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- Микрокаржылоо секторундагы їстї-їстїнє кре-
дит алуунун жана карызга ашкере батуунун келип 
чыгышынын себептери эмнеде? 

- Їстї-їстїнє кредит алуу кєйгєйїнїн келип чыгы-
шына бир нече себептер тїрткї болот. Мунун кайсыны-
сы башкасы, кайсынысы экинчи даражадагысы экенин 
аныктоо кыйын, анткени бир кєйгєйдїн келип чыгышы 
экинчиси менен байланыштуу. Їстї-їстїнє кредит алуу-
нун башкы себептеринин бири катары калктын киреше-
леринин аздыгын, каржылык сабатынын жана кредитти 
пайдалануу маданиятынын тємєндїгїн айтсак болот. 

Карап кєрсєк, микрокредиттерди керектєєчїлєр не-
гизинен орто кирешеси бар же кирешеси аз кишилер 
болушат экен. Бул алган кредитти узак мєєнєттє тєлєп 
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Эсептїї кредит берекесин берет

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
Банкынын тєрагасынын орун 
басары Лада ОРОЗБАЕВА:

берїїгє алып барууда. 
Мисалы, орто статистикалык на-

сыя алуучу 10 000 (он миў) сом єл-
чємїндєгї кредитти 6 айдан 12 ай-
га чейинки мєєнєттє алууну каала-
шат. Бул анын карызды узак мєєнєт-
тє тєлєєнї каалагандыгынан эмес, 
ага кредиттин аз суммада экендиги-
не карабастан, тєлєп берїї кыйын-
га тургандыгында болууда. Болбосо 
мындагы 12 айда тєлєнїїчї їстєк-
тїн суммасы 2000 (эки миў) сомду 
гана тїзїїдє. 

Бул тууралуу расмий статистика-
нын маалыматтары да айтууда. Ага 
ылайык Кыргызстанда 2014-жылы 
10 000 сомго чейинки єлчємдє бе-
рилген микрокредиттердин жалпы 
суммасы 152,7 миллион сомду тїз-
гєн. Муну менен бирге 10 000 сом 
суммасына чейинки берилген кре-
диттердин 70 пайызы 6 айдан 12 
айга чейинки мєєнєттє берилген. 
Ал эми жалпысынан алганда мик-
рокредиттик портфелдин баары мєє-
нєтї боюнча тємєндєгїдєй бєлїштї-
рїлгєн: кредиттердин 62 пайызын 1 
жылдан 3 жылга чейинки, кредит-
тердин 28 пайызын 6 айдан 12 ай-
га чейин, кредиттердин 9 пайызын 
3 жылдан ашык мєєнєт, кредиттер-
дин 2 пайызын гана 6 айга чейинки 
мєєнєт менен алышкан. 

Бул маалыматтар кєрсєткєндєй, 
Кыргызстандын кредит алуучулары 
єз кирешелерине жараша орто мєє-
нєттїї жана узак мєєнєттїї кредит-
терди алууга басым жасашат. 

Эгерде  каржылык сабаттуулук-
ка токтоло турган болсок, кєпчїлїк 
учурларды Кыргызстандагы кредит 
пайдалануучулар, ошондой эле по-
тенциалдуу насыя алуучулар кре-
дит алуу маселесине, дегеле кредит 
алуунун максаттуулугуна анча са-
баттуу мамиле жасашпайт. Кєпчї-
лїк учурларда кардарлар акча ая-
бай керек болуп калган учурда чоў 
эмес суммадагы кредиттерди алы-
шат. Мындай учурда карызды жа-
бууга киреше жетишпейт же кире-
шеси таптакыр эле жок болот. Ка-
рыз алуучу эў башкысы кредит 
алууда акча алууну эўсеп, аны кан-
тип тєлєє керектигин кийин ойлойт. 
Эгерде кардардын дагы бир нече ал-
ган карызы болсо, кєйгєй андан бе-
тер татаалдашат. Мындайда алар бир 
карыз алып, экинчисин басууга ара-
кет жасашат. 

Буга биздин менталитетибиздин 
єзгєчєлїгї кошумча болот. Кєпчїлїк 
учурларда жарандарыбыз єтє кым-
бат, їй-бїлєнїн бюджетине оорчу-
лук алып келе турган иш-чараларды 
(той, аш ж.б.) єткєрєє їчїн кредит 
алышат. 

Жарандарыбыз акчаны сактай 
билгенге, алган кредитин инвести-
циялоого їйрєнєєсї керек. 

