсщ саналган. Щй буюмдарына жана тиричи-
лик техникаларына баанын 8,2 пайызга ёсщшщ белгиленген. Мындай ди-
намиканын тщптёлщшщнё айнек буюмдарынын, ашкана аспаптарынын 12,2 
пайызга, ал эми текстиль буюмдарынын 7,6 пайызга кымбаттоосу негизги 
себеп болгон. Кщйщщчщ- майлоочу материалдардын наркы жылдык мааниде 
16,1 пайызга ёскён: бензинге баа 14,9 пайызга, дизель отунуна – 29,6 пай-
ызга ёскён. Бул товардык топ боюнча Россиядан жана Казакстандан мунай 
заттарынын бажы алымысыз алынып келщщлёрщнё байланыштуу, баалар-
дын жылдык ёсщш арымынын басаъдоосу белгиленген.
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2.1.3. Кызмат кёрсётщщлёргё баалардын динамикасы
Кароого алынып жаткан мезгил ичинде акы тёлёнщщчщ кызмат кёр-

сётщщлёргё баалардын индекси жылдык ёлчёёдё 11,1 пайызга (2010-жыл-
дын ушулндай эле мезгилинде 3,6 пайызга) ёскён. Бул топто индекстин 
ёсщшщ, негизинен, ресторандардын жана мейманканалардын кызмат кёр-
сётщщлёрщнщн 18,7 пайызга кымбатташынын эсебинен жщргён, бул азык-
тщлщк товарларынын, ошондой эле транспорттук кызмат кёрсётщщлёрдщн 
(+11,4 пайызга) жана эс алууну уюштуруу кызмат кёрсётщщлёрщнщн нар-
кынын (+20,3 пайызга) кымбатташына байланыштуу болгон. Саламаттык-
ты сактоо жана билим берщщ кызмат кёрсётщщлёрщнщн наркынын тиеше-
лщщлщгщнё жараша, 7,7 жана 7,6 пайызга кёбёйщщсщ байкалган. 

2.1.4-сщрёт. Азык-тщлщктён башка товарларга баалардын динамикасы
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Электрэнергиясы, газ жана отундун башка тщрлёрщ

2.1.5-сщрёт. Акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёргё карата баалардын жылдык 
динамикасы
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Кызмат кёрсётщщлёр Транспорттук кызмат кёрсётщщлёр
Саламаттыкты сактоо Билим берщщ
Ресторандар жана мейманканалар

2.1.4. Аймактарда керектёё бааларынын динамикасы 
2011-жылдын март айынын жыйынтыгы боюнча республиканын бар-

дык областтарында керектёё бааларынын жалпы дегээлинин ёсщшщнщн 
уланып жатышы байкалган. Кёбщнчё областтарда инфляциянын деъгээли 
жылдык эсептёёдё 17-27 пайыздын чегинде ёзгёрщп турган. Алсак, Баткен 
областында баалар 26,6 пайызга, Нарын областында – 26,7 пайызга, Ош 
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областында – 23,2 пайызга, Жалал-Абад жана Чщй областтарында – тиеше-
лщщлщгщнё жараша 22,0 жана 21,0 пайызга жогорулаган. Ал эми Ысык-Кёл 
жана Талас областтарында баалар, тиешелщщлщгщнё жараша 18,8 жана 17,6 
пайызга ёскён. Баалардын жалпы деъгээлинин жогорулашынын негизги 
фактору болуп, азык-тщлщк жана азык-тщлщктён башка товарларга карата 
баанын ёсщшщ саналган. 

Республиканын борборунда баанын 18,8 пайызга ёсщшщ белгиленген, 
мында, тамак-аш азыктары 30,5 пайызга, алкоголдуу суусундуктар менен 
тамеки заттары– 15,3 пайызга, азык-тщлщктён башка товарлар – 9,4 пайызга 
жана акы тёлёнщщчщ кызмат кёрсётщщлёр 9,3 пайызга кымбаттаган.

2.1.6-сщрёт. Региондордогу КБИнин жылдык динамикасы

2010-ж. март

100
102
104
106
108
110
112
114

Баткен обл.

Жалалабат обл.

Ысык-Кёл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чщй обл.

Бишкек ш.

2011-ж. март

110

115

120

125

130
Баткен обл.

Жалалабат обл.

Ысык-Кёл обл.

Нарын обл.

Ош обл.

Талас обл.

Чщй обл.

Бишкек ш.

2.2. Базалык инфляция

Базалык инфляция баалардын кыска мёёнёттщщ, тщзщмдщк жана сезон-
дук ёзгёрщщлёрщн жокко чыгаруучу инфляциянын тренди катары анык-
талат, башкача айтканда, инфляциянын кёрсёткщчщнщн эсебинен начар 
тщшщмдщщлщк, КММ рыногундагы баа таасирлери, тарифтердин админи-
стративдик ёзгёрщщлёрщ сыяктуу, сезондук жана тышкы факторлор менен 
шартталган, товарларга баалардын ёсщшщ алынып салынат. 

Тёмёндё жёнёкёй алып салуу ыкмасы менен эсептелген, базалык ин-
фляциянын динамикасы чагылдырылган. Бул ыкма керектёё бааларынын 
индексинен баалары, эрежедегидей эле, бир жолку жана/же кыска мёё-
нёттщщ мщнёзгё ээ, тышкы соккуларга ийкемдщщ болгон товарлардын жана 
кызмат кёрсётщщлёрдщн белгилщщ бир категорияларын же максаттуу топто-
рун алып салууну болжойт. Мурдатан бери эле, мындай товарларга кээ бир 
азык-тщлщк товарлары, энергия алып жщрщщчщлёр жана Ёкмёт тарабынан 
административдщщ белгиленген тарифтер кирет. 

 2010-жылдын апрелинен тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук 
статистка комитети жёнёкёй алып салуу ыкмасы менен базалык инфляция-
ны эсептёёнщ баштаган (2010-жылдын 29-апрелиндеги №9 бекитилген ык-
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мага ылайык). Эсептёё учурунда сщт, кант, мёмё жемиш жана алкоголдук-
тамеки продукцияларынын айрым тщрлёрщ, КММ, «электр энергиясы, газ 
жана отундун башка тщрлёрщ» товардык тобу, жщргщнчщлёрдщ ташуу транс-
портунун, байланыш жана башка айрым кызмат кёрсётщщлёр сыяктуу то-
варлар алынып салынат. Бщтщндёй алганда алынып салынуучу товарлар-
дын щлщшщ жалпы керектёё корзинансынын 25 пайызын тщзёт.

Кыргыз Республикасынын УСКсынын ыкмасы боюнча базалык ин-
фляциянын мааниси 2011-жылдын март айынын жыйынтыгы боюнча жыл-
дык мааниде 21,5 пайызды, ал эми «тазаланбаган» инфляция 20,8 пайызды 
тщзгён.

