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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТАМЕКИГЕ БААЛАРДЫ ЖОГОРУЛАТУУНУН 
НАТЫЙЖАЛУУЛУГУН ЭКОНОМИКАЛЫК ТАЛДООСУ

(Дуйнелук Банктын отчетунун кыскартылган варианты69)
Инфляциянын децгээлинен баалардын есYШY ашып кетпегендей кылып инфляциянын 

децгээлин эске алуу менен тамеки заттарына салыктарды жогорулатуунун экономикалык
натыйжалуулугун баалоо70

Теменде ДБ экономисти Ирина Постоловская ДБ саламаттык сактоо боюнча кыргыз 
командасынын: айым Ha Thi Hong Nguyen, Асель Саргалдакованын жана Rouselle Lavado 
(азыр Азия енYктYPYY банкынын экономисти) жалпы жетекчилиги жана координациясы 
алдында даярдалган тамеки заттарына бааларды кетерYYHYн экономикалык натыйжалуулугун 
ДYЙнелYк банк (ДБ) тарабынан жYргYЗYлген отчетунун1 кыскартылган варианты келтирилди.

2017-жылдын январынан тартып бардык сигареттер бир сигаретке бир сом елчемYнде 
(же тацгагына 20 сом) салык салынат. Акциз эми (2017-жылы) фильтрлYY сигареттин чекене 
орточо баасынын 40 пайызын тYзет. 2018-жылдан 2022-жылга чейинки мезгилде пачка YЧYн 5 
сомго кебейтYY кYTYлет71 (№ 65 мыйзамга72 2017-жылдын 18-апрелинде кол коюлган), 2022- 
жылы акциздик салык чекене баасынан 60 пайызга жетет (59-CYрет) (ДБ отчетту жарыялоого 
даярданган 2017-жылга карата талдоо). Сунушталган езгертYYлер салыктын кыйла 
кебейтYYCY болгону менен, алар азыр да ДССУ сунуштаган чекене баага 75 пайыздык YЛYшке 
шайкеш келбейт.

5 9 ^ р ет . ФильтрлYY сигаретке баадагы акциздин YЛYШY (2011-2017-ж.ж иш жYЗYндегY 
баалар; 2018-22-ж.ж. болжол)
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69 AN EXTENDED COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF TOBACCO PRICE INCREASES IN THE KYRGYZ 
REPUBLIC.WORLD BANK GROUP, Washington, D.C. April 2018
http://documents.worldbank.org/curated/en/301241525698879477/pdf/125988-REVISED- 
WBGKyrgyzTobaccoTaxationweb .pdf
70 - бул жерде жана мындар нары айрым комментарийлерди отчеттун текстинде ушул ЖСТТ авторлору жасаган
71 - отчет 2017-жылы жазылган жана 2018-жылдын апрелинде жарыяланган
72 “КР Салык кодексине езгертуулерду киргизуу женунде” 18.04.2017-ж. №65 КР Мыйзамы
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Кы ргы з Республикасы нда ж ана коцш ул аш  елкелерде сигареттерге баалардын 

салы штырмалуу талдоосу тем ен д егY  60-сур етте  берилди. С игареттердин баасы региондогу  

баш ка ел кел ерге  салы штырмалуу те м ен  бойдон калууда, бул бааларды баш ка елкелер менен  

м акулдаш уу зары лды гы нан кабар берет. Кы ргы з Республикасы нда региондогу баш ка  

ел кел ер ге  салы штырмалуу сигареттердин тем ен  баасын эске алганда, е л кеге  сигареттин  

контрабандасы ны н ко р кун учу  К ы ргы з Республикасы нда тем ен . А кы р кы  баамдоолор бою нча  

саты лган сигареттердин 28 пайызы е л кеге  контрабанда менен кирген  (Д С С У , 2 0 1 5 -ж .). 
акциздик салыктардын жогорулаш ы , мYмкYн, елкеде сы ртка контрабанданы н кы скары ш ы на  

алып келет, анткени  елкелер бою нча баалардын ажырымы азайып баратат.

2014 -ж ы л га  карата Кы ргы зстанда сигареттердин баасы Евразия эконом икалы к  

бирлигинин (Е А Э Б ) б аш ка елкелерYне ж ан а  О рто А зияны н коцш ул аш  елкелерYне, ош ондой  

эле К ы тай га  салы шты рмалуу кы йла тем ен  болчу ( 6 0 ^ р е т ) 73, бул баалардын ш ай кеш  

кел иш ин  талап кылды, баш кача айтканда Кы ргы зстанда там еки  заттары на акциздик  

салыктардын ставкасын Е А Э Б  елкелерYHYн децгээлине чейин кетерYY зарыл.

