
9-тиркеме
АТААНДАШТЫККА ТААСИРИН ТАЛДОО БОЮНЧА КОРУТУНДУ

№2 Ж еН Г е САЛУУ ВАРИАНТЫ

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини керектееден жана 
айлана-чейреде^ тамеки тYTYHYHYн (аэрозолдун) таасиринен коргоо женYнде” КР 

Мыйзамынын жацы редакциясынын долбоорун жана “Кыргыз Республикасынын айрым 
мыйзам актыларына (“Жарнама женYнде” КР мыйзамы, Кыргыз Республикасынын 

салыктык эмес кирешелер женYнде Кодекси, Кыргыз Республикасынын бузуулар женYнде 
Кодекси) езгертYYлердY киргизYY женYнде” КР Мыйзамынын долборун кабыл алуу

Атаандаштыкка таасирин талдоонун негизги тыянактары: женге салуу варианты 
атаандаштыкка олуттуу таасир тийгизбейт

Товардык рыноктун негизги параметрлери:

1) Товардык рыноктун продуктулук чектери: тамеки продукциясы
2) Товардык рыноктун географиялык чектери: Кыргыз Республикасы
3) Товардык рыноктун келемY (маалыматтар болгондо):

Тамеки камтыган сигареттердин импорту 8847, 6 млн. штук
Реэкспорт сигарет, содержащих табак 2782,1 млн. штук
Рынок Кыргызстана, сигареты, содержащие табак 6065,5 млн. штук
Сигары, сигары с обрезанными концами, содержащие табак 0,061 млн. штук
Табак для кальяна 217 тонн
Курительный табак 0,5 тонн

*- Булагы: Улуттук статистикалык комитет и Мамлекеттик салык кызматы 2017 ж.

4) Товардык рынокто иштеген чарба субъекттеринин курамы (маалымат болгондо): ЖОК. 
Бирок трансулуттук тамеки импортерлеру (Japan Tobacco International, Philip Morris 
International, British Imperial Tobacco, British American Tobacco, Korea Tomorrow & Global 
(KT&G) ТYштYк Кореядан) Кыргызстандын рыногуна ездерYHYн товарын алып келишет.

Корутундунун мазмундук белугу

Фактордун аталышы Баасы
“ооба” же “жок”

1 2 3

Товардык рыноктун концентрациясынын децгээлин баалоо
1 Ушул товардык рынокто кайсы бир чарба субъектинин YЛYШY 35 пайыз жана 

андан жогору болгон басымдуулук кылуучу абал орун алганбы -  маалымат 
болсо?

жок

2 Ар биринин YЛYШY ушул рыноктогу башка субъекттердин YЛYШYнен 
чогултуп алган 50 пайыздан ашкан Yчтен кеп чарба субъекттеринин 
кошулган басымдуулук кылышы, же бештен ашпаган чарба субъекттеринин 
кошулган YЛYШY тиешелуу рынокто ар биринин YЛYШY башка чарба 
субъекттеринин YЛYШYнен кеп болгон басымдуулук кылган абал тYЗYлгенбY 
-  маалымат болгондо?

жок
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Корутундунун мазмундук белYГYHYн уландысы

1 2 3

Товардык рынокко ташып кируунун-ташып чыгаруунун 
экономикалык чектеелерун баалоо

3
Жацы женге салуу пропорциялуу эмес кеп чыгымдарга алып келеби:

-  азыр иштеп жаткандарга караганда рыноктун потенциалдуу 
катышуучулары YЧYн;

-  чоц ишканалар YЧYн кYTYлгенге караганда чакан ишканалар YЧYн ж.б.

жок

4
Жацы женге салуу рынокто сунушу чектелуу болгон потенциалдуу 
катышуучулар YЧYн ресурстарга (материалдык-буюмдук, материалдык эмес 
жана башка) жетYYHYн кыйла чектелYY болушуна алып келбейби?

жок

5

Иштеп жаткан чарба субъекттеринин ушул товардык рыноктогу ишин жацы 
женге салууга байланыштуу аргасыз токтотууда ете кеп чыгымдарга 
(экономикалык туруктуулугун талкалоого жендемдYY) жацы женге салуу 
алып келбейби?

жок

Товардык рынокко кируунун административдик чектеелерун баалоо

6
Жацы женге салуу рыноктун потенциалдуу катышуучулары YЧYн лицензия 
алуу жол-жоболорунун наркынын жана лицензиялык талаптардын кыйла 
есYШYне алып келбейби?

жок

7 Жацы женге салуу чектелуу ресурстарды административдик белYштYPYYДе 
чарба субъекттеринин тец укуктуулук шарттарын бузууга алып келеби?

жок

8 Жацы женге салуу иштеп жаткан чарба субъекттеринин баа тYЗYY 
механизмдерин тандоодо, продукциянын сапатын аныктоодо, ендYPYштYк 
кубаттуулуктарды жайгаштыруунун ордун табууда чектеелерге алып 
келбейби?

жок

Товардык рынокко кируунун стратегиялык чектеелерун баалоо

9

Жацы женге салуу чарбалык интеграциянын ар кандай туруктуу 
катышуучулары (холдингдер, финансылык-енер жай бирикмелери, 
катышуучуларынын ез ара атаандашуусу темен жана кооперациянын 
децгээли жогору кластерлер жана башкалар) YЧYн ушундай интеграцияларга 
кирбеген рыноктун потенциалдуу башка катышуучуларына салыштырмалуу 
кошумча артыкчылыктарды алууга алып келбейби?

жок
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