
2013-2017-жылдарга карата 
Акча-кредиттик саясаттын не-
гизги багыттарында каралган-
дай 2013-жыл ичинде инфляция 
болжогондой эле бирдик кєр-
сєткїчїндє турду деп белгилен-
ди докладда. Жылдын соўунда 
керектєєнїн баасынын индек-
си жылдык мааниде 4,0 пайызга 
чейин тємєндєгєн. ИДЄ темпи 
реалдуу кєрсєткїчтє 10,5 па-
йызды тїздї. "Кумтєр" кен иш-
тетїї ишканасын эсепке алба-
ганда ИДЄ кєлємї 5,8 пайызга 
жогорулаган.

Кыргыз Республикасынын 
2013-жылдагы тєлєм балан-
сы боюнча алдын ала алынган 
маалыматтар боюнча 143,8 млн. 
АКШ долларындагы оў сальдо 
менен жыйынтыкталган. Транс-
ферттик таза киреше 8,6 пайыз-
га жогорулап, 2 238,7 млн. АКШ 
долларын тїзгєн. Жыл аралы-
гында ички валюталык рынок 
теў салмактуу болгон. Алмашуу 
курсунда кыргыз сомуна карата 
бир АКШ доллары жыл ичинде 
3,9 пайызга кымбаттаган.

Экономикадагы акчалар не-
гизинен мамлекеттик финан-
сы сектору тарабынан сунуш-
талган. Улуттук банк негизинен 
стерилизациялык (тазалоочу) 
операцияларды жасаган. Банк 
тармагындагы ликвидїїлїктє 
КР Улуттук банктын ноталары 
ашыкча болуп, алынып турду. 
Жыл ичинде акча базасы 13,4 
пайызга жогорулап, же болбосо 
8,7 млрд. сом болуп, 2013-жыл-
дын декабрь айы жыл соўунда 
73,1 млрд. сомго жеткен.

Талкуу маалында Башкарма-
лыктын мїчєлєрї 2013-жылы 
макроэкономикалык кєрсєт-
кїчтєр оў жыйынтыкталганын 
белгилешти. Баалар боюнча 
кырдаал туруктуу болуп эко-
номикалык єсїштї калыптан-
дырууга єбєлгє тїзїп, бюджет-

тик консолидациянын белги-
лери байкалып, тєлєм балан-
сында оў сальдо сакталды. Бул 
учурда Башкармалыктын мї-
чєлєрї экономикалык єсїштїн 
сапаты тынчсыздандырып жат-
канын белгилешти. Анткени, 
ал "Кумтєр" кениндеги єндї-
рїштї калыбына келтирїї ме-
нен шартталган. Ошондой эле, 
тєлєм балансындагы абал да-
гы тынчсызданууну жаратууда, 
анткени андагы дефицит 14,7 
пайызга жогорулап, 3,1 млрд. 
АКШ долларына жеткен. Им-
порт экспортко салыштырма-
луу тез темпте єскєн. Транс-
ферттердин келїїсїнїн но-
миналдык кєлємї кєбєйгє-
нї менен анын єсїї темпи тє-
мєндєєдє, бул негизги соода 
єнєктєштєр болгон єлкєлєр-
дїн экономикалык єсїїсїнїн 
басаўдаганы менен шарттал-
ды. Ошондой эле, Башкарма-
лыктын мїчєлєрї учурдагы ва-
люталык рыноктогу абалды да 
талкууга алышты.

Экономикалык башкармалык 
тарабынан негизги макроэконо-
микалык кєрсєткїчтєр боюнча 
орто мезгил аралыгына болжол 
жасалды. Башкармалыктын мї-
чєлєрї жаўы акча-кредиттик 
саясаттын негизинде транс-
миссиялык механизмдин па-
йыздык каналын кїчєтїї ба-
гытында бир добуштан эсептик 
ченди 6,0 пайыз єлчємїндє бе-
китїї чечимине келишти. 

