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ШКУ єлкєлєрїнїн єкмєт башчыларынын жыйыны

Бириккендин билеги кїчтїї
Премьер-министр Жоомарт
Оторбаев Астана шаарына
барган иш сапарында ШКУга
мїчє мамлекеттердин єкмєт
башчыларынын кеўешмесинин кезектеги жыйынына катышып келди. Чакан жана
кеўири чєйрєдє єткєн
жыйындарда уюмга мїчє єлкєлєрдїн соода-экономикалык
жана гуманитардык кызматташтыгын тереўдетїї
маселелери талкууланды.
Бул тууралуу КРнын
Єкмєтїнїн аппаратынын
маалыматтык камсыздоо
бєлїмї билдирди.
Даярдаган
Назарбек БАЙЖИГИТОВ,
«Кыргыз Туусу»
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ыйында сєз сїйлєгєн
премьер-министр Жоомарт Оторбаев Кыргыз Республикасы ШКУнун алкагындагы
долбоорлордун, анын ичинде
транспорттук аймактык инфратїзїмдїк коридорлорду єнїктїрїї жаатындагы долбоорлордун ишке ашуусуна єзгєчє маани
бере тургандыгын белгиледи.
Кыргызстан їстїбїздєгї жылы
Дїйшємбїдє єткєн саммитте автоунаа аркылуу ташуулар їчїн жа-

Кыргыз делегациясы жыйын учурунда
Сїрєт С. Айылчиевдики
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Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”

К.Кулматов чачканды билип,
жыйнаганды билбейби?

гымдуу шарттарды тїзїї тууралуу
эл аралык келишимге кол коюу
максатында натыйжалуу иштерди жїргїзгєн.
“ШКУ єлкєлєрїнїн экономикасы їчїн оўдуу экономикалык
натыйжаны берїїчї ар кыл экономикалык жана инвестициялык долбоорлорду алга жылдыруучу принциптердин їстїндє
ойлонуу зарыл. Биздин пикирде, келечектїї багыт энергетикалык ресурстарды натыйжалуу
пайдалануу жана жаратылыш
байлыктарын єздєштїрїї болуп эсептелет», – деди Жоомарт
Оторбаев.

Премьер-министр кеўешменин алкагында Кытайдын
Мамлекеттик кеўешинин премьери Ли Кэцян менен жолугушту.
араптар
«КыргызстанКытай” газ тїтїгїн, “Тїндїк-Тїштїк” альтернативдик жолун, Кыргызстанда мунайды кайра
иштетїї заводун куруу жана Бишкек шаарынын ЖЭБин модернизациялоо боюнча долбоорлордун
ишке ашырылышын талкуулады.
Жолугушуунун жїрїшїндє тараптар єз ара кызыгуу туудурган
тармактардагы кызматташууну
кеўейтїї зарылдыгын белгилешти.
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Улуттук банкта

Валюта рыногунда кескин
єзгєрїїлєр кїтїлбєйт
Мырзакат ТЫНАЛИЕВ,
“Кыргыз Туусу”
Жыл башынан бери сомдун курсун кескин тїшїрїп жибербєє їчїн
Улуттук банк 41 валюталык интервенция жасоо менен, ага жалпысынан 464 миллион доллар жумшаган. Бирок бул биздин єлкєнїн
алтын-валюта запастарынын
кєлємїнє анчалык терс таасирин
тийгизбеген.
Ушул жана Россиядагы валюталык кризистен улам биздеги валюталык рыноктогу абал боюнча
маалыматтарды кечээ кїнї Улуттук банктын тєрагасы Толкунбек
Абдыгулов айтып берди.
Акыркы кїндєрдєгї биздин єлкєдєгї жана
биздин негизги соода-экономикалык байланыштарыбыз бар єлкєлєрдєгї окуялар кєптєрдї
кызыктырып жатса керек, – деди Т.Абдыгулов. –
Россиянын рублинин алмашуу курсунун сомдун алмашуу курсуна тїз таасири болгон жок. Бирок эки
жумалык тынчтануудан кийин улуттук валютага
басым байкалган.
Биз жїргїзгєн анализ улуттук валютага басым
жасоого, айталы доллардын жетишсиздиги, же экономикадагы єзгєрїїлєр сыяктуу объективдїї себептер жок экендигин кєрсєттї. Банк системасында 250
миллиондон ашуун доллар бар, анын 30 пайызга жакыны накталай.
Ошондуктан анын себебин билїї їчїн биз мурдагы
кїнї эки миллион доллардык консигнация жасадык.
Башкача айтканда, долларды накталай тїрїндє мамлекеттик эки банк – “Айылбанк” жана “РСК-банк”
аркылуу 57,8 сом курс менен саттык. Сатуу саат
эртеў мененки он жарымда башталып, тєрткє чейин
жїрдї.
Ал эки маселени билїї їчїн жасалган: биринчиси
– улуттук валютага кызыл кулактык чабуул жїрїп жатабы же жокпу жана экинчиси – бул акчалар анданары кымбаттайбы же жокпу дегенди. Натыйжасы – ал
экєєсї теў тастыкталганын кєрсєттї. Эки миллион
доллар 3-4 саат аралыгында биздин алмашуу бюролору тарабынан сатылып алынды да, кечке маал 60
сомго чейинки курс менен кайра сатыла баштады.