60-CYрет. Евразия эконом икалы к бирлигинде (Е А Э Б ) ж ан а  коцш ул аш  елкелерде  
сигареттердин баасы, 2014 -ж ы л  (сигареттин  пачкасы на А К Ш  долл. м енен)

Там еки  заттары на баалардын 4 0 % га  есYШYн моделдее (19 -таб л .), К ы ргы з 
Республикасы (КР) 55 000 эрте болгон елумдерге жол бербейт жана теменкудей 
унемдейт:

-  3,8 млн. АКШ  долл. - там екиге  байланы ш туу ооруларды дарылоого м ам лекеттик  
чыгымдарды.

-  1,3 млн. АКШ  долл. - там екиге байланы ш туу ооруларды дарылоо бою нча y ^  
бYленYн чыгымдарын.

-  6 400 кедейликтин учурларын (жы лы на 610  А К Ш  долл. елчемYнде кедейликтин  
ул уттук  децгээлин колдонуу менен).

732017-ж ы лы  да уш ундай  эле абал орун алган.
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19-табл. Тамекиге баалардын 40% eсYШYн моделдееде экономикалык натыйжалуулукту 
талдоонун кецейтилген жыйынтыктары

Барды
гы

Q174 эц 
кедей) Q275 Q376 Q477 Q578( эц 

бай)
Эрте елYмге учуроону 
болтурбоо, миц адам 55,0 14,0 13,0 13,2 8,9 5,8

Тамекиге байланыштуу 
ооруларды дарылоого чентектен 
кетYYЧY чыгымдардын 
YнемделYШY, миц АКШ долл.

1280,0 270,0 300,0 320,0 230,0 160,0

Тамекиге байланыштуу 
ооруларды дарылоого 
мамлекеттин Yнемделген 
чыгымдары, миц АКШ долл.

3800,0 800,0 910,0 950,0 690,0 480,0

Кедейликке жеткирбее (жылына 
610 АКШ долл. елчемYнде 
кедейликтин улуттук децгээлин 
колдонуу менен ), миц адам

6,4 0,0 2,6 3,8 0,0 0,0

20-табл. Тамекиге баалардын 60% есYШYн моделдееде экономикалык натыйжалуулукту 
талдоонун кецейтилген жыйынтыктары

Барды
гы

Q1 ( эц 
кедей ) Q2 Q3 Q4 Q5 ( эц 

бай )

Эрте елYмге учуроону 
болтурбоо, миц адам.

62,9 16,0 14,8 15,1 10,2 6,7

Тамекиге байланыштуу 
ооруларды дарылоого 
чентектен кетYYЧY 
чыгымдардын YнемделYШY, 
миц АКШ долл.

1460,0 300,0 350,0 360,0 260,0 180,0

Тамекиге байланыштуу 
ооруларды дарылоого 
мамлекеттин Yнемделген 
чыгымдары, миц АКШ долл.

4370,0 910,0 1000,0 1100,0 790,0 550,0

Кедейликке жеткирбее 
(жылына 610 АКШ долл. 
елчемYнде кедейликтин 
улуттук децгээлин колдонуу 
менен ), миц адам

7,3 0,0 3,0 4,3 0,0 0,0

74- бул жерде жана мындан ары
75- бул жерде жана мындан ары
76- бул жерде жана мындан ары
77- бул жерде жана мындан ары
78- бул жерде жана мындан ары

-Q1 -  темен квинтилдик топ (аз кирешелYY калктын 20%)
- Q2 -  2- квинтилдик топ
- Q3 -  3- квинтилдик топ
- Q4 -  4- квинтилдик топ
- Q5 -  жогорку квинтилдик топ (кеп кирешелYY калктын 20%)
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Тамеки заттары на баалардын 60% есушун моделдееде жыйынтыктардын чоцдугу 
кыйла жогору (20-табл), мында КР 62 900 эрте боло турган елумдерге жол бербейт жана 
теменкулерду унемдей алат:

-  4,4 млн. АКШ  долл. - тамекиге байланыштуу ооруларды дарылоого мамлекеттик 
чыгымдарды.

