
2017-жылдын  4-апрели   
№25 (24121)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru7

Эгемендїїлїк менен  
келген экономикалык 

коркунуч
СССР кулап, Кыргызстан эге-

мендїїлїктї алышы менен жаўы чакы-
рыктарга туш болду. 1992-жылы жылдык 
инфляция 2000 пайызга жетип калган. 
Ошондо улуттук валютаны киргизїї че-
чими кабыл алынган. Буга чейин ошол 
эле жылдын июнь айында мурдагы пост-
советтик республикалардан Эстония єз 
валютасын ийгиликтїї киргизген болчу. 
Бирок Кыргызстанга Эстониянын жолу 
менен кетїї мїмкїн болбой калган. Се-
беби, ал єз экономикасын Европага ба-
гыттап кеткен. А Кыргызстанда мындай 
мїмкїндїк жок болчу. 

“Кыргыз Республикасынын єнїгїїсїнїн 
ар кандай этаптарында акча-кредиттик, 
банк секторундагы структурасынын єз-
гєчєлїктєрї” аталыштагы баяндама жаса-
ган Улуттук банктын  1994-1998-жылдар-
дагы тєрагасы,  эксперт  Марат Султа -
нов ошол учурда кєз карандысыз акча-
кредиттик саясат жїргїзїї їчїн  Кыр-
гызстан єзїнїн улуттук валютасы, 
єзгєрїлмєлїї алмашуу курсу менен бор-
бордук банк тїзїї механизмин тандап 
алган. Ал учурда негизги максат инфля-
цияны тємєндєтїї жана тєлєм система-
сын мезгил талаптарына тууралоо болгон. 
Себеби,  тєлєм системасын баш аламан 
болгонун ошол учурда иштегендер билет. 
Мына ушундай аракеттердин натыйжа-
сында 1994-жылдын аягына карата єлкєдє  
инфляция салыштырмалуу тємєндєп, 
тєлєм системасын аздыр-кєптїр жєнгє 
салууга мїмкїн  болгон.

Экономикалык ар тїрдїї чакырык-
тарга карабастан бїгїнкї кїндє Улуттук 
банк єзїн мамлекеттик институт катары 
кєргєзє алды. Акыркы учурда Улуттук 
банк дїйнєлїк экономикадагы, коомдо-
гу єзгєрїїлєргє жараша иш алып баруу-
ну колго алууда. 

– Улуттук банкта автоматташтыруу  
боюнча чоў долбоор иштелип жатат, – 
дейт Улуттук банктын тєрагасы Толкун-
бек Абдыгулов. – Ага ылайык, отчеттор 
электрондук тїргє єткєрїлїп, аларды тап-
шыруу жеўилдейт. 

Ошондой эле акыркы учурда жыл  
сайын кєптєгєн кишилер финансылоо-
нун исламдык принциптерине кайрылып 
жатышат. Алардын кызыкчылыгын четке 
кагуу болбойт. Ошолорго да финансылык 
ресурстар жеткиликтїї болушу їчїн ис-
лам банкингин єнїктїрїш керек. Учурда 
Кыргызстанда финансылоонун исламдык 
принциптери менен тєрт  микрокредиттик 
компания иш алып барууда. Андан тышка-
ры ЭкоИсламик банктын ичинде исламдык 
терезе, дагы бир чоў микрокредиттик ком-
панияда исламдык терезе бар. Бул процесс 
Кыргызстанда жїрїп жатат. Буюрса, Ислам 
єнїктїрїї банкы менен бирге жаўы ислам 
принциптери менен иштеген банк ачылат.

Улуттук банк: кечээ, 
бїгїн жана эртеў

Конференциянын жїрїшїндє Улут-
тук банктын тєрагасы Толкунбек 

31-март кїнї КР Улуттук банкынын 25 жылдыгына карата, “Кыргыз Республикасындагы банк системасынын 
тїзїлїшї жана єнїгїїсї: чакырыктар жана аларды чечїї жолу” аталыштагы конференция болуп єттї. Ага 
Улуттук банктын тєрагасы Толкунбек Абдыгулов, Жогоку Кеўештин Экономикалык жана фискалдык саясат 
комитетинин тєрагасы Нурланбек Макеев,  Єкмєттїн аппаратынын жетекчисинин орун басары Санжар 
Їмєталиев, кєз карандысыз эксперттер катышышты. Конференциянын жїрїшїндє Улуттук банктын басып 
єткєн жолу, єлкєнїн єнїгїшїнє кошкон салымы, ал тараптан киргизилип жаткан инновациялык жаўылыктар 
сыяктуу темаларда баяндамалар окулуп, талкуу жїрдї.  Конференциянын катышуучуларынын пикирлеринин 
негизинде 25 жылдык тарыхында  Улуттук банктын жетишкендиктери, чакырыктарга даярдыгы, негизи эле 
жалпы ишмердигине сары эсеп салып кєрсєк.

