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- Нургїл Микрамовна, кре-
дит боюнча маалымат алма-
шуу кандай мааниге ээ экен-
дигине токтоло кетсеўиз?

- Кредит боюнча маалымат ал-
машуу процессинин натыйжа-
луу жїргїзїлїшї финансылык 
ресурстардын жеткиликтїїлї-
гїнє жана кредиттердин сапа-
тына тїздєн-тїз таасирин тий-
гизет. Бул єз кезегинде калктын 
турмуш шарттарынын жакшы-
руусуна, ошондой эле банк сис-
темасынын туруктуулугуна  таа-
сирин тийгизет.   

Кредит боюнча маалымат – 
бул кредиттик бїтїмдєрдїн аба-
лы тууралуу, берилген камсыз-
доо боюнча милдеттенмелер-
дин аткарылышы жєнїндє (кї-
рєє, гарантия, кепилдик берїї 
жана камсыздоонун башка тїр-
лєрї) маалыматтар, ошондой эле 
финансылык абалды, кредит тє-
лєє жєндємдїїлїгїн, тєлєє тар-
тибин жана кредит боюнча маа-
лымат субъектисинин башка са-
паттарын  аныктоону шарттаган 
башка маалымат. 

Ошентип, кредит боюнча маа-
лымат бир жагынан банктар-
га потенциалдуу карыз алуучу-
ну иликтеп чыгууга, иликтенген 
маалыматка жараша кредит бе-
рїї жєнїндє чечим кабыл алуу 
процессин оптималдаштырууга 
кємєк кєрсєткєн инструмент бо-
луп саналат. 

Экинчи жагынан алганда, 
кредит боюнча маалымат карыз 
алуучуга єзїнїн тєлєє жєндєм-
дїїлїгїн жана єз финансылык 
милдеттенмелерин аткарууда 
жоопкерчилигин тїшїнїїгє 
мїмкїндїк берет. 

Ошону менен бирге, бїгїнкї 
кїндє кредит боюнча маалымат 
алмашуу процессин улам жак-
шыртуу улантылып жатат. Ал-
сак, маалымат алмашуу укугу-
нун ченемдерин жана кредит 
боюнча маалыматты  колдонуу 
тажрыйбасы калктын кредит-
тик ресурстардан адилет пай-
далануусун камсыздоо, кредит-
тик бюро базасындагы маалы-
маттарды жана алардын сактоо 
мєєнєттєрїн оптималдаштыруу 
максатында  мыйзам талаптарын 
єркїндєтїї зарылдыгына, жал-
пы алганда, кредиттик каражат-
тарды алуу їчїн кандайдыр бир 
тоскоолдуктарды жараткан учур-
ларды   четтетїї зарылдыгына 
алып келди. 

Бар кєйгєйлєрдї талдап чы-
гуунун жыйынтыгы боюн-
ча Кыргыз Республикасынын 
2020-жылдын 22-июлундагы 
№85 Мыйзамы кабыл алынып, 
анын алкагында Кыргыз Респуб-
ликасынын «Насыялык маалы-
мат алмашуу жєнїндє» Мыйза-
мына да єзгєртїїлєр киргизил-
ген. 

- Жогоруда кєрсєтїлгєн 
Мыйзам талаптарында кан-
дай шарттар єзгєргєндїгїнє 
токтоло кетесизби?

- Жаўы єзгєртїїлєргє ылайык 
мыйзамда позитивдїї жана не-
гативдїї кредиттик маалымат-
тын аныктамалары берилген. 
Алсак, позитивдїї кредиттик 
маалымат – бул карыз алуучу-
лар тарабынан єздєрїнїн мил-
деттенмелерин талаптагыдай ат-
каруусун кїбєлєндїргєн маалы-
мат. Ал эми негативдїї кредит-
тик маалымат  – карыз алуучу 
тарабынан єз милдеттенмелерин 
90 (токсон) календардык кїндєн 
ашык убакыт аткарбагандыгын 
камтыган маалымат. Аны менен 
бирге, эгерде милдеттенмелер єз-
гєчє кырдаал жана (же) єзгєчє 
абал убагында аткарылбаса, ке-
лишим милдеттенмелерин жана 
(же) башка милдеттїї тєлємдєр-
дї аткарбагандыгы жєнїндє маа-
лыматтар негативдїї кредиттик 
маалыматка киргизилбейт.

Бул жаўы єзгєртїїлєр кредит 
боюнча маалыматты бир систе-
мага салууга, ошондой эле кре-
диттик бюролор тарабынан маа-
лымат базасын жїргїзїїнїн на-
тыйжалуулугун арттырууга ба-
гытталган. 