2.2.1-сщрёт. Базалык инфляциянын эсептик кёрсёткщчщнщн жылдык динамикасы
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КБИ 2-базалык инфляция
4-базалык инфляция 1-базалык инфляция
3-базалык инфляция УСКнын базалык инфляциясы

Базалык инфляция 1 – товарлардын тёмёнкщ тщрлёрщ алынып салынат: 
1) нан азыктары жана таруу 2) май жана тоъ майлар 3) жемиштер жана жа-
шылчалар; 4) газ 5) ремонт жана курулуш иштери щчщн материалдар

Базалык инфляция 2 – товарлардын тёмёнкщ тщрлёрщ алынып салынат: 
1) эт 2) жемиштер жана жашылчалар 3) газ; 4) ремонт жана курулуш иште-
ри щчщн материалдар

Базалык инфляция 3 – товарлардын тёмёнкщ тщрлёрщ алынып салынат: 
1) нан азыктары жана таруу 2) сщт азыктары 3) жемиштер жана жашылча-
лар; 4) газ 5) ремонт жана курулуш иштери щчщн материалдар

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

Базалык инфляция УСК – сщт, кант, мёмё жемиш жана алкоголдук-
тамеки продукцияларынын айрым тщрлёрщ, КММ, «электр энергиясы, газ 
жана отундун башка тщрлёрщ» товардык тобу, жщргщнчщлёрдщ ташуу транс-
порту, байланыш жана башка айрым кызамт кёрсётщщлёр сыяктуу товарлар 
алынып салынат.
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3-глава. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
акча-кредит саясаты боюнча чечимдери 

3.1. Улуттук банк Башкармасынын негизги чечимдери

Тёмёндё, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 
акча-кредит саясаты боюнча 2011-жылдын биринчи чейрегинде кабыл 
алынган негизги чечимдери келтирилген:
1. 2011-жылдын 26-январында Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Банктар-

ды рефинансылоонун адистештирилген фонду» (БРАФ) ЖЧКсынын 
ишине тиешелщщ чечим кабыл алынган:
– Экономикалык жигердщщлщккё андан-ары дем берщщ максатында, 

Улуттук банк Башкармасынын №4/9 токтому менен «БРАФ» ЖЧКсын 
кредиттёёнщн бардык багыттары боюнча пайыздык ченди тщзщщ щчщн 
«1» ёлчёмщндёгщ бирдиктщщ оъдоо коэфициентинин аракеттенщщ мёё-
нётщ 2011-жылдын 1-июлуна чейин узартылсын. Буга чейин «1» деъ-
гээлиндеги бирдиктщщ оъдоо коэфициенти Улуттук банк Башкарма-
сынын 2010-жылдын 3-майындагы №26/1 токтому менен белгилен-
ген.

– «Фермерлердин кредит алууга мщмкщнчщлщгщ» долбоорун ишке ашы-
руунун алкагында Кыргыз Республикасынын Ёкмётщнщн 2011-жыл-
дын 19-январындагы №12 токтомуна ылайык «БРАФ» ЖЧКсына 
Кыргыз Республикасынын Ёкмётщнён 1 млрд. сом тартуу маселеси 
Улуттук банк Башкармасынын №4/10 токтому менен жактырылган. 
Буга ылайык, «БРАФ» ЖЧКсынын банктарды рефинансылоо саяса-
тына Улуттук банк Башкармасынын №4/11 жана №4/12 токтомдору 
менен «Фермерлердин кредит алууга мщмкщнчщлщгщ» долбоорунун 
алкагында банктарга кредиттик каражаттарды берщщнщн шарттарына 
жана тартибине тиешелщщ ёзгёртщщлёр жана толуктоолор киргизил-
ген. 

2. Банк тутумундагы ликвиддщщлщктщ жёнгё салуу максатында, Улуттук 
банк Башкармасынын 2011-жылдын 25-февралындагы №10/9 токто-
му менен коммерциялык банктардын милдеттщщ камдарынын ёлчёмщн 
эсептик базадан 8,0 дон 9,0 пайызга чейин жогорулатуу жагына кайра 
каралган. Бул токтом 2011-жылдын 14-мартынан тартып кщчщнё кирген. 

3. Учурда орун алган жагдайга баа берщщ, ошондой эле кыска мёёнёттщщ 
мезгилде тиешелщщ акча кредит саясатын жщргщзщщнщн сценарийлерин 
иштеп чыгуу щчщн Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 
1-мартында 2010-жыл щчщн акча-кредит саясаты жёнщндё отчет жана ал-
дыдагы мезгилге карата акча-кредиттик программа (№11/1 токтом) ка-
роого алынган жана жактырылган. 2010-жыл щчщн акча-кредиттик са-
ясат жёнщндё отчеттун кыскартылган версиясы Президенттин Аппара-
тына, Кыргыз Республикасынын Ёкмёттщк Аппаратына, Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеъешине, Кыргыз Республикасынын Фи-
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нансы министрлигине жана Экономикалык жёнгё салуу министрлиги-
не жёнётщлгён, ошондой эле Улуттук банктын расмий веб-сайтына жай-
гаштырылган.

4. «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын 
(БРАФ) иш натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, Улуттук банк 
Башкармасы тарабынан 2011-жылдын 10-мартында чет ёлкё валюта-
сындагы карыздар/кредиттер деген дагы бир категорияны киргизщщ ар-
кылуу, коммерциялык банктар щчщн кщрёёлщк камсыздоонун тизмеси 
кеъейтилген.

3.2. Акча-кредиттик жёнгё салуу боюнча комитеттин негизги 
чечимдери

Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети (мындан ары – Комитет) акча-
кредит чёйрёсщндё оперативдщщ чечимдерди иштеп чыгууну жана кабыл 
алууну жщзёгё ашырат. Чечимдер Комитет тарабынан жума сайын кабыл 
алынат жана акча рыногунда тщптёлгён жагдайга баа берщщ натыйжалары-
на негизделет. Банк тутумунда ликвиддщщлщктщ жёнгё салуу боюнча опера-
циялардын кёлёмщ 2011-жылдын биринчи чейрегинде Улуттук банк Баш-
кармасы тарабынан аныкталган, 2011-2013-жылдарга акча-кредит саяса-
тынын негизги багыттарында, алдыдагы мезгил щчщн акча-кредиттик про-
граммада кёрсётщлгён максаттардан жана маселелерден улам, ошондой 
эле, банк тутумунун абалын жана салыктык-бюджеттик чёйрёдёгщ жагдай-
ды эске алуу менен Комитет тарабынан аныкталат.

2011-жылдын биринчи чейрегинде Комитеттин 15 отуруму ёткёрщлгён. 
Комитеттин чечимдери банк тутумундагы ликвиддщщлщктщ Улуттук банктын 
ноталарын ар жумалык аукциондорун ёткёрщщ аркылуу жёнгё салууга ба-
гытталган. Щстёк ликвиддщщлщктщн ёсщшщ шартында Улуттук банк, нота-
лардын жщгщртщщдёгщ кёлёмщн 2011-жылдын башталышына карата 669,2 
млн. сом деъгээлинен ушул эле жылдын март айынын акырына карата 1,5 
млрд. сомго чейин жеткирщщ максатында, ёз ноталарынын эмиссиясынын 
кёлёмщн кёбёйтщщсщн уланткан. 

Ошондой эле, коммерциялык банктардын щстёк камдарын кошумча 
алып салуу максатында Улуттук банк, отчеттук жылдын биринчи чейреги 
ичинде МБКларды репо шарттарында 3,6 млрд. сом кёлёмщндё сатуу боюн-
ча операцияларды жщргщзщщнщ сунуш кылган. 

Улуттук банктын ноталарын сатуунун кёлёмщ кароого алынып жаткан 
мезгил ичинде 2,2 млрд. сомду, ал эми МБКларды репо шарттарында са-
туунун кёлёмщ 684,5 млн. сомду тщзгён. Улуттук банктын жщгщртщщдёгщ 
ноталарынын кёлёмщ 2011-жылдын март айынын акырына карата 1,2 млрд. 
сомду тщзгён. Улуттук банктын АКШ долларын таза сатуусу1 отчеттук мез-
гил ичинде 3,0 млрд. сом эквивалентин тщзгён.

1 Улуттук банк, Кыргыз Республикасы тарабынан кабыл алынган ёзгёрщлмё алмашуу курсунун сая-
сатына таянуу менен иш алып барат.
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Комитетте «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» 
(БРАФ)  ЖЧКсын кредиттёё максаттары щчщн базалык чендин ёлчёмщ жё-
нщндё чечимдер ай сайын кабыл алынып турган. 

БРАФтын кредиттик каражаттары боюнча пайыздык чендин ёл-
чёмщ оъдоо коэфициенти менен базалык ченге кредиттёёнщн тарма-
гына жараша теъдештирилет. Улуттук банк Башкармасынын чечи-
ми менен 2010-жылдын май айында «1» ёлчёмщндё белгиленген оъдоо 
коэфициентинин аракеттенщщ мёёнётщ 2011-жылдын 1-июлуна чей-
ин узартылган. 