Абдыгулов “Улуттук банк: кечээ, бїгїн жа-
на эртеў” деген темада баяндама жасады. 
Анда єлкєнїн башкы банкири учурда гео-
саясий тирештердин кїчєшї, экономи-
калык туруксуздуктун сакталышы жана 
интеграциялык процесстерде Кыргызстан-
дын катышып жатканына байланыштуу 
бїгїнкї кїн єлкє їчїн жана анын Улут-
тук банкы їчїн маанилїї учур экенине  
токтолду.

Анын пикири боюнча, єлкє эгемен-
дїїлїк алгандан бери алдыга кадам жасап, 
салыштырмалуу кыска убакыттын ичинде 
кирешеси тємєн єлкєлєрдїн катарынан 
чыга алды. Экономиканын жылдык єсїшї 
4,6 пайызга жетти. Инфляция тємєн болуп,  
улуттук валютанын наркы постсоветтик 
єлкєлєрдїн улуттук валюталарынын ичи-
нен эў туруктуулугун кармап турат. 

Албетте, баары жеўил болуп жаткан 
жери жок. Єлкє ар кандай экономикалык 
чакырыктарга туш болууда. Бул жерден 
Улуттук банк оорчулукту басып єтїїдє жа-
на туруктуулукту сактоодо маанилїї орун-
ду ээлей бермекчи. Белгилїї болгондой, 
Улуттук банк макроэкономикалык чєйрєдє 
кеўири багытта иш алып барат. Алсак, баа-
лардын туруктуулугу, улуттук валютанын 
сатып алуу жєндємдїїлїгїн сактап туруу, 
банктык тєлємдєрдїн ишмердигин жак-
шыртуу ж.б. кадамдарды жасоодо.

Улуттук банктын ишмердигине токтол-
гон кєз карандысыз эксперт Марат Султа-
нов: “Улуттук банктын акча саясатынын 
негизинде улуттук сом эў туруктуу валю-
талардын катарында болууда. Кредиттер-
дин їстєк пайызы тємєндєєдє. Албетте 
бул жерде Єкмєттїн да єз салымы бар. Би-
рок, бул багытта негизги саясатты Улуттук 
банк жасоодо. Учурда тєлєм системасында 
бир аз ыўгайсыздыктар болууда. Мен бул 
жааттагы кєйгєйлєрдї Улуттук банк жа-
кынкы учурда чечет деп ойлойм. Ошондой 
эле экономикадагы долларлашуу деўгээли  
кескин тємєндєєдє. Мунун  натыйжасын-
да акчанын кєлємї кєбєйїшї керек”, – деп 
кошумчалады.

Конференциянын жїрїшїндє “Улут-
тук банктын валюталык саясаты алтын-
валюталык фонд їчїн эч кандай залалсыз 
жїргїзїлдї”, –  деп билдирди КР Прези-
денттинин аппаратынын Финансылык-
экономикалык талдоо жана мониторинг 
єнїктїрїї бєлїмїнїн жетечисинин орун 
басары Артем Новиков. 

Жаўы замандын  
жагымдуу чакырыктары

Улуттук банк тарабынан жїргїзїлгєн 
тиешелїї иштерден улам акыркы 

жылдары калктын финансылык сабаттуу-
лугу да жогорулап, кредиттерди алууда 
кардарлардын жоопкерчилиги да єскєн. 
Адамдар мурдагыдай кредиттерди баш 
аламан ала беришпестен, аларды тєлєє 
мїмкїнчїлїктєрїн жана жолдорун алдын 
ала ойлонуштуруу менен гана кредиттик ке-
лишимдерди тїзє башташты. Ал эми мур-
дагыдай бир кредитти жабуу їчїн экинчи 
кредит алган кардарлардын жана андай 
учурлардын саны кескин азайган.

– Эгерде 2012-жылы карызгерлер тара-
бынан башка жактагы карыздарды жабуу 
їчїн алган кредиттер жалпы кредиттердин 
30 пайызын тїзгєн болсо, бїгїнкї кїндє 
бул кєрсєткїч 17 пайызга тїштї, – дейт 
Микрокредиттик компаниялар ассоциа-
циясынын  башчысы  Алишер  Акба-
ралиев. – Кредиттик портфель боюнча 
жалпы отчетту алсак, жакшы жакка жы-
лыш бар экени байкалат. 

Анткен менен мындай жагымдуу 
кєрїнїштєр дайыма эле кезиге бербейт. 
Маселен 2014-2015-жылдары валюталык 
рыноктогу абалды жєнгє салуу їчїн Улут-
тук банк бир жарым жыл аракет кылган. 
Казак теўгесинин биринчи девальвация-
сынан кийин 23-24 пайызга тїшїп кеткен-
дигине токтолгон “Чанг Ан Банк” ААКнын 
директорлор кеўешинин тєрагасынын орун 
басары  Заир Чокоев: “Улуттук банктын 
тарыхында 2014-2015-жылдагыдай узак, 
бир жарым жылдык   валюталык рынок-
ту жєнгє салуу марафону болон эмес. Би-
рок, Улуттук банктын бул учурдагы ишин 
белгилеп коюшубуз керек. Абалды жєнгє 
сала алды. Натыйжада валюталык рынок 
стабилдїї, ал тургай улуттук валютанын 
бекемделиши байкалууда”, –деп билдирди.

