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Улуттук банкта

Маектешкен Мырзакат 
ТЫНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу”

– Улуттук банкта коммерция-
лык банктарды кредиттєєнїн кан-
дай аспаптары бар? 
– Улуттук банктын кредиттеринин 

бири болуп – туруктуу аракеттеги тере-
зе принцибинин негизинде берилїїчї 
кыска мєєнєттїї кредиттер саналат, 
башкача айтканда алар туруктуу негиз-
де жеткиликтїї жана коммерциялык 
банктардын суроо-талаптары боюнча 
коммерциялык банктардын єздєрїнїн 
мєєнєттїї милдеттемелерин аткаруу 
їчїн берилет. 

Кредиттердин мындай 
тїрлєрїнє бир кїн ичиндеги кре-
дит жана “овернайт” кредити ки-
рет. Бир кїн ичиндеги кредит улут-
тук валютада операциялык бир 
кїн аралыгында (бир нече саат-
ка) кїрєєлїк камсыздалуу менен 
тєлєм системасынын ишинин на-
тыйжалуулугун жогорулатуу їчїн 
берилет. 

“Овернайт” кредити улуттук 
валютада бир кїнгє кїрєєлїк 
камсыздалуу менен банктын кы-
ска мєєнєттїї ликвиддїїлїгїн 
колдоо їчїн берилет. «Овер-
найт» кредити боюнча пайыз-
дык чени Улуттук банктын Акча-
кредиттик жєнгє салуу комитети 
тарабынан белгиленет жана пай-
ыздык коридордун жогорку че-
ги болуп кызмат кылат. Бїгїнкї 
кїндє “овернайт” кредити боюнча  
пайыздык чени 7,50 пайызды 
тїзєт. 

Бир кїн ичиндеги жана 
“овернайт” кредиттери боюнча 
кїрєєлїк камсыздоо катарында 
Кыргыз Республикасынын мам-
лекеттик баалуу кагаздары кабыл 
алынат. 

2015-жылы Улуттук банк та-
рабынан коммерциялык банктардын 
суроо-талаптары боюнча бир кїн ичин-
деги кредит боюнча 139,4 миллион сом 
суммада жана “овернайт” кредити боюн-
ча 26 663,4 миллион сом суммада кре-
диттер берилди. 

Ошондой эле Улуттук банк єзгєчє 
учурларда банк системасынын 
бїтїндїгїн коргоо максатында коммер-
циялык банктар їчїн акыркы инстан-
циядагы кредитор да болуп саналат. Ал 
Улуттук банктын башкармалыгы тарабы-
нан белгиленген шарттарда камсыз кы-
лынбаган кредит же активдердин башка 
тїрлєрї менен камсыз кылынган кредит 
да бере алат.  

–  Улуттук банк коммерциялык 
банктарга узак мєєнєттїї кре-
диттерди береби? Берсе, кандай 
жолдор менен?

– Єлкє экономикасынын єнїгїїсїнє 
кємєктєшїї максатында Улуттук банк 
тарабынан коммерциялык банктарды 
кайра каржылоо максаты їчїн кредит-
тик аукциондор єткєрїлєт. 

Кредиттик аукциондор ликвид-
дїїлїктї колдоо жана экономиканын 
айрым тармактарын кредиттєє їчїн 

Кайра каржылоо – 
коммерциялык банктардын
     ишине колдоо

Єлкєнїн акча-кредиттик саясатын жїзєгє  
ашыруунун жана “Кыргыз Республикасынын  
Улуттук банкы жєнїндє” Кыргыз Республикасынын 
мыйзамы менен белгиленген максаттарга жетїїнїн 
алкагында Улуттук банктын негизги функцияларынын 
бири болуп кайра каржылоо, башкача айтканда, 
коммерциялык банктарды кредиттєє саналат. 
Єлкєнїн башкы банкы комбанктарга кредиттердин 
ар кандай тїрлєрїн берїїгє жана берилїїчї кредиттин тїрїнє,  
максаттарына жараша ар кандай пайыздык чендерин белгилей алат.   
Биз окурмандарга бул маселелер боюнча кеўири маалымат берїї 
максатында Улуттук банктын Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын 
Кайра каржылоо жана баалуу кагаздарды жайгаштыруу бєлїмїнїн  
жетектєєчї экономисти Атай Акпаралы уулуна айрым суроолор менен 
кайрылып, кеўири маалымат алдык. 

коммерциялык банктарга улуттук ва-
лютада кредиттик ресурстарды берїї 
максатында Улуттук банктын демил-
геси менен  єткєрїлєт. Кредиттик аук-
циондордун максаты болуп экономи-
канын реалдуу секторун кредиттєєнї 
кеўейтїїгє єбєлгє тїзїї, кредиттер бо-
юнча пайыздык чендерин тємєндєтїї 
жана аны менен каржы-кредит систе-
масындагы инвестициялык климатты 
жакшыртуу саналат. 