Мында микрокаржылык уюмдар-
дын єздєрїнїн кредит берєєдєгї 

анча жоопкерсиздик мамилеси ка-
батташтырып карыз алууга себеп бо-
лууда. Алар єздєрїнїн кардарлары-
нын башка каржылык кредиттик ме-
кемелерден алган карыздары бар же 
жогун талдап чыгуулары керек бол-
чу. Бул дагы микрокаржылык сектор-
до кайрадан кредит алуу кєйгєйїнїн 
жаралышына алып келїїдє. Улуттук 
банк мына ушундай кєйгєйдї эске 
алуу менен їстї-їстїнє алынган кре-
диттердин айынан каржылык уюм-
дар тарткан чоў жоготууларын жа-
на зыяндарын жабууга резерв тїзїї 
боюнча кошумча талаптарды кийир-
ди. Бул єзгєртїїлєр микрокаржы-
лык сектордо їстї-їстїнє берилген 
карыздардын санын азайтты. 

Бирок, микрокаржылык уюмдар 
єздєрїнїн кредиттик портфелинин 
кєлємїн кєбєйтїїнїн артынан тї-
шїї менен єздєрїнїн кардарлары-
нын тєлєє жєндємдїїлїгїн жана 
алардын башка каржылык-кредиттик 
мекемелерден алган карызы бар же 
жогун таап, аныктабагандыктан 
їстї-їстїнє кредит алуу кєйгєйї сак-
талып калууда. 

- Кабатташкан кредит берїїгє 
дагы кайсы факторлор таасирин 
тийгизиши мїмкїн? Ага жогорку 
пайыздык чендер таасирин тий-
гизїїдєбї? 

- Бул сєзсїз таасирин тийгизет. Би-
рок, пайыздык чендер рынок мами-
лесинин учурунда болбой койбойт. 
Буга ошондой эле Эл аралык кар-
жы уюму сунуштаган кредиттердин 
тїрлєрї менен элдин жакшы тааныш 
болбогондугу да таасир берет. Кре-
дитке болгон пайыздык чендер жана 
ага кошумча тєлєнїїчї комиссиялык 
жыйымдар кредиттин бардык шарт-
тары менен тааныш болбогон кардар-
лардын айласын кетирет. 

Улуттук банк тарабынан каржы-
лык кызматтарды керектєєчїлєрдїн 
укуктарын коргоо боюнча чаралар 
кєрїлїїдє. 

Мисалы, 1 жылдык єтє жєндїї па-
йыздык чек бекитилет, ал эми кре-
диттик келишимдин шарттарынан 
келип чыккан, нормативдик актылар 
менен микрокаржылык уюмдардын 
кардарды анын укуктарынын тизме-
си жана кредиттик келишимден ке-
лип чыккан бардык чыгашалар (тє-
лємдєр) менен тааныштыруу боюнча 
милдеттенелери нормативдик акты-
лар менен бекемделген. 

- Микрокредиттик сектордогу 
кырдаалды жакшыртуу боюнча 
Улуттук банк тарабынан дагы 
кандай чаралар кабыл алынууда? 

- Кыргыз Республикасынын Улут-
тук банкы тарабынан каржылык са-
баттуулукту жогорулатуу прог-
раммасын жїзєгє ашыруу їчїн рес-
публикада биринчи жолу калктын 
каржылык сабаттуулугуна арналган 
сайт иштелип чыкан. Маалыматтык 
портал www.finsabat.kg кыргыз жа-
на орус тилдеринде дайыма жаўыр-
тылып турган бирдиктїї ресурс бо-
луп эсептелет, анда калктын каржы-
лык сабаттуулугун жогорулатууга 
багытталган, мамлекеттик ведомст-
волор жана каржылык мекемелер та-
рабынан даярдалган экономика жана 
каржы темасындагы маанилїї мате-
риалдар топтолгон. “Акча алиппеси” 
(“Денежная азбука”) деген ат менен 
мамлекеттик жана расмий тилдерде 
балдар їчїн 30 000 (отуз миў) нус-
ка менен эки тилде иштелип чыгып, 
жарыкка чыгарылды. 

Мектеп окуучулары, ЖОЖдун сту-
денттери, чакан жана орто бизнес-
тин єкїлдєрї їчїн каржылык билим 
берїї жана каржылык кызмат кєрсє-
тїї темаларында окутуу лекциялары 
(презентациялар) єткєрїлдї. Азыркы 
учурда Улуттук банк бул багытта иш-
ти улантууда. 