Мындай оор жолду басып єтїї Улут-
тук банк їчїн чоў тажрыйба болуп калды. 
Азыркы тапта заманбап технологиялар-
дын єнїгїшї менен бирге заманбап тєлєм 
сис темасын киргизїї боюнча алгылыктуу 
иштер жїргїзїлїп жатат. Алсак,  2016-жы-
лы Улуттук банк Элкарт улуттук тєлєм 
системасын чип менен тєлєм карталарын 
ишке киргизди.  

Бїгїнкї кїндє Кыргызстанда 38 тєлєм 
системасы бар. Алардын ичинен он жетиси 

эл аралык. Учурда 1,6 млн. банктык тєлєм 
картасы жана 300дєн ашуун банкомат иш 
алып барууда. Бардык бюджеттик уюмдар 
маянаны тєлєм карталары менен алууга 
єткєрїлгєн.  

Ошондой эле 25 коммерциялык банк 
18 интернет банкинг, 7 мобилдик банкинг 
кызматын кєрсєтїп башташты. Улуттук 
банктын Тєлєм системалары башкарма-
лыгынын  Операторлор жана тєлєм уюм-
дары бєлїмїнїн начальниги Айбек Сул-
таналиевдин берген маалыматы боюнча, 
электрондук акчалар да кєп колдонула 
баштаган. Бул багытта алты коммерция-
лык банк линцензия алып, алардын їчєє 
активдїї иш алып барууда. Алар: “Элсом”, 
“Мобильник” жана “Умай” электрондук 
капчыктары. 

Ал эми “Мобильник” ЖЧКнын дирек-
тору Адилет Бооталиевдин айтуусунда, 
2016-жылы тєлєм системалар аркылуу иш-
тетилген акча каражаттарынын суммасы 
23,8 млрд. сомду тїзгєн. А электрондук 
капчык менен жїгїртїлгєн акчалардын 
суммасы 697 млн. сом болгон. Учурда бул 
багытта дагы кєптєгєн иштер алып бары-
лып, электрондук капчык дагы бир кыйла 
єнїгєрїнє ишеним кїч. Ал тургай жакын-
кы учурда жалаў электрондук акчалар га-
на иштетилип калат деген идеалисттер да 
жок эмес. 

ЕАЭБ жана бирдиктїї  
валютага єтїї маселеси

Кыргызстан 2015-жылдын августунда 
ЕАЭБге кирген. Бул экономиканын 

бардык тармагына єз таасирин тийгизбей 
койгон жок. Єлкє аталган интеграциялык 
шериктештикке кирген мезгил ЕАЭБдин 
мунай єндїрїїчї єлкєлєрїндєгї кризис 
учуруна да туш келгенин эске алуубуз за-
рыл. Ошого карабастан Кыргызстан бул 
оорчулукка туруштук бере алды. 

Ошондой эле акыркы учурда актуал-
дуу болбосо дагы интеграциялык алкакта 
бирдиктїї валютага єтїї маселесин ай-
рым эксперттер айтып жїрїшєт. Албетте, 
бул учурдун актуалдуу маселеси болбого-
ну менен эртели кеч интеграциялык ал-
какта бул маселе кєтєрїлїп калуусу толук 
ыктымал. Конференциянын жїрїшїндє 
да бул маселе кїн тартибине кирбегени-
не карабастан кєтєрїлїп, талкууга алын-
ды. Мында ар тїрдїї сунуштар, пикирлер 
айтылганы менен негизинен Кыргызстан 
їчїн бирдиктїї валютага єтїї эртелик кы-
лат жана кооптуу деген тыянакка келишти. 

Алсак, кєз карандысыз эксперт Марат 
Султанов: “Эгерде биз ЕАЭБди сактап ка-
лабыз десек, шашылыштын кажети жок. 
Биз экономикалык жактан дагы єсїшїбїз 
керек. ЕАЭБ єлкєлєрї бардык жактан ба-
ланска жетишкенде гана бирдиктїї валю-
та киргизїїнї ойлонсок болот. Азырынча 
кирешени теўдеп, фискалдык саясат, капи-
тал рыногундагы маселелерди чечпей ту-
руп, бул жєнїндє ойлонбой деле койсок 
болот”, – деди. 

Ал эми Кыргызстан банктарынын ассо-
циациясынын башчысы Анвар Абдраев: 
“Мен бирдиктїї валютанын киргизилиши-
не каршымын. Керек болсо 15 жылдык ара-
лык да оптималдуу эмес. Салыштырмалуу 
бир кыйла єнїккєн Европалык бирликтин 
єлкєлєрїнїн тажрыйбасы да кєп нерсени 
айтып турат. Бул маселеге аябай этият-
тык менен кайрылышыбыз керек. Улуттук  
банктын позициясы бул багытта туруктуу 
болушу зарыл”, – деп билдирди. 

Шабдан АБЫЛГАЗЫ уулу, 
“Кыргыз Туусу”

Улуттук банкка - 25 жыл 

Чейрек кылымдык 
барандуу жол

Конференциянын жїрїшїнєн