Бул аспаптын алкактарында кредит-
тик ресурстарды пайдалануу мєєнєтї 
ликвиддїїлїктї колдоого – 3 айды жа-
на экономиканын реалдуу секторун 
кредиттєєгє – 6 айды тїзєт. Мында ре-
алдуу секторго багытталган кредиттер 
боюнча аларды пайдалануу мєєнєтїн 
2 жылга чейин узартуу мїмкїнчїлїгї 
каралган. 

Кредиттик аукциондордун алкакта-
рында экономиканы кредиттєєгє берил-
ген каражаттар максаттык гана багытка 
ээ жана коммерциялык банктарды ка-
рызгерлеринин арасында тємєнкї ба-
гыттар: єнєр жай, айыл чарбасы, соода, 
курулуш, туристтик чєйрє, транспорт, 
байланыш жана кызматттар чєйрєсї 
боюнча жайгаштырыла алат.  

2013-2016-жылдар (2016-жылдын 
13-июлуна карата) аралыгында кре-
диттик аукциондордун алкактарын-
да коммерциялык банктарга берил-
ген кредиттердин кєлємї 6 705,90 
миллион сомду тїздї, анын 76 пайы-
зы коммерциялык банктар тарабы-
нан айыл чарбасын, 10 пайызы – єнєр  
жайын, 9 пайызы – соода жана ком-
мерцияны, 3 пайызы – курулушту жана  
2 пайызы – транспортту, байланышты 
жана кызматтарды кредиттєєгє багыт- 
талды. 

Кредиттик аукциондордун алкакта-
рында акыркы карызгерлер їчїн кре-
диттер боюнча орточо салмактаныл-
ган пайыздык чени 14,41 пайызды  
тїзгєн. 

– 2016-жылдын башталышында 
Кыргыз Республикасынын Єкмєтї 
тарабынан жеке жактарга турак-
жай алууга чет элдик валютада 
берилген кредиттерди улуттук 
валютага конвертациялоо, же 
жєнєкєйлєтїп айтканда сомго 
єткєрїї боюнча программа ишке 
ашырылган. Мында Улуттук банк- 

тын ролу кандай болду?   

– Бул программанын алкактарында 
коммерциялык банктар тарабынан жал-
пы суммасы 34,81 миллион АКШ долла-
ры болгон 2 397 кредит 2015-жылдын 
1-июлуна карата курс боюнча (1 АКШ 
доллары – 62,1422 сом) сомго конверта-
цияланган (конвентарциялоонун курсу 
боюнча – 2 163,06 миллион сом). 

Улуттук банк АКШ доллар менен бе-
рилген ипотекалык кредиттерди 
улуттук валютага конвертациялоо-
го катышкан Кыргыз Республика-
сынын коммерциялык банктарына 
кредиттерди берїї аркылуу кол-
доо кєрсєттї. Улуттук банк тара-
бынан мындай колдоонун жалпы 
суммасы 1 914,2 миллион сомду 
тїздї.  

– Коммерциялык банктардан 
тышкары, Улуттук банк кимге 
кредиттерди бере алат? 

– 2015-жылдын августун-
да “Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы жєнїндє” Кыргыз 
Рес публикасынын мыйзамына 
толуктоолор кїчїнє кирди. Бул то-
луктоолор Улуттук банкка Евразия - 
лык экономикалык биримдиктин 
алкактарында Кыргыз Республи-
касы тарабынан башка мамлекет-
тер менен биргелешип тїзїлгєн 
эл аралык уюмдарга алар жїзєгє 
ашырып жаткан долбоорлор жа-
на Кыргыз Республикасынын 
экономикасын жеўилдетилген 
каржылоо программалары-
на акча каражаттарын улутук 
валютада берїїгє мїмкїндїк  
берет. 

Кредиттер эл аралык уюм-
дарга Кыргыз Республикасынын узак 
мєєнєттїї экономикалык єсїшїн 
єнїктїрїїгє жана колдоого кємєк 
кєрсєтїї максаттарында берилет. Эл 
аралык уюмдарга берилген ресур-
стардын жалпы суммасы 2016-жыл-
дын 13-июлуна карата 1 680, 00 мил- 
лион сомду тїздї. 

– Улуттук банк башка юриди-
калык жактарга кредиттерди бе-
ре алабы? 
– “Кыргыз Республикасынын Улут-

тук банкы жєнїндє” Кыргыз Республи-
касынын мыйзамына ылайык, Улут-
тук банк Кыргыз Республикасынын 
єкмєтїнє жана башка мамлекеттик 
органдарга кредиттерди берїїгє укук-
туу эмес жана мамлекеттик бийлик 
органдарына, ошондой эле чарбалык 
шериктештиктерге же коомдорго фи-
нансылык жардамдарды берїїгє да укугу  
жок. 

–  Сизге, окурмандарга кеўири 
тїшїндїрїп бергениўиз їчїн, рах-
мат. Бул тармакта башка су-
роолор болсо, Улуттук банктын 
адис терине кайрылып, жооп алып 
турмакчыбыз. 

Атай Акпаралы уулу