Ёлкёдё орун алган инфляциянын жогорку деъгээлин жана 2011-жылы 
олуттуу инфляциялык тобокелдиктердин сакталып калышын эске алуу ме-
нен акча-кредит саясатын катуулатуунун алкагында, Комитеттин чечими 
менен «БРАФ» ЖЧКсын кредиттёё максаттары щчщн базалык чен, жогору-
латуу жагына кайра каралган. Алсак, 2011-жылдын январь айынан тартып 
базалык чен 8,0 пайыз деъгээлинде, ал эми ушул эле жылдын 1-мартынан 
тартып 8,25 пайыз деъгээлинде белгиленген. 

Отчеттук жылдын 4-апрелинен тартып Комитеттин чечими менен ба-
залык чен «БРАФ» ЖЧКсы щчщн 8,5 пайызга чейин жогорулатылган.
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так маалыматтар эсептешщщчщ маалыматтар 

кщндёлщк 
баалар, 

млн. сом

салыштыры-
луучу баалар, 

млн. сом

реалдуу 
ёсщш, 

пайыздар

дефлятор, 
пайыздар

салыштыры-
луучу баалар, 

млн. сом

реалдуу 
ёсщш, 

пайыздар

аманат, 
пайыз-

дар

2010-ж. 2011-ж.

Айыл чарбасы, мергенчилик ж-а токой чарбасы 39 334,8 36 712,0 -2,8 7,1 41 694,9 6,0 1,1
Ёнёр жайы 41 093,3 37 444,5 9,9 9,7 41 715,0 1,5 0,3

Тоо-кендерин казып алуу ёнёр-жайы 1 451,0 1 067,9 -0,4 35,9 1 523,6 5,0 0,0
Кайра иштетщщ ёнёр жайы 33 830,7 31 527,1 10,1 7,3 34 089,3 0,8 0,1

анын ичинде «Кумтёр» 19 904,0 15 829,4 7,6 25,7 19 963,7 0,3 0,0
Электрэнергиясын, газды жана  сууну ёндщрщщ 
жана бёлщштщрщщ  5 811,6 4 849,5 11,0 19,8 6 102,2 5,0 0,1

Курулуш 11 998,9 10 414,6 -22,8 15,2 15 598,6 30,0 1,7
Соода 34 625,7 31 687,5 -6,4 9,3 38 261,4 10,5 1,7
Транспорт жана байланыш 19 385,9 18 108,2 2,5 7,1 20 355,2 5,0 0,5
Жана башкалар 43 385,9 42 281,2 0,1 2,6 44 687,5 3,0 0,6
Азык-тщлщккё таза салыктар 22 352,9 21 842,7 -1,4 2,3 23 823,4 6,6 0,7
ИДП 212 177,4 198 490,7 -1,4 6,9 226 136,0 6,6 6,6
Кумтёрдён тышкары, ИДП 192 273,4 182 661,3 -2,1 5,3 206 172,3 7,2 7,2
Маалымат щчщн
Кызмат кёрсётщщлёр 97 397,5 92 076,9 -1,8 5,8 103 304,1 6,1 2,8

4-глава. Инфляция кёрсёткщчщн болжолдоолор

4.1. Инфляциянын негизги факторлорунун динамикасына 
болжолдоолор

2010-жылдын жыйынтыгы боюнча ИДПнын кёлёмщ ёлкёдёгщ саясий 
туруксуздуктун кесепеттеринен улам, 1,4 пайызга тёмёндёгён. Экономи-
калык ёсщш арым ётщп жаткан жылы жана орто мёёнёткё каралган келе-
чекте кёбщнчё тышкы экономикалык конъюнктурага (негизги соода ёнёк-
тёш ёлкёлёр менен ёз ара мамилелер жана дщйнёлщк товардык жана чийки 
зат рынокторундагы баалардын динамикасы) жана ёлкёдё экономикалык 
жигердщщлщктщн калыбына келщщ динамикасына кёз каранды болот, бул, 
республиканын тышкы экономикалык байланыштары сыяктуу эле, ички 
ёндщрщштщн жана керектёёнщн ёнщгщщ шарттарын аныктайт. 

Ётщп жаткан жылы Кыргызстандын экономикасын ёнщктщрщщнщн не-
гизги ёбёлгёлёрщнён болуп, тёмёнкщлёр болжолдонот: ёлкёдё ишкердик 
жигердщщлщктщ калыбына келтирщщ, негизги соода ёнёктёштёр менен 
соода жщргщзщщнщн шарттарын нормага салуу жана аймактын экономика-
сын туруктуу ёнщктщрщщ.

Бщтщндёй алганда, тщптёлгён факторлорду эске алганда, Кыргызстан-
дын ИДПсынын ёсщшщ 2011-жылы 6,6 пайыз деъгээлинде, ИДПнын дефля-
торун эске алганда 16,0 пайыз, ал эми ИДПнын номиналдык кёлёмщ 262 317,7 
млн. сом деъгээлинде кщтщлщщдё. ИДПнын тщзщмщндё негизги салым курулуш 
жана соода тармактары тарабынан кщтщлщщдё, бул республиканын тщштщгщндё 
калыбына келтирщщ иштеринин жщргщзщлщп жатышы жана ёлкёдё эконо-
микалык жигердщщлщктщн калыбына келщщсщ менен тщшщндщрщлёт. Айыл-
чарбасында фермерлерге жеъилдетип кредиттерди берщщ жана 2010-жыл-
дагы тармактын тёмёнкщ базасы боюнча программаны ишке ашыруунун 
негизинде, ёндщрщштщн кёлёмщнщн ёсщшщ кщтщлщщдё. 

4.1.1-таблица. Экономика тармактары боюнча 2011-жылга ИДП болжолдоолору
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2012- жана 2013-жылдарда ИДПнын реалдуу ёсщш арымы экономика-
нын узак мёёнёттщщ мщмкщнчщлщктёрщнё баа берщщнщн негизинде эсептел-
ген жана тобокелдиктердин жана башка таасирлердин жоктугу шартында 
5,0 пайыз деъгээлинде тщптёлёт. 

4.1.2-таблица. Экономика тармактары боюнча 2011-2013-жылдарга каралган

так болжолдоо
2010 2011 2012 2013

Айыл чарба -2,8 6,0 1,5 2,2
Ёнёр жай 9,9 1,5 3,0 3,2
Курулуш -22,8 30,0 20,0 15,0
Кызмат кёрсётщщлёр -1,8 6,1 5,0 5,0
Азык-тщлщккё таза салыктар -1,4 6,6 5,0 5,0
ИДП -1,4 6,6 5,0 5,0
Дефлятор, пайыздар 6,9 16,0 8,3 7,2
Номиналдык ИДП, млн. сом 212 177,4 262 317,7 298 359,4 335 703,1

Ёндщрщштщн кёлёмщнщн ёсщшщнщн/тёмёндёёсщнщн таасиринен улам 
келип чыккан ИДПдагы ажырымдын кёрсёткщчщ, экономикада баа тобо-
келдигине баа берщщнщн кошумча индикатору боло алат. 2011-жылдын 
жыйынтыгы боюнча ИДПнын ёсщшщнщн айкын арымынын анын потенциал-
дуу маанисинен артышы кщтщлщщдё, бул экономикада ёндщрщшчщлёр тара-
бынан баа щстёмдщгщнё берилген баа болуп саналат. 

