
НАЗГҮЛ БОСТОНБАЕВА

QСомдун долларга карата 
расмий курсу март айы-

нын алгачкы күндөрүндө кес-
кин төмөндөп долларга кара-
та 1,52 сомго арзандады. Өзгө-
чө 3-март күнү бир катар жеке 
акча алмаштыруучу жайлар-
да доллардын баасы 56 сом-
дон 58 сомо чейин жогорулап 
кетти. Ал эми евронун курсу 
да ушундай эле тездикте жо-
горулап, 80 сомго дейре көтө-
рүлдү. Улуттук банктын маа-
лыматы боюнча сомдун куну 
бир нече жылдан бери мын-
чалык төмөн түшө элек болчу. 
2011-жылдын мартынан баш-
тап, үстүбүздөгү жылга чейин 
улуттук валютанын доллар-
га карата катышы  47-49 сом-
дун тегерегинде болуп кел-
ген. Улуттук банктын көрсөт-
күчү боюнча өткөн жылдын 
декабрь айынан бери дол-
лар 5 сомго чейин жогорула-
ган болсо, базарда 8 сомго че-
йин кымбаттаган. Жалпы жо-
нунан эсептегенде жыл ба-
шынан бери сом долларга  са-
лыштырмалуу 10 пайызга ар-
зандады.  

УЛУТТУК БАНК: ДҮРБӨЛӨҢ 
ТҮШҮҮГӨ НЕГИЗ ЖОК

Улуттук банктын жетекчи-
лиги акча базарындагы мын-
дай олку-солкулук сырткы 
факторлорго байланыштуу 
экенин жүйө келтирип, тынч-
сызданууга негиз жок экенин 
билдирди. “Сомдун курсу эр-
кин коюлган жана анын баа-
сын базар аныктайт. Кандай 
болгон күндө да банк тарабы-
нан бир топ аракеттер көрү-
лүп, сомдун туруктуулугун 
сактап калуу үчүн төрт жо-
лу 61 млн. доллардан ашуун 
интервенция жасады. Башка-
ча айтканда 61 млн. доллар-
ды сатыкка чыгарды. Дол-
лардын жогорулап жатышы-
на казак теңгесинин деваль-
вация болушу, андан кийин 
Украинадагы кризистен улам 
рублдын баасынын төмөндө-
шү себеп болду. Банк жетек-
чилиги тарабынан бардык 
каржы базарындагы жактар-
га: коммерциялык банктарга, 
акча алмаштыруучу жайлар-
га такай көзөмөл жүргүзүлүп, 
чайкоочулукка жол берген-
дерге чара көрүлөт. Андык-
тан жарандарды дүрбөлөң-
гө түшпөөгө чакырам”,-деди 
Улуттук банктын төрайымы-
нын орун басары Сүйөркул 
Абдыбалы тегин. 

ДЕПУТАТТЫН СУНУШУ, 
ӨКМӨТТҮН КАДАМЫ

Парламенттин 27-февралда-
гы жыйынында депутат Ма-
рат Султанов сомдун кунунун 
солгундап жатышына Улут-
тук банк гана эмес, өкмөт да-
гы аракет көрүшү керектигин 
белгиледи. “Жыл башынан бе-
ри сом 10 пайыз арзандап кет-
ти. Мындай кырдаал кооптуу. 
Биздеги соода балансы кескин 
начарлап кетти. Өкмөт сомдун 
туруктуулугун сактап калуу 
үчүн тайын программа түзүп, 
анын механизмдерин иштеп 
чыгышы керек”,-деди эл өкүлү.  

