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Доллар кымбаттап, теңге арзандады. 
Сомдун абалы кандай болот?
Улуттук банк казак теңгесинин девальвацияланышына, башкача айтканда буга чейинки курсун жасалма колдоп 
туруу чечиминен баш тарткандыгына байланыштуу Кыргызстан сомдун курсун тең салмакта кармап туруу максатында 
12-февраль күнү валюта базарына 27 млн. доллар чыгарды.

Дирекциянын 
иши депутаттар 
тарабынан сынга 
кабылды

Казакстан 
5.3 миллион 
тонна буудай 
экспорттоду 

Сырттан унаа алып киргендер 
акча төлөөсү демилгеленүүдө

Альтернативдик жолдун Казарман- 
Жалал-Абад тилкесин куруу башталат

Б А Ш Ы  Б И Р И Н Ч И  Б Е Т Т Е

q Улуттук банктын акча-насыя опера-
циялар башкармалыгынын башчы-

сы Раушан Сейткасымова маалымат жы-
йынында билдиргендей, улуттук банк 
жыл башынан бери ушуну менен төртүн-
чү ирет интервенция жасады. “Казакстан 
девальвацияны аргасыз жасады. Ал эми 
бизде “Кумтөрдү” эске албаганда ири өн-
дүрүш жок болгондуктан, валюта база-
рына кайдыгер кароого мүмкүн эмес. Би-
ринчи жолу 21-январда - 9,9 млн. доллар, 
24-январда - 17,5 млн. доллар, 5-февралда - 
7 млн. доллар, ал эми 12-февраль күнү - 27 
млн. доллар чыгарылды. Жалпысынан 62 
млн. доллар интервенция жасалды”,-деди 
Р.Сейткасымова.

Улуттук банктын акча-насыя операция-
лар башкармалыгынын башчысы Рау-
шан Сейткасымова маалымат жыйынын-
да билдиргендей, улуттук банк жыл ба-
шынан бери ушуну менен төртүнчү ирет 
интервенция жасады. “Казакстан деваль-
вацияны аргасыз жасады. Ал эми бизде 
“Кумтөрдү” эске албаганда ири өндүрүш 
жок болгондуктан, валюта базарына кай-
дыгер кароого мүмкүн эмес. Биринчи 
жолу 21-январда - 9,9 млн. доллар, 24-ян-
варда - 17,5 млн. доллар, 5-февралда - 7 
млн. доллар, ал эми 12-февраль күнү - 27 
млн. доллар чыгарылды. Жалпысынан 
62 млн. доллар интервенция жасалды”,-
деди Р.Сейткасымова.

Айрым серепчилер казак теңгесинин 
кескин түшүп кетиши кыргыз экономи-
касына да өз таасирин тийгизиши мүм-
күн деп айтууда. Жалпы жонунан алган-
да импорттолгон товарлардын баасы жо-
горулап, ошол эле учурда экспортко пай-
да алып келиши ыктымал.

Улуттук банктын төрайымынын орун 
басары Сүйөркул Абдыбали тегин бул эко-
номикалык кыйынчылык кыргыз сомун 
кыйгап өтөт деген ишенимде. “Эң негиз-
гиси азык-түлүккө болгон баа кескин кө-
төрүлбөйт деп үмүт артып турабыз. Эки 
өлкөнүн соода байланышы болгондуктан, 
Казакстанга товар экспорттогондо анын 

кайсы акча менен болорун билүү керек. 
Эгерде казак теңгеси менен экспорттол-
гон товар болсо, анда кыйынчылык болот. 
Бирок, бактыга жараша Орусия менен Ка-
закстандан импорттолгон товарлар дол-
лар түрүндө жүргүзүлөт”,-деди ал.  

