
9-1 -тиркеме
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТАМЕКИ ЗАТТАРЫНЫН РЫНОГУН ТАЛДОО

(2006-2017-ж.ж. расмий статистика)

Кыргыз Республикасында тамеки заттарынын рыногу

2006-жылдын 21-августунда “Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун 
тамекинин жана аны керектеенYн зыяндуу таасиринен коргоо женYнде” №175 Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы кабыл алынган, ал 2016-жылдын 19-декабрында кYЧYне кирди.

65-CYрет. Кыргызстанда сигареттерди ендYPYY, импортто жана экспорттоо, млрд. даана

Эгерде Кыргыз Республикасында тамеки заттарынын рыногунун тYЗYMYн 2006-жылдан 
баштап динамикада карап керсек (6 5 ^ р е т  жана 23-таблица), темен^дей тыянактарды 
чыгарса болот:

1) 2006-жылдан 2010-жылга чейин Кыргызстанда 3 млрд. даана сигареттен 3 млрд 650 млн 
даана сигаретке чейин чыгарылып турган, анын ичинде сигареттин экспорту болгону 
1,7%дан 2,7%га чейин тYЗген, б.а. Кыргызстанда чыгарылган сигареттердин 3% азыраак. 
2011-жылдан баштап сигареттердин ендYPYЛYШY минимумга чейин тYШYп, 2014-жылы 
болгону 0,5 млрд даана сигаретти тYЗген, мында экспорт елчемYнен езгерYлбей, 
пайыздык катыштыкта кебейген жана 2014-жылы 645 млн даана сигаретти тYЗYп, 
ендYPYЛYШY 507 млн даана сигаретке жеткен, бул сигареттин Кыргызстанга реэкспорту 
женYнде тууралуу кабар берет. Кыргызстандан экспорттолгон сигареттердин максимуму 
65^ реттен  керYHYп тургандай 2017-жылы 2,8 млрд даана сигаретке чейин жеткен;

2) Импорттолгон сигареттин экспорту менен алектенген Кыргызстандын ишкерлеринин 
пайдасын баалоодо темен^лер аныкталган: бир импорттолгон сигаретанын наркы 0,57 
сомду тYЗДY, ал эми бир реэкспорттолгон сигаретанын -  0,54 сом, бул Кыргызстанга 
импорттолгон сигареттердин экспорту (реэкспорту) рентабелдYY эместигинен кабар

- 115 -



берет, анткени пайданын ордуна чыгым ар бир реэкспорттолгон сигареттен -0,03 сом 
болгон. Бул Кыргызстандын ишкерлерине пайда алып келбейт -  рентабелдYY эмес 
бизнести эч ким жYргYзбейт. Ошентип, сигареттин реэкспорту менен тамеки 
компаниялардын ездерY алектенип жатышканы тууралуу тыянак чыгарсак болот, бул 
айрым мамлекеттерге карата, бирок Кыргызстанга эмес, мамлекеттик тыюу салууларды 
(санкцияларды) буйтап етYY амалы экенин билишибиз керек. Башкача айтканда, 
Кыргызстандан сигареттердин реэкспорту -  бул YЧYнчY елкелердYн санкцияларынан 
качуу амалы. Реэкспорттон киреше Кыргызстандын бюджетине тYшпейт;

3) 2014-жылдын экинчи жарымынан баштап Кыргызстанда тамеки заттары чыгарылбай 
калган, анткени жергиликтYY ендYPYYЧYлер жок, ал эми импорттоочулар акциз, КНС 
сыяктуу кыйыр салыктарды гана телешет. Бул Кыргызстандын ички дYЦ продуктусуна 
(ИДП) карата салыштырмалуу ете эле аз болот (6 8 ^ р е п у  карагыла);

Тамеки заттарына (ТЗ) суроо-талаптын кыскарышы боюнча салыктык саясат
2008-жылдын 17-октябрындагы № 230 (28.04.2017-ж. №65 КР Мыйзамынын редакциясында) 
Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык жYргYЗYлет. Тамеки заттарына акциздик 
салыктардын ставкаларынын динамикасы 2011-2019-жылдары 66-CYретте берилди.

6 6 ^ р ет . Кыргызстандагы акциздик салыктардын ставкаларынын динамикасы, 2011 -2019-ж.