Ал ортодо кыргыз өкмөтү да-
гы акча базарындагы өйдө-тө-
мөн аба ырайына анализ жасап, 
ириде социалдык маанидеги 
азык-түлүлүктөрдүн баасы дол-
ларды ээрчип кетпөөсүнүн ча-
расын көрө баштады. Ага ыла-
йык, күн сайын тиешелүү кыз-
маттар тарабынан социалдык 
маанилүү товарларга монито-
ринг жүргүзүлүп, ички рынокто 
азык-түлүк жана күйүүчү майды 
ири өлчөмдө сатып алууга жол 
бербөө аракети көрүлүп жатат. 
Ошондой эле ун жана ун азыкта-
рына болгон баа кескин кымбат-
таган учурда материалдык ре-
зервдеги буудайдын запасын 
брондон чыгаруу жолу менен 
бааны кармап калышмакчы. 

КЫМБАТТОО ЭПКИНИ 
КҮЙҮҮЧҮ МАЙГА КЕЛДИ

Кыргызстан мунай сатуучу-
лар бирлигинин президенти 

Медетбек Керимкуловдун ай-
тымында, доллар курсунун 
өсүп жатышы күйүүчү май-
га да таасир тийгизе баштады. 
Анын айтымында, 1-марттан 
тарта А-80 үлгүсүндөгү кү-
йүүчү майдын 1 литри 50 ты-
йынга, А-92 20 тыйынга, А-95 
10 тыйынга, ал эми А-98 үлгү-
сүндөгү май 30 тыйынга кым-
баттаган.

 “Мындай шартта күйүүчү 
майдын кымбатташы анык. Се-
беби мунай сатуучулар баа-
ларды доллар курсуна теңдөө-
гө мажбур болушат. Орусия-
дан импорттолгон мунай дагы 
14 пайызга кымбат келди. Биз 
мурдагы бааны запаста турган 
130 миң тонна майдын эсеби-
нен сактап турабыз. Запаста-
гы май болжол менен 1,5 ай-
га жетет. Андан кийин баа да-
гы жогорулай баштайт. Канча 
сомго кымбаттай турганын эч 
ким айта албайт”,- деди М.Ке-
римкулов.

УЛУТТУК БАНК КЫЗЫЛ 
КУЛАКТАРДЫ ТЕСКЕЙ 
БАШТАДЫ

Улуттук банкы жыл башы-
нан бери 334 акча алмаш-
тыруучу жайды текшерди. 
Аталган банктын маалымат 
кызматы билдиргендей, тек-
шерүү учурунда 69 жайга эс-
кертүү берилсе, 33 жайдын 
ишмердүүлүгүнө убактылуу 
тыюу салынды. Ал эми 6 акча 
алмаштыруучу жайдын ли-
цензиясы чакыртылып алын-
ды. Банк жетекчилиги  эс-

керткендей, өзгөчө доллар-
дын кымбаттоосунан пай-
даланып чайкоочулук жаса-
гандарга токтоосуз чара кө-
рүлөт. Анткени, доллардын 
курсу кескин кымбаттаган 
учурда банк тарабынан коюл-
ган расмий курстан жеке ак-
ча алмаштыруучу жайларда-
гы курстун айырмасы өтө эле 
жогору болгондугу байкалган. 

ЭКСПЕРТТЕР ЭМНЕ ДЕЙТ?
Эксперттердин баамында 

Америка доллардын көлөмүн 
азайтканына байланыштуу 
баасы өсүп кетти. Дүйнөдө то-
вар алмашуу процесси негизи-
нен доллар менен жүргөндүк-
төн, бул көпчүлүк өлкөлөргө 
таасирин тийгизди. Алдын ала 
алынган божомолдорго кара-
ганда сомдун куну дагы төмөн-
дөп кетиши ыктымал. Мындай 
учурда сырттан ташылып ке-
линген товарлардын баасы жо-
горулашы күтүлөт.Экономи-
ка тармагы боюнча талдоочу 
Улук Кыдырбаевдин айтымын-
да сомдун кунунун түшүүсү 
рублдин курсу менен тикелей 
байланыштуу. “Жакынкы ара-
лыкта доллардын дагы жого-
рулай тргандыгы тууралуу бо-
жомол бар. Мунун биринчи се-
беби доллардын рублга кара-
та жогорулоосуна байланыш-
туу болот. Улуттук валютанын 
рублга көз карандылыгынын 
башкы себеби – Орусияда эм-
гектенип жүргөн мигранттар-
дын акча которуулары”,-деди 
У.Кыдырбаев. 

