
Улуттук банкта