
ВАЛЮТАЛАР 
КУРСУНУН 
ЧУУСУ

Акыркы айларда АКШ дол-
ларынын курсу кескин жогору-
лап кеткенине кїбє болуудабыз. 
Азыркы учурда элди кызыктыр-
ган маселе да ушул. Баарыбызга 
белгилїї болгондой, 2020-жыл 
оўой жыл болгон жок. Корона-
вирус пандемиясы глобалдык 
экономиканын тємєндєшїнє 
алып келди. Єлкєлєр аралык 
чек аралар жабылып, экономи-
калык байланыштар солгундап, 
товарларды экспорттоо да, им-
порттоо да начарлап кетти. Бул 
кырдаал Кыргызстанды айла-
нып єтїп кеткен жок. Коро-
навирус пандемиясы Кыргыз-
стандын экономикалык єсїшї-
нє терс таасирин тийгизип, ва-
люта рыногуна туруксуздукту 
алып келип, АКШ долларынын 
курсунун жогорулап кетишин 
шарттады. Буга кошумча ички 
фактор да улуттук валютанын 
курсунун тємєндєшїнє алып 
келди десек болот. Їстїбїздєгї 
жылдын 5-октябрындагы биз-
дин єлкєдєгї коомдук-саясий 
кырдаал да чет єлкє валютасы-
на болгон суроо-талаптын жо-
горулашына кошумча болду. 
Улуттук банк АКШ долларына 
болгон суроо-талаптын чыўа-
луусун басаўдатуу максатын-
да бир нече жолу интервенция 
жасады. Мунун натыйжасын-
да кардарлардын чет єлкє ва-
лютасына болгон муктажды-
гынын курчтугун басаўдатууга 
жетишти.

АКЧА АЛМАШТЫРУУ 
БЮРОЛОРУНУН 
ВАЛЮТА КУРСУНА 
ТААСИРИ

Чет єлкє валюталары, айрык-
ча АКШ долларынын курсу кес-
кин жогорулап кеткен учурлар-
да анын келип чыгышынын се-
бептерин акча алмаштыруучу 
бюролордон кєргєн учурлар жок 
эмес. 2020-жылдын март айын-
да Жогорку Кеўештин депутат-
тарынын тобу валюта алмаш-
тыруучу бюролордун ишин ток-
тотуу боюнча мыйзамдын дол-
боорун даярдашкандай болгон. 
Ал эми 2015-жылы ушундай 
мыйзамдын долбоорун Улут-
тук банк да даярдаган. Мунун 
себеби, ал убакта валюта ал-
маштыруучу бюролордо от-
чёттуулуктун жоктугу валю-
та рыногун кєзємєлгє алуу-
ну кыйындаткан жана буларда 
жїгїртїї кєлємдєрїнїн канча 
экендиги белгисиз болуп жат-
кан. Ошондо Улуттук банк ва-
люта алмаштыруу бюролоруна 
отчёттуулукту камсыз кылууну 
талап кылган. Азыркы учурда 
алар кїн сайын отчётторун бе-
рип турушууда. Жїгїртїїдєгї 
каражаттын кєлємїнїн канча 
экени да айкын болуп калган. 
Бул Улуттук банк їчїн валюта 
рыногуна объективдїї монито-
ринг жасоого жеўилдик берген. 
Улуттук банк интервенция жа-
саган учурда валюталык соода-
лашуунун автоматтык система-
сына лицензиялары бар бардык 
коммерциялык банктар каты-
шууда. Ал эми акча алмашты-
руучу бюролор валюта соода-
сынын автоматтык системасы-
на кирген эмес. Анткени, Кыр-
гызстанда 400дєн ашуун Улут-
тук банктын лицензиясынын 

негизинде иштеген  бюро бар. 
Бул бюролор биргеликте авто-
матташтырылган соода-сатык 
системасына кирїї їчїн бир-
диктїї терезе б.а. финансылык 
мекеме ачышса, ал аркылуу ва-
люта соодасына катышып, чет 
єлкє валюталарын Улуттук 
банктан сатып алууга мїмкїн-
чїлїк тїзїлєт. Мындай юриди-
калык жакты тїзїї їчїн ченем-
дик база бар, ага атайын Улут-
тук банктын Жобосу да иште-
лип чыккан.