–

МААЛЫМДАЙТ
СЫНДАЙТ
СУНУШТАЙТ
СУРОО САЛАТ

Бул бизди сестентип койду жана
болочокто структуралык чараларды
кєрїїгє тїрткєнї жатат. Мындай нерсе улана берсе, анда биз мыйзамдарга тиешелїї єзгєртїїлєрдї киргизїї
демилгесин кєтєрїї менен алмашуу
бюролорун жоюп, банктарга караштуу алмашуу єкїлчїлїктєрїн гана калтырууга аргасыз болобуз. Анткени, алмашуу бюролорундагылар азыр оўой
оокатка кызыгып кетип жатышат. А
буга жол берїїгє болбойт.
Албетте, мен рыноктук эмес ыкмаларды колдонуунун жактоочусу
эмесмин. Єлкєдє катталган эле 10
Т.Абдыгулов миўдей алмашуу бюролору бар, аларда иштегендер їй-бїлєлєрїн багып
жатышат. Бирок кызыл кулактык кылганга да жол
берилбєєгє тийиш.
Биз бїгїн негизги комбанктардын жетекчилери менен жолугуштук жана абалды турукташтыруу планын кабыл алдык. Ал бїгїнтєн эле иштеп
баштады, а жыйынтыктары жакынкы кїндєрдє
билинмекчи.
Кечээ Премьер-министр Жоомарт Оторбаев менен жолугушууда валютабыздын туруктуу курсун
кармап туруу їчїн орто жана узак мєєнєттїї мезгилде экономикада структуралык єзгєртїїлєрдї
жасоо керектигин, анткени валютанын туруктуу
агымы зарылдыгын сїйлєштїк. Улуттук банк мында экспортко багытталган єндїрїштї колдоо демилгесин кєтєрдї. Ал Єкмєт менен макулдашылгандан
кийин 2015-жылдан баштап иштемекчи. Ал эми кыска мєєнєттїї аралыкка Улуттук банкта резервдер
жетиштїї.
Эл аралык валюта фондунун стандарты боюнча, єлкєнїн алтын-валюталык резервдери тыштан
єлкєгє валюта кирбеген кырдаалда 4 айга чейин жетиши керек. Биз азыр 6 айлык кризисттик импортту
жаба алабыз. Бирок єлкєдє андай абал жок, биздин
экспортчулар продукцияларын сатып, валюта алып
келишїїдє.
– Негизи, улуттук валютанын абалына экономикадагы абал жана тышкы кырдаал таасир этет, – дейт
УБнын тєрагасы Т.Абдыгулов. – Россиядагы рублдин
курсунун тємєндєшїнєн улам анда єндїрїлгєн товарлар арзаныраак болууда.