4.1.1-сщрёт. Айкын жана потенциалдуу ИДП боюнча болжолдоолор
(ёсщш арымы, жыл башындагы мезгилге тиешелщщ ёткён жылдагы мезгил)

Керектёё бааларынын жалпы деъгээлин калыптандырууда, айрыкча 
орто мёёнёткё каралган келечекте товарлар менен кызмат кёрсётщщлёрдщн 
суроо талабы менен сунушунун ортосундагы баланс негизги ролду ойнойт. 
2009-2010-жылдардагы анык маалыматтар, ошондой эле 2011-жылдарга 
карата болжолдоолор Кыргызстанда ички суроо-талап калыбына келе баш-
тагандыгын кёрсётщшщщдё. Мында кёбщнчё, эмгек мигранттарынын акча 
которууларынын ёсщп жаткан кёлёмщ, ёткёрщлгён жана 2011-жылы ёт-
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кёрщлчщ шайлоо кампаниялары жана аларды коштогон акча сунушунун кё-
бёйщщсщ негизги ролду ойногон; 2011-жылы бюджеттик чёйрёдёгщ кызмат-
керлердин эмгек акысын жогорулатуу да пландаштырылууда. Калктын ки-
решелеринин негизги бёлщгщ керектёёгё кетип жаткандыгы фактысын эске 
алуу менен экономикада жогорку инфляциялык потенциалдын калыпта-
нып жатышы жёнщндё айтууга болот, анткени керектёё суроо-талабынын 
ёсщшщ ёндщрщштщн тёмёндёёсщ же экономиканын бардык секторлорунда 
анын ёсщш арымынын басаъдоосунун алкагында жщрёт. Структуралык ре-
формаларды жщргщзщщ зарылчылыгы, мурдагыдай эле, баа туруктуулугун 
камсыз кылуунун зарыл фактору болуп калууда. 

Инфляциянын учурдагы жана келечектеги деъгээлине таасирин тий-
гизщщчщ башка маанилщщ фактор болуп, ачка сунушунун ёсщшщнщн негиз-
ги булактарынын бири болуп саналган, мамлекеттик сектордун чыгашала-
ры саналат. 2011-жыл ичинде мамлекеттик чыгашалардын олуттуу кёлёмщ 
пландаштырылган, натыйжада, бюджеттик тартыштыктын жогорку деъгээ-
ли сакталып калган. Анык маалыматтар боюнча мамлекеттик бюджеттеги 
бир аз профицитке карабастан, бул, жылдын башталышында салыштырма-
луу консервативдщщ бюджеттик саясат жщргщзщлщщчщ, ёткён жылдардагы 
тажрыйбанын уландысы болуп саналат. Ушуга байланыштуу, бюджеттик 
секторго эмгек акыларды жогорулатуунун пландаштырылгандыгын эске 
алып, бюджеттик чыгашалардын кийинки чейректерде кыйла тез арымда 
ёсщшщн кщтщщгё болот. 

Инфляциянын динамикасы, ошондой эле, валюта курсунун мындан 
аркы динамикасы боюнча кщтщщлёргё байланыштуу ички рынокто импорт-
толуучу товарларга карата баалардын коррекцияланышы деъгээлине кёз 
каранды болот. Азырынча Кыргызстандын Бажы Союзуна кошулуусу жён-
щндёгщ маселе бщдёмщк бойдон калууда, ушуга байланыштуу керектёё то-
варларына карата баалардын да коррекцияланышы жщрёт. 

4.2. 2011-жылга жана 2011-жылдын II чейрегине карата 
инфляцияны болжолдоолор 

Орун алган татаал макроэкономикалык жагдай, калктын инфляциялык 
кщтщщлёрщнщн жогорку деъгээлде сакталып калышы, бюджеттик чыгаша-
лардын олуттуу ёсщшщ жана мамлекеттик бюджеттин тартышыгы, ошон-
дой эле алгылыктуу тышкы жана ички соода шарттарынын акырындап ка-
лыбына келщщсщ – булардын бардыгы экономикада 2011-жылдын акыры-
на чейин инфляциянын жогорку чекте сакталып калышына ёбёлгёлёрдщ 
тщзщп, тобокелдиктерди жаратышат. 

Бщтщндёй алганда инфляциянын динамикасы азык-тщлщк товарлары-
нын рыногунда жагдайды турукташтыруу боюнча чараларга тщздён-тщз 
кёз каранды болот. Акыркы жылдарда байкоого алынган керектёё баала-
рынын динамикасы кёрсёткёндёй, баалардын олуттуу ёзгёрщщсщ кёбщнчё, 
азык-тщлщк товарларына карата баалардын волатилдщщлщгщнё шартталган. 
Мында, азык-тщлщктён башка товарларга карата баалар, алкоголдуу ичим-
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диктер, тамеки заттары, ошондой эле кызмат кёрсётщщлёр1 ёсщшкё ык кой-
гон туруктуу динамикага ээ, бул бщтщндёй алганда экономикада жалпы ин-
фляциялык жогорку фонду тщптёйт.

1 2007-жылдан тартып ар бир жылдын декабрь айында бул товарлардын жана кызмат кёрсётщ-
щлёрдщн инфляциянын жылдык деъгээлине кошкон суммардык салымы 4-10 пайыздын чегинде ёз-
гёрщп турат. Бул, 2011-жылы дагы бул факторлордун инфляциянын деъгээлине жыл ичиндеги са-
лымы азык-тщлщк товарларынын кошумча салымын эске албаганда, ушул эле деъгээлде тщзщлёт деп 
болжолдоого шарт тщзёт. 

4.2.1-сщрёт. Инфляциянын жылдык динамикасы жана анын тщзщщчщлёрщнщн 
салымдары
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Азык-тщлщктщн дщйнёлщк товардык рынокторунда, андан соъ Кыр-
гызстандын ички рыногунда, 2011-жылдын март-апрель айларында, анын 
ичинде сезондук факторлордун эсебинен азык-тщлщк товарларына карата 
баалардын турукташуу белгилери пайда боло баштаган. Ошондой болсо да, 
азырынча, баалардын кщндёлщк жогорку деъгээлде белгилениши гана кёбщнчё 
байкалууда. 

Бщтщндёй алганда жылдын жыйынтыгы боюнча, биринчи чейректеги 
айкын маалыматтарды эске алуу менен баа динамикасынын ёнщгщщсщнщн 
жогорулоо тенденциясы кщтщлщщдё. 

Улуттук банктын кщндёлщк баа берщщлёрщ боюнча ички жана тышкы 
факторлордун ар кандай деъгээлде таасир этщщсщндё инфляция, ар кандай 
сценарийлер боюнча олуттуу ёзгёрщшщ мщмкщн. Азык-тщлщк товарларына 
карата баанын алгылыктуу чекте ёсщшщндё калктын топтолгон инфляция-
лык кщтщщлёрщнщн тёмёндёёсщ жана кандайдыр бир олуттуу тышкы жана 
ички баа таасирлеринин, суроо-талап жана сунуш боюнча таасирлердин 
жоктугу учурунда, инфляциянын биринчи вариант боюнча мааниси 11 пай-
ызга жакын деъгээлде кщтщлщщдё. Дщйнё жщзщндёгщ жана республикадагы 
азык-тщлщк товарларына баалардын байкоого алынган динамикасын эске 
алуу менен азык-тщлщк товарларынын салымы жогору болот деп болжол-
доого болот, демек, азык-тщлщктён башка товарларга жана кызмат кёр-
сётщщлёргё карата баанын топтолгон туруктуу ёсщшщнщн щстщнё кошумча-

* 2011-жылдын 20-апрелине карата маалыматтар боюнча
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лана берет. Жыйынтыгында, 2011-жылы экинчи вариант боюнча инфля-
цияны болжолдооо 18,0 пайызды тщзёт.

4.2.2-сщрёт. Инфляциянын жылдык маанисин болжолдоолор
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2011-жылдын биринчи чейрегинде тщптёлгён инфляциянын айкын 
деъгээли (6,4 пайыз) бул мезгилге карата болжолдоодон бир аз (6,0 пайыз) 
арткан, ал «Инфляцияга баяндама» басылмасынын мурунку чыгарылы-
шында жарыяланган.

2011-жылдын экинчи чейрегинде керектёё рыногундагы жагдай не-
гизинен, айыл-чарба продукцияларына баанын сезондук ёзгёрщщсщнён, 
ошондой эле дщйнёлщк товардык-сырьелук рыноктогу баалардын таасири-
нен улам калыптанат деп болжолдонууда. Жыйынтыгында, 2011-жылдын 
экинчи чейрегинде баалардын 0,6 пайызга чейин ёсщшщ болжолдонууда.