Бїгїнкї кїндє 
Кыргызстан 
калкынын 

арасында 
микрокаржылоо 
эў талап кылынган 
кредиттик продукт 
болуп эсептелет. 
Биздин єлкєдє 
банктык эмес сектор 
єтє єнїккєн жана 
кеўири жайылган. 
Бирок, бул жаатта 
їстї-їстїнє кредит 
алуу, ошондой эле 
карыздардын єсїшї 
сыяктуу кєйгєйлєр 
жаралууда. Мунун 
себеби эмнеде? – 
деген суроо туулат. 
Ошого байланыштуу 
Кыргыз 
Республикасынын 
Улуттук банкынын 
тєрагасынын 
орун басары 
Лада Орозбаева 
менен коопсуз 
микрокаржылоонун 
негизги эрежелери 
тууралуу маек 
курдук.

(Уландысы 5-бетте)
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"ЖАРАНДАРЫБЫЗ АЛГАН КРЕДИТИН 
ИНВЕСТИЦИЯЛООГО ЇЙРЄНЇЇСЇ КЕРЕК"

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын 
тєрагасынын орун басары Лада ОРОЗБАЕВА:

Премьер-министр Кыр-
гызстандагы алгачкы 

борбор жарандарга тейлєє 
кєрсєтїїнїн сапатын жак-
шыртуу жана ар кандай бю-
рократиялык убаракерчилик-
терди жок кылуу максатында 
тїзїлїп жатканын билдирди.

«Биз, учурдун талабына 
ылайык алгачкы кадамдар-
ды жасоодобуз. Жаўы бор-
бордо бардык тийиштїї до-
кументтер электрондук фор-
матта тапшырылат. Быйыл 
жалпы республикада ушун-
дай їч борбор ачылат. Ал эми 
2016-жылы Калкты тейлєє 
борборлору ар бир облустук 
борбордо, андан соў ар бир ра-
йондо тїзїлєт. Мунун єзї мам-
лекет калкка сапаттуу тейлєє 
кєрсєтїїгє єтїп жатканын 
билдирет. Єзгєчє белгилеп 
кетїїчї нерсе, Калкты тей-
лєє борборунда паспорттор 
ыкчам тартипте, 2 саат ичин-
де «Паспорт» автоматташты-
рылган маалыматтык туту-
мун колдонуу аркылуу бери-
лет», – деди Темир Сариев.

Буга чейин паспорт берїїчї 
органдарга жарандык коом 
тарабынан сын-пикирлер ай-
тылып келген. Эми маалы-
маттык баракчаларды топ-
тоого убакыт коротпой, їй-
дєн электрондук документти 
толтуруп паспорт алууга бо-
лот. Т.Сариев мунун єзї пас-
порт алуудагы коррупциялык 
иш-аракеттерге бєгєт коёрун 
баса белгиледи. 

Премьер-министр белгиле-
гендей, бирдиктїї автомат-
таштырылган тутуму жогорку 
окуу жайларында канча сту-
дент окуйт, канча мектеп бї-
тїрїїчїсї бар жана пенсио-
нерлердин, мїмкїнчїлїгї 
чектелген жарандардын так 
эсебин жїргїзїїгє, билїїгє 
шарт тїзєт. Ошол эле учур-
да алар кыска мєєнєт ичин-
де тийиштїї документтерге 
ээ боло алат.

Темир Сариев аткарылып 
жаткан иштер электрондук 
Єкмєт тїзїїнїн жана жаран-
дарга сапаттуу мамлекеттик 
кызмат кєрсєтїїнїн алгачкы 

баскычтары экендигин, мын-
дан ары да бул иштер уланты-
лаарын билдирди. Премьер-
министр Темир Сариев жана 
ЖК депутаты Иса Ємїрку-
лов Калкты тейлєє борбору-
нун ачылышынын алгачкы 2 
саатында документ тапшыр-
ган Бекетаева Саткынга, Аба-
нов Жыргалбекке жана їйї-
нєн электрондук документ 
толтурган Асанбаева Чына-
рага, Бакиров Нурланга, Кы-
дырбаева Назирага жаўы пас-
портторун тапшырышты.

Мамлекеттик каттоо кыз-
матынын жетекчиси Тайыр-
бек Сарпашевдин айтымында, 
Кыргызстандагы абдан чоў 
калкты каттоо борбору ачы-
лып, аянты 1200 чарчы метр-
ден ашык. Райондор аралык 
паспорт берїїчї органдар 
иштейт. Тагыраак айтканда, 
Бишкекте жашаган баткен-
дикпи, нарындыкпы, ушул 
борбордон паспорт алууга 
мїмкїнчїлїгї бар.