Банктар кредиттик билдирме-
ни карап чыгууда анын мазму-
нун толугу менен иликтеп чыгы-
шат. Албетте, потенциалдуу ка-
рыз алуучунун 2-3 кїнгє кечик-
тирїї менен кредитти тєлєє мєє-
нєтїн бир-эки жолу єткєрїп жи-
берген учуру менен карыз алуу-
чунун кредиттик таржымалын-
да єз милдеттенмелерин атка-
рууда бузууларга кєп ирет жол 
берген учурларынын ортосунда-
гы айырмачылыктардын   олут-
туу болгондугу, албетте, банктар 
тарабынан кредит берїї жєнїн-
дє маселени карап чыгууда сєз-
сїз эске алынат. 

Буга кошумча, банктар кар-
дардын тєлєє жєндємдїїлї-
гїн баалоого мїмкїндїк берген 
башка критерийлерди да карап 

чыгышат. Мында кредиттик тар-
жымал – бул банкка карыз алуу-
чунун билдирмесин ыкчам ка-
рап чыгууга жана кредит берїї 
жєнїндє чечим кабыл алууга 
мїмкїндїк берген маалыматтар 
жыйындысы. Ошондуктан, банк 
менен кызматташууну каалаган 
кардарлардын катарында болуш 
їчїн карыз алуучунун кредит-
тик таржымалы кынтыксыз бо-
лууга тийиш.

Ушул жерде, кредиттик таржы-
мал жок болгон учурда, банктын 
кардардын кредитке коюлган та-
лаптарды кандай аткара турган-
дыгы боюнча маалыматы жок 
болот, мындан улам банктын 
кардар менен келечекте кызмат-
ташууга объективдїї баа берїї 
мїмкїнчїлїгї болбой турганды-
гын белгилеп кетїї керек. 

- Кредит боюнча маалы-
матты сактоо мєєнєтї боюн-
ча маалымдай кетсеўиз?

- Акыркы єзгєртїїлєр кредит 
боюнча маалыматты сактоо мєє-
нєтї жагында да  киргизилген. 
Алсак, жогоруда айтылгандай, 
кредиттик таржымал кредиттик 
бюродо 7 жыл сакталчу. Мын-
дай мєєнєт кєп учурда мєєнєтї 
єтїп кетїїгє жол берген карыз 
алуучулардын мїмкїнчїлїктє-
рїн чектеген. Бул жыйынтыгын-
да банк алдында єз милдеттен-
мелерин кечиктирип болсо да ат-
карган карыз алуучулардын ан-
дан ары финансылык каражат-
тардан пайдалануу мїмкїнчїлї-
гїнє єз таасирин тийгизген. Бї-
гїнкї кїндє негативдїї кредит-
тик маалыматты сактоо убакты-
сы 5 жылды, ал эми позитивдїї 
маалыматты сактоо мєєнєтї 7 
жылды тїзєт.  Кредиттєє жыл 
сайын єнїгїп жаткандыгын эс-
ке алганда, киргизилген єзгєр-
тїїлєр калктын финансылык ка-
ражаттардан жеткиликтїї пай-
далануусун арттырууга оў таа-
сирин тийгизет деп болжолдо-
нууда. 

Мыйзам долбоорунун ал-
кагында каралган кошумча 

проблемалардын бири  карыз 
алуучулардын кредит берїїчї-
лєрї жоюлган учурлар кездешип, 
алган карыздары «орто жол-
до калып калган» учурлар бол-
гон. Мындай кырдаал карызда-
ры орто жолдо калып калган ка-
рыз алуучуларга кредиттик тар-
жымалдарын оўдоого мїмкїндїк 
берген эмес, анын натыйжасын-
да мындай карыз алуучулар їчїн 
андан ары кредит алууда кєйгєй-
лєр жаралган.

Ошондуктан мыйзамда кийин 
жоюлган берїїчї тарабынан бе-
рилген кредиттик маалымат, 
кредиттик таржымалда  кам-
тылган маалыматка акыркы єз-
гєртїї киргизилген кїндєн тар-
тып,  беш жыл сактала турган-
дыгы каралган. 

- Негизги мыйзамга дагы 
кандай єзгєртїїлєр кирги-
зилген?

- Кредиттик маалыматты бе-
рїїчїлєр (банктар, банк эмес 
финансы-кредит уюмдары) та-
рабынан кредиттик маалымат-
тын субъектисинин макулду-
гусуз кредиттик бюрого не-
гативдїї кредиттик маалы-
матты берїї жагында да єз-
гєртїїлєрдїн киргизилиши 
маанилїї болуп саналат. Бу-
га чейин кредиттик маалымат 
субъектинин макулдугу менен 
гана берилген. 