УЛУТТУК БАНКТЫН 
КИРЕШЕСИ 
КАЗЫНАНЫН 
ПАЙДАСЫНА 

2019-жылы Улуттук банк 2,5 
миллиард сом пайда тапкан 
болсо, быйыл кирешенин кє-
лємї 7 миллиард сомго чукул-
дады. Ушул пайданын 90 пайы-
зын Улуттук банк бюжетке тєк-
тї. Ырас, 2018-жылга чейин та-
былган пайданын 70 пайызын 
республикалык бюжетке кото-
руп турчу. Ал эми 2018-жылы 
мыйзамга єзгєртїї киргизилип, 
алынган пайданын 90 пайызын 
бюджетке єткєрє турган болгон. 
Мындан сырткары коронавирус 
пандемиясы убагында єлкєгє 
колдоо кєрсєтїї максатында, 
Улуттук банк 2019-жылдын ки-
решесинин 10 пайызын Єкмєт-
тїн резервин тїзїї їчїн котор-
гон. Эл аралык резервдер Улут-
тук банкта сакталат. Алар кооп-
суз жана ликвиддїї болууга ти-
йиш. Єлкєбїздїн алтын валю-
та резервдеринин коопсуздугун 
сактоо максатында аларды эл 
аралык жогорку класстагы фи-
нансылык институттарга жай-
гаштыруу менен Улуттук банк 
ири кєлємдєгї кирешелерди 

алган. Мындан сырткары ком-
мерциялык банктар Улуттук 
банктан кредит алышат. Ин-
тервенцияга чыккан учур-
да да айырмачылыктан Улут-
тук банкка киреше тїшєт. Би-
рок, Улуттук банктын макса-
ты киреше табуу эмес. Мый-
зам боюнча анын башкы мил-
дети баалардын туруктуулугун 
сактоо болуп эсептелет. Улут-
тук банк интервенцияга чыккан 
учурда валюта рыногунун авто-
матташтырылган системасынын 
катышуучусу катары коммер-
циялык банктарга каалагандай 
суммадагы чет єлкє валютасы 
сатыла бербейт. Аларга валю-
талык позиция боюнча чектєє 
бар. Жашырганда эмне кээ би-
рєєлєр коммерциялык банктар 
интервенциядан пайда табышат 
деп ойлошот. Интервенция-
дан алынган сумма кардарлар-
дын жана ишкерлердин суроо-
талабын канааттандыруу мак-
сатына жумшалат. Чет єлкєлїк 
валютага негизинен ири товар 
ташып келїїчїлєр, атап айткан-
да кїйїїчї-майлоочу материал-
дарды, азык-тїлїк товарларын 
ташып келїїчїлєр, электрон-
дук товарларды ташып келїїчї-
лєр ж.б. муктаж болушат. Мына 
ушул кардарлар интервенцияга 
чыккан чет єлкє валюталарын 
сатып алышат. Анын натыйжа-
сында АКШ долларына болгон 
ажиотаждык суроо-талап ба-
саўдайт. Доллардын курсун жа-
салма жогорулатууга аракет жа-
соо їчїн айрым валюта алмаш-
тыруу бюролору же коммерция-
лык банктар доллары бар ту-
руп, алмаштырбай койгон бол-
со, аларга мыйзам чегинде ли-
цензияларын алып койгонго че-
йин чаралар кєрїлєт. Ушундай 
мыйзам бузууну учураткан бол-
со, ал тууралуу жарандар КРУБ-
нын электрондук почтасы ар-
кылуу же жазуу тїрїндє билди-
рїїлєрїн жєнєтсє болот. Улут-
тук банктын электрондук поч-
тасынын дареги mail@nbkr.kg.

ВАЛЮТА РЫНОГУ 
ТУРУКТАШУУДА

Акыркы кїндєрдє АКШ дол-
ларынын тємєндєшї байка-
лууда. Декабрь айынын ону-
на чейин Кыргыз Республика-
сынын ички валюта рыногун-
да чет єлкє валютасына карата 
суроо-талап жогорулап, бул ай-
рым учурларда улуттук валю-
танын келечеги жєнїндє дїр-
бєлєў менен коштолгон. Ушу-
га байланыштуу алмашуу кур-
сунун кескин єзгєрїїсїн жєнгє 
салуу максатында Улуттук банк 
АКШ долларын сатуу боюнча 
интервенцияларды жїргїзгєн. 
Ошонун эсебинен валюта рыно-
гундагы кырдаалды турукташ-
тырууга мїмкїн болду. Белги-
лей кетїїчї нерсе, ушул мезгил 
аралыгында Улуттук банк чет 
єлкє валютасынын негизги са-
туучусу катары иш алып барды. 