66-CYретте керYHYп тургандай, эгерде 2011-жылдан баштап адвалордук компонент 
менен спецификалуу аралаш салык салуу колдонулса, ТЗ акциздик салыктардын ставкалары 
жыл сайын кебеЙYYДе. 2015-жылдын 2-жарымынан спецификалуу салык салуу киргизилген, 
калькуляция YЧYн ыцгайлуу жана женекей, мында сигареттерге (жана сигараларга) АС 
ставкалары 2014-жылга салыштырмалуу 2 эсе кебейтYлген. Бирок 2015-жылы сигареттердин 
импорту 2014-жылдагы 7,3 млрд. даана сигареттен 4,5 млрд. даана сигаретке чейин азайды, 
андан кийин 2016-2017-жылдары 6,4 млрд жана 8,8 млрд даана сигаретке чейин кебейдY.

Белгилеп кетYYЧY нерсе, Кыргыз Республикасы Евразия экономикалык бирлигине 
(ЕАЭБ) кирген жана Кыргызстандын бажы чек арасы ЕАЭБдин калган 4 мYче елкелерY YЧYн 
2015-жылдан бери ачылды, жана ТЗ импортунун белгилYY бир белYГY эсептелбей калышы 
мYмкYн, бул ТЗга АСтен мамлекетке тYше турган кирешелерге 2015-жылдан баштап таасирин 
тийгизиши мYмкYн (24-табл. жана 67-CYрет).
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Табл. 23. Кыргыз Республикасындагы (КР) сигареттерди ендYPYYCY, импорт жана экспорту81,82 миллиард даана
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Сигареттерди ендYPYY 3,086 3,053 3,024 3,586 3,649 2,447 1,683 0,935 0,507 0 0,006 0
Импорт (сигареттер, сигаралар) 2,706 3,493 3,178 2,456 2,306 3,708 4,11 4,994 7,268 4,509 6,373 8,848
Бардыгы 5,792 6,545 6,203 6,042 5,955 6,154 5,792 5,929 7,775 4,509 6,379 8,848
Сигареттердин экспорту 0,051 0,156 0,052 0,035 0,099 0,161 0,042 0,143 0,645 0,975 1,721 2,782
КР Рыногу 5,741 6,389 6,151 6,007 5,856 5,993 5,750 5,786 7,130 3,534 4,658 6,066

Табл. 24. Ички жана импорттук сигареттердин акциздик налогунан республикалык бюджетке тушкен кирешелер81,82, миллион сом

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ЖергиликтYY ендYPYY 102,0 92,6 88,4 133,2 142,9 195,5 219,8 147,2 150,7 0,0 0,1 0,1
Импорт 300,3 433,0 436,5 399,7 471,8 582,1 878,7 1130,7 2712,5 1343,1 61,3 192,1
Бардыгы 402,3 525,6 524,9 532,9 614,7 777,6 1098,5 1277,9 2863,2 1343,1 61,4 192,2

Табл.25. Тамеки заттарына орточо керектее баалар, Кыргыз Республикасы81, 2016-2018 ж.ж. (сом )

Наименование товаров Ед-ца 2016 кварталдар айлар
измер-я I II III IV

г
01

г
02

г
03

г
04

г
05

г
06

г
07

г
08

7
09

Г
10

г
11 г 12

Фильтрдуу сигареттер 1 пачка 45,9 44,8 45,7 46,4 46,7 44,2 45,0 45,0 45,0 46,0 46,1 46,2 46,4 46,6 46,6 46,7 46,8
Фильтрсиз сигареттер, папиростор 1 пачка 26,8 26,0 26,7 27,0 27,4 25,5 26,2 26,2 26,6 26,8 26,8 27,0 27,0 27,1 27,1 27,5 27,6

2017
Фильтрдуу сигареттер 1 пачка 52,1 50,1 51,6 52,4 54,2 48,4 50,9 51,0 51,4 51,5 51,9 52,0 52,6 52,6 53,2 54,1 55,1
Фильтрсиз сигареттер, папиростор 1 пачка 37,1 33,3 36,6 38,6 39,8 28,0 35,9 36,0 36,6 36,6 36,7 36,9 39,1 39,7 39,7 39,7 39,9

2018
Фильтрдуу сигареттер* 1 пачка 60,9 61,0 61,6 60,2 60,8 60,6 61,1 61,3 61,5 61,6 61,7 60,1 60,2 60,3 60,5 61,2
Фильтрсиз сигареттер, папиростор* 1 пачка 49,5 48,8 49,8 49,8 49,8 47,9 49,2 49,3 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 49,9 49,8 49,8
*- 11 айдын эсеби