-  1,5 млн. АКШ  долл. - тамекиге байланыштуу ооруларды дарылоо боюнча YЙ-бYленYн 
чыгымдарын.

-  7 300 кедейликтин учурларын (жылына 610 АКШ долл. елчемYнде кедейликтин 
улуттук децгээлин колдонуу менен).

Тамеки заттары на (сигаретке) баалардын 75 пайы зды к есушунде болжолу менен 
68 800 эрте болгон елумдерге жол бербилбейт ж ана теменкудей унемдееге жардам берет
(21-табл.):

-  4,8 млн. АКШ  долл. - тамекиге байланыштуу ооруларды дарылоого мамлекеттик 
чыгымдарды.

-  1,6 млн. АКШ  долл. - тамекиге байланыштуу ооруларды дарылоо боюнча YЙ-бYленYн 
чыгымдарын.

-  8 000 кедейликтин учурлары н (жылына 610 АКШ долл. елчемYнде кедейликтин 
улуттук децгээлин колдонуу менен)

21-табл. Тамекиге баалардын 75% есYШYн моделдееде экономикалык натыйжалуулукту 
талдоонун кецейтилген жыйынтыктары.

Бардыгы Q1 ( эц 
кедей ) Q2 Q3 Q4 Q5 ( эц 

бай )

Эрте елYмге учуроону 
болтурбоо, миц адам.

68,8 17,6 16,2 16,5 11,2 7,3

Тамекиге байланыштуу 
ооруларды дарылоого 
чентектен кетYYЧY 
чыгымдардын YнемделYШY, 
миц АКШ долл.

1590,0 330,0 380,0 400,0 290,0 200,0

Тамекиге байланыштуу 
ооруларды дарылоого 
мамлекеттин Yнемделген 
чыгымдары, миц АКШ  
долл.

4780,0 990,0 1130,0 1120,0 860,0 600,0

Кедейликке жеткирбее 
(жылына 610 АКШ долл. 
елчемYнде кедейликтин 
улуттук децгээлин 
колдонуу менен ), миц 
адам

8,0 0,0 3,3 4,8 0,0 0,0

Теменде эконометрикалык баалоо берилди, ал тамеки заттарына бааны кетерYY 
децгээлинен куткарылган емYрлердYн санынын тYЗден-тYЗ пропорциялуу кез карандылыгын 
керсетет. Тамекиге бааны 75% кетергенде куткарылган емYрлердYн саны кедей калктын 
арасында кыйла жогору -  17,6 миц эрте болуучу елYмдерден куткаруу, бай адамдардын 
арасындагыны салыштырсак, ал 7,3 миц елYмдY тYЗДY (61^ р ет).
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6 1 ^ р ет . Тамекиге бааларды 40%, 60% жана 75% кетерYYHYн натыйжасында эрте болуучу 
елYмдердY болтурбоонун саны, КР, миц адам

Керектее квинтили

Тамеки керектееге байланыштуу YЙ-бYленYн чыгымдарын квантил боюнча (Q1 эц 
кедейден баштап Q5 эц байга чейин) тамеки керектеечYлердYн биринчи 3 тобунда бир топ 
алдын алууга мYмкYн, тамеки заттарына баалардын кетерYЛYШY канчалык жогору болсо, 
ошончолук YЙ-бYленYн Yнемделген чыгымдарынын суммасы жогору болот.

6 2 ^ р ет . Тамекиге бааларды 40%, 60% жана 75% кетерYYHYн натыйжасында тамекиге 
байланыштуу алдын алынуучу оорулар боюнча YЙ-бYленYн чыгымдары, миц АКШ долл.
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4 0 0 ,0  и  4 0 %  там ек и н и н б аал ар ы н ы н  к етер у л у ш у

Керектее квинтили

Ушундай эле жагдай мамлекеттик чыгымдар менен байкалууда, канчалык тамекиге баа 
жогору кетерYлсе, ошончолук вкметтун Yнемделген финансылык ресурстары жогору болот 
(63-CYрет.)
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63-CYP0T. Тамекиге бааларды 40%, 60% жана 75% KeTepYYHYH натыйжасында тамекиге 
байланыштуу алдын алынуучу ооруларга байланыштуу мамлекеттик чыгымдар, КР, миц 
АКШ долл.
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Керектее квинтили

Ошентип, ДБ экономикалык модели далилдеп бергендей, тамеки заттарына баалардын 
кeтeрYЛYШY