4.2.3-сщрёт. Инфляциянын 2011-жылдын II чейрегине карата болжолдоолор 

Экономикада баа динамикасынын башка кёрсёткщч, бщтщндёй алганда 
ИДПнын дефлятору 16,0 пайыз деъгээлинде болжолдонууда. 
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Статистикалык тиркеме

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

2011-жыл
янв. фев. март

Товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё керектёё бааларынын индекси 102,7 101,4 102,2
Товарлар 102,7 101,7 102,4

     Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 104,9 103,0 103,9
Алкоголдуу ичимдиктер, тамеки заттары 100,2 100,1 100,9
Азык-тщлщктён башка товарлар 100,5 100,3 100,6

Кызмат кёрсётщщлёр 102,1 99,6 100,4
Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 104,9 103,0 103,9

Нан азыктары жана таруу 101,7 104,0 107,3
жогорку сорттогу буудай уну 102,2 104,7 107,8
биринчи сорттогу буудай уну 101,9 106,2 111,1
нан 100,9 103,0 104,7

Эт     104,9 103,1 100,9
Балык 101,1 100,9 100,9
Сщт азыктары, сыр жана жумуртка               103,8 102,0 97,0
Май жана тоъ майлар                           100,7 100,2 102,6
Жемиштер жана жашылчалар                         115,8 102,1 105,2

жемиштер 101,5 101,5 101,8
жашылчалар 122,5 102,3 106,5

Кумшекер, джем, бал, шоколад жана конфеттер 105,7 104,6 101,3
кумшекер 108,4 106,1 100,2

Башка тамак-аш азыктары 100,8 102,5 99,0
Алкоголсуз суусундуктар 101,8 100,9 102,7

Алкоголдуу ичимдиктер жана тамеки заттары 100,2 100,1 100,9
алкоголдуу ичимдиктер                                100,1 100,0 100,2
тамеки заттары 100,6 100,2 102,8

Кийим-кече жана бут кийим 101,0 101,5 101,8
кийим-кече 101,2 100,9 100,2

кийим тигщщ щчщн материалдар 100,7 100,0 100,3
эр адамдар щчщн кийим 101,4 101,1 99,3
аялдар щчщн кийим 101,0 100,3 100,5
балдар жана ымыркайлар щчщн кийим 101,2 101,5 100,7

кийимди тазалоо, оъдоо жана прокатка берщщ 106,4 103,8 101,2
ремонтун кошо алганда, бут кийим 100,6 103,0 105,6
 эр адамдар щчщн бут кийим 100,0 106,6 104,3
 аялдар щчщн бут кийим 100,6 102,2 107,0
 балдар щчщн бут кийим 101,3 99,1 103,7
 бут кийимди оъдоо 103,0 102,4 106,9

Турак-жай кызмат кёрсётщщлёрщ, суу, электрэнергиясы, газ жана башка отундар 99,9 99,4 99,1
турак-жай щчщн ижара тёлёмщ 100,0 100,6 100,0
турак-жайларды кщтщщ жана ремонттоо щчщн материалдар 99,3 99,8 102,4
кирпич 100,0 100,0 103,1
пиломатериалдар 98,0 100,1 102,6
цемент 99,1 98,7 101,8
терезеге салынуучу кесилбеген айнек 99,8 99,3 100,0
кум 100,0 100,0 109,7
шифер 99,7 100,0 100,0
турак-жайды кщтщщ жана ремонттоо боюнча кызмат кёрсётщщлёр 100,0 100,0 100,0
суу менен камсыз кылуу 100,0 100,0 100,0
электр энергиясы, газ жана башка отундар 100,0 99,3 98,7

газ 100,2 98,9 99,4
Тиричилик буюмдары жана тиричилик техникасы 100,2 101,0 100,5

 щй эмеректери жана тактага тёшёлщщчщлёр 100,1 101,7 100,5
 тиричилик текстилдик буюмдар 100,1 100,0 100,8
 тиричилик шаймандары 100,5 101,2 100,1
 айнек буюмдар, ашкана жана тиричилик шаймандары 100,4 100,1 100,3

Саламаттыкты сактоо 99,6 101,4 100,8
Транспорт 102,0 96,9 100,2

авторанспортту сатып алуу 100,4 100,1 100,1
кщйщщчщ-майлоочу материалдар 98,6 88,1 99,2

бензин 98,6 88,0 99,1
дизель отуну 97,6 90,1 101,5

техникалык кызмат кёрсётщщлёр жана транспорт каражаттарын ремонттоо 100,1 100,0 100,0
транспорт кызмат кёрсётщщлёрщ 104,0 97,6 100,5

Байланыш 100,0 100,0 100,0
Эс алуу, кёъщл ачуу жана маданият 100,0 100,8 101,6

маданий иш-чараларды уюштуруу б-ча кызмат кёрсётщщлёр 100,1 102,1 101,2
газеталар, китептер жана кеъсе товарлары 100,0 101,3 103,1

Билим берщщ 100,5 101,0 100,1
Ресторандар жана мейманканалар 102,0 100,3 100,2

коомдук тамактануу 102,0 100,2 100,2
мейманкана тейлёёлёрщ 100,9 101,7 100,3

Ар тщрдщщ товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр 102,2 100,4 100,4
жеке тейлёё 102,5 100,3 100,4
башка категорияларга кирбеген жеке колдонуудагы буюмдар 100,8 101,1 100,1
башка категорияларга кирбеген кызмат кёрсётщщлёр 101,0 101,3 100,0

Булагы: КР УСК
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

2011-жыл
янв. фев. март

Товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё керектёё бааларынын индекси 120,6 119,4 120,8
Товарлар 121,8 120,5 122,2

     Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 130,5 132,1 135,3
Алкоголдуу ичимдиктер, тамеки заттары 113,0 112,9 113,5
Азык-тщлщктён башка товарлар 113,5 108,6 108,8

Кызмат кёрсётщщлёр 112,8 111,2 111,1
Тамак-аш продуктулары жана алкоголсуз суусундуктар 130,5 132,1 135,3

Нан азыктары жана таруу 129,0 134,5 145,2
жогорку сорттогу буудай уну 136,2 143,3 154,8
биринчи сорттогу буудай уну 151,0 160,9 179,8
нан 123,3 125,8 131,7

Эт     132,8 135,1 133,3
Балык 115,4 112,9 113,6
Сщт азыктары, сыр жана жумуртка               115,2 117,6 115,8
Май жана тоъ майлар                           137,4 137,4 140,4
Жемиштер жана жашылчалар                         152,5 144,5 143,6

жемиштер 138,0 137,8 138,4
жашылчалар 160,3 147,4 145,1

Кумшекер, джем, бал, шоколад жана конфеттер 114,3 117,6 117,5
кумшекер 117,0 121,2 119,3

Башка тамак-аш азыктары 109,2 111,7 110,6
Алкоголсуз суусундуктар 114,2 114,7 116,5

Алкоголдуу ичимдиктер жана тамеки заттары 113,0 112,9 113,5
алкоголдуу ичимдиктер                                106,8 106,6 106,1
тамеки заттары 129,8 130,1 133,8

Кийим-кече жана бут кийим 115,0 115,9 117,6
кийим-кече 121,0 120,9 120,6

кийим тигщщ щчщн материалдар 112,2 104,4 104,6
эр адамдар щчщн кийим 125,2 125,7 124,7
аялдар щчщн кийим 120,9 120,2 120,1
балдар жана ымыркайлар щчщн кийим 117,7 119,2 119,9

кийимди тазалоо, оъдоо жана прокатка берщщ 127,7 131,2 126,0
ремонтун кошо алганда, бут кийим 102,1 104,9 110,9
 эр адамдар щчщн бут кийим 97,4 103,6 110,0
 аялдар щчщн бут кийим 104,8 106,9 111,4
 балдар щчщн бут кийим 105,1 104,0 111,5
 бут кийимди оъдоо 119,1 121,8 130,1