Акыркы күндөрдө Бишкектеги валюта ба-
зарында доллардын баасы 52,5-53 сомго дей-
ре чыкты. Доллардын кескин кымбатташы 
Американын Федералдык резерв система-
сындагы өзгөрүүлөр доллардын дүйнөлүк 
валюта базарларында азаюусуна, ошол эле 
учурда кунун бекемдөөсүнө алып келди. 
Кыргызстанда жыл башынан бери доллар-
дын курсу эки сомго чейин кымбаттаган.

q Бул туурасында Жогорку Кеңештин 
Агрардык саясат, суу ресурстары, 

экология жана аймактык өнүгүү боюн-
ча комитетинин жыйынында сөз болду. 
Анда өкмөткө караштуу айлана-чөйрөнү 
коргоо жана токой чарбасы мамлекет-
тик агенттигинин директору Сабир Ата-
жанов акыркы убактарда автонуаалар-
дын саны көбөйүп, абанын алар бөлүп 
чыгарган газдардан булгануусуна каршы 
чараларды көрүү максатында акча ка-
ражаттарынын келип түшүүсүн көбөй-
түү үчүн төлөм киргизилип жатканды-
гын маалымдады. Буга чейин чек арадан 
өтүп бара жаткан чет өлкөлүк унаалар 
500 сомдон төлөөсү сунушталган. Ал-
дын ала божомол боюнча түшүүчү кара-
жат 1,1 млрд. сомго жетери пландалган. 

Комитет мүчөлөрү транзит боюнча өт-
көн унаалардан дагы төлөм алынарын, 
андан түшкөн каражаттар жаратылыш-
ты коргоо жаатына жумшаларын ай-
тып, жогорудагы демилгени колдоого 

алышты. Эми сунушталган мыйзам дол-
боорун үч окууда кабыл алуу кадамы 
калды.  НАЗГҮЛ БОСТОНБАЕВА

q Бул туурасында Транспорт жана ком-
муникация министрлигинин жыл 

жыйынтыгын чыгарган коллегиясында 
маалым болду. Анда түндүк-түштүк ба-
гытындагы альтернативдик унаа жолун 
Балыкчы-Кочкор-Арал-Нарын жана Кө-
көмерен дарыяларынын биригишкен же-
ринен Казарман-Көк-Арт ашуусу-Жалал-
Абад шаары боюнча куруу сунушталды. 

Азыркы учурда аталган жолду куруу дол-
боорунун алкагында Казарман-Жалал-А-
бад (291 км. 433 км.) жана Балыкчы-Арал 
(183 км. 195 км.) участокторун даярдоо 
боюнча иш-чаралар аткарылууда.

Эскерте кетсек, жолду куруунун бирин-
чи этабы Кытай тарап бөлгөн 400 млн. 
доллар өлчөмүндөгү каражаттын эсеби-
нен бүткөрүлөт. НАЗГҮЛ БОСТОНБАЕВА

Комитет мү-
чөлөрү тран-
зит боюнча 
өткөн унаа-
лардан дагы 
төлөм алы-
нарын, андан 
түшкөн кара-
жаттар жа-
ратылышты 
коргоо жаа-
тына жумша-
ларын айтып, 
жогоруда-
гы демилге-
ни колдоого 
алышты

Казакстанда 
20 пайыздай 
девальвация
q Казакстандын Борбордук банкын-

да акча бирдиги теңгенин курсу 
20 пайыздай төмөндөдү.

Аталган банктын акча саясатында ал-
сыздануусу теңгенин доллардын алдын-
да наркын жоготуусуна себеп болду. 

Казакстан Борбордук банкы кабыл ал-
ган акыркы чечими менен акча бирдиги 
теңге арадан 4 жыл өткөндөн кийин кай-
радан девальвация болду. Валюталык 
интервенцияны  созгон Казак борбордук 
банкы бул чечиминен кийин 1 доллар 
155 тенгеден 180 теңгеге чыкты. 

Кыймылсыз мүлк базарындагы баа-
лар, мунай бааларындагы төмөндөө 
жана тышкы карыз төлөмдөрүндөгү 
көйгөйлөр Казакстан Борбордук бан-
кынын 2009-жылы теңгени доллардын 
алдында 20 пайызга курсунун төмөн-
дөшүнө алып келген. (девальвирован). 
Казакстан Борбордук банкы 2010-жыл-
дан ушул мезгилге жүргүзгөн акча сая-
саты менен теңгени 145-155 арасында 
кармап келген. 