Мына ушул окуяга байла-
ныштуу Кыргыз Республика-
сынын Улуттук банкы масса-
лык маалымат каражаттарынын 
єкїлдєрїнє пресс-конференция 
єткєрдї. Анда акча кредиттик 
саясаттын жаўы негизине єт-
кєндїгїнє жана эсептик чен-
дин єзгєртїлгєндїгїнє байла-
ныштуу КРУБнын Экономика 
башкармалыгынын башчысы 

Сейилбек Асанбекович Урус-
темов жана Акча-кредит опе-
рациялары Башкармалыгынын 
начальниги Раушан Рыскул-
бековна Сейткасымова маа-
лымат беришти. 

Кыргызстандын банк систе-
масында эсептик чендин кирги-
зилишине пайыздык каналдын 
солгун иштєєсї себеп болгон. 
Єнїккєн чет єлкєлєрдє Бор-
бордук банк єзїнїн эсептик 
ченин єзгєрткєндє, ал боюнча 
коммерциялык банктар борбор-
дук банктан каражат алышат. 
Бул болсо коммерциялык банк-
тар тарабынан бизнес чєйрєсї-
нє берилїїчї кредиттик чен-
дерди єзгєртїїгє дуушар кылат. 
Биздин шартта банк секторун-
дагы пайыздык чендер реалдуу 
секторго єзгєртїї алып келїїсї 
жокко эсе болчу. Ооба, бизде 
эсептик чен 1 пайызды тїзгєн 
учурлар болгон, бирок коммер-
циялык банктардын кредиттик 
чендери 22-25 пайызга жетип 

турган. Эсептик чен 10 пайыз-
ды тїзгєн учурда деле реалдуу 
секторго коммерциялык банк-
тардан берилїїчї кредиттик 
чендер 20-25 пайыз бойдон 
калып келген. Албетте, бизде-
ги эсептик чен менен банктар 
аралык кредиттик чендердин 
ортосунда ошондой эле анча-
мынча баалуу кагаздар боюн-
ча мамлекеттик чендер менен 
белгилїї бир деўгээлде байла-
ныштар бар болчу. Муну менен 
Улуттук банктын ишинин не-
гизги максаты єзгєрїлїп кет-
кен жок. Ал “Улуттук банк жє-
нїндєгї” Кыргыз Республика-
сынын мыйзамынын негизинде 
ишин уланта бермекчи. Анын 
тїпкї максаты баалардын ту-
руктуу сакталып туруусуна же-
тишїї эмеспи. Бирок Улуттук 
банк акча кредит саясатында-
гы багыттарды єзгєртїп турат. 
Муну їчїн єз кезегинде жаўы 
усулдарды (инструменттерди) 
колдонууга туура келет. 

Экономикада базалык эки 
чоўдук бар. Алар экономиканын 
кандай абалда турганын анык-
ташат. Буларга акча баасы жана 
анын саны кирет. Биздеги ак-
ча кредит саясатынын мурда-
гы таянган багыты акча базасы 
болуп келген. Акча базасы деген 
бул элдин колунда болгон бар-
дык накталай акчалар, ошондой 
эле коммерциялык банктардын 
эсептеринде сакталып турган 
накталай эмес акчалары болуп 
эсептелет. Акча базасы бул ак-
чанын санын туюндурат. Азыр-
кы учурда Улуттук банк єзїнїн 
ориентирин жаўы негизге, так-
тап айтканда акчанын санынан 
акчанын баасына багыт алууда. 
Бул деген акчанын санына тап-
такыр эле кєўїл бурбай койгон-
дук эмес. Улуттук банк эконо-
микадагы акчанын санына кє-
ўїл буруп туруусун уланта бер-
мекчи. Бирок пайыздык чендер 
негизги индикатор болуп ка-
лат. Буга жетишїї їчїн Улут-
тук банкта эсептик ченди анык-
тоонун механизми єзгєрїлгєн. 

