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(Башталышы 4-бетте)
шол эле учурда єлкє экономикасынын єсїшїнє кеО
дергисин тийгизген факторлорго
токтоло кетпесек болбойт. Єткєн
жылга салыштырмалуу Кыргызстандын тигїї тармагы мурдагыга
караганда 16,5 пайызга тємєндєп
кеткен. Бул эки фактор менен
тїшїндїрїлїїдє. Биринчиден, Бажы биримдигинин мїчє єлкєлєрї
тарабынан кїчєтїлгєн катуу тартиптердин
кедергиси
тийип,
биздин текстиль товарларыбыз
сыртка чыгаруусун кєбєйтє албай калган. Экинчиден, Кытайдын
“Кыргызстанда жасалган” деген
белги менен тигилген даяр, арзан
кийим-кечектери республикабызга
киргизилип, сатылып жатат. Ушуга
байланыштуу, ата мекендик ишкерлердин товарлары єтпєй, жумушчу орундар кыскарууда. Кыргыз бийлиги буга “тез арада бєгєт
койбосок болбой калды” дешїїдє.
Товар Кытайда чыгарылса єз мамлекетинин белгиси тагылсын же
кездеме, фурнитура тїрїндє ташылып келинїїгє тийиш.
“Экономиканын локомотиви –
энергетика тармагы экенинде эч
талаш жок. Бирок, сиздер єнєр жай
тармагына єтє албай койдуўуздар.
Мурдагы министр дагы отчетун
энергетикадан баштап, энергетикадан бїтїрчї. Єнєр жай сектору
боюнча саясат да жок, иш да жок
болуп жатат. Биз, ар бир аймактагы токтоп турган чакан жана ири
ишканаларды кайрадан кєтєрїїбїз
керек”, - деди Єкмєт башчысы
Энергетика жана єнєр жай министри О.Артыкбаевдин докладына
карата. Эгерде республика ички
резервдерди туура пайдаланганда
ИДПнын єсїшї мындан да кыйла
кєтєрїлїшї мїмкїн болчу. Албетте,
энергетика жаатындагы жакшы жылыштарды санай берсек аз эмес.
Мисалы, суунун табигый тартыштыгына байланыштуу єткєн жылы
жайында электр энергиясын Казакстанга жылдагыдан аз єлчємдє
экспорттоп, ошол эле учурда, баасын жогору кєтєрїїгє жетишилди.
Кємїр єндїрїїдє, кээ бир ишканалардын ишин алдыга жылдырууда
азын-оолак жумуш жасалганы менен, кєптєн бери сєз болуп, бирок
тигїїчїлєрдїн мегаполисин куруу

Жыл жыйынтыгы

Єкмєт баккан экономика,
єр чапчыган амбициялар
ишке аша элек. Бишкектеги машина куруу заводунун цехтерин, “Дастан” ишканасын, Кайыўдыдагы кабель чыгаруучу заводунун иштерин жандандыруу сыяктуу токтоп
турган ишканаларга кайрадан “кан
жїгїртїї” талабы коюлуп отурат.
Бишкек жылуулук энергетикалык
борбору – ЖЭБ реконструкцияланса єзї менен кошо бир нече тармакты алдыга тартып кетет. Ал толук
бїткєрїлгєндє Казакстандан кємїр
экспорттоо токтолуп, Кара-Кеченин
кємїрї менен гана иштєєгє єтмєкчї.
Кєптєн бери чырдан башы чыкпаган
Бишкек ЖЭБин реконструкциялоо
иши быйылкы жылы баштала тургандай. Андан тышкары, кємєкчї
чордондордун курулушу, “КамбарАта–1 ГЭСинин, Жогорку Нарын
ГЭСтеринин курулушу ж.б. иштер
тез ыргакта жїргїзїлє тургандай.
Быйылкы жылы кээ бир аймактарды
газга жана кємїргє єткєрїї иштери
башталмакчы.
“КРны 2013-2017-жылдар аралыгында туруктуу єнїктїрїїнїн
улуттук стратегиясынын”, Єкмєттїн
программасынын негизинде жылына экономиканын реалдуу єсїшї
7,5 пайыздан кем болбошу керек. Ушундан улам карап кєрсєк,
2017-жылга карата бїгїнкї кубаттуулуктан башка кошумча 6 млрд.
квт.саат электр энергиясын єндїрїїгє жетишїїбїз зарыл. Ал кубаттуулукту биз пландалган ГЭСтерди
салуу, ТЭЦтерди модернизациялоо менен жетише алабыз. Андан
тышкары, энергетикалык эффективдїїлїктї
жогорулатуу
жана
энергия режимин туура пайдалануубуз абзел. Биз Бишкек ЖЭБсин
тез арада реконструкциялап кубаттуулукту кєтєрбєсєк болбойт.

