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Толкунбек Абдыгулов, КРнын
Улуттук банкынын терагасы:

• ОТМУЗДАК
Шаилообек ДУИШЕЕВ:

"ТОЛУП БАРАТ K040J10PY
КЫРГЫЗДЫН, МЕЧИТИ ЖАЙ,

“ВИЗ СУНУШТАГАН М Ы Й ЗШ
ЖЕКЕ КЫЗЫКЧЫЛЫККА
ЭМЕС, ЖАЛПЫ ЭЛГЕ
БАГЫТТАЛАТ...”
-Толкунбек Сагынбекович, доллардын баасынын жогорулап жатышынын себеби эмнеде?

(Башы 5-бетте)
Айылдарды артып-тартып имиштер,
“Дааватмын”дейт дамбал кийген жигиптер.
Жакасы кир, жампа мурун влквдв,
Жацгак эмес, жацгак т икчу чирийт жер.
М ы йзам - саман Акуй тынбай боолаган,
Квкурвгум жарык издейт шооладан.
Квлгв келсем... торпедосун кучактап
Орус жатат Ысык-Квлдв оонаган...

-Чоц иш жасаганыцды квралбастардын тигил же, бул жерлерде сени жамандап жургвнунвн
билсе болот дешет. Анысыгандай “Агындылар” аттуу жакшы
китеп жаздыц, Шаке. Жакшы китептердин жакшы экендиги бир
жеринде-аягына чейин окуп бутквн соц, кумарыц канбай, анда жазылгандардын баары сенин турмушуцда да болуп вт квн вцдуу сезиле
бергенинде. Сенин “Агындылардагы” чоц энец Канымгулдун адам
суктанарлык образы бутундвй
кыргыз энелеринин мыкты сапаттарынын баарын взунв чогулткан
чоц образ, ыйык образ. Буюрса,
аны взунчв свз кылсамбы деп журвм. Энелердин, эжелер менен кызкелиндерибиздин жаз майрамы да
кирип келди. Энеце байланыштуу
айта элек дагы эмнелериц бар, квкурвгуцдв?
-Оммийин!-десе, колунурга толчуэле,
-Орус кирсин тушуцв,-деп койчу эле.
Батасынын башы менден башталып,
Аягы да менден томам болчуэле.
Оттун табы сылап куйчу чекемен,
-Орус кирсе эмне болот?-дечу элем.
-Туштеруне орус кирген балдардын,
Туйунчвгу алтын болот,-дечу энем.

... Кайран энем, Кайыцды сай, тунук суу,
Кашка жолдор, калды тоо-таш булуттуу.
Шалбырацдуу жазын таштап айлымдын,
Шацырацдап шаарды коздой куюктум.
Шаар, шаар, шара тилип жан-дилди,
Орус кирбей, тушумо уйгур чал кирди.
Баш калкалаар оз жеримден жай таппай,
Батир издеп байырладым ар кимди.
Ийри жолдун ыш, тутундуу тунундв,
Ит, мышыкчан тар кашаанын тубундв.
Жаап таштап жандутомду кыштактан,
Жашап журдум корунгондун уйундо.
Адабият ийримине шыр кирип,
Нейлон койнок, ут укт влгвн шым кийип.
Оцбой калдым, эми менин тушумо,
Орус кирбей, жалац уйгур, ыр кирип.
Эки-уч китеп окуп алып чендебей,
Есенинди бучкагыма тецдебей.
Желп-желп этип ыр окудум женпедден,
Эргигенде желеткичен желбегей.
Твквлдвштун кочосунун чацында,
Уйлар, койлор чубап турчу жайында.
Сагынтса да саргын талаа, сарай, там,
Баргым келбей калган эле айылга.
Алдасуруп ал кездеги эпкинден,
Алты ыр жазып акын болдум деп жургон.
Байкуш элем, бакыр элем, бае элем,
Бактысын да, шорун дагы кеч билген!