1) тамеки керектее менен шартталган оорулардан боло турган eлYмдeрдY азайтууга 
кемектешет,

2) тамекиге байланыштуу ооруларды дарылоого YЙ-бYлeнYн чыгымдарын (калктын 
ченте^нен) кыйла темендетет,

3) тамекиге байланыштуу ооруларды дарылоого мамлекеттин чыгымдарын азайтат,
4) тамекиге байланыштуу ооруларды дарылоого кеп чыгымдар кетирбегендиктен 

калктын кедейлигинин eсYШYнe жол бербейт.
Бул иште Кыргыз Республикасында тамеки заттарына акциздик салыкты 

жогорулатуунун потенциалдуу натыйжаларын баалоо YЧYн мурда иштелип чыккан ЕСЕА 
(Verguet ж.б. 2017) модели колдонулган79 (эркектер арасында, 2015-жыл). Алсак, керектeeчY 
керектeeчY тамеки заттарын жогорку акциздик салыгы менен, демек жогорку баада сатып 
алышы болжолдонууда. Бул тамеки заттарын керектeeнY кыскартууга алып келет, демек 
инсульт, епке рагы, жYрeк-кан тамыр оорулары жана eпкeнYн енекет обструктивдYY оорусу 
сыяктуу тамекиге байланыштуу оорулардын азайышына тYрткY болот.80 Бул ез кезегинде 
тамеки керектееге байланыштуу эрте боло турган eлYмдeрдYн санын азайтат. Мындан 
тышкары, тамекиге байланыштуу оорулардан дарыланууга YЙ-бYлeнYн чыгымдарын 
азайтууга алып келет, бул ез кезегинде кедейликтин санын азайтып, саламаттык сактоого 
чыгымдарды темендетет. Медициналык кызмат кeрсeтYYHYн басымдуу бeлYГY екмет 
тарабынан каржыланышын эске алганда, бул тамекиге байланыштуу саламаттык сактоого 
мамлекеттик каражаттардан кетYYЧY чыгымдарды Yнeмдeeгe алып келет. Тамекиге акциздик 
салыктардын кирешелери менен кошулганда, алардын кыска же орто мeeнeттYY келечекте 
кeбeЙYШY кYTYлeт, бул кошумча ресурстар саламаттык сактоону жана башка секторлорду 
каржылоо YЧYн колдонулушу мYмкYн.

79Verguet S, Tarr G, Gauvreau CL and others. 2017. “Distributional Benefits of Tobacco Tax and Smoke-Free 
Workplaces in China: A Modeling Study.” Journal o f Global Health 7(2).
80Jha P, Peto R. 2014. “Global Effects of Smoking, of Quitting, and of Taxing Tobacco.” New England Journal of 
Medicine 370(1):60-68; Doll R, Peto R, Boreham J and others. 2004. “Mortality in Relation to Smoking: 50 Years’ 
Observations on Male British Doctors.” BritishMedicalJournal328(7455):1519.
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6 4 ^ р ет . Кыргыз Республикасында тамеки заттарына баалардын кeтeрYЛYШYHYн кYTYЛYYЧY сандык жыйынтыгы.

Баалардын 10%га eсYШY керектeeнY 5,4%га темендетет, мында кедей адамдар баалардын eзгeрYШYнe кeбYрeeк жооп берет

Эл арасындагы тамекини керектеенун децгелинин азайышы

Булагы: Кыргыз Республикасында YЙ чарбаларын интеграциялуу изилдeeнYн маалыматтарына негизделген ДYЙнeлYк Банктын изилдeeсYHYн 
эсептери, 2015-ж. 2018-жылдын 11-июнундагы секторлор аралык кецешме YЧYн даярдалган Ирина Постоловскаянын презентациясынан, Бишкек ш.

Ошентип, ДYЙнeлYк Банктын экономисттеринин тобу даярдаган тамеки заттарына баалардын eсYШYн моделдeeнYн жыйынтыктары айтып 
тургандай, акциздик салыкты жогорулатууда жана андан кийинки тамекиге болгон баанын кeтeрYЛYШY ден соолук кeрсeткYчтeрYHYн оцолушуна 
гана алып келбестен, YЙ-бYлeнYн чыгымдарын кыскартуу тYPYндe калкты финансылык жактан коргойт жана Кыргыз Республикасынын 0кмeтYHYн 
тамекиге байланыштуу ооруларды дарылоого кетYYЧY чыгымдарын азайтат.


