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Алтын дайым бааланып келген. 
Убакыт еткен сайын ал езунун 
баалуулугун жоготпой сактап 
келе жаткандыгы тац калтырат. 
Согуш болобу, революциябы, 
жада калса экономикалык 
кризисдагы адамдардын 
баалуу металлдарга болгон 
ишенимин жоготкон жок. Эгер 
адам баласына акчаны же 
алтын куймасын сунуштаса, ал 
сезсуз турде алтынды тандайт. 
Кайра куруу башталгандан 
бери эл долларга, андан соц 
еврого салым кылса, эми 
кыргызстандыктар алтын га 
инвестиция кыла алышат.

К ы ргы з Республикасы ны н 
Улуттук банкы 7-майдан тарта 
салмагы 1, 2, 5, 10 жана 31,1035 
грамм елчемундегу езгече кор- 
гоого алынып, тацгакка бекитил- 
ген алтын куймасын сатыкка чы- 
гарды. Бул тацгак сертификат да 
болуп саналат. Бул типтеги куйма- 
лар казак алтынынан даярдалган. 
Мындан сырткары кыргыз алты
нынан даярдалган 100 граммдык 
алтын куймасы бекитилген серти
фикаты менен кошо чыгарылды.

Алтын куймасынын биринчи 
партиясын даярдоого 45 килог
рамм алтын чыгымдалган. Улуттук 
банк бул долбоор ийгиликтуу иш- 
ке ашып, алды-сатты иши жолго 
коюлса, анын келемун жыл сайын 
кебейтуп турмакчы.

Алтын куймаларынын барды- 
гы 999,9 пробасындагы жогорку 
сапат болуп саналат. Сатып алууда 
чектоелор жок. Аны чет элдик жа- 
рандар да сатып алып, сыртка алып 
чыгууга укугу бар.

Алтын куймаларын сатыкка чы- 
гарууга арналган маалымат жы- 
йында Улуттук банктын торагасы 
Толкунбек Абдыгулов жерги- 
ликтуу экономикадагы долларла- 
шуунун децгээлин темендотууго, 
атуулдардын аманаттарды тан- 
доосунда бир гана валюта менен 
эмес, алтын менен да сактоого 
мумкундук тузууго багытталган- 
дыгын билдирди. Мындан сырт
кары бул долбоор республиканын 
зергерлик тармагынын онугушуно 
шарт тузот. Алтындын олчонгон 
куймалары -  бул келечекке ише- 
нимдуу финансылык салым катары 
инвестициялануучу банктык жацы 
продукт болуп саналат.

Улуттук банк алтын куймасын 
сатыкка чыгаруу валюта 
рыногунун туруктуулугун 
камсыздайт деп ишендирет. 
Башкы банктын терагасы 
Толкунбек Абдыгулов 
акчаны алтын менен сактоонун 
езгечелугуне мындайча 
токтолду:
-  Алтын куй

масын инвести- 
циялык ыкма ка
тары  колдонуу 
учун аны кайра 
сатып алуу жа- 
гын да киргиз- 
дик. Ошондой эле 
доллар же башка 
чет элдик валюта 
менен сакталган 
депозиттердин келемун азайтуу 
учун жарандарга алтын куймасы 
менен акчаны сактоо ыцгайлуу 
экенин сунуштап жатабыз. Валю- 
танын куну ейде-ылдый болуп, ту- 
шуп кетиши мумкун. Бирок алтын
дын баасы дайыма жогору болуп, 
туруктуу абалда турарын изилдеп 
чыктык. Ошондуктан кардарлар 
акчасын алтын куймасы менен

сактаса уттурушпайт. Биз ыцгай
луу болсун учун президенттин жа
на парламенттин колдоосу менен 
атайын мыйзам менен алтын куй
масын сатып алуудагы салыктар- 
ды дагы жокко чыгардык. Эми ал
тын куймасын аманатта сактоого 
боло турган экинчи баскычка да
гы етебуз.

Терага белгилегендей, 1 грамм- 
дан 31,1035 граммга чейинки сал- 
мактагы куймалардын партиясы 
Казакстанда казак алтынынан жа- 
салган, ал эми 100 граммдык куй- 
малар ААК "Кыргызалтын" аффи
наж заводунда кыргыздын аффи- 
наждалган алтынынан даярдалган. 
"Азыркыучурда, заводдун техника- 
лык абалы майда куймаларды вн- 
дуруугв мумкундук бербейт. Дол- 
боордун экинчи этабында биз ата 
мекендик вндуруштвн алтын куй
маларын чыгарууну пландаштырып 
жатабыз. Ошондой эле кумуштун 
влчвнгвн куймаларын чыгаруу ма- 
селеси дагы каралып жатат",- деп 
билдирди Абдыгулов.