Глобалдык экономикадагы толкун-
доолордун Казакстан экономикасына 
таасир эткенин белгилеген Казак эко-
номистери орус рублы акыркы 1 жыл 
ичинде доллардын алдында 7,1 наркын 
жоготкону акча саясатындагы өзгө-
рүүлөргө таасир эткенин көрсөтүп ту-
рат. Төлөм  баланстарындагы көйгөй-
лөр жана олуттуу девальвация күтүлүп 
жатканы акча саясатындагы алсыз кир-
ген толкундуу валюталык коридорго се-
беп болору айтылууда. ЖИХАН АГЕНТТИГИ

q 2010-жылдагы июнь коогасы-
нан кийин түзүлгөн Ош жана 

Жалал-Абад шаарларын калыбы-
на келтирүү жана өнүктүрүү боюн-
ча мамлекеттик дирекциясы тара-
бынан жалпы 173 объект курулган. 
Алардын ичинен 36 көп кабаттуу 
үй, 6 билим берүү мекемеси, 6 са-
ламаттыкты сактоо мекемеси, 21 
маданий жана спорт жайы, 6 адми-
нистративдик мекеме, 23 инженер-
дик инфраструктуралык багытта-
гы мекеме, 60 башка тармактардагы 
объект жана жаңыдан түптөлүп жат-
кан Кең-Сай жана Ачы массивдерин-
де 8 объект бүткөрүлгөн. Мындан 
сырткары, окуяда жабыркагандар, 
мүлктөрүн талоонго учураткандар 
жана ишкерлерге 700 млн. сом кон-
пенсация төлөнүп берилген. 

Аталган дирекциянын ишмер-
дүүлүгүн текшерүү максатында 
атайын депутаттык комиссия тү-
зүлүп, бир топ мыйзам бузуулар 
ачылганын жар салды. Жогорку Ке-
ңештин депутаты  Нарынбек Молдо-
баев эл аралык уюмдардан келген ка-
ражат кайда жумшалганы көзөмөл-
дөнбөгөнүн билдирди. “2010-жыл-
дан 2012-жылга чейин мамлекеттик 
дирекцияга 11 млрд. 404 млн. сом 
келип түшкөн. Анын 4,5 млрд. сому 
республикалык бюджет аркылуу ко-
торулган. Ал эми эл аралык уюмдар-
дан келген 6 млрд. сомдун кайда 
кеткени эч кандай көзөмөлдөнгөн 
эмес”,-деди депутат.

Ал ортодо аталган дирекциянын 
жетекчилиги депутаттык комис-
сиянын чыгарган тыянагы бир жак-
туу болуп калганын айтып, жогору-
дагы дооматтарга макул эместигин 
билдирди. НАЗГҮЛ БОСТОНБАЕВА

q Казакстан 2014-жылдын ал-
гачкы айларында 5.3 миллион 

тонна буудай экспорттоду. Өлкө-
нүн Айыл чарба министри Асыл-
жан Мамытбеков өкмөт жыйынында 
2014-жылдын башында 5.3 миллион 
тонна буудай экспорттолгонун, бул 
жылы 9 миллион тонна экспортто-
лору күтүлүп жатканын айтты. 

Премьер-министр Серик Ах-
медовдун жетекчилигинде өткө-
рүлгөн жыйында Айыл чарба ми-
нистри А.Мамытбеков министр-
ликтин 2013-жылдагы ишмердик-
тери боюнча билдирүү жасады. 
Анда 2013-жылдын июль айынан 
2014-жылдын февраль айындагы 
буудайдын экспорту өткөн жыл-
га салыштырмалуу 25 пайыга өскө-
нүн айтты. 2013-жылы 2.3 миллиард 
доллардык айыл чарба өндүрүшү 
экспорттолгонун, 2009-2011-жылда-
гыдан 27 пайызга көп болгонун баса 
белгиледи.  

Казакстанда 2013-жыл кургакчыл 
болгонуна карабастан буудайдын тү-
шүмү мурдагы жылга караганда эки 
эсе көп же 19 миллион тоннага жет-
кен. Өлкөдө өстүрүлгөн буудайдын 
жарымынан көбү Азия мамлекетте-
рине экспорттолот. ЖИХАН АГЕНТТИГИ
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