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Банк иштери

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык 
кєзємєл башкармалыгынын башчысы Сейтек ЧАЛБАЕВ:

“БАНКТАР УЛУТТУК БАНКТЫН 
ТЫКЫР КЄЗЄМЄЛЇНДЄ ТУРАТ”

- Сейтек Азатович, банк 
кєзємєлї баш аламандык-
ты, тартипсиздикти болтур-
боонун жолу эмеспи. Адегенде 
банк тутумунун туруктуулу-
гун камсыздоодо банктык кє-
зємєлдїн ролу канчалык маа-
ниге ээ экендиги тууралуу ай-
тып берсеўиз?

- Кайсы єлкєдє болбосун фи-
нансы системасынын негизин 
банктар тїзєт жана алардын 
ишмердїїлїгїнєн экономика-
нын бардык тармактары кєз ка-
ранды. Банк ишин жєнгє салып 
туруунун зарылчылыгы банк-
тардын экономикалык жана со-
циалдык єзгєчє табиятына кара-
та, алардын єлкєнїн экономика-
сынын єнїгїїсїнїн маанисинен 
келип чыгат.

Биринчиден, банк – калктын 
калыў катмарынын (фирмалар-
дын, жеке ишкерлердин, калк-
тын, финансылык институттар-
дын) акча каражаттарын топ-
тоочу жана аларды жайгашты-
руучу коомдук институт болуп 
эсептелет. Ошондуктан анын ат-
карган иши бїткїл коомдун мї-
дєєлєрїн кучагына алат.

Экинчиден, банк рынок эко-
номикасынын шартында - пайда 
табуучу жана ар тїрдїї тобокел-
диктерге баруучу коммерциялык 
ишкана. Болгондо да банк ишине 
таасир этїїчї тышкы кєптєгєн 
тобокелдиктерди алып келїїчї 
чєйрєдє иш алып барат.

Демек, банк тутумунун турук-
суздугу єлкєнїн экономикасы-
нын нормалдуу иштешинин бу-
зулушуна жана социалдык чыўа-
лууга да алып келиши ыктымал. 
Банктык кєзємєлгє болгон мук-
таждык банктардын коом алдын-
дагы социалдык-экономикалык 
жактан маанилїїлїгїнїн жана 
жоопкерчилигинин натыйжа-
сында пайда болгон. 

Банк ишинин маани-
маўызы кардарларга жа-
на аманатчылардын 
финансы-кредиттик ме-
кемелердин ээлерине жа-
на менеджерлерине болгон 
ишенимине негизделген. 

 Банк институттарына бол-
гон ишенимдин кризиси, 
ошондой эле банктардын 
єзїнє алган милдеттенме-
лерин аткарууга жєндєм-
сїздїгїнїн кесепети ама-
натчылардын “качып ке-
тїїсїнє” алып келет жа-
на натыйжада финансы 
чєйрєсїндє баш аламан-
дыкка жана социалдык 
чыўалууга алып келет. 
Дал ушул себептен банк-
тар Кыргыз Республика-
сынын Улуттук банкынын 
кылдат жана тийиштїї кє-
зємєлїндє болот.

Банк системасы кайсыл га-
на єлкєдє болбосун экономика-
нын эў негизги бєлїгї болуп са-
налат. Ал дайым кыймылда бо-
луу менен єнїгїп турат. Жаўы 
технологиялардын, банк бизне-
син компьютерлештирїїнїн жа-
на интернет/мобилдик банкинг-
дин тездик менен єнїгїїсї банк 
системасына ар кандай опера-
цияларды ыкчам аткарууга мїм-
кїнчїлїк жаратат. Алар эсептик-
кассалык операциялардан тар-
тып, эсептешїїнїн онлайндык 
ар кандай формалары. Муну ме-
нен бирге эле банктар тарабынан 
кєрсєтїлїп жаткан жаўы кызмат 
кєрсєтїїлєр – электрондук акча-
ларды чыгаруу, баалуу металл-
дар менен иштєє операциялары-
нын орду жогорулоодо.

Мамлекет ушул шарттарды 
эске алуу менен банк сектору-
нун туруктуулугун камсыздоо, 

инвесторлордун, кредиторлордун 
жана аманатчылардын кызыкчы-
лыгын коргоо максатында банк 
ишмердїїлїгїн жєнгє салат, баш-
кача айтканда кєзємєлдєйт.

- Банктык кєзємєлдїн 
маани-маўызына токтоло кет-
сеўиз?