25 таблицада КР УСКнин 2016-2017 жылдардагы жана 2018 жылдын 11 айынын тамеки буюмдарына орточо керектее баасынын (ОКБ) маалыматы берилген. Ал КР 
вкметунун 2016 жылдын 12 декабрындагы №668, жана 2017 жылдын 21 ноябрында №763 токтомдору менен бекитилген минималдуу чекене баага (МЧБ) караганда темен 
табылган. КР УСКнын маалыматы боюнча чыпкасыз сигареттер YЧYн 2017 жылы ОКБ - 37,1 сом (МЧБ - 40 сом), ал эми 2018-жылы ОКБ - 49,5 сом (МЧБ -50 сом) болгон.

81 КР Улуттук статистика комитетинин маалыматы http://stat.kg/ru/
82 КР Мамлекеттик салык кызматынын маалыматы http://www.customs.kg
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6 7 ^ р ет . ЖергиликтYY жана импорттолгон сигареттерге акциздик салыктардан 
республикалык бюджетке тYшкен кирешелер, млн. сом
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2712,5

2011-жылдан баштап АС ставкасын жыл сайын кебейтYY 2014-жылы мамлекеттин 
кирешесин 5 (4,7) эсе кебейтYYге алып келди, мында белгилей кетYYЧY нерсе, ТЗ импорту 
2013-жылга караганда 2014 жылы кебYреек болгон - 2,3 млрд даана сигарет, бул ошондой эле, 
балким, импорттук ТЗга АСтен тYшкен кирешенин кебеЙYШYнен керYндY. 2015-жылы 
сигареттердин импорту 2,8 млрд даана сигаретке (сигара) темендедY жана 2014-жылга 
салыштырмалуу 2015-жылдын 1-жарымында АС ставкалары 1,25 эсеге, 2015-жылдын 2- 
жарымында 2 эсеге жогорулаганынан карабай, 2015-жылы ТЗга АСтен мамлекетке тYшкен 
киреше азайган83 (26-табл.).

26-табл. 2014-2015-жылдарда тамеки заттарына акциздик салыктын ставкалары

01.01.13-ж. 01.01.14-ж. 01.01.15-ж. ФильтрлYY сигареттер: 1000 да. АС
ставкалары

<180сом 
(120с + 8%)

<360сом 
(280с + 
8%)

<450 сом 
(350с + 
8%)

2015-ж. 1-июнунан 2016-ж. 
31-декабрына чейин

750 сом

2017-ж. 1-январынан тартып 1000 сом

Фильтрсиз сигареттер: 1000 да.

<24сом 
(6с + 3,6%)

<30сом 
(8с + 4%)

<30 сом 
(8с + 4%)

01.06.2015- ж. тартып
31.12.2015- ж. чейин

100 сом

01.01.2016- ж. тартып
31.12.2016- ж. чейин

400 сом

2017-ж. 1-январынан тартып 950 сом
297 сом 500 сом 500 сом Сигариллалар, 2015-ж. 1- 

июлунан тартып
1000 да. 800 сом

297 сом 
1000 да. YЧYн

40 сом 
1 да. YЧYн

40 сом 
1 да. YЧYн

Сигаралар, 2015-жылдын 
1-июлунан тартып

1 да. 100 сом

Ошондой эле 2015-жылы импорттук ТЗга АСтен тYшкен киреше (6 7 ^ р ет ) 2013-жылга 
салыштырмалуу болгону 212,3 млн сом кебYреек болгон, мында АН ставкалары, мисалы 
фильтрлYY сигаретке 2015-жылдын 1-жарымында 2,5 эсеге жогору жана 2015-жылдын 2- 
жарымында 4 эсеге жогору болгон, 2013-жылы сигареттердин импорту 5 млрд сигарет жана

83 - Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, 2018-жылдын 17-октябры № 230 (10.03.2015-ж. №52 КР 
Мыйзамынын редакциясында).



2015-жылы 4,5 млрд даана сигарет (айырмасы 0,5 млрд даана сигарет) болгон, бул 
Кыргызстандын рыногуна башка ЕАЭБге мYче мамлекеттерден ачык бажы чек арасы аркылуу 
тYшкен эсепке алынбаган сигареттер тууралуу кабар берет.