Їстїбїздєгї жылдын 25-фев-
ралында Улуттук банктын Баш-
кармалыгынын жыйыны єтїп, 
анда Башкармалыктын мїчєлє-

рїнє биздин экономикада эм-
не болуп жаткандыгы туура-
луу маалымат жана кырдаал-
дын єнїгїшїнє божомолдоолор 
берилди. Бул жыйында башкар-
малыктын ар бир мїчєсї Эко-
номиканын бїгїнкї кїндєгї 
абалы жана келечеги тууралуу 
єздєрїнїн пикирлерин айтыш-
ты. Мына ушул маалыматтар-
дын негизинде башкармалык 
2014-жылдын 1-мартынан тар-
тып 6 пайыз єлчємїндє эсептик 
ченди бекитїї чечимин кабыл 
алды. Бул сыяктуу башкарма-
лыктын жыйыны биринчи жо-
лу болуп єттї. Мындан ары бул 
єўдїї жыйын їч айда бир жолу 
єткєрїлє турган болду. Башкар-
малыктын бул жыйындарында 
зарылдыгына жараша эсептик 
ченди єзгєртпєй калтыруу, жо-
горулатуу же тємєндєтїї чечи-
ми кабыл алынат. Кабыл алын-
ган чечим финансылык рынок-
тун катышуучуларына акча кре-
дит саясаты кандай боло тур-
гандыгы тууралуу сигнал, ба-
гыт берет. Чендин жогорула-
шы менен Улуттук банк акча 
каражат саясатын катуулатка-
нын, эсептик ченди тємєндєт-
кєнї акча кредит саясатын же-
ўилдеткенин билдирет. Эсептик 
ченди єзгєртїї же єзгєртпєй 
коюу экономикалык кырдаал-
га жараша жїргїзїлєт. Башкар-
малыктын эсептик чен боюн-
ча єткєрїлгєн жыйындарынан 
соў жалпыга маалымдоо кара-
жаттарына, эксперттик коом-
чулукка билдирїїлєр жасалып, 
эгерде эсептик чен єзгєртїлгєн 
болсо, бул эмне їчїн жасалган-
дыгы тїшїндїрїлєт. Башкарма-
лыктын їч айда бир жолу єткє-
рїлїїчї жыйындарынын ара-
лыгында башкармалыктын мї-
чєлєрї экономикадагы абалды 
талкуулашып, эсептик ченди 
єзгєртїїнїн зарылдыгы бар-
бы?-деген маселелерди карашат. 

Улуттук банк эсептик чен-
ди аныктоо механизми менен 
кошо акча кредит саясатынын 
жаўы усулдарын да колдонот. 
Бул усулдардын жардамы ме-
нен эсептик чендин айланасын-
да пайыздык коридор деген-
ди тїздї. Бул усулдун максаты 
коммерциялык банктарга єздє-
рїнїн сом акчаларын Улуттук 
банкка белгилїї бир пайыз-
дык ставкада коюуга мїмкїн-
чїлїк берїї. 

Бїгїнкї кїндє бул ставка 1,5 
пайызды тїзєт. Єз кезегинде 
коммерциялык банктарга да 
кардарлардын пайыздык став-
каларын тєлєп берїїгє шарт тї-
зєт. Анын їстїнє бул акча эко-
номика їчїн да иштей баш-
тайт. Бул «овернайт» кредити 
деп аталат. Аны колдонуу кєп 
жылдардан бери ойлонулуп 
келген. Улуттук банктын єкїл-
дєрї журналисттер менен бол-
гон жолугушууда 7 кїндїк кре-
дит деген дагы бир жаўы инст-
рументти жакынкы аралыкта 
киргизсек деген ниети бар эке-
нин билдиришкен. 

Абдимухтар АБИЛОВ 
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Улуттук банкта жаўы усул 

АКЧАНЫН САНЫНА ГАНА ЭМЕС, 
КУНУНА ДА КЄЎЇЛ БЄЛЇНЄТ 

2014-жылдын 25-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын Башкармалыгы 2013-жылдагы акча-кредиттик саясат боюнча 
отчётту жана жагдайдын єєрчїшїн болжолдуу карашкан эле. Экономика 
башкармалыгы тарабынан єлкєнїн макроэкономикалык кєрсєткїчтєрї, 
акча-кредиттик саясаттын жыйынтыктары, инфляциялык 
процесстер, ошондой эле экономикалык єсїш боюнча орточо мезгил 
аралыгына жасалган баа берїїнї камтыган доклад жасалган болчу. 