- Банктык кєзємєл – бул не-
гизинен тийиштїї мамлекеттик 
органдын, б.а. Улуттук банктын 
коммерциялык банктардын банк 
ишмердигин жєнгє салуучу мый-
замдарды жана аларда бекитилген 
нормативдик актыларды, ошондой 
эле экономикалык ченемдерди жа-
на талаптарды, бухгалтердик эсеп-
тин жана отчёттуулуктун эреже-
лерин аткаруусуна жана сактоосу-
на контроль жїргїзїї процесси 
болуп эсептелет.

Банктык кєзємєлдїн маани-
си коммерциялык банктар кабыл 
алган чечимдердин жана аткар-
ган иштеринин банк ишин жєн-
гє салуучу мыйзамдарга жана че-
немдик актыларына шайкеш ке-
лїїсїн текшерїїдє турат.

"Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы, банктар жана 
банк иштери жєнїндєгї" Кыр-
гыз Республикасынын Мый-
замына ылайык Кыргыз Рес-
публикасынын банк тутуму-
нун ишинин натыйжалуулугун, 
коопсуздугун жана ишеним-
дїїлїгїн камсыз кылуу боюнча 
Улуттук банктын негизги мил-
деттеринин бирин ишке ашы-
руу максатында Улуттук банк 
Кыргыз Республикасынын банк 
тутумун, анын ичинде Улуттук 
банк тарабынан кєзємєлдєнгєн 
банктардын жана башка юриди-
калык жактардын ишмердїїлї-
гїн кєзємєлдєйт.

Жалпысынан банк ишин кє-
зємєлдєє жана жєнгє салуу 
Улуттук банк тарабынан ли-
цензия берилген учурдан тар-
тып (банк ачылган/ (тїзїлгєн), 
банк жабылган (ишин токтот-
кон) учурга чейин жїргїзїлїїчї 
иш-чаралардын жыйындысынан 
турат.

Банктык кєзємєлдїн макса-
ты банк тутумунун туруктуулу-
гун жана єнїгїїсїн сактоо жа-
на аманатчылардын жана башка 
кредиторлордун кызыкчылыкта-
рын коргоо болуп саналат. Ушу-
га байланыштуу Кыргыз Респуб-
ликасынын Улуттук банкы банк-
тар їчїн аткарууга тийиш болгон 
экономикалык чендерди, талап-
тарды, ченемдерди жана чектер-
ди белгилейт.

Ошол эле учурда Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук банкы 
мыйзамда каралган учурлар-
ды кошпогондо, коммерциялык 
банктардын операциялык иши-
не кийлигишпейт.

- Банктык кєзємєлдїн кан-
дай тїрлєрї бар?

- Банктык кєзємєл негизинен 
эки негизги компонентти кам-
тыйт:
1. Тышкы кєзємєл;
- Банктардын тышкы кєзємє-

лї аралыктан, туруктуу не-
гизде, берилген отчёттордун 
жана башка маалыматтардын 
негизинде банктардын ишин 
талдоо, ошондой эле банк-
тын ишинин негизги багыт-
тары боюнча банктын баш-
каруу органдары менен єз ара 
аракеттенїї аркылуу жїзєгє 
ашырылат.

2. Инспектордук текшерїї;
- Инспекциялык текшерїї - 

бул банктын чыныгы финан-
сылык абалын, башкаруунун 
сапатын жана натыйжалуулу-
гун, банктын Кыргыз Респуб-
ликасынын Улуттук банкы-
нын буйрууларын, талапта-
рын жана сунуштарын ат-
каргандыгын аныктоо мак-
сатында тїздєн-тїз банктын 
иш орундарында текшерїї 
болуп саналат.

Улуттук банк жеринде комп-
лекстїї жана максаттуу текше-
рїїлєрдїн ыкмаларын тышкы 
кєзємєл менен айкалыштырып, 
анын єзгєчєлїктєрїн эске алуу 
менен ар бир банктын кєзємєл-
дєє стратегиясын єз алдынча 
аныктайт.

- Банк кєзємєлїнїн натый-
жалуулугун арттырууда жа-
ўычылдыктарды, б.а.  инно-
вацияларды пайдалануу да єз 
жемишин берет эмеспи. Бул 
багытта сиздерде кандай жу-
муштар аткарылууда?

- Улуттук банк коммерция-
лык банктардын ишине кєзє-
мєл жїргїзїї ыкмаларын єр-
кїндєтїї боюнча тынымсыз иш 
алып барат жана банктык кє-
зємєл жаатындагы эл аралык 
тажрыйбаны їйрєнїп, єздєш-
тїрїп турат.