Май айынан баштап, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук 
банкы аффинаждалган 
алтындан даярдалган 
куймаларды сатыкка чыгара 
баштады. Алтындан жасалган 
куймалардын езгечелугу 
жана артыкчылыктарын билуу 
максатында Улуттук банктын 
нак акча менен иш алып баруу 
башкармалыгынын башчысы 
Шамил Айдаркуловго суроо 
узаттык.
Алты н куйм ал ар ы н ч ы га р уун ун  
м аксаты на ток тол уп кетсециз?
-  1. Кыргыз 

Республикасын- 
да баалуу металл - 
дардын рыногун 
тузуу жана енук- 
туруу.

2. И н вести - 
ц и я л о о  ж а н а  
байлы кты  топ- 
тоо учун жацы 
инструменттер- 
дин рыногун тузуу.

3. Кыргызстандын коммерция- 
лык банктарын ишенимдуу инвес- 
тициялык актив сактоочу катары 
жагымдуулугун жогорулатуу.

4. блкедегу банк рыногуна ин- 
вестицияларды тартуу.

5. Кыргызстандын алтын енду- 
руу тармагынын ендурумдуулук 
потенциалын енуктуруу.

6. Экспорттолуучу продукция- 
га багытталган кошумча наркты 
кебейтуу.

7. Кыргыз Республикасынын 
баалуу металлдарынын биржасын 
тузуу жана аны енуктуруу.

-  Ул уттук банк алтындын 
елчонгвн куйм ал ар ы н сатуу 
м енен эм нени кутуп жатат?
-  Алгач алтындын елченген 

куймаларын чыгаруу менен биз 
нак акчаны жугуртуунун келемун 
езгертууну кездеп жатабыз. Биз- 
дин болжолдоолор боюнча, бул ел
ченген куймалардын жардамы ме
нен кагаз акчаларды алмаштырып, 
акчага болгон суроо-талаптын не- 
гизинде тузулуучу инфляциялык 
басымды темендетебуз.

Бугун кыргызстандыктардын 
кепчулугу акчасын депозиттерге 
салып келишет. Алардын 54 пайы- 
зы доллар аркылуу салууну кезде- 
шет. Бирок финансылык рынокто 
алтын куймаларынын пайда болу- 
шу менен келечекте коммерция- 
лык банктарда металлдык эсеп- 
терди, алтын депозиттерин ачуу 
пландаштырылууда.

-  Б аа л уу металл менен 
инвестициян ы  сакто онун 
о з го ч о л угу ж а на арты кчы лы гы  
эмнеде?
-  Баалуу металлдын езгече- 

лугу анын валюта рыногундагы 
туруксуз мезгилде кепчулук ин- 
весторлор езунун каражатын бир 
аз туруктуу металл менен сактоо 
аракетинде, алтындын курсуна ба- 
сым кылышат. Алтын езунун уни- 
калдуулугу менен инвестициялык 
жана чийки актив катары кепке 
чейин акча катары ири запасты ту- 
зуп турат. Баалуу металлдар пайда 
табуу максатында гана колдонул- 
байт. Ал реалдуу ендуруш тарма- 
гында: микроэлектроника, зергер
лик иш, медицинада жана башкада 
керектелет. Ошондуктан бардык 
баалуу металлда жалпысынан ак
чаны сактоонун жогорку ишеним-

дуулугу бар. блченген куйма -  бул 
ушундай эле баалуу белек же эсте- 
лик катары колдонулат.

-  Куйм алард ы  с а туу ж ана 
сатып а луу п р оцед уралары  
т у у р а л у у  айты п б е р с е к и з, ал 
учун эм не кы луу керек?
-  блченген алтын куймаларын 

сатуу накталай жана нак эмес эсеп- 
тешуулер аркылуу Улуттук банк
тын Борбордук жугуртуу кассасы 
жана ошондой эле Улуттук банк
тын Ош облустук башкармалыгы
нын жугуртуу кассасы жана ошол 
кассаларда коюлган пост-терми- 
налдар аркылуу банк толем карт- 
тарын колдонуу менен ишке ашы- 
рылат. Сатып алуу учурунда кар- 
дар кассирге ездугун тастыктаган 
документти (юридикалык жак ко
шумча ишеним кагазын) керсетуп 
телеге ндугу туурасында д умурчек- 
ке кол коёт.