Сомдун куну солгундап баратат
Апта башында Кыргызстанда сомго карата доллардын курсу кескин жогорулап кетти. Улуттук банктын расмий курсу 
боюнча бир доллар 54 сомдун тегерегинде болсо, жеке акча алмаштыруучу жайларда бир доллар 60 сомго дейре кым-
баттап барып, үчүнчү күнү бир аз төмөндөдү.

Нандын баасы 
жогорулатпоо 
чарасы 
талкууланды

Сырттан алынып 
келинген унга 
кошумча 
бажы төлөмү 
киргизилди

Э к с п е р т т е р -
дин баамын-
да Америка 
доллардын кө-
лөмүн азайт-
канына байла-
ныштуу баасы 
өсүп кетти.

qӨкмөткө караштуу моно-
полияга каршы жөнгө са-

луу мамлекеттик агенттиги нан-
дын баасын негизсиз жогорулат-
поо жана ушул калыбында сак-
тоо боюнча чараларды көрө баш-
тады. Аталган кызматтын маалы-
мат борбору кабарлагандай, ме-
кеме жетекчилиги нан бышы-
руучулардын коомдук бирикме-
синин төрагасы А.Айтикеев ме-
нен жолугушуп, доллардын жо-
горулап жаткандыгына байла-
ныштуу ун жна ун азыктарына 
болгон бааны туруктуу кармоо 
маселесин талкуулады. Нан бы-
шыруучулардын коомдук би-
рикмесинин маалыматына кара-
ганда, ушул тапта салмагы 400 
грамм болгон “Москва” бөлкөсү-
нүн дүң баасы 13 сомду түзөт. 
Жолугушуунун жүрүшүндө нан-
дын баасын негизсиз жогорул-
таууга жол бербөө боюнча чо-
гуу-чараан чара көрүү сунушу 
айтылды.

Эскерте кетсек, мыйзам боюн-
ча өкмөт бир ай аралыгында со-
циалдык маанилүү товарлардын 
баасы 20 пайыздан жогору кым-
баттаган учурда жөнгө салууга 
укуктуу.НАЗГҮЛ БОСТОНБАЕВА

q2017-жылдын июль айына че-
йин сырттан импорттолуп кели-

не турган ундун бир килограммына 3 
сом чегинде бажы төлөмү киргизил-
ди. Бул боюнча өкмөттүн атайын ток-
тому чыкканын жана ал жергиликтүү 
дыйкандардын жана ун өндүрүүчү-
лөрдүн кызыкчылыгын коргоо мак-
сатында кабыл алынганын өкмөттүн 
маалымат кызматы кабарлады. Ун өн-
дүрүү комитетинин маалыматына ка-
раганда ата мекендик ун өндүрүүчү-
лөр чыгарган ундун көлөмү 42 пайыз-
га өскөн. Жалпы 93673,3 тонна ун чы-
гарылган.  

Белгилей кетсек, буга чейин унга 
болгон баанын жогорулаганына байла-
ныштуу сырттан алынып келинген ун-
дарга бажы төлөмдөрү алынып салын-
ган болчу.НАЗГҮЛ БОСТОНБАЕВА
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АКШ ДОЛЛАРЫ ЕВРО ТЕҢГЕРУБЛЬ

КРнын Улуттук Банкы

28-февраль 1-март 3-март 4-март 5-март 6-март 28-февраль 1-март 3-март 4-март 5-март 6-март 28-февраль 1-март 3-март 4-март 5-март 6-март 28-февраль 1-март 3-март 4-март 5-март 6-март

52.4359 53.9590 53.9590 53.9599 54.5000 54.4946 71.6379 73.9994 73.9994 74.3460 74.9702 74.8892 1.4545 1.4912 1.4912 1.3871 1.3885 1.3884 0.2849 0.2931 0.2931 0.2931 0.2987 0.2998
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