Азыркы учурда Улуттук банк 
дїйнєнїн кєптєгєн єлкєлєрїн-
дє колдонулган тобокелге ба-
гытталган кєзємєл деп атал-
ган кєзємєлдїн жаўы моделин 
колдонууда. Тобокелдикке ба-
гытталган кєзємєл банк иши-
нин ар тїрдїї чєйрєлєрїндєгї 

тобокелдиктерди алдын ала 
баалоо принцибине жана банк 
ишиндеги кєбїрєєк тобокелдик 
болуучу бєлїктї аныктоо мак-
сатында аларды башкаруу сапа-
тына негизделген. Тобокелдикке 
багытталган кийинки болуучу 
кєзємєлдї банк ишинин кєбї-
рєєк тобокелдиктер байкалган 
бєлїгїнє  буруу болуп саналат. 
Мындан тышкары, тобокелдик-
ке багытталган кєзємєл Улут-
тук банктын жана коммерция-
лык банктын бизнес процесс-
терине зыян келтирбей, кєзє-
мєл ресурстарды натыйжалуу 
бєлїштїрїїгє, оптималдашты-
рууга єбєлгє тїзєт. Башкача айт-
канда, тобокелдикке негиздел-
ген кєзємєл єзїнє банктын иши-
не сандык жана сапаттык талдоо 
жїргїзїї, ошондой эле Улуттук 
банктын жооптуу кызматкерле-
ринин кесипкєй пикирлерине тая-
нуу жана банктын мїнєзїн, тобо-
келдик єзгєчєлїгїн, маанисин эс-
ке алуу менен ага карата жекече 
ыкманы колдонуу аркылуу банк 
ишиндеги тобокелдиктерди баа-
лоону кучагына камтыйт.

- Тигил же бул банк кєзємєл 
мыйзамдарынын талаптарын 
аткарбаса аларга Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук бан-
кы тарабынан кандай чара-
лар кєрїлїшї мїмкїн?

- Эгерде банктар белги-
ленген мыйзамдарга ыла-
йык талаптарды аткарбаса, 
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы банкка, анын 
акционерлерине жана банк-
тын кызмат адамдарына таа-
сир этїї чараларын колдо-
нот. Улуттук банк тарабынан 
таасир этїї чараларын кол-
донуунун максаты банктын 
жана/же бїтїндєй Кыргыз 
Республикасынын банк ту-
тумунун ишиндеги кєйгєй-
лєрдї тез арада оўдоо жана 
жоюу болуп саналат.

Таасир этїї чараларын колдо-
нууга Кыргыз Республикасынын 
банк мыйзамдарында, ошондой 
эле террористтик ишти каржы-
лоого жана кылмыштуу киреше-
лерди легалдаштырууга (адал-
доого) каршы аракеттенїї жаа-
тындагы Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарында белгилен-
ген ченемдерди, талаптарды жа-
на чектєєлєрдї бузуу негиз бо-
луп саналат.

Таасир этїї чаралары банкка 
мыйзам бузууну четтетїї жєнїн-
дє буйруу жєнєтїї, банкка жа-
на/же банктын кызмат адамына 
айып салуу, мисалы, финансылык 
калыбына келтирїї чараларын 
кєрїї, чектєє белгилєє же банк 
ишинин айрым тїрлєрїнє тыюу 
салуу жєнїндє талап коюу жана 
банк мыйзамдарына ылайык баш-
ка чаралар тїрїндє болушу мїм-
кїн, лицензия жокко чыгарыл-
ганга чейин барууга туура келет.

Абдимухтар АБИЛОВ

Єлкєбїздїн банк системасына кєзємєл жїргїзїп туруу єтє зарыл 
иш. Анткени, жарандарыбыздын кєпчїлїгї республикабыздын 
бардык коммерциялык банктары менен тыгыз иш алып барышат. 
Мындай учурда кардарлар менен банктардын мамилелеринде 
кандайдыр бир мыйзам бузуулар учурабай койбойт. Ошондуктан 
коммерциялык банктар жїргїзїп жаткан иштерге кєзємєл жїргїзїї 
Улуттук банктын орчундуу милдеттеринин бири болуп саналат. 
Банктык кєзємєл тууралуу кененирээк маалымат берїїсїн єтїнїп, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык кєзємєл 
башкармалыгынын башчысы С.А.Чалбаевге кайрылдык.