Кыргыз Республикасында ички дYЦ продуктуга пайыздык катыштыкта акциздик
салыктын YЛYШYн баалоо

ТЗга АС YЛYШYн ички дYн продуктуга (ИДИ) пайыздык катыштыкта баалоо 
жYргYЗYлген. 68-CYреттен керYHYп тургандай жергиликтYY жана импорттук ТЗга АС YЛYШY 
ИДПга пайыздык катыштыкта жалпы суммасында 0,5%га жетпейт, эгерде 2014-жылды (0,7%) 
эсепке албаганда, бул жылы жергиликтYY ендYPYш жабылып, ТЗ импорту 2013-жылга 
салыштырмалуу 2,3 млрд даана сигаретке кебейген (23-табл. жана 6 5 ^ р е т ) (5,0 млрд 
сигареттен 7,3 млрд даана сигаретке чейин84).

68-CYрет. ЖергиликтYY жана импорттук тамеки заттарынын акциздик салыгынын
ИДПдагы YЛYШY, %

Белгилеп кетYYЧY нерсе, Мамлекеттик бажы кызматынан (МБК) алган маалымат 
Улуттук статистика комитетинен (УСК) алган маалыматтан айырмаланып турат, 
импорттолгон жана экспорттолгон сигареттердин елчемYнде айырма бар. УСК сунушу 
боюнча импорттук ТЗга АСтен мамлекеттик бюджетке тYшкен кирешелерди талдоодо МБК 
маалыматы колдонулган.

2016-2017-жылдарда ТЗга АСтен тYшкен кирешелер кескин азайганына к е^ л  буруу 
керек, мисалы, 2016-жылы мамлекеттик бюджетке болгону 61,3 млн. сом тYшкен, ошол эле 
убакта сигареттин импорту 6,4 млрд даана сигаретти тYЗген, 2015-жылы 4,5 млрд даана 
сигаретти импорттогондо ТЗга АСтен киреше 1343,1 млн сомду (1 миллиард 343 миллионду)

84 - УСК расмий маалыматы боюнча КР ССМ 2015-жылдын 10-апрелиндеги суроо-талабына (чыгуучу № 01-1/3- 
4257), импорттук ТЗ саны 8,3млрд даана сигаретти тузген, б.а. 2013-жылга салыштырмалуу 3,3 млрд. даана 
сигаретке кебурее, бирок такталган маалыматтар боюнча 1 млрд даана сигаретке азыраак.
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тYЗген (б.а. 2015-жылга салыштырмалуу 22 эсе азыраак), мында 2016-жылы импорттолгон 
сигареттердин саны 1,9 млрд даана сигаретке кебYрее болгон (26-табл., 65^ р ет).

Ушундай эле айырмачылык 2017-жылдын жана 2014-жылдын кирешелерин 
салыштырганда байкалууда: ТЗга АСтен 2017-жылы болгону 192,1 млн сом тYшкен, ал эми 
импорт 8,8 млрд даана сигаретти тYЗген, 2014-жылы (бажы чек аралары жабык болгондо) 
мамлекеттик бюджетке 2712,5 млн сом (2 миллиард 712 миллион) тYшкен, сигареттин 
импорту болсо 7,3 млрд даана сигаретти тYЗген, б.а. 2017-жылга салыштырмалуу 14 эсе кеп 
болгон. Белгилеп кетYYЧY нерсе, 2017-жылы АС ставкалары (1250 сом 1000 даана 
сигаретке, фильтрди эсепке албаганда) 2014-жылга салыштырмалуу ете жогору болгон 
(360 сом 1000 даана фильтрлуу сигаретке жана 30 сом 1000 даана фильтрсиз сигаретке), 
бул ТЗга АС жогорулашына байланышпаган мамлекеттик бюджеттин ете кеп жоготууларына 
керсетYп турат, мYмкYн бул башкарууга же расмий статистикага байланыштуу кеп эсепке 
алынбаган маалыматтар же техникалык факторлор менен байланыштуу, коррупциялык 
фактор да жок эмес.