Алтын куймаларын нак эмес 
эсептешуулер аркылуу сатууда 
кардар акчасын Улуттук банктын 
эсебине которот. Жеке тараптар- 
га алтын куймалары ездугун тас
тыктаган документтин негизинде 
сатылат. Юридикалык тараптар 
кошумча ишеним кагазын керсе- 
тушу керек. Алтын куймаларын 
нак эмес эсептешуулер аркылуу 
сатууда Улуттук банктын эсебине 
акча каражаты келип тушкен кун- 
дун эртеси берилет.

Банк телом карттары, пос-тер- 
миналдар аркылуу, нак эмес эсеп
тешуулер аркылуу алтын куй
маларын сатууда кардар кассир
ге езунун банктык телом картын 
керсетуп, пост-терминалдагы  
ПИН-кодду теруусу керек. Кассир 
карт-чектин жана ездугун тастык
таган документтин негизинде ал
тын куймаларын берет.

-  Бул алтын куйм алар ы  озгоче 
к о р го о го  алынды беле ?
-  Алтындан даярдалган 100 

грамм салмагындагы куймалар

сертификаты менен кошо, езунче 
кутучуларга жайгаштырылат. Ал 
эми салмагы 1,2,5,10 жана 31,1035 
граммда елченген куймалар сер- 
тификаттын кызматын аткаруучу 
-  езгече коргоого алынган бекем 
желим менен капталып (тацгак- 
та) чыгарылат.

Бул тацгак бир эле учурда мы- 
на ошол алтын куйманын серти
фикаты дагы болуп эсептелинет. 
Ошондуктан бул тацгакты эч качан 
ачпагыла деп сунуштар элек. Ачыл- 
баган болсо, кайра сатып алууда эч 
кандай маселе болбойт. Бирок чи- 
йилип, тацгак бузулса, банк аны 
экспертизадан еткергенден кийин 
гана баасын телеп берет. Бирок 
экспертиза учун мына ошол баа- 
нын 7 пайызы алынат. Анан тек- 
шерууге 10 кунге чейин убакыт ке- 
тет. Банк езу чыгарган гана алтын 
куймасын кайра сатып алат. Баш
ка куймаларды сатып ала албайт.

-  Б аары нан кы зы ктуусу, алтын 
куйм ал ар ы ны н баасы  кандай 
болду экен?
-  Алтын куймаларды сатып 

алуу-сатуу баасы кун сайын улут
тук валютада аныкталып, Улуттук 
банктын расмий сайтынын “Банк
тык елченген куймалар” белугун- 
де жайгаштырылат. Куймаларды 
кайра сатып алуу жогоруда белги- 
ленгендей эле, кутучасы-сертифи- 
каты бузулбаган шартта гана кабыл 
алынат. Биз ыцгайлуу болуш учун 
атайын мыйзам менен алтын куй
масын сатып алуудагы салыктарды 
дагы жокко чыгардык. Эми ар бир 
жаран алтын куймасын сатып алуу
да же сатууда кошумча нарк салы- 
гын телейм деп коркпошу керек.

Алтын куймалары Улуттук банк 
белгилеген сомдун АКШ доллары- 
на болгон курсу боюнча жана Лон
дон биржасынын кунумдук баасы 
менен сатылат.

-  Алты н куйм а л ары н кайдан 
сатып алса болот?
-  Куймаларды сатуу жана кай

ра сатып алуу ишемои, жекшем- 
би кундерунен тышкары кун са
йын саат 9:00ден 15:00ге чейин 
теменку даректер боюнча ишке 
ашырат.

Б иш кек ш аары ,
Т.Уметалиев кечесу# 101, 
тел.: (312) 66-91-41 ж е  
66-92-31
Ош ш аары , Курм анж ан  
датка кечесу, 119, тел.: 
(3222) 2 -12 -7  ж е  2 -12 -20

Алтын эч качан бузулбайт, дат 
баспайт, эрибейт, сынбайт.
Эгер сиз 100 грамм металлды 
сатып алсацыз, ал 50 жылдан 
кийин дагы ез баасын жоготпой 
турары анык. Бугун бир валюта 
устемдук кылып келсе, эртец 
башкасы, ал эми анын эртеси 
елке жок болуп, мамлекеттин 
акча белгилери эч кандай маани 
бербей калышы мумкун. Ал эми 
алтын башкаруунун ар кандай 
формасында жана жер жузунун 
кайсы гана белугунде болбосун 
езунун баалуулугун жоготпойт.

.^Ги бр агим  Жусуев
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