Турак-жай кызмат кёрсётщщлёрщ, суу, электрэнергиясы, газ жана башка отундар 111,4 93,5 92,2
турак-жай щчщн ижара тёлёмщ 100,4 101,0 100,6
турак-жайларды кщтщщ жана ремонттоо щчщн материалдар 112,9 113,3 115,8
кирпич 119,4 121,6 119,4
пиломатериалдар 133,7 133,9 137,4
цемент 106,6 108,2 111,8
терезеге салынуучу кесилбеген айнек 121,8 121,0 119,7
кум 76,2 76,2 83,6
шифер 103,7 103,7 103,7
турак-жайды кщтщщ жана ремонттоо боюнча кызмат кёрсётщщлёр 103,5 103,5 103,5
суу менен камсыз кылуу 137,4 137,4 100,7
электр энергиясы, газ жана башка отундар 110,8 90,1 89,3

газ 109,8 108,4 107,0
Тиричилик буюмдары жана тиричилик техникасы 107,4 108,0 108,2

 щй эмеректери жана тактага тёшёлщщчщлёр 106,3 107,8 108,2
 тиричилик текстилдик буюмдар 106,8 106,8 107,6
 тиричилик шаймандары 105,4 106,5 106,3
 айнек буюмдар, ашкана жана тиричилик шаймандары 112,4 111,9 112,2

Саламаттыкты сактоо 115,6 115,6 107,7
Транспорт 113,7 110,0 110,5

авторанспортту сатып алуу 108,5 108,1 107,7
кщйщщчщ-майлоочу материалдар 133,4 118,2 116,1

бензин 131,4 116,3 114,9
дизель отуну 148,6 134,4 129,6

техникалык кызмат кёрсётщщлёр жана транспорт каражаттарын ремонттоо 100,1 100,1 100,1
транспорт кызмат кёрсётщщлёрщ 113,3 110,3 111,4

Байланыш 99,8 94,4 94,4
Эс алуу, кёъщл ачуу жана маданият 118,6 118,7 120,3

маданий иш-чараларды уюштуруу б-ча кызмат кёрсётщщлёр 104,9 103,0 103,9
газеталар, китептер жана кеъсе товарлары 122,0 123,6 127,3

Билим берщщ 107,0 107,5 107,6
Ресторандар жана мейманканалар 118,6 118,5 118,7

коомдук тамактануу 118,8 118,7 118,9
мейманкана тейлёёлёрщ 112,2 112,4 112,4

Ар тщрдщщ товарлар жана кызмат кёрсётщщлёр 117,8 116,1 114,4
жеке тейлёё 117,9 115,7 113,6
башка категорияларга кирбеген жеке колдонуудагы буюмдар 122,8 123,7 114,6
башка категорияларга кирбеген кызмат кёрсётщщлёр 101,6 102,9 123,7

Булагы: КР УСК

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

3-таблица. Баалардын жана импорттун кёлёмщнщн 2011-жылдын январь-февраль айлары щчщн 
физикалык индекси

Товардын аталышы

2011-ж. 
2 айы

2011-ж. 
2 айы

2010-ж. 
2 айы Индекстер

млн. АКШ 
долл. 

млн. АКШ 
долл.

млн. АКШ 
долл. баасы физ. 

кёлёмщ наркы
n11*p11 n11*p10 n10*p10

A B C A/B B/C A/C

Мунай жана мунай заттары жана ушундай эле материалдар 86,5 66,4 93,4 1,30 0,71 0,93
Дары-дармектер (ветеринардыкты кошо алганда) 27,6 8,7 11,7 3,16 0,75 2,37
Газ абалындагы жаратылыш газы 17,1 6 393,8 14,9 0,00 428,88 1,14
Жщк ташуучу жана атайы багытка каралган автомобилдер 15,6 7,0 3,7 2,24 1,88 4,20
Кант, кант кошулган азыктар жана бал 15,1 12,5 10,8 1,20 1,16 1,39
Чоюн жана болот 12,8 11,0 14,4 1,16 0,76 0,89
Эт жана эт азыктары 12,5 11,2 10,8 1,11 1,04 1,15
Дан эгиндери (полба (буудайдын бир тщрщ) жана угут, тартылбаган шак 11,7 5,1 6,4 2,28 0,81 1,84
Эфир майлары, резиноиддер жана парфюмердик каражаттар 10,3 8,1 6,7 1,27 1,21 1,54
Электрлиниялык телефон же телеграф аппараттары 10,1 21,2 4,4 0,48 4,85 2,32
Кофе, чай, какао, таттуулар жана алар кошулган азыктар 9,9 7,9 7,0 1,26 1,12 1,41
Жер семирткичтер 8,1 6,9 4,1 1,18 1,68 1,98
Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар 7,8 6,1 5,7 1,27 1,07 1,37
Жасалма текстиль материалдарынан кездемелер 7,0 5,1 5,4 1,37 0,95 1,30
Резина дёъгёлёктёрщ 5,8 4,8 5,2 1,21 0,93 1,12
Жашылча жана жемиштер 5,4 3,8 7,9 1,41 0,49 0,68
Механикалык кщрёктёр, эксковаторлор жана сузгуч жщктёгщчтёр 5,1 1,3 1,7 4,02 0,74 2,96
Ёсщмдщк майлары жана тоъ майлар 4,8 3,5 5,1 1,37 0,68 0,93
Кёмщр, кокс жана брикеттер 4,7 5,2 6,8 0,91 0,76 0,69
Башка категорияга кирбеген тамак-аш азыктары жана препараттар 4,2 2,7 3,1 1,56 0,87 1,36
Которуштуруу, иргёё жана тщздёё щчщн машиналар 4,0 0,3 0,2 13,03 1,75 22,80
Курулуш жана тоо кендерин казып алуу ёнёр жайы щчщн каралган машиналар 3,9 1,2 0,9 3,16 1,33 4,21
Башка категорияларга кирбеген, баалуулукка жатпаган металлдар 3,8 3,7 3,9 1,04 0,95 0,98
Баштапкы формадагы пластмасса 3,8 3,9 2,2 0,97 1,78 1,72
Тапталган жана калыбына келтирилген жыгачтар 3,7 3,1 2,6 1,17 1,21 1,42
Синтетикалык материалдан жасалган бут кийим 3,7 3,1 4,3 1,19 0,72 0,85
Дан азыктарынан, ундан жана крахмалдан жасалган азыктар 3,4 3,0 2,3 1,14 1,33 1,52
Органикалык эмес химиялык заттар 3,3 7,6 10,4 0,43 0,73 0,31
Кесек жана майдаланган ун, буудай жана угут 3,2 1,9 0,3 1,64 5,63 9,26
Алкоголдук суусундуктар 2,9 2,1 3,0 1,35 0,70 0,95
Кант кошулган мин. суулар жана алкоголсуз суусундуктар 2,7 2,7 2,5 0,98 1,11 1,09
Баштапкы эмес формада пластмасса 2,5 2,2 1,9 1,17 1,14 1,34
Ийне жалб-туу ёсщмдщк жыгач-нын арааланганы ж-а туурасынан кесилгени 2,3 2,0 2,3 1,17 0,86 1,01
Маргарин жана жуурулган май 2,2 1,7 1,7 1,28 1,02 1,30
Кофталар, кщрмёлёр, чыптамалар ж-а у. с. башка катег. кирбеген буюмдар 2,0 1,6 1,5 1,30 1,06 1,37
Айнек идиштер, айнек тыгындар жана термос щчщн айнек тетиктер 2,0 1,5 1,4 1,33 1,03 1,37
Жеъил авт-р, эл ташуу щчщн каралган унаалар 1,9 2,4 2,5 0,81 0,97 0,79
Медициналык жана фармацевтикалык дары-дармектер 1,9 1,8 1,8 1,03 0,99 1,02
Жана башка минералдык сырье 1,8 0,8 0,3 2,25 2,86 6,45
Иштетилбеген тамеки, тамеки калдыктары 1,6 3,3 0,1 0,50 43,45 21,74
Башка категорияларга кирбеген электр бёлщштщрщщчщ жабдуулар 1,6 1,3 1,2 1,22 1,15 1,40
Балыктардын тщрлёрщ 1,5 1,5 0,9 1,02 1,62 1,66
Жез 1,5 2,1 0,6 0,70 3,50 2,45
Башка категорияларда камтылбаган тщрдщщ химиялык заттар 1,5 2,1 1,5 0,70 1,45 1,01
Кол жана машина менен иштетилщщчщ инструменттер 1,5 1,1 1,1 1,38 0,95 1,31
Мыктар, винттер, гайкалар, бурамалар, бёрктёп кадоо щчщн бурамалар ж.у.с. 1,4 0,9 1,3 1,56 0,70 1,10
Батареялар жана электроаккумуляторлор; жана алардын тетиктери 1,4 42,3 0,9 0,03 46,12 1,51
Жыгач тактайлар 1,4 2,0 1,2 0,68 1,76 1,20
Май жана сырдан тышкары сщт, каймак жана сщт азыктары 1,3 1,4 1,5 0,96 0,92 0,88
Текстиль жиптери 1,3 1,0 0,7 1,25 1,53 1,91
Тщс ёзгёртщщчщ жана ийлёёчщ заттар, боектор 1,3 1,7 1,5 0,76 1,11 0,84
Маалымат-ды авт-тык тщрдё иштеп чыгуучу маш-лар ж-а алардын тщйщндёрщ 1,3 3,6 1,8 0,35 1,98 0,69
Жылтыратылган керамикалык плиткалар 1,2 1,1 1,0 1,09 1,12 1,22
Инсектициддер, родентициддер, фунгициддер, гербициддер 1,2 1,1 1,5 1,08 0,76 0,82
Гончардык буюмдар 1,2 1,3 1,5 0,93 0,88 0,82
Бульдозерлер, грейдерлер жана тегиздёёчщ жабдуулар 1,2 0,8 0,4 1,46 2,00 2,93
Кир жуугуч жабдуулар 1,2 1,4 0,8 0,85 1,91 1,62
Башка категорияларда камтылбаган электр жылыткыч приборлор 1,2 1,4 1,1 0,89 1,25 1,11