Импорттук сигареттердин чекене баасындагы акциздик салыктын улушун баалоо

69 ^ р етте  2 эц популярдуу сигареттин бренддеринин акцизинин улушу жана 
чекене баасы(ЧБ) 2014-жылдан 2018-жылга чейинки динамикада берилди. АС YЛYШY 
сигареттин 67 жана 77 сомдук наркында 40% азыраак тYзет. ДССУ сунуштаган сигареттердин 
АС YЛYШY - сигареттердин чекене баасынын 75%, мында тамеки заттарын керектеенY кыйла 
кыскарышын кYтсе болот, ошол эле мезгилде, бир ТЗ экинчисине етYп кетYY болбош YЧYн, 
тамеки заттарынын бардык тYPYне АС ставкаларын бирдей жогору кетерYY керек.

6 9 ^ р ет . Кыргыз Республикасынын рыногунда сигареттердин 2 эц популярдуу брендинин
баасында акциздин YЛYШY
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2018-2022-жылдарда Кыргыз Республикасында тамеки заттарына акциздик салыктын
колдонуудагы ставкаларын баалоо

27-табл. 2018-2022-жылдарда тамеки заттарына акциздик салыктын ставкалары

2018-ж. 2019-ж. 2020-ж. 2021-ж. 2022-ж.

Сигареттер, сом/1000 даана 1250 1500 1750 2000 2250

Сигариллалар, сом/1000 даана 920 1060 1220 1400 1610

Сигаралар, сом/1 даана 115 130 150 175 200

ТYTYк тамекиси ж.б., сом/1 кг. 460 530 610 700 800
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10.03.2015-ж. №52 КР Мыйзамынын редакциясындагы 2018-жылдын 17-октябрындагы 
№ 230 Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык 70-CYpeiTe жана 27-табл. берилген 
тамеки заттарына акциздик салыктын ставкалары коюлду.

70-CYpeT. 2018-2022-жылдарда Кыргыз Республикасында тамеки заттарына акциздик
салыктын ставкаларынын динамикасы

2500

Сигареттер Сигариллалар, Сигарлар Тутуктер y4YK, жб
сом/1000даана сом/1000даана сом/1даана сом/1кг

подакциздик ТЗдын турлеру 

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

70-CYрeттe кeрYHYп тургандай, акциздик товарлардын тизмесине кирген тамеки 
заттарына акциздердин ставкаларынын eлчeмY 2018-жылдан 2022-жылга чейин есет, 
ставкалардын чыныгы eсYШYнe ынануу YЧYн инфляция сыяктуу экономикалык процессти 
эсепке алуу керек. Бизде инфляциянын кeрсeткYЧY болуп тамеки заттарына керектeeчYЛYк 
баалардын индекси (КБИ) саналат.

28-табл. 2018-жылы Кыргыз Республикасы боюнча тамеки заттарына керектeeчYЛYк 
баалардын индекси (еткен жылдын тиешелYY айына пайыз менен)85

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. 11.18
Орточо
мааниси

135,8 126,0 126,2 125,6 125,4 124,8 124,5 120,5 119,9 119,3 118,8 124,2

Бул керсет^чтер, мисалы 2018-жылдын январында тамеки заттарына баалар 2017- 
жылдын январындагы бааларга салыштырмалуу 35,8%га же 1,358 эсеге eскeнYн билдирет. 
2018-жылы тамекиге баалардын орточо eсYШY 2017-жылга салыштырмалуу 124,2% TYЗДY 
(баалар 1,242 эсеге eстY).

Тамеки заттарына керектeeчYЛYк баалар жылына 24,2% ескен болсо, анда тамекиге 
акциздик салык да 25-30%дан кем эсе жогорулашы керек. Бул YЧYн 2019-жылы акциздердин 
реалдуу ставкаларын эсептее YЧYн 2018-жылы тамекиге акциздердин ставкаларын 1,242 
коэффициентине кeбeйтeбYЗ, андан кийин 2020-жылдагы реалдуу ставканы алуу YЧYн 
алынган маанилерди ошол эле коэффициентке кeбeйтeбYЗ, жана мындан ары ушинтип 2022- 
жылга чейин. Ушундай эсептерди чыгарып, жыйынтыктар таблицасын алабыз:

85http://www.stat.kg/ru/statistics/cenv-i-tarify/
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29-табл. КеректeeчYЛYк баалардын индексин эсепке алуу менен тамекиге акциздик салыктын 
реалдуу ставкаларын (АСРС) эсептее

