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Кызыктуу жана пайдалуу

1. Каражатты сактоо  
деген эмне?

Сакталган каражат – бул пайдабыз-
дын азыр жумшап салбастан, сактап кой-
гон жана болочокто пайдалануу їчїн са-
лынган бєлїгї. Акчанын канча бєлїгїн 
сактап коюу боюнча бирдиктїї пикир жок, 
финансылык адистер тапкан кирешенин 
ар кандай бєлїгїн айтып жїрїшєт. Сак-
талуучу каражаттын оптималдуу єлчємї 
пайданын кєлємїнєн жана жекече артык-
чылык берїїдєн кєз каранды. Кєптєгєн 
адистер ар бир тапкан акчадан 10%дан 
кем эмес топтоону сунушташат. 

Ошентип, топтолгон акча ар кандай 
алдын-ала билїїгє болбой турган учур-
ларда финансылык коопсуздукту камсыз-
дайт. Ушундан улам, топтолгон акчаны 
кантип сактоо керектиги маселеси келип 
чыгат. Аларды ар кандай ыкмада жана 
ар кайсы жерде сактоого болот. Азыр-
кы учурда – бул баарынан мурда банк 
депозити. Ошол эле учурда мурдагыдай 
эле белгилїї жерлерде: сейфте, тєшєктїн 
астында, кутуда жана башка нерселер-
де акча сактаган адамдар да кездешет.

2. Кутуда жана башка  
нерселерде акча сактоо: 

илгери убакта жана азыр
Совет мезгилинде салт болуп калган-

дай, куту жєнїндє сєз кылганыбызда да-
роо эле жонунда монета салуучу тешиги 
бар доўуз эске тїшєт эмеспи. Бул илгер-
теден келе жаткандай болсо да, чынында 
андай эмес. Дїйнєнїн кайсы бєлїгїндє 
жана качантан адамдар акча топтоо (ба-
са, зергердик буюмдары да топтоонун 
ыўгайлуу тїрї болгон, себеби аларды 
дайыма тагынып жїрїїгє болот эмеспи) 
їчїн анча чоў эмес кутучаны пайдалана 
баштаганы боюнча так маалымат жок. 
Кантсе да баарында принцип бирдей бол-
гон: ага монетаны салуу оўой, а бирок, 
алып чыгуу кыйын боло турган чакан бу-
юм. Формасы храмды эске салган байыр-
кы грек кутучасы эў байыркы їлгї болуп 
эсептелет. Ал биздин доорго чейинки IV 
кылымда жаралган делип жїрєт. 

Батышта...

Байыркы кутучалардын їлгїлєрї 
Германия менен Британиядан та-

былган. Алгач кутучалардын формасы  
кооз болбогон. Алар гипстен жана чопо-
дон жасалган. Орто кылымдарда кутуча-
ларды сейрек пайдаланышкан: акчаны же 
кенч катарында жерге кємїшкєн, же їйдє 
жашыруун – кошумча тїбї, жашыруун ме-
ханизмдери же кулпулары бар жерлерде 
сакташкан. Кызыгы, кутучалар жеке жана 
коомдук да болгон. Мисалы, Германия-
да кандайдыр-бир жакшы максаттарда 
пайдалануу їчїн коомдук кутучалардын 
жардамы менен кєчєлєрдє кайыр-садака 
чогултушкан. Кутучанын ордуна жыгач 
кружка коюп, анын капталына акча топ-
тоонун максаты жана зарыл сумманы 
топтоо убактысы жазып коюлган.  

Байыркы Руста монеталардын ролун 
металлдын кесилген кесиндилери аткар-
ган (ушундан улам орустун “рубль” (“ке-
синди”) сєзї келип чыккан), алар їчїн 
кездемеден, булгаарыдан тигилген же 
токулган мїшєк тїрїндє акча топтогучтар 
пайдаланылган, аларды белге байлап 
же моюнга илип алышчу. Кийинчерээк  
Руста “кубышка” деп аталган моюну узун 
жана ичке, майда монеталарды салууга 

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, 
“Кыргыз Туусу”

Акча сактоо маданияты: 
байыркы замандан азыркы кїнгє чейин

ыўгайлуу болгон идиштер пайдаланы-
ла баштаган. Бирок, акчаны жана баш-
ка баалуулуктарды ташуу їчїн тактадан 
жасалган жана болот кырчоолор менен 
кошумча бекемделген жашиктер болгон. 
Мындай сандыктар азыркы сейфтердин 
башаты болушкан. 