ЖАРАНДАРГА ПАСПОРТ 
2 СААТТА БЕРИЛЕТ

ООР КЫЛМЫШ КЫЛГАНДАР 
ЄЗЇНЧЄ КАРМАЛАТ

19-декабрда Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Темир Сариев Бишкек 
шаарындагы Калкты тейлєє борборунун ачылыш аземине катышты.

19-декабрда Премьер-министр Темир Сариев Сокулук районунун Жаўы-Жер 
айылында єзгєчє кїчєтїлгєн режимде соттолгондорду кармоого салынып жаткан 
Жазаларды аткаруу кызматынын 19-мекемесин кыдырып чыкты. 

Салынган комплекс ди-
зелдик электр стан-

циясы, контролдук-єткєрмє 
пункту, канализациясы, суу 
менен жабдылган. Мындан 
сырткары, акча каражаты 
бєлїнсє, жаўырган жылдын 
I кварталында жолугушуу 
бєлмєсї, 2-корпусу жана мон-
таждоо иштери толугу менен 
бїткєрїлєт. «Атайын комп-
лекстин курулушу 2007-жылы 
башталган. Буга чейин єзгєчє 
кїчєтїлгєн режимде соттол-
гондорду колонияларда єзїн-
чє бєлїп кармашкан. Кыр-
гызстанда кїчєтїлгєн режим-
дегилер їчїн биринчи жолу 
дїйнєлїк стандартка ылайык 
тїрмє салынып жатат. Каме-
ралар 4 адамга ылайыктал-
ган. Айыпкерди кеминде їч-
тєн кем эмес жаза аткаруу 
кызматкери кєзємєлдєп, эс 

алууга чыгарат. Ар бир ка-
баттын чиптери бири-бирине 
тїшпєйт, коопсуздуктун ал-
дын алуу жана адам факто-
рун болтурбоо максатында, 
электрдик кулпулар менен 
кулптанат жана видеокєзє-
мєлдєр орнотулган», - деди 
Жаза аткаруу кызматынын 
тєрагасынын биринчи орун 

басары, полковник Орозбек 
Энтериев. 

Премьер-министр Темир 
Сариев атайын комплекс са-
лынып бїткєнгє чейин жол 
маселесин чечїї керектигин 
баса белгилеп, облус жетек-
чилигине тапшырды.

Асел БАРКТАБАСОВА

R

(Башталышы 3-бетте)

Жєнгє салуу функцияларын 
аткаруу їчїн гана Улуттук банк 
каржылык-кредиттик мекемелер-
дин гана эмес, каржылык кызмат 
кєрсєтїїлєрдїн тїрлєрїн керек-
тєєчїлєрдїн да укуктарын жа-
на мїдєєлєрїн  эске алуу менен 
нормативдик базаларды єркїндє-
тїїнїн їстїндє иштєєдє. Банктык 
эмес сектордо їстї-їстїнє кредит 
алуулар, алардын кєлємїн азай-
тууга эл аралык каржылык уюм-
дун резервин тїзїї боюнча талап-
тарды кїчєтє турган єзгєртїїлєр 
кийирилди. Кыргыз Республи-
касынын мыйзамдары (КРнын 
Жарандык кодекси) менен насыя 
алуучунун кредит алуу боюнча 
кїрєєгє коюлган жалгыз кый-
мылсыз мїлкїн соттошпой туруп 
тартып алууга тыюу салуу карал-
ган. 2015-жылдын башынан тар-
тып, микрокредиттик компания-
лардын эў аз уставдык капиталын 
5 миллион сомго чейин кєбєй-
тїї боюнча талап кїчїнє кирген. 
Мына ушуга байланыштуу  Улут-
тук банк тарабынан 2015-жылы 
белгиленген мєєнєттє уставдык 
капиталын кєбєйтпєгєндїгїнє 
байланыштуу 35 микрокредит-
тик компаниялардын кїбєлїк-
тєрї чакыртылып алынган. 

Бул чаралардын баары мик-
рокредиттєє рыногун колдоого, 
анда туруктуу уюмдардын иш-
тєєсїнє, мыйзамдардын талап-
тарын сактоосуна багытталган. 