2019 2020 2021 2022
АСС* АС РС АСС АС РС АСС АС РС АСС АС РС

Сигареттер, сом/1000 даана 1500 1553 1750 1928 2000 2395 2250 2974

Сигариллалар, сом/1000 даана 1060 1143 1220 1419 1400 1763 1610 2189

Сигаралар, сом/1 даана 130 143 150 177 175 220 200 274

ТYTYктYY тамеки ж.б., сом/1 кг. 530 571 610 710 700 881 800 1095

*- КР Салыктык Кодекси менен бекитилген АС ставкалары; АСС- Акциздик салык ставкасы

ТЗ АС алынган эсептелген ставкалары учурдагы КР СКдан жогору келет (27-табл. 
карагыла). Бул КР СКда тамекиге акциздердин ставкаларын жогорулатуу реалдуу эмес, 
номиналдуу экенин билдирет, анткени тамекиге керектeeчYЛYк баалар жыл сайын кадимкидей 
eсYп турат, ал эми КР СК ставкалардын жогорулашы формалдуу гана.

Мисалы, 2018-жылы 1000 даана сигаретке акциздин ставкасы 1250 сомду тYзeт, бирок 
бир жылдан кийин елкеде^ инфляцияны эсепке алганда 1250 сом eзYHYн сатып алуучулук 
жeндeмY боюнча 1553 сомго барабар болуп калат, башкача айтканда бул КР жаранынын же 
мамлекеттин колундагы ошол эле 1250 сом. Ал эми КР СКда 2019-жылга 1000 даана сигаретке 
1500 сом eлчeмYндeгY акциздин ставкасы коюлган, бул 1553 сомдон темен, демек ставканын 
реалдуу жогорулашы жок, тескерисинче темендеп кеткен, бул алгылыктуу эмес болуп 
саналат.

Ошентип, тем ен ^  жыйынтык чыгарса болот: ТЗ карата АС ставкаларынын 
жогорулатуусунан минималдуу натыйжа алуу YЧYн, АС ставкаларын мурунку жылдын 
ставкаларынан жок эле дегенде 30% - 50%га жогорулатуу зарыл, бул учурда ТЗ керектeeсYн 
азайтуу максатында АС ставкаларын жогорулатуу натыйжасы тууралуу сез айтуу мYмкYн 
болот, бул менен бирге мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин ошондой эле пайызда eсYYШY 
кYTYЛYYДe.

20-кылымдын аягында ДYЙнeлYк банк (ДБ) тамеки керктее жылына 200 миллиард 
АКШ долл. жоготууга алып келет деп баалаган, ушул зыяндын жарымы eнYГYп келаткан 
елкелерге туура келет. Тамеки буюмдарын керектееге байланыштуу чыгымдар 
мамлекеттик бюджетке тамекиден тушкен кирешеден он эсе кебуреек. Бул фактыны ДБ 
жана ДССУ изилдeeлeрY кеп жолу далилдеген.

Ден соолукка келтирген зыяндан тышкары, тамеки буюмдарын керектее теменку 
чыгымдарга алып келет:
■ Тамеки буюмдарын керектeeнYн натыйжасында, же тамеки буюмдарын eстYPYY, иштетип 

чыгуу жана eндYPYY процессинде пайда болгон ооруларды стационарларда дарылоо, 
амбулаториялык шартта бейтаптарды дарылоо жана байкоо боюнча саламаттык сактоонун 
чыгымдары;

■ социалдык фонддун чыгымдары -  оорудан эмгекке жeндeмсYЗДYк ^ндер  YЧYн, ма йып 
бейтаптарга желекпул телее;

■ эмгек eндYPYмдYYЛYГYн тeмeндeтYYгe байланыштуу чыгымдар;
■ тамеки буюмдарын сатып алууга байланыштуу YЙ-бYлeнYн чыгымдары, алардын ордуна 

каражаттар тамак-аш продуктуларын сатып алууга, балдардын билимине же ден соолугун 
чьщдоого сарпталса болмок;

■ тамак-аш продуктуларын eстYPYYгe пайдалана турган жерлерди жоготкондон, айлана- 
чейре начарлашына байланыштуу чыгымдар;

■ тамеки чегууге байланыштуу оорулардан жакындарыцдын эрте келген eлYMYнeн уй- 
бYлeнYн чыгымдары (материалдык жана моралдык), анын наркын так эсептее кыйын.

