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 Аннотация: Бул макалада негизги макроэкономикалык чоңдуктар болуп саналган 
жумушсуздук менен инфляциянын деңгээлинин өз ара байланышы корреляциялык-
регрессиялык методдун жардамында көрсөтүлгөн. 
 Аннотация: В данном статье показано взаимосвязь основных макроэкономических 
параметров безработицы и инфляции с помощью корреляционно-регрессионного анализа. 
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Филлипстин ийриси байланыштырып туруучу жумушсуздуктун деңгээли жана 
инфляциянын темпи – бул эки негизги чоңдук экономиканын абалын көрсөтүп турат. “Бул 
чоңдуктардын ортосундагы байланыш кандай, алар бири-бирине кандайча таасир этет”-
деген ойлор көптөгөн экономисттерди түйшөлтүп келген.  

Инфляция менен жумушсуздуктун ортосундагы өз ара байланыш ХХ кылымдын 
орто чендеринде алгач изилдене баштаган жана бул изилдөөлөр А.Филлипстин ысмы 
менен байланыштуу болгон. 1958-жылы англиялык экономист А. Филлипс орточо эмгек 
акынын өсүү темпи менен жумушсуздуктун деңгээлинин өз ара байланышын 
туюндуруучу, талаптын инфляциясынын графикалык моделин сунуштаган. Өзүнүн 
ишинде англиялык статистиканын 1850-1860-жылдардагы маалыматтарын пайдалануу 
менен, эмгек акынын ставкасынын өзгөрүүсү жана жумушсуздуктун деңгээлинин 
ортосундагы өз ара тескери көз карандылыкты көрсөтмөлүү кылып көрсөткөн ийрини 
түзгөн. 

Кийинчерээк бул көз карандылыктан америкалык экономисттер П. Самуэльсон 
жана Р. Солоу мындай жыйынтыкка келишкен: “Филлипстин ийриси инфляция менен 
жумушсуздуктун ортосундагы тандоону, б.а. бул эки чоңдуктун бирөөсүн азайтуу менен 
гана экинчисин жогорулатууга мүмкүн экендигин көрсөтө алат”. Мындай көз 
карандылыктын себеби төмөндөгү менен түшүндүрүлөт: “жумушсуздук жогору болгон 
кезде эмгек акы төмөнкү деңгээлде кармалып, баалардын өсүүсүн акырындатат”. 50-60-
жылдардагы экономисттердин эмприкалык изилдөөлөрү Филлипстин ийрисинин негизги 
мазмунун тастыкташты: кыска убакыт аралыгында инфляциянын жогорку темпи, 
жумушсуздуктун деңгээлинин төмөндөшү, ал эми инфляциянын төмөнкү темпи – 
жумушсуздуктун жогорку деңгээли менен коштолот. Жумушсуздук менен инфляциянын 
ортосундагы мындай байланыштын болуусу, өнүккөн рынок экономикасы бар 
мамлекеттердин экономикалык саясатында 60-жылдарда колдонулган.  
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Бирок, экономикалык жөнгө салуунун практикасы көрсөткөндөй, бул метод кыска 
мөөнөткө гана колдонулушу мүмкүн, анткени узак мөөнөттүү планда (5-10 жыл) 
жумушсуздуктун жогорку деңгээлде болгондугуна карабастан, инфляция өсүп олтурат, 
бул көптөгөн шарттар менен түшүндүрүлөт. 

Инфляция менен жумушсуздуктун өз ара байланышынын мүмкүн болгон теориялык 
интерпретацияларынан улам, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистикалык 
комитетинин 2007-2016-жылдардагы маалыматтарынын негизинде, инфляция менен 
жумушсуздуктун өз ара байланышын корреляциялык-регрессиялык методдун жардамында 
аныктап көрөбүз. 

 
Таблица 1. Кыргызстандагы жумушсуздуктун деңгээли 
Жылдар  Экономикалык активдүү калк, 

миң адам 
Жумушсуздар, миң 
адам 

Жумушсуздуктун 
деңгээли, % 

2007 2343,8 191,1 8,2 
2008 2379,9 195,6 8,2 
2009 2420,1 203,7 8,4 
2010 2456,0 212,3 8,4 
2011 2490,1 212,4 8,5 
2012 2496,8 210,4 8,4 
2013 2468,7 205,7 8,3 
2014 2504,2 201,5 8,0 
2015 2544,3 192,2 7,6 
2016 2547,1 183,7 7,2 

 
Булагы: КР улуттук статистика комитетинин 2007-2016-жылдардагы отчетторунун 
негизинде түзүлдү 

 
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарынан көрүнүп тургандай, 2007-

жылдан 2011-жылга чейин жумушсуздуктун жогорулагандыгын, ал эми 2012-2016-
жылдарда жумушсуздуктун деңгээлинин төмөндөй баштагандыгын көрүүгө болот [1]. 