-Акча алмаштыруу жайларын жабуу демилгесин квтврдуцуздвр, себе
би эмнеде?
-Жабуу демилгесин кетеруп жатканыбыздын негизги себеби, биринчиден, акча ал
маштыруу бюролор тараптан спекулятивдик
басым болуп жаткандыгында. Экинчиден,
акча алмаштыруу бюролордун абдан кеп
мыйзам бузууга жол бериши жана мыйзам
менен иштегенге кецулу жоктугунда.
Статистика турунде белгилеп кетсек, 2014
жьшдын ичинде Кыргыз Республикасынын
бутундей аймагы боюнча жайгашкан акча
алмаштыруу бюролорунун ишине 1280 текшеруу ишке ашырьшган. Ал текшеруулердун
жыйынтыгы боюнча 134 алмашуу бюросунун лицензиясынын аракетитоктотулуп, 233
- жазма буйрук женетулуп, 18 алмашуу бюросуна эскертуулер берилип, 16 алмашуу бюросунун лицензиясы кайтарьшып алынган.
Улуттук банк сунуштап жаткан мыйзам
эч бир айрым адамдын жеке кызыкчылыгына эмес, бул мыйзам Кыргызстандын экономикасынын жана жалпы Кыргызстандын
элинин кызыкчылыгын канааттандырууга
багытталган.
- Алдыда кандай иштерди аткарайын деп жатасыз?

Уйдун усту урул-бурул жол эле,
Уйго чейин эрмен, шыбакмол эле.
Тушун энем айта берчу тугвнбвй,
Туштвн белок эч нерсебиз жок эле.
Карамыгыпуктап калсам кашына,
Карбаластап, тили келбей атына.
-Toon кылып жат, сакалы бар орус,-деп,
Толстойду жаздап койчу башыма.

-1993 жылдан баштап Кыргыз Республикасыда езгерулме алмашуу курсу тандалып
алынган. Ушул езгерулме алмашуу курсуна
ылайык Улутгук банк кандайдыр бир чектерди, алмаштыруу курсунун ейде-ылдый боло
турган коридорлорун жана чет елке валюта
курсунун тенденциясын аныктабайт, анткени Кыргызстанда езгерулме алмаштыруу
курсу жана сомдун курсу чет елке валюталарын сатып алуучу менен сатуучунун ортосундагы болгон рыноктогу суроо-талапка
жараша аныкталат.
Азыркы учурда АКШ доллардын курсунун
есушу сезондук факторлорго ж ана тышкы
таасирлерге (Украинадагы ж агдайлардан
улам, Россиянын тышкы саясый жагдайынын курчушу, ФРСтин сандык жецилдетуу
программасынын токтотушу, АКШ долларынын жалпы дуйнелук чындалуу тенденциясы, негизги соода енектеш елкелерунде
экономикалык абалдын начарлашы, Россияга к а р т ы санкциялардын киргизилиши,
мунайдын баасынын кескин темендеш у)
байланыштуу.
Улуттук банк ички валюта рыногун ж а
на тышкы финансылык рыногун ар дайым
кеземелге салып турат, жана керек учурда,
алмашуу курсунун олуттуу езгерушуне жол
бербее максатында акча-кредит саясатына
ылайык керектуу операцияларын еткезет.

Суроо салган Баратбай Аракеев

-Улуттук банк акча-кредиттик саясаты
тарм агы нда кандайдыр бир чечимдерди
Акча-кредит саясатынын орто меенеттуу
багыттарынын негизи стратегиялык документине жараш а жургузет. Бул документке ьшайык, КРУБ орто м еенеттегу башкы
м аксаттары болуп, м акроэконом икалы к
туруктуулукту камсыздоодогу бирден бир
маанилуу шарт болуп эсептелген баалардын
туруктуулугун камсыздоо саналат. Бул максатка жетиш учун темендегу тапшырмалар
каралган: улуттук валютаны сатып алуу мумкунчулугун колдоо, банк жана телем системасынын ишенимдуулугун жана коопсуздугун камсыздоо.
Улуттук бан кты н 2015-ж ы л га к ар ата

конкреттуу иш чараларына токтоло турган
болсок, анда темендегулерду белгилей кетмекчибиз. Улуттук банктын эсептик ченин
колдонуу менен акча-кредиттик саясаттын
негиздерин енуктуруу боюнча иштер улантьшат. Улуттук банк кабыл алган езгерме
алмашуу курсу режимин карманып, алма
шуу курсунун кескин туруксуз болушун женгесалуу максатында интервенциялардыжасапкелет.Мындан сырткары активдуу коммуникацшшык саясатпрактикасысакталып,
ал ез кезегинде акча-кредиттик саясатын
жургузуу туурасындагы маалыматтын жеткиликтуулугун камсыз кьшат.

-Учурдагы микро-кредиттик компаниялардын абалы, аткарып жат
кан ишмердигине токтоло кетсециз?
-Микрофинансылык уюмдар ез ишмердуулуктерун Кыргыз Республикасынын Улут
тук банкы тарабынан берилуучу лицензиянын (кубелуктун) негизинде жургузушет.
Микрофинансылык уюмдар банк болуп эсептелбейт, ушуга байланыштуу учурдагы Мыйзамга жараша езунче банктык операцияларды ишке ашырышат. Кыргыз Республикасында 215 МФУ (микрофинансылык уюм
дар) бар (анын ичинде 5 микрофинансылык
компания, 154 микрокредиттик компания,
56 микрокредиттик агентство), алар калкты
кредит менен камсыздандырат. Банктардан
МФУ айырмасы, топтошкон шериктештиктин негизинде куреесуз микро кредиттерди
беришет. Микрофинансылоо - бул финансы
лык кызмат керсетуу системасы болуп эсептелет. Айтсак, микрокредит, аманат, акы
теленуучу кызмат, акча которуулар ж ана
темен кирешелуу калкты камсыздандыруу.
Микрокреяиттее - микрофинансьшоодогу
бирден бир маанилуу кызмат болуп саналат.
Ал аз камсыздалган калктын жеке жактарына, чакан келемдегу акча каражат менен эреже боюнча 1 жылдан ашпаган убакьгжа, акы
телее, ыкчамдуулук жана кайтарымдуулук
шартында берилет. Жардьшыкты жоюу боюн
ча маанилуу кадамдардын бири катары микро
кредиттее республикабыздын айьш аймагында гана эмес, шаардын калкы учун да кецири таркады. Микрофинансьшык уюмдардын
калкка кредит беруудегу негизги жетишкендиги болуп теменкулер аталат: МФУ менен
карыз алуучулардын жакындашуусу. Кебунче МФУ уюмдар елкенун райондорунан алые
жайгашкан айылдарда, банк жана алардын
екулчулугу жок жерлерде жайгашкан. Кредиттин ыкчам дайындалышы. Арыздарды кароонун меенетужана кредит беруу МФУ орто
эсеп менен 2 кунден 4 кунге чейинки убакытты талап кьшат. Ал эми банктарда карыз алуу
чулардын арыздары 5 кунден 10 кунге чейин
жургузулет. Кредиттик келишимди даярдоо
жана курее менен камсыздоого болгон минималдуу талаптар. Кебунче МФУ куреесуз кре
дит беруу механизмин колдонушат. Анткени,
алардын карыз алуучулары аз камсыздалган,
ресурска муктаждыгы бар, бирок курее ме
нен камсыздалбаган болуп келишет. Карызгерлерди кредиттее улуттук валютада жургу
зулет. Депозит ачууга акысы бар МФК (микро
финансьшык компанияларды) эсептебегенде
МФУ кредитти башка чет элдик валютада беруусуне тыюу салынат. Улуттук банктын маалыматы боюнча, МФУ кредиттик портфели
2014-жылы 17,6 млрд. сомдон 21,8 млрд. сомго
жеткен. Тагыраак айтсак, карыз алуучулардын
саны 1,8 % есуп, 2014-жылдын 31-декабрына
карата 434 299 адамды тузген.

Мирлан Алымбаев