■ Этиятсыз тамеки чегууден ертке байланыштуу чыгымдар.
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Жогоруда айтылгандай, тамекиден абдан кеп экономикалык жоготуулар бар - бул 
тамекиге байланышкан оорууларды медициналык жактан TYЗ тейлее, майыптуулук, эмгек 
eндYPYмдYYЛYГYн тeмeндeтYY, eлYмгe эрте дуушар болуудан мамлекеттик кирешени жоготуу, 
ерт кесепетинен жоготуу жана ошондой эле, багуусуз калган YЙ-бYлeлeрдYн материалдык 
жоготуулары жана атасын жоготкон балдардын, баласынан (кызынан) айрылган энелердин, 
кYЙeeсYЗ калган аялдардын моралдык кайгылары. Акыркы 5 жылда (2013-2017ж.ж.) 
ерттерден себебинен кез жумган Кыргызстандын жарандарынын орто эсеп менен 36%ы 
(29%дан 40%га чейин) дал ушул тамекинин кесепетинен келип чыккан. Негизгиси, ушунун 
баарын алдын алуу мYмкYн эле.

Азыркы учурда, кез жумгандардын 6 мицдей кишиси тамеки менен байланышкан 
себептерден улам eлYшeт. Бул керсет^ч, эгерде тамекиге кез каранды болуунун алдын алуу 
жана токтотуу боюнча чараларды кербесек дагы жогорулайт. Эгерде, тамекинин 
зыяндуулугу 15-20 жылдан кийин билинсе, 2025-2030-жылдарда Кыргызстанда тамеки 
зыянына байланышкан ооруулардан eлYмгe дуушар болуунун маанилYY eсYШYн кYтсeк болот.

ИйкемдYYЛYк баа боюнча сигареттердин АСнан мамлекеттик бюджетинин 
кирешелеринин моделдeeнYн натыйжалары86 керсеткендой, эгер сигареттердин АСнын 
орточо ставкасын так 5,0% га жогорулашы мамлекеттик бюджеттин кирешелеринин 4,8%га 
eсYШYнe алып келет, ал эми АСты 40%га жогорулатуу, АСтан мамлекеттик бюджеттин 
кирешелеринин 38,7%га жогорулашына алып келет.

Эконометрикалык барабардык негизинде сигареттердин АСнан мамлекеттик 
бюджетке тYшкeн кирешелерин моделинин жыйынтыгы аныктагандай, сигареттердин 
акциздик салыгынын орточо ставкасын 5%га кeбeйтYY, мамлекеттин бюджетке 
сигареттердин акциздик салыгынан тYшкeн кирешелерин 6,1% га кебейтет, ал эми акциздик 
салыкты 40%га кeбeйтYY, акциздик салыктан тYшкeн мамлекеттик бюджеттин 
кирешелеринин 40,6% eсYYШYнe алып келет.

КР Саламаттык сактоо министрлигигинин жана ДССУнун биргелешкен изилдее 
маалыматтары менен сигареттин акциздик салыгынан мамлекеттик бюджетке тYшкeн 
кирешенин жогоруда айткан эки ыкмалары менен моделдештирYYлeрдYн жыйынтыктары 
боюнча86, эгер Кыргыз Республикасынын вкмет АСты 50%га жогорулатса, анда мамлекеттик 
бюджетке ошончо киреше тYшeт.

Биздин eлкeнYн экономикасы республиканын калкынын ден соолугун призмасынын 
алдында каралуусу тийиш. Таразага эки факторду коюшубуз керек: экономикалык жана ден 
соолук. Тамеки маселелердин экономикалык жактарынынын ар бир анализинде ден- 
соолук аспектилери чечуучу мааниге ээ болуусу тийиш. Элдин саламаттыгы - eлкeнYн 
экономикасынын ачкычы. Келечек муундун, балдардын саламаттыгы, бугунку биз 
керген чараларга жараша болот.

Демек, тамекиге каршы кYрeшYY мамлекет YЧYн ете пайдалуу: ал калктын ден соолугун 
чыцдайт жана коргойт, тамеки заттарын колдонуудан пайда болгон дарттан eлYмдeдYн санын 
кыскартат жана экономикалык eнYГYYHY жогорулатат.

86 - Тамеки буюмдарын керектеену кыскартуу, контролдоо жана женге салуу стратегиясынын жана улуттук 
саясаттын экономикалык негиздери, акад. Т. Койчуевдин жетекчилиги алдында, Б.: 2008: 250с.
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