Бул єзгєртїїлєр кызыкдар 
болгон тараптарды толук жа-
на ишенимдїї маалымат менен 
камсыз кылуу їчїн киргизилген. 
Ал натыйжалуу жана ыкчам че-
чимдерди кабыл алууга, ошондой 
эле банктардын тигил же бул ка-
рыз алуучуга кредит берїїсїнє 
байланышкан єздєрїндєгї тобо-
келдиктерге  баа берїїгє єбєл-
гє тїзєт. 

Ошентип, кєрсєтїлгєн єзгєр-
тїїлєр кредиттик маалымат ал-
машуу процесстеринин ыкчам 
жїрїшїн жана натыйжалуулугун 
жогорулатууга, ошондой эле кре-
диттик бюродо сакталуучу маа-
лыматтардын ишенимдїїлїгї 

менен толук болушун камсыз-
доого багытталган. 

- Кредит боюнча маалымат 
алмашунун натыйжалуу жак-
тарына токтоло кетсеўиз?

- Бїтїндєй алганда, кредиттєє 
субъектилери жєнїндє ишеним-
дїї, анык маалымат менен алма-
шуу жана аларды топтоо систе-
масынын натыйжалуу иштеши 
жеке адамдар менен юридика-
лык жактардын тїшїнїгїн жа-
на тєлєє тартибин бекемдейт жа-
на финансы-кредит уюмдардын 
ишине оў таасирин тийгизїї ме-
нен алардын тобокелдиктерин 
тємєндєтїїгє шарт тїзєт.

Ошону менен бирге, карыз 
алуучулар тарабынан алгылык-
туу кредиттик таржымалды тї-
зїї потенциалдуу кредиторлор-
дун карыз алуучуга болгон ише-
нимин арттырууга єбєлгє тїзєт. 
Ошондой эле, финансы инсти-
туттары мындай карыз алуучу-
лар менен кызматташууга кы-
зыкдар болушат. 

- Кредит боюнча маалымат 
алмашуунун бїгїнкї абалы 
кандай болууда?

- Кредит боюнча маалымат ал-
машуу жана аны колдонуу чєй-
рєсїндє  жарандардын актив-
дїїлїгї жылдан-жылга єсїїдє. 
Алсак, 2010-жылга карата кре-
диттик бюролордун базасын-
да 659 488 кредиттик таржы-
мал болсо, 2020-жылдын 31-де-
кабрына карата базада 4 246 512 
кредиттик таржымал сакталган.

Жарандардын єздєрїнїн кре-
диттик таржымалынын сапаты-
на жана карыз алуучунун тєлєм 
портретин тїзїї маданиятына 
кыйла жооптуу мамиле жасаган 
тенденция байкалып жатканды-
гын белгилеп кетїї керек. Мын-
дай алгылыктуу динамика, кре-
дит боюнча маалымат алмашуу 
процессин андан ары єркїндє-
тїїгє жана єнїктїрїїгє оў таа-
сирин тийгизе тургандыгы шек-
сиз. 

Абдимухтар АБИЛОВ

Банктар жана кардарлар алакасы

Кыргыз Республикасынын «Насыялык маалымат алмашуу 
жєнїндє» Мыйзамы єлкєнїн кредит боюнча маалымат алмашуу 
процессин жєнгє салган негизги ченемдик укуктук акты болуп 
саналат.
Кредит боюнча маалымат алмашуу системасы жарандарыбыздын 
кредиттик таржымалдарына жасаган жоопкерчиликтїї 
мамилесин жогорулатууга жана ак ниеттїї кредиттєєнї 
жїзєгє ашырууга єбєлгє тїзє турган, ал эми банктардын 
кредиттик тобокелдиктерин тємєндєтїїдє жана аларга баа 
берїїдє маанилїї инструменттердин бири болуп саналат. Бул 
инструменттин банктар менен кардарлардын ортосундагы 
мамилелерди жєнгє салуудагы орду жана ролу тууралуу адистик 
пикирин айтып берїїсїн суранып, Улуттук банктын Кєзємєл 
методологиясы бєлїмїнїн башчысы Н.М.Ташбековага бир нече 
суроо менен кайрылдык.

КРЕДИТ БОЮНЧА МААЛЫМАТ АЛМАШУУДА 
ЭМНЕЛЕРДИ БИЛЇЇ МААНИЛЇЇ