Кубанычбек Кулматов
былтыр мэр болуп
келгени кыш аягында
кар жааганда борбордук кєчєлєргє кум чачтырып, бирок аны єз
убагында жыйнатканды “тарс унутуп”, кїн
жылыганда кєчєлєр
айылдардын жолдорундай болуп чаўызгыганы
шаардыктарга
маалым.
л адатын быйыл да карматып, 8-декабрда жааган карда чачкан кумун азырга чейин жыйнатпай, кєчєлєр чаўдай баштады. А тротуарлардагы кар кїндїз эрип, тїнкїсїн тоўуп, адамдардын тайгаланып жыгылып, травма алуу коркунучун жаратууда.
Мэрдин бул жоругун актагысы келген басма сєз катчысы Мїсїркул Кабылбеков “Тазалык” ишканасынын абалы начар экендигин, кїн суук болгондон улам айрым короо шыпыргычтар ишке чыкпай жаткандыгы менен
тїшїндїрїїгє аракет кылгандыгын “Vesti.kg” сайты билдирет.
Буга эмне дейбиз? Башка мэрлердин убагында кїн мынчалык суук болбочу же кар мынчалык кєп жаабачы беле? Андан кєрє мында орус элинин
бир учкул сєзїндє айтылгандай, “Жаман бийчиге єз этеги да тоскоол болот” дегендей болуп жаткан жокпу?
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Бар акчаны да иштете албайбыз
Азыр пайдалуу кендерди
иштетїїгє жергиликтїї
калк кєрсєткєн ар кандай
каршылыктардан улам,
тиешелїї мыйзамдарга
кендерди иштетїїдєн
жергиликтїї калк виртуалдуу
эмес, реалдуу пайда кєрє
тургандай єзгєртїїлєр
киргизилген. Бирок бардыгын
чала жасап кєнгєн кыргызда
мыйзамдык айрым карама-каршылыктардан улам ал ишке
ашпай келет.
исалы, Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын єздїк
эсебинде кен байлыктарды иштетїїдєн жергиликтїї бюджетке
тїшкєн 25 миллион сом акча каражаты бар. Бирок аны иштетїї боюнча жобо жоктугунан улам айыл аймагындагылар ал акчаны пайдалана
алышпай жатышат.
Бизге маалым болгондой, Экономика министрлиги тараптан ал жобо
иштелип чыкмак. Чаткал райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан ал маселени тездетїї жєнїндє министрликтерге кайрылууларга
карабастан, иш кечиктирилїїдє. Жыйынтыгында, Каныш-Кыя айыл аймагынын акчасы бар, ал каражаттарды кантип пайдалануу боюнча ишчаралар да бар. Бирок иштетїїгє укугу жок болуп калууда.
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Президент экєєбїздїн оюбуз
бир чыкканда...
Мен энергетика тармагындагы абал
жана андан мурдагы Энергетика жана
єнєр жай министри Осмонбек
Артыкбаев алып чыгып кете
албай тургандыгы жєнїндє
“О.Артыкбаевдин мини-юбкасы” аттуу макала (“Кыргыз
Туусу” №60, 12.08.2014ж.) жазган элем. Анда: “...
Ошондуктан, алдыдагы
кыштан ийгиликтїї єтїї їчїн, мїмкїн, тармактагы кризистик
абалды эске алуу менен учурда аны жетектєє їчїн кризисменеджер керек болуп жїрбєсїн?” – деген суроо коюлган.
ирок анда менин оюм Президент Алмазбек Атамбаевдики менен
окшошуп кала тургандыгын кїткєн жок элем. Арадан туура эки ай
єткєндєн (9-октябрда) кийин Президент: “Энергетиканы башкаруу тармагында айрым кадрдык чечимдерди кабыл алууга убакыт келип жетти.
Осмонбек Артыкбаевди таза, аракетчил жетекчи катары билем, бирок
бїгїнкї кырдаалда Энергетика жана єнєр жай министринин кызматында энергетика тармагынан єсїп чыккан, тармактын бардык кєйгєйлєрї
менен маселелерин тереў билген профессионал менеджер керек”, – деп
билдирди.
Ошондон улам биздин жетекчилерге жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан айрым материалдарда иштиктїї сунуштар да айтыла тургандыгын эске алып, эч болбосо “Кыргыз Туусун” окуй жїрїїнї сунуштайт
элем.

Б

