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ММК єкїлдєрїнїн 
Кыргыз Республика-
сынын Улуттук бан-

кынын ишмердїїлїгїн чагыл-
дыруудагы суроолору боюнча 
КР Улуттук банкынын Талас, 
Нарын, Ысык-Кєл облустук 
башкармалыктары жана бас-
ма сєз кызматынын єкїлдєрї 
биргелешип, Каракол шаа-
рында бир кїндїк тренинг єт-
кєрїштї. Иш-чарага єлкєбїз-
дїн тїндїк аймактарынын 
20дан ашуун массалык-маа-
лымат каражат єкїлдєрї ка-
тышышты.   

Тренингдин жїрїшїндє КРУБ 
аймактык башкармалыктары-
нын башчылары журналисттер-
ге Улуттук банктын ролу жана 
аткарган милдеттери туура-
сында айтып беришти. Талку-
улана турган темалар катары: 
акча-кредит саясаты, валюта-
лык саясат, акчалай нак жїгїр-
тїї, банктык кєзємєл жана 
башкалар тандалып алынган. 
Адистердин баяндамасынын 
соўунда, иш-чаранын катышу-
учулары кызыккан суроолор-
го жооп берїїгє мїмкїндїк 
тїзїлдї. Суроолордун ичинен 
кєпчїлїктї єлкєнїн эл аралык 
резерви кызыктырды. Улуттук 
банктын Ысык-Кєл облустук 
башкармалыгынын башчысы 
Марс Алиев алтын-валюталык 
камдын кєлємї жана тїзїлїшї 
т у у р а л у у  к е ў и р и  а й т ы п  
берди. 

“Акыркы 21 жыл ичинде 
Улуттук банктын алтын-ва-
люталык камы 2 млрд. дол-
лардан ашты. Акыркы 3 жыл 
ичинде Улуттук банк алтын-
ды тышкы рынокко чыгара 
баштады, эл аралык резерв 
8,6 пайызга кєбєйдї. Бїгїн-
кї кїнї алтындын кєлємї 
3,69 т. 1997-жылдан баштап, 
2011-жылга чейин алтындын  
запасы єзгєрїлгєн жок жана 
2,58 тоннаны тїзєт”- деп бил-
дирди эксперт. 

Иш-чаранын жїрїшїндє 
калкка кредит берїї темасы 
активдїї талкууга алынды. Ай-
рыкча пайыздык чен, кредит 
берїїчї менен карыз алуучунун 
кредит алуудагы принциптери 
жана жоопкерчиликтери туура-
сында сєз болду. 

Тренингдин катышуу-
чуларын КРУБ Талас 
областтык башкарма-

лыгынын башчысы Хусейин 
Акимбековдун баяндамасы 
кызыгуу жаратты. Ал Кыргыз-
стандагы тєлєм системасы-
нын єнїгїї рыногу туурасын-
да айтып берди. Адистин бил-
дирїїсїнє караганда, азыркы 
учурда єлкєбїздїн аймагын-
да нак эмес тєлєм жїргїзїї 
тенденциясы єсїп келе жатат. 
Анын себеби, калкыбыз азыр 
нак эмес тєлєм жїргїзїїгє жана 
жалпы эле банктык системага 
кєбїрєєк ишенип калгандыгын-
да. Тєлєм жїргїзїїнїн инфра-
структурасы єнїгїп келе жатат, 
Улуттук банк коммерциялык 
банктар менен банкомат жана 
терминалдарды єлкєнїн бар-
дык булуў-бурчтарына орнотуу 
ишин жїргїзїп жатат. Нак эмес 
тєлєм жїргїзїїнїн єнїгїшїнє 
- салттуу жана инновациялык 
инструменттердин жардамы ме-
нен тєлєє жана акча которуу да-
гы таасирин тийгизїїдє. 

Мындан сырткары, тєлєм 
жїргїзїїнїн негизги булагы 
болгон сомубузга карата калк 

арасында мамиле жасоо та-
лапка жооп бербей, улуттук 
валютанын тышкы абалы на-
чарлап, сомду кайрадан жасап 
чыгууга ашыкча каражат кетип 
жаткандыгы айтылды. Тренинг-
ге катышып жаткандардын кєп-
чїлїгї, бул суроо туурасында 
биринчи ирет ойлонуп жаткан-
дыктарын моюнга алышты. 