Жыйынтыгында номенклатура боюнча (млн. АКШ доллары) 363,1 6 710,8 295,8 0,05 22,69 1,23
Жыйынтыгында номенклатура боюнча (жалпы импорттон %) 78% 72%
Бардыгы болуп импорт 468,1 408,1

УСКнын СИФ баасындагы маалыматтары боюнча; таблицада импорттун баштапкы 58 ири статьясы келтирилген
n- товардын импортунун физикалык кёлёмщ
p-товардын эсептешщщ импорттук баасы 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИНФЛЯЦИЯ БОЮНЧА БАЯНДАМА

4-таблица. Баалардын индекси жана экспорттун 2011-жылдын январь-февраль айлары щчщн 
физикалык кёлёмщнщн индекси

Товардын аталышы

2011-ж. 
2 айы

2011-ж. 
2 айы

2010-ж. 
2 айы Индекстер

млн. 
АКШ 
долл. 

млн. 
АКШ 
долл.

млн. 
АКШ 
долл. баасы физ. 

кёлёмщ наркы

n11*p11 n11*p10 n10*p10
A B C A/B B/C A/C

Монетардык эмес алтын 255,1 205,4 142,6 1,24 1,44 1,79
Жашылча-жемиштер 21,4 29,0 6,6 0,74 4,39 3,25
Мунай, мунай заттары жана ушундай эле материалдар 15,0 10,4 13,2 1,44 0,78 1,13
Пахта 3,8 2,6 1,9 1,47 1,39 2,05
Электр тогу 3,2 1 514,4 1,6 0,00 948,62 2,03
Ысытуу лампалары 2,8 2,7 3,1 1,05 0,86 0,89
Блузкалар, кофталар жана кофта-блузкалар 2,6 2,9 3,0 0,91 0,96 0,87
Май жана сырдан тышкары сщт жана сщт азыктары 2,4 2,4 3,6 1,01 0,68 0,69
Металл сыныктары жана кара металл калдыктары 2,0 1,3 0,5 1,53 2,81 4,29
Кёйнёктёр 1,8 2,0 1,6 0,93 1,23 1,15
Шымдар, арчындама шымдар, бриджалар жана чолок шымдар 1,7 1,7 1,3 0,97 1,30 1,26
Кщмщш 1,6 1,0 0,4 1,67 2,63 4,40
Аялдар щчщн трикотаж же токулган кийимдер 1,6 1,6 1,7 1,03 0,91 0,93
Тщйщлгён жана токулган байпактар 1,3 1,3 1,2 0,95 1,14 1,08
Кагаз, картон жана алардан жасалган буюмдар 1,2 1,2 0,8 0,99 1,51 1,50
Металл сыныктары жана баалуулукка жатпаган тщстщщ металлдар 1,2 0,3 0,4 4,58 0,70 3,22
Тирщщ жандыктар 1,2 0,7 0,7 1,73 1,01 1,75
Металлургияда колдонулуучу баалуулукка жатпаган тщрдщщ металлдар 1,1 0,6 0,6 1,87 1,03 1,93
Пальтолор, кыска пальтолор, жамынгычтар жана плащтар 1,1 1,2 0,5 0,92 2,24 2,06
Иштетиле элек тамеки; тамеки калдыктары 1,0 1,2 1,4 0,84 0,81 0,68
Эркектер щчщн шымдар, арчындама шымдар, бриджалар жана чолок шымдар 0,9 0,9 0,7 1,08 1,28 1,38
Органикалык эмес химиялык заттар 0,8 14,8 29,9 0,05 0,49 0,03
Юбкалар жана юбка-шымдар 0,8 0,9 0,8 0,90 1,14 1,03
Кант кошулган мин. суулар жана алкоголсуз суусундуктар 0,7 0,5 0,6 1,40 0,86 1,21
Ири мщйщздщщ мал териси же ат териси жана иштетилбеген тери 0,6 0,8 0,2 0,80 5,03 4,01
Кофе, чай, какао жана алардан жасалган таттуу азыктар 0,6 0,5 0,1 1,17 5,21 6,09
Алюминий 0,6 0,2 0,1 3,19 1,99 6,36
Текстиль материалдарынан жасалган бут кийим 0,5 0,6 0,2 0,86 2,93 2,50
Башка категорияда камтылбаган электр бёлщштщрщщчщ жабдуулар 0,5 0,0 0,0 0,00 0,00 96,11
Жана башка минералдык чийки заттар 0,5 0,4 0,3 1,17 1,58 1,84
Жасалма текстиль материалдарынан токулган кездемелер 0,5 0,4 0,2 1,06 2,26 2,39
Пахтадан токулган кездемелер 0,4 0,6 0,4 0,71 1,79 1,27
Дан азыктарынан, ундан жана крахмалдан жасалган азыктар 0,4 0,3 0,3 1,58 0,93 1,48
Башка категорияга кирбеген тамак - аш азыктары жана препараттар 0,4 0,6 0,4 0,69 1,76 1,22
Эр адамдар щ-н пальтолор, кыска пальтолор, жамынмалар, плащтар ж-а у. с. 0,4 0,2 0,1 1,78 3,76 6,70
Кант, кант кошулган азыктар жана бал 0,4 0,4 0,3 0,89 1,55 1,37
Ири мщйщздщщ мал терилеринен булгаарылар 0,4 0,6 0,1 0,64 4,83 3,09
Эт жана эт азыктары 0,4 0,7 0,1 0,58 4,95 2,86
Чоюн жана болот 0,3 0,4 0,1 0,93 4,02 3,72
Таш, кум жана шагыл 0,3 0,3 0,5 1,04 0,66 0,69
Эр адамдар щчщн токулган же тщйщлгён кийимдер 0,3 0,3 0,1 1,01 3,05 3,07
Дары-дармектер (ветеринардыкты кошо алганда) 0,3 0,4 0,0 0,76 17,67 13,43
Коргошун 0,3 0,3 0,5 1,10 0,53 0,58
Башка катег. кирбеген, баалуулукка жатпаган металлдардан жасалган буюмдар 0,3 0,5 0,2 0,61 2,08 1,27
Алкоголдук ичимдиктер 0,3 0,5 0,1 0,50 5,94 2,97
Кщрщч 0,3 0,3 0,4 1,00 0,63 0,63
Шейшептер, кол аарчыгычтар жана сщлгщлёр 0,2 0,3 0,2 0,99 1,45 1,43
Жщк ташуучу жана атайы багытка каралган автомобилдер 0,2 0,5 0,7 0,51 0,63 0,32
Койдун жана козунун иштетилбеген териси 0,2 0,2 0,1 1,15 3,25 3,74
Жыйынтыгында номенклатура боюнча (млн. АКШ доллары) 336,3 1 811,1 224,1 0,19 8,08 1,50
Жыйынтыгында номенклатура боюнча (жалпы импорттон %) 96% 92%
Бардыгы болуп импорт 352,1 243,2