Учурда экспорттук-импорттук 
операциялар жаатында єлкє-
нїн тєлєм балансынын жак-
шырышына, ички валюта ры-
ногундагы суроо-талап толугу 
менен канааттандырылганды-
гына байланыштуу чет єлкє ва-
люталарынын курсу тємєндєдї. 
Улуттук банк ички жана тыш-
кы валюта рыногундагы кыр-
даалды ар дайым кєзємєлдєп 
турат жана зарыл болсо, тиеше-
лїї операцияларды жїргїзєт.

УЛУТТУК 
БАНКТЫН 
ЭСЕПТИК ЧЕНИ 
ЄЗГЄРЇЇСЇЗ 
КАЛТЫРЫЛДЫ 

Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасы 
2020-жылдын 30-ноябрында 
эсептик ченди 5,0 пайыз деў-
гээлинде сактап калуу жєнїн-
дє чечим кабыл алды. Бул че-
чим 2020-жылдын 1-декабры-
нан тартып кїчїнє кирди. Дїй-
нєлїк азык-тїлїк рынокторун-
да Кыргыз Республикасы тара-
бынан импорттолуучу негизги 
азык-тїлїк товарларына баа-
нын жогорулашы байкалууда. 
Бул фактор, єлкєгє товарлар 
импортунун логистикасынын 
татаалданышы менен катар эле, 
коўшу єлкєлєрдїн жергиликтїї 
этке болгон суроо-талабынын 
єсїшї, ошондой эле дїйнє жї-
зїндєгї АКШ долларынын кур-
сунун жогорулаган тенденция-
сы инфляция арымынын бир аз 
тездешине шарт тїзгєн. Жалпы-
сынан, акча-кредит секторунун 
абалы олуттуу єзгєрїїлєргє 
дуушар болгон жок. Акча ры-
ногунун кыска мєєнєттїї чен-
дери Улуттук банктын эсеп-
тик чени менен жалпы багытта 
болуп, белгиленген пайыздык 
чектин алкагында єзгєрїїсїн 
улантууда. Ошондой эле, банк-
тар аралык кредит рыногунда-
гы жигердїїлїк сакталып, кре-
дит портфелинин жана депозит-
тик базанын єсїшї да уланууда.

Тышкы чєйрєнї єнїктї-
рїї єбєлгєлєрїн жана тїптє-
лїп жаткан ички экономика-
лык шарттарды эске алуу менен 
Улуттук банк эсептик чен єлчє-
мїн 5,0 пайыз деўгээлинде сак-
тоо чечимин кабыл алды. Мын-
да, жалпысынан акча-кредит 
саясатынын инструменттери 
экономиканын реалдуу секто-
руна тїрткї берїїгє багытталат. 
Улуттук банк туруктуу негиз-
де инфляциянын тышкы жана 
ички таасир этїї факторлоруна 
баа берип, экономикалык жаг-
дайга жараша акча-кредит сая-
сатынын тиешелїї чараларын 
колдонот. Кандайдыр бир тобо-
келдиктер келип чыккан учур-
да Улуттук банк алардын кесе-
петин жєнгє салуу їчїн жетиш-
тїї инструменттерге ээ.

Абдимухтар АБИЛОВ

Сомдун наркы сакталат

Кыргызстандын 
валюта рыногу 
кєптєгєн жылдардан 
бери эркин калкуу 
режиминде иштеп 
келет. Ошондуктан 
валюталар курсун 
рынок аныктап турат. 
Ага кандайдыр бир 
таасир берїї їчїн 
мамлекеттик рычаг 
колдонулбайт. Рынок 
экономикасынын 
мыйзамдары 
ушуну талап кылат. 
Валюта рыногунун 
туруктуулугу єлкєнїн 
экономикалык-саясий 
турмушунда маанилїї 
ролду ойнойт. Чет 
єлкє валютасынын, 
айрыкча, АКШ 
долларынын 
курсунун кескин 
жогорулап кетиши 
кїнїмдїк керектєєчї 
товарлардын 
бааларынын 
жогорулап кетїїсїнє 
алып келерине 
кєп эле жолу кїбє 
болуудабыз. Ушундай 
шарттарда Кыргыз 
Республикасынын 
Улуттук банкы 
баалардын 
туруктуулугун сактап 
калуу їчїн мыйзам 
чегиндеги иш-
чараларды єткєрїп 
келет. 

ВАЛЮТА РЫНОГУНДАГЫ 
АБАЛ ТУРУКТАШУУДА

2020-жылдын  18-декабры12
мамлекеттик расмий гезити