Улуттук банкта керектєєчї-
лєрдїн укуктарын коргоо жана 
каржылык сабаттуулук боюнча 
бєлїм тїзїлгєн. Кыргыз Респуб-
ликасынын жарандарынын кай-
рылууларын кароо жана ал кєй-
гєйлєрдї чечїїгє мїмкїн болу-
шунча аракет жасоо їчїн тийиш-
тїї Жобо иштелип чыккан. 

- Кредит алууну кєздєгєн 
киши кандайдыр бир ойго 
келбеген кєйгєйлєрдїн болуп 
кетїїсїнєн качуу їчїн эмне-
лерге кєўїл бєлїїсї зарыл? 

- Кредит алуу бул абдан жооп-
туу кадам. Ошондуктан ала тур-
ган кредит тууралуу толук маа-
лыматты билїї зарыл. Кредит 
алуу учурунда кредит берїїнїн 
бардык шарттарына кєўїл буруу 
зарыл жана ал тууралуу бардык 
маалыматка ээ болуу керек. 

Кредиттик эксперт Сизге кре-
дит боюнча пайыздык чен, ай са-
йын тєлємдїн суммасы, кредит 
боюнча мындан башка кошумча 
(комиссиялык) жыйымдар жє-
нїндє, кредит алууга заявка бе-
рїї їчїн тийиштїї документтер 
жана кредитти тындыруу жол-
дору (ай сайын тындыруу, кре-
дитти тындырууда жеўилдик 
мезгилин алуу мїмкїнчїлї-
гї), ошондой эле кредит алууга 
заявкаларды кароонун мєєнєт-
тєрї, кредитти мєєнєтїнєн мур-
да тындыруу мїмкїнчїлїгї, ту-
руктуу кардарлар їчїн жеўилдик 
берилген пайыздык ченди алуу 

мїмкїнчїлїгї жєнїндє айтып 
берїїсї зарыл. 

- Сабаттуу кредит алуучу 
їчїн эрежелердин кандай-
дыр бир толук тизмеги барбы? 

- Албетте, бар. Кредит алуу-
ну кєздєгєн киши тємєндєгї-
дєй эрежелерди сактоого тийиш: 
• кредит кайсы максаттарга 

жумшалууга тийиш экенди-
гин билїї;

• ар кыл кредиттик мекемелер-
ден кредит берєєнїн шартта-
ры менен таанышуу; 

• кредитти кайтарып берїї 
боюнча єз мїмкїнчїлїгїн (ки-
решесин) баалоо; 

• кредит алуу їчїн ылайыктуу 
мекемени тандоо; 

Кредит алуу убагында: 
• кредиттик келишим ж.б. ке-

лишимдер (алар болгон учур-
да), кредитти тындыруу гра-
фиги  менен таанышуусу; 

• кредиттин наркын так билїї 
(негизги суммасын, пайызын 
жана комиссиясын); 

• документтерге кол койгонго 
чейин бардык кызыктырган 
суроолорго жооп алуусу керек. 

Кредит алгандан кийин 
кардар-кредит алуучу 

тємєндєгїлєрдї аткарууга 
милдеттїї: 

• кредиттик келишимдин жа-
на башка келишимдердин бар-
дык шарттарын (алар болгон 
учурда) сактоо; 

• єз убагында тєлємдєрдї жїр-
гїзєє; 

• кредиттин тєлєнгєндїгї боюн-
ча квитанцияны жоготпой 
сактоо. 

Кардар алган кредитин 
кайтарууда андан аркы терс 

натыйжаларды болтурбоо 
їчїн тємєндєгїдєй 

эрежелерди сактоого тийиш: 
• коюлган максатка кредитти 

пайдалануу; 
• башка бирєєгє берїї їчїн кре-

дит албоо; 
• кредитти тындыруу учурун-

да келип чыккан кєйгєй жє-
нїндє єзїнїн кредиттик ую-
муна кайрылуу. 

Кредиттерди алууда жана 
аларды тєлєєдє жасалган туура, 
эсептєє мамиле кредит киреше-
си бар жарандар їчїн каржылык 
механизм болуп эсептелет. Би-
рок, мїлк, тиричилик предмет-
терин сатып алуучулар їчїн чоў 
сумма жок. Биздин єлкєдє ком-
мерциялык банктар, ошондой эле 
микрокаржылык уюмдар сыяк-
туу каржылык-кредиттик меке-
мелер кєптєп саналат. Алардан 
ыўгайлуу шарттар менен кредит-
терди алууга болот. Эў башкы-
сы кредит алууда акыл жана так 
эсеп менен мамиле жасоо керек. 

Маектешкен 
Абдимухтар АБИЛОВ