УСКнын кошумча баалоолорусуз ФОБ баасындагы маалыматтары боюнча; таблицада экспорттун баштапкы 49 ири статьясы келтирилген
n- товардын экспортунун физикалык кёлёмщ
p-товардын эсептешщщ экспорттук баасы 
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Базалык инфляция - баанын кыска мёёнёттщщ, структуралык жана се-
зондук ёзгёрщщлёрщн эске албаган инфляция катары аныкталат. Башкача 
айтканда, инфляция кёрсёткщчщн эсептёёдён (начар тщшщмдщн алынышы, 
КММ рыногунда баа таасири, газга жана электрэнергиясына ж.б. тарифтер-
дин административдик ёзгёртщлщшщ сыяктуу) сезондук же тышкы фактор-
лор 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 таа-
сирлерге ётё эле ийкемдщщ болгон товарлар 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 казына вексел-
дери - бул, Кыргыз Республикасынын Ёкмётщнщн Улуттук банк алдында-
гы карызын кайра тариздёёнщн натыйжасында, Финансы министрлиги та-
рабынан чыгарылган жщгщртщщ мёёнётщ 3, 6 жана 12 айлык купондук баа-
луу кагаздар. Бул баалуу кагаздарды калыбына келтирщщ тёмёнкщчё: Улут-
тук банктын портфелиндеги МКВ(ж)лардын тёлёё кщнщ Финансы минис-
трлиги тёлёё менен бирге эле тёлёнгён баалуу кагаздардын санына бара-
бар санда МКВ(ж)лардын жаъы санын чыгарат.

Мамлекеттик казына векселдери – 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 казына облигациялары – Кыргыз Республикасынын Ёк-
мётщнщн 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 агенттиги болуп саналат.
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 Акча базасы – Улуттук банктын жщгщртщщгё чыгарылган нак акча кара-
жаттары боюнча милдеттенмелери жана Улуттук банктын Кыргыз Респу-
бликасынын улуттук валютадагы башка депозиттик корпорациялар алдын-
дагы милдеттенмелери.

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 Улуттук банк тарабынан жщгщртщщгё чыгарылган нак 
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 – бул, борбордук банктан тышкаркы, 
бардык финансылык корпорациялар – резиденттер, финансылык ортомчу-
лук алардын ишинин негизги тщрщ болуп саналат жана алар кеъири маани-
де колдонулуучу акча массасынын (М2Х) улуттук аныктамасына кирген 
милдеттенмелерди эмитирлешет.

Ёндщрщщчщлёрдщн бааларынын индекси - жергиликтщщ ёндщрщщчщлёр 
ёз продукцияларынын 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 керек-
тёё баасынын индекси (КБИ) колдонулат. КБИ калайык-калк ёндщрщштщк 
эмес керектёё щчщн сатып алган товарларга жана кызмат кёрсётщщлёргё баа 
деъгээлинин ёзгёрщщсщн чагылдырат. Индексти эсептёёдё тандалып алын-
ган 342 товардын жана кызмат кёрсётщщлёрдщн сатып алуу баасы колдону-
лат, тандалып алынгандар 7 шаардык жана 2 райондук борборлордогу со-
ода жана кызмат кёрсётщщ чёйрёсщнщн 1496 ишканаларына айына 45 миъ баа-
га 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 боюн-
ча 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 кыска 
мёёнёттщщ баалуу кагаздар. Алардын кирешелщщлщгщ коммерциялык банктар-
дын талабы жана сунушуна жараша аныкталат. Банк тутумунан улуттук ва-
лютадагы ликвиддщщлщктщ алып салуу, ноталардын аукциондорун ёткёрщщ 
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 потенциал-
дуу мщмкщн болуучу жана айкын кёлёмщнщн ортосундагы айырма. Ёндщрщ-
штёгщ ажырым экономиканы активдештирщщ жана стагнациялоо индикато-
ру болушу мщмкщн. Эгерде айкын ИДП потенциалдуудан аз болгон шарт-
та (Щ<Щ*), экономикада «рецессия ажырымы» тщптёлгён деп эсептёё ка-
был алынган, ал дефляциялык процесстердин болушунун ыктымалдуулу-
гун кёрсётёт. Ал эми тескерисинче, эгерде айкын ИДП потенциалдуудан 
чоъ болгон (Щ>Щ*) шартта, чогуу алгандагы суроо-талаптын ёсщшщ чогуу 
алгандагы сунуштун ёсщшщнён артат, бул инфляциялык басымдын кщчё-
шщнё тщрткщ берет. 

Мамлекеттик бюджеттин операциялык ишке чыгашалары – бул, фи-
нансылык эмес активдерди сатып алуу боюнча операцияларды кошпогон-
до, мамлекеттик башкаруу секторунун активдеринин таза наркынын азайы-
шына алып келген бардык операциялар.

Своп операциялары – бул, улуттук валютадагы акча каражаттарын чет 
ёлкё валютасындагы эквиваленттщщ суммага алмашуу, же тескерисинче ал-
дын ала макулдашылган шарттарда негизги суммаларды жана чегерилген 
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пайыздарды кайтара алмашуу милдеттенмеси менен ишке ашырылган опе-
рациялар.

Калайык-калктын акчалай кирешелеринин квинтилдик топтор боюн-
ча тщзщмщ калктын кирешелеринин ёлчёмщ боюнча, алардын ар бири 
калктын 20 пайызынан турган 5 (квинтилдик) топтор боюнча дифферен-
циацияланышын 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 ресурсунун наркын аныктоо щчщн 
негизги ориентир катары пайдаланылган каражат. Эсептик чендин ёлчёмщ, 
Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча акыркы тёрт аукцион-
догу банктын 28 кщндщк ноталарынын кирешелщщлщгщнщн орточо белгиси-
не теъештирилген.
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Кыскартылган сёздёрдщн тизмеси

ИДП  Ички дщъ продукт
МКВ  Мамлекеттик казна векселдери
МКВ (ж)  Жёнгё салуунун калыбына келтирилген мамлекеттик казына векселдери 
МКО  Мамлекеттик казна облигациялары
МИ  Мамлекеттик ишкана
КММ  Кщйщщчщ-майлоочу материалдар
МБК  Кыргыз Республикасынын Ёкмётщнё караштуу Мамлекеттик бажы кызматы
ДКН  Дщъ кошумча нарк
КБИ  Керектёё бааларынын индекси
ЁБИ  Ёндщрщщчщлёрдщн баа индекси
АКЖК  Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети
КР  Кыргыз Республикасы
АЧМ  Айыл-чарба министрлиги
КР УБ  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
СИФ  Импортердун 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