Ушул эле мөөнөттөгү инфляциянын деңгээлин кийинки таблицада көрсөтөлү 
(табл.2) 

 
Таблица 2. Кыргызстандагы 2007-2016-жылдар аралыгындагы инфляциянын деңгээли 
Жыл 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Инфляция 
деңгээли 

10,2 24,5 6,8 8 16,6 2,8 6,6 7,5 6,5 0,4 

 
Булагы: КР улуттук статистика комитетинин 2007-2016-жылдардагы отчетторунун 
негизинде түзүлдү 

 
Бул жылдар аралыгында инфляциянын деңгээли бир калыпта эмес экендиги 

көрүнүп турат, бул көрсөткүчтөр негизинен көптөгөн факторлордон көз каранды [2].  
Бул эки макроэкономикалык параметрдин өз ара байланышын изилдөө үчүн, 

алардын көрсөткүчтөрү боюнча графикалык сүрөттөлүшүн карап көрөбүз. 
1-сүрөтүнөн көрүнүп тургандай, инфляция менен жумушсуздуктун деңгээлинин 

ортосундагы өз ара тескери байланыш айрым кыска мөөнөттөрдө гана ачык көрүнүп турат.  
Бул мөөнөттөр: 2008-2009-жылдар аралыгында инфляция төмөндөп, жумушсуздуктун 
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деңгээлинин өсүшү, 2012-2013-2014-жылдар аралыгында инфляциянын өсүшү менен 
жумушсуздуктун деңгээлинин төмөндөшү. 

 
 

Сүр.1. Инфляция менен жумушсуздуктун деңгээлинин диаграммасы 
 

 Ошентип, эмприкалык маалыматтар, Кыргызстандын экономикасы үчүн 
Филлипстин классикалык ийрисине мүнөздүү болгон кыска мөөнөттүү байланыштын бар 
экендиги жөнүндөгү теориялык жыйынтыктарды тастыктайт. Узак мөөнөттө инфляция 
менен жумушсуздуктун ортосунда ачык байкалган тескери байланыш байкалбайт. 
 Эми бул байланышты корреляциялык-регрессиялык моделдин негизинде аныктап 
көрөлү. 

Алгач эң кичине квадраттар методунун жардамында регрессия теңдемесин түзүп 
алабыз. 

Регрессиянын теңдемеси (регрессиянын эмприкалык теңдемеси), корреляция - 
регрессиялык модели 

y = 0.02443 x + 7.9004 көрүнүшүндө болот. 
Корреляция коэффициентин аныктайбыз: 

 

 

 

 

10,2 

24,5 

6,8 8 

16,6 

2,8 

6,6 7,5 6,5 

0,4 

8,2 8,2 8,4 8,4 8,5 8,4 8,3 8 7,6 7,2 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Инфляция, % 
Жумушсуздук, % 



ЖАМУнун Жарчысы 2018-1 
  

99 
 
 

Таблица 3. Регрессия теңдемесинин сапатынын көрсөткүчтөрү 

Көрсөткүч  Мааниси  

Детерминация коэффициенти  0.1657 

Орточо ийкемдүүлүк коэффициенти 0.027 

Орточо аппроксимация коэффициенти 3.91 

 
Детерминация коэффициенти 0,1657 ге барабар, б.а. 16,57% инфляциянын 

өзгөрүүсү, жумушсуздуктун өзгөрүүсүнө алып келет, ал эми калган 83,43 % 
жумушсуздуктун өзгөрүүсү моделде эске алынбаган башка факторлордон көз каранды 
болот[4].  

Жогорудагы түзүлгөн корреляциялык-регрессиялык моделдин негизинде 
жүргүзүлгөн эсептөөлөр, жумушсуздук менен инфляциянын ортосунда кыска мөөнөттүү 
гана түз жана тесери байланыштар бар экендигин тастыктайт. 
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