Чыгышка келсек…
XIII – XVI кылымдардагы доўуз 

тїрїндєгї кутучалар Индонезиядан та-
былган. Ошондон улам суроо туулат – эм-
не їчїн ушундай формада? Кеп индоне-
зиялыктардын тилинде “селенгам” деген 
кутучаны же акча топтогучту билдирген 
сєз менен жапайы доўузду билдирген “се-
ленг” сєзїнїн уўгусу бирдей экенинде. Би-
рок, ал убакта европалыктар ал жактарга 
барышкан эмес, демек, индонезиялыктар-
ды доўуз кутучулардын тїзїїчїлєрї деп 
тастыктоого да мїмкїн эмес. 

Кытайдан чыккан доўуз формасын-
да кутучалар да белгилїї жана кєптєгєн 
изилдєєчїлєр кутучанын чыгышын Кы-
тай цивилизациясына таандык кылып 
жїрїшєт. Бир жагынан бул Кытайда 
доўузду гїлдєп єнїгїї жана бакубаттуу-
луктун символу катарында ка-
ралышы менен байланышкан. 

Кєчмєндєрдє...

Кєчмєндєр жашашкан улуу 
талааларда экономика-

лык иш мердїїлїктє жараты-
лыш шарттары жана жашоонун 
кєчмєн образы їстємдїк кылган. 
Мындай шарттарда алар їчїн 
мал єзгєчє баалуулукка ээ бол-
гон. Мал алмашуу каражаты да, 
єндїрїштїн, мисалы, кийиз жана 
эшилген жип єндїрїїнїн эконо-
микалык негизи да болуп санал-
ган. Ушундан улам мал жана анын саны 
каражатты сактоочу “кутучалар” катарын-
да болгон. Бирок, кєчмєндєр Кытай сыяк-
туу отурукташкан калктар менен кошуна 
жашашкандыктан, бул да єзїнїн тааси-
рин тийгизген. Мында кошуналар менен 
соодада монеталар тїрїндєгї акча мук-
таждыгы жаралган. 

Кутучалар кєчмєн жана жарым 
кєчмєн жашоо образында кеўири кол-
донулуучу материалдардан жасалган, 
бул кєбїнчєсї мїшєкчє тїрїндєгї бул-
гаары болгон, баса, кєбїрєєк кєндїм 
болгон башка материалдар: чопо куму-
ралар (башка формалары), жыгач куту-
чалар, ошондой эле баалуу буюмдар, 
алтын жана кїмїш кооздук бумдары да  
пайдаланылган.

3. Банк депозити же  
азыркы дїйнєдє кантип 
акча топтоого болот?
Банк ишмердїїлїгїн, атап айткан-

да, легалдуу ссудалык їстєк пайызды 
єнїктїрїї адам коомунун єнїгїїсїндє 
укмуштуу алга секирик катары кызмат 
кылды, ал кутучаларды эле эмес, жалпы-
сынан адамзаттын технологиялык єнїгїї 
жолундагы єнїгїї ыргагын тїп-тамырынан 
єзгєрттї. Институт катарында банктар 
жана кутучалар, єз акчаларын кєз ме-
нен кєрїп турууну каалагандан улам банк 
ячейкалары пайда болду.

Банк депозити – бул банк аманаты, 
ал банкта келишим менен сактоо шарт-
тары жана їстєк пайыздарын эсептєєнїн 
алдын-ала макулдашылган шартында 
жайгаштырылат. Алгачкы депозиттер бай-
ыркы Грекияда пайда болгон деп эсепте-
лип жїрєт. Анда алар, албетте, акчалай 
эмес, натуралдуу болгон – алтын, кенч, 
кыймылсыз мїлк, жада калса жер. Алгач-
кы банктар катарында байыркы грек храм-
дарын эсептєєгє болот, аларда байлар 
кыймылдуу мїлктєрїн сактоо їчїн кал-

Биздин доорго чейинки 808-жылы 
Тїндїк Италияда соодагерлер ошол кез-
деги биринчи европалык банкты тїзїї 
їчїн биригишкен, ал банкта депозитте 
накталай акча сактоого болгон. Андан 
єнїккєн банк системалары Венецияда 
XII кылымда салыктарды жыйноо жана 
контролдоо їчїн пайда болгон. Ошон-
до депозиттер азыркыга жакын тїргє ээ 
болушкан. 