Ал эми Жогорку Нарын ГЭСтери єз мєєнєтїндє курулуп бїтсє,
2017-жылдары гана ишке киргизилиши ыктымал.
Тоо-кен тармагында карамакаршылыктар кєп болуп, єткєн
жылы дээрлик єсїш болбой калды. Бул ири инвестицияны камсыз
кылуучу жана тез натыйжа берїїчї
тармак болгондугуна карабай ар
дайым бут тосуулар менен коштолууда. Аталган тармакка ачык
айкын саясат жїргїзїїнїн натыйжасында тиешелїї салыктардан,
аукциондордон былтыр бюджетке
1 млрд. сом киреше тїшкєн. Єкмєт
“Талды-Булак-Сол-Жээк”, “Иштамберди”, “Бозумчак” кендерин толук
иштетїїнї быйылкы жылдын планына кошуп, ал тїгїл бюджеттин
киреше бєлїгїнє да киргизилген.
Эгерде кандайдыр бир себептер менен ушул ишканалар иштебей калса, алдыга койгон планыбыз, экономиканын єсїшї абдан
чоў їзгїлтїккє учурай турганы да
белгилїї болууда.
Былтыркы жылы єлкєбїздєгї
курч саясый окуяларга карабай
чет элдик инвестициянын кєлємї
тогуз айдын жыйынтыгы менен 1,7

эсеге єскєн. Айыл чарба тармагындагы жетишкендиктерди айтсак, Чїй, Ысык-Кєл облусу жакшы
кєрсєткїчтї берген. Былтыртадан
бери айыл чарба азыктарын кайра
иштетїїчї ишканаларды кошумча
нарк салыгынан алты жылга, киреше салыгынан 3 жылга бошотуп,
алардын єндїрїмдїїлїгїн жогорулатуу максатталган. Кыргызстанда толгон мїмкїнчїлїктєрдїн бар
экенине карабай айыл чарба азыктарынын болгону 10-12 пайызы гана кайра иштетилет. Калганынын
баары чийки зат тїрїндє сатылып
келе жатат. Мунун кесепетинен
єндїрїлгєн айыл-чарба азыктарынан аталган тармак 30-40 пайызга
чейин жоготууларга кириптер. Буйруса, їстїбїздєгї жылы мамлекет
агрардык тармакка 5 млрд. сом
жеўилдетилген насыя бере турганы да дайын болууда.
Эксперттердин
айтуусунда,
дїйнєлїк экономиканын єсїшї
акыркы эки-їч жылга салыштырмалуу 2014-жылы бир топ жогору
болот. Ушул жагдайдан алып караганда Кыргызстандын экономикасынын єсїшїндє секирик жасоого
мїмкїнчїлїктєр да арбын. Ал їчїн