“Азыркы учурда калктын 
сомубузга карата жасаган ма-
милеси жакшырууга мукта-
жбыз. Негизинен башка єл-
кєлєрдї салыштырсак алар 
єздєрїнїн улуттук валюта-
сына дайыма аяр мамиле жа-
сап, бырыштырып бїктєп сал-
бай, капчыкка салып жакшы 
сакташат. Биз дагы чет мам-
лекеттик туугандардан сабак 
алып, єзїбїздїн улуттук со-
мубузду сыйлоо менен єзгєчє 
мамиле жасап, кылдат уруну-
шубуз керек ”- деп кошумчала-
ды Хусейин Акимбеков.

Ал эми КР Улуттук банкынын 
Нарын облусу боюнча Башкар-
малыктын башчысы  Алмаз Сы-
дыков мисал катары аймакта 
жашаган калктын арасында 
финансылык сабаттуулукту жо-
горулатуу максатында кандай 
иштер жїрїп жаткандыгы туу-
расында токтолуп єттї. 

“Коомчулукка маалымат 
берїї максатында, областык 
башкармалыктын кызматкер-
лери тарабынан, аймактагы 
окуу жайлардын студентте-
ри їчїн  улуттук валютанын 
єнїгїї этаптары тууралуу 
лекциялар окулду. 2013-жы-
лы биздин угуучулардын са-
ны 500дєн ашты. Быйыл да-
гы бул саамалыкты улантып, 
Нарын облусундагы окуу жай-
лары менен активдїї кызмат-
таштык жїргїзїп жатабыз. 
Атайын сабак учурунда биз-
дин адистер улуттук валюта-
нын тїптєлїшї, Улуттук бан-
ктын ишмердїїлїгї тууралуу 
маалыматтарды берип туру-

шат”- деп билдирди Алмаз 
Садыков.

Тренингдин жїрїшїндє 
журналисттер тарабы-
нан берилген ар бир су-

роого жооп берилди. Атап ай-
тканда: насыя алуунун тартип-
тери, пайыздык чен, валюта ры-
ногундагы абал, акча-кредиттик 
саясаттын аткарылышы, ама-
наттар, коммерциялык банктар 
менен банктык эмес финансы-
кредиттик  уюмдардын ишмер-
диги сыяктуу кєптєгєн суроо-
лорго кызыгууларын билдириш-
ти. Аймактык башкармалыктын 
башчыларынын ар бири єзїнїн 
баяндамасынын соўунда, суроо-
лорго ирети менен жооп бериш-
ти. ММК єкїлдєрї єз кезегинде 
суроолор менен бирге каалоо-
тилектерин дагы айтышып, бул 
сыяктуу жыйындарды жылына 
бир эмес, айына бир жолу єтїп 
туруу зарылдыгын билдириш-
ти. Дал ушул максатты кєздєп, 
алгачкы ирет журналисттер 
менен Улуттук банктын єкїл-
дєрїнїн ортосунда семинар 
уюштурулгандыгын баса бел-
гилеген КР Улуттук банктын 
басма сєз кызматынын жетек-
чиси Софья Балакина, Улуттук 
банк коомчулукка тийиштїї 
маалыматтарды жеткирїї ме-
нен элдин финансылык сабат-
туулугун жогорулатууга умтула 
берээринбилдирди.

Быйыл алгачкы жолу КР 
Улуттук банкы тарабы-
нан ММК єкїлдєрїнє 

їйрєтїїчї-семинар єткєрїлїп 
жатат. Їстїбїздєгї жылдын 
июнь айында тїштїк аймак-
та, сентябрдын башында тїн-
дїк аймактын єкїлдєрї їчїн 
уюштурулган иш-чара сапа-
рын улантып, ушул жуманын 
соўунда Бишкектеги массалык-
маалымат каражатынын єкїл-
дєрї їчїн єткєрїїнї кєздєп  
турат. 
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Элдин  акча кармоо 
маданиятынын тємєндїгїнєн  
жылына КР Улуттук банкы 40 
тоннадай эскирген, керектен 
чыккан акчаларды жок кылып, 
анын ордун жаўы  акчалар 
менен алмаштырып турат. Бул 
єлкєгє єтє олуттуу  чыгым 
алып келїїдє. Андыктан, 
улутубуздун сыймыгы болгон 
сомубузга татыктуу мамиле 
жасап, анын колдонуу 
мєєнєтїн узартуу талабы турат. 
Ал эми маданияттын бул тїрїнє 
жетїї їчїн коомчулугубузга 
тийиштїї маалыматтарды 
берип туруу зарыл. Кыргыз 
Республикасынын Улуттук 
банкынын адистери ушул 
жана башка Улуттук 
банктын аткарган иштери 
туурасында жакында Ысык-
Кєл областынын Каракол 
шаарында массалык маалымат 
каражатынын єкїлдєрї їчїн 
атайын ишчара єткєрїштї.