Географиялык ачылыштардан жана 
єнєр жай революциясынан кийин банкта 
сакталган каражаттарды тескєє жєнїндє 
кандайдыр-бир тилкатка єтє зарылчылык 
жаралды, себеби, банкка келїї жана мо-
неталар салынган оор мїшєктєрдї алып 
кетїї дайыма эле ыўгайлуу боло бербе-
ген. Ошондо кагаз акчалардын башаты 
болгон чектер да пайда болду. Алар банк 
аманатынын логикалык єнїгїїсї жана 
адамзат їчїн алдыга кадам болуп калыш-
ты. Чек – бул банк аманатынын ээсинин 
банк аманатынан белгилїї бир сумманы 
пайдалануу укугу жєнїндє тилкаты, аны 
банк алдын-ала макулдашылган шарт-
тарда кабыл алууга милдеттїї. 

Бїткїл СССРдегидей эле совет мез-
гилинде биздин єлкєдє СССР Мамбанкы-
нын Кыргыз Республикалык банкы бол-
гон, анын єз сактык китепчелери жана 
сактык кассалары бар болчу. 1989-жылы 
Кыргызстанда биринчи коммерциялык 
банкты уюштуруу боюнча иш башталган. 
1990-жылы биринчи комбанк уюштурул-
ган, а бир катар комбанктардын жара-
луусу менен депозиттик эсептер пайда 
болгон. Кєз карандысыздыктын алгачкы 
жылдарында ар кайсы советтик ишкана-
лардын кайра тїзїлгєн мурдагы контора-
ларын эсептебегенде, 10го жакын жаўы 
банк пайда болгон. 

Азыр мыйзамга ылайык аманат же де-
позит – бул Улуттук банктын тиешелїї ли-
цензиясына ээ болгон банк, микрофинан-
сы компаниясы тарабынан аманатчыдан 
алынуучу акчалардын суммасы, ошондой 
эле жеке ишкер тарабынан кайтарымдуу-
лук шарттарында (бул шарттар толук же 
жарым-жартылай кайтаруучулук же чоў 
сумманын кайтаруучулук шарттарын бол-
жолдогонуна карабастан) эсептешїї же 
депозиттик эсепте жайгаштырылган акча 

каражаттарынын суммасы. 

4. Азыркы убакта биздин 
єлкєдє каражатты  

кантип туура топтоп 
жана кєбєйтїї керек
Акчаны їйдє, же депозитте сактоого 

болот. Бул эки варианттын теў жакшы 
жана жаман жактары бар. Акча топтоо 
жєнїндє сєз кылганда кєбїбїз акча-
ны “жаздыкка катмайды” же банктагы 
депозитти тїшїнєбїз. Биринчи вари-
ант акча керек болуп калса, дайыма 

жаныўда экени менен ыўгайлуу. Бирок 
ал коопсуз эмес жана пайда алып кел-
бейт. Экинчиси – депозит – пайдалуу, 
акча банк та ишеничтїї сакталат, бирок 
аларды белгилїї бир убакытка жеткилик-
сиз (же аларды мєєнєтїнєн мурда алса, 
їстєк пайызсыз жеткиликтїї) кылат. 

Азыр финансыны кєбєйтїїнїн дагы 
эч болбогондо алты ыкмасы бар – бул 
акциялар, облигациялар, мамлекеттик 
баалуу кагаздар, инвестициялык фонд-
дун пайлары, кыймылсыз мїлк, алтын-
дын єлчєнгєн куймалары.  

Макала КРнын Улуттук банкы-
нын Коомчулук менен иш алып ба-
руу бєлїмїнїн кызматкерлеринин 
жардамы менен даярдалды.

тырышкан, ошондой эле храм кайтаруу-
чуларына кыймылсыз мїлктєрїн карап 
турууну єтїнїшкєн. Бул менчиктин сакта-
луусун камсыз кылуу їчїн жасалган – ал 
заманда эў кубаттуу кїч болуп саналган 
чиркєєдєн башка эч ким кепилдик бере 
алчу эмес. 

Идея акырындык менен байыркы Рим-
ге єткєн. Дал ушул латын тилинен «депо-
зит» (depositum – сактоого берилген бу-
юм) сєзї келип чыккан. Алар каражаттын 
акчалай эквивалентин ойлоп табышкан 
жана байыркы “банкирлер” аманатчы-
лардан алышкан акчаларды пайдалана 
башташкан. Алар акчаларды чоў пайда 
алуу їчїн башкаларга беришкен жана ак-
чаны пайдаланганы їчїн аманатчыларга 
белгилїї бир пайыз тєлєшкєн.  