коррупцияга каршы кїрєшїїнї колго алып, єлкєдє саясый тынчтык
єкїм сїрїшї керек. Сырткы инвесторлорго жакшы шарт тїзбєсє болбойт.
Жыйында мамлекеттик салык
кызматынын тєрагасы И.Масалиев
да салык чогултуудагы бир топ кемчиликтери, Саламаттыкты сактоо
министри Д.Сагынбаева аймактардагы ооруканаларды куруу їчїн
былтыркы жылы бєлїнгєн 500 млн.
сомдун натыйжасы чыкпай жаткандыгы, Геология жана минералдык
ресурстар агенттигинин директору
Д.Зилалиев жыйынга даярданбай
келгендиги їчїн Єкмєт башчысынан сын угушту. Ал эми аймактардагы жергиликтїї жетекчилер ички
ресурстарды толук пайдаланбай,
натыйжалуу иштебей жаткандыктары тууралуу ачык айтылды.
“Бир жарым жылдан бери премьер-министр болуп иштейм, “айлыктарды кєтєр, республикалык
бюджеттен акча бер” дегенден башка бир дагы райондун акиминен же
Єкмєттїн ыйгарымдуу єкїлїнєн аймактын социалдык-экономикалык
абалын єнїктїрїї, жакшыртуу боюнча алгылыктуу сунуш алганым
жок. Системаны кандай кылып
жакшыртабыз деген тынчсыздануу
болбоду. Аким болууда баарыўар
чуркап, таанышыўарды, партияларды саласыўар. Араўарда єзїнєзї акимдикке сунуштагандары
да бар. Карапайым эл їчїн айыл
єкмєтї, аким, облус жетекчиси
же борбордук бийлик кызмат кєрсєтїп жатабы, айырмасы жок. А
аймактардагы жетекчилер “бизде
финансыбыз жетишсиз, ыйгарым
укугубуз аз деп отура беришет”, –
деди Єкмєт башчысы.

Финансы

Єткєн жыл кандай болду, алдыда эмне максат бар?
Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”

2013-жылдын жыйынтыктары боюнча, КРнын Улуттук банкы маалыматына ылайык, єткєн жылдын 11 айында товарлардын экспорту 6 783 миллион доллар болгон, бул 2012-жылдын 11 айына салыштырмалуу 9,9%га кєп. Импорт да 11%га єсїп, дээрлик 5 миллиард
долларга жеткен. Коммерциялык банктардын депозиттеринин кєлємї єткєн жылы дээрлик
33%га кєбєйїп, 67,3 миллиард сом болгон. Алтын-валюталык резервдердин кєлємї 171,8
миллион долларга кєбєйїп, 2,2 миллиард долларды тїзгєн. Реалдуу ички дїў продуктынын
єсїї темпи 10,5% болгон. Мына ушундай жана башка кєрсєткїчтєр, башкы банк
тарабынан жїргїзїлїп жаткан иштер жєнїндє Улуттук банктын тєрайымынын орун
басарлары Заир Чокоев жана Сїйєркул Абдыбалы тегин билдиришти.

Сїйєркул Абдыбалы тегин
изде єткєн жылы банк секБ
торунда динамикалуу єнїгїї
байкалган. Эгерде жыл башында
банк системасынын активдери 87,4
млрд. сом болсо, жыл аягына карата
23%га кєбєйїп, 107,9 млрд. сомго
жеткен. Кредиттердин їстєк пайыз
ставкалары тємєндєп, декабрда
берилген кредиттердики орточо
17,8%ды тїзгєн. Микрофинансылык
кредиттик сектордун кєрсєткїчтєрї
да жакшырып, кредиттик портфелдин кєлємї жыл ичинде 3 миллиард
сомго кєбєйїп, жалпысынан 18,3
миллиард сомго жеткен.
Эў башкысы, єткєн жылы
жылдык инфляция 4%ды тїздї.
Бул Улуттук банктын ишиндеги
маанилїї натыйжа. УБ тарабынан
банк системасын ликвиддїїлїк
менен камсыз кылуу боюнча акчакредит саясатынын жаўы аспабы
ишке киргизилген.
Экономика-

га кредиттер кєбєйїп жана їстєк
пайыз
ставкалары
тємєндєшї
їчїн рефинансылоо максаттарына
кредиттик аукциондор жїргїзїлє
баштаган. Єткєн жылы андай аукциондордун алкактарында 970,9
миллион сом жайгаштырылган,
алар боюнча орточо салмактанылган ставка 5,7%ды тїзгєн. Єткєн
жылы єнєр жайлык эксплуатациялоого
автоматташтырылган
соода системасы киргизилген, ал
акча-кредит операцияларын жана финансы рыногундагы банктар
аралык бїтїмдєрдї тез жана натыйжалуу жїргїзїї мїмкїнчїлїгїн
берген. Башкаруу структурасы
жакшыртылып, кєзємєл чаралары
кїчєтїлгєн, илимий-изилдєє жана
башка багыттар єнїктїрїлїїдє.
УБ ушул жылдан баштап акчакредит
саясатынын
негизин
єзгєртїї жана жаўы аспаптарды
киргизїї чечимин кабыл алды.
Ал їстєк пайыз ставкаларынын
реалдуу экономикага таасирин
кїчєтїїнї же акча-кредит саясатынын трансмиссиялык механизминин їстєк пайыз каналынын ишин
жана УБнын эсепке алуу ставкасынын экономикадагы ролун жогору-

латууну билдирет. Ошол эле учурда
акча-кредиттик саясаттын максаты
мурдагыдай бойдон калат – баалардын туруктуулугуна жетишїї
жана колдоп туруу болмокчу.
Эсепке алуу ставкасын аныктоо
механизми єзгєртїлєт. Азыр ал
ставканын єлчємї УБнын ноталарынын кирешелїїлїгїнє байланган.
Болжол менен март айынан баштап
ставканын єлчємї УБнын башкармалыгы тарабынан їзгїлтїксїз негизде
аныкталмакчы. Чечим экономикалык
кырдаалды баалоонун, тенденциялардын, болжолдордун негизинде
кабыл алынмакчы. Бул їчїн банкка
макроэкономикалык прогноздоо жана экономикалык саясаттын анализи
системасы киргизилген. Єткєн жылдын декабрынын башында УБнын
Башкармалыгы иштин алгачкы натыйжаларын карап чыкты, ал система жакшы иштеп жатканын кєрсєттї.
Эсепке алуу ставкасы УБнын
олуттуу їстєк пайыз ставкасы катарында рынокко акча-кредит саясатынын багыты жєнїндє сигнал бермекчи. Орто мєєнєттїї мезгилде
УБ анын акча-кредит саясатынын
їстєк пайыздык трансмиссиялык
каналынын иши рынок ставкала-

рына тїз таасир кєрсєтїїсїнє, а
кредиттер боюнча їстєк пайыз
ставкалары тємєндєєсїнє жетишїї
максатын кєздємєкчї.
– Бїгїн валютанын курсу боюнча болуп жаткандар – дїйнєлїк
тенденция, – дейт З.Чокоев. –
Анткени АКШ долларынын курсу
чыўалуусу жїрїп жатат. Россиянын
рубли биздикинен да тез алсызданууда. РФнын Борбордук банкы
рублдин курсун колдоо жїргїзбєй
тургандыгын жарыялады. Бул єтє
сабаттуу позиция. Эки жыл мурда
Беларуста улуттук валютасынын
курсун кармап туруу боюнча экономикалык эмес, саясый милдет коюлган. Натыйжада єлкє эл аралык
резервдеринин дээрлик жарымынан айрылды, инфляция 160-170%
га жеткен. Бул адамдардын жашоо
деўгээлинин кескин тємєндєєсїнє
алып келген.
УБ акча агрегаттарын таргеттєє
(максаттык оринетирлерди белгилєє) режиминен акырындык менен
їстєк пайыздык ставканы таргеттєє
режимине єтїїдє. Эми акча базасынын кєлємдєрї жана акча базасы эмес, їстєк пайыз ставкасынын
деўгээли ориентир болуп калды.

Заир Чокоев
Аны аныктоо менен баарыдан мурда инфляциянын прогноздору багыт болуп калмакчы.
Быйыл коомчулукту акча-кредит
саясаты маселелери боюнча маалымдоо иштери да єнїктїрїлмєкчї.
УБнын сайтында Башкармалыктын
2014-жылга отурумдарынын графиги жарыяланган. Ар бир отурумдан
кийин талкуулоонун жыйынтыктары
боюнча пресс-релиздер чыгарылат. Бул финансы рыногунун катышуучуларына жана жалпысынан
калкка чечимдердин эмненин негизинде кабыл алынганын тїшїндїрмєкчї.
Албетте, єткєн жылы дїйнєлїк
жана ички рыноктордо кырдаал туруктуу болгон. Бул жагымдуу факторго карабастан, Улуттук банк менен єкмєт жїргїзгєн акча-кредит
саясатынан улам инфляция анча
жогору эмес жана туруктуу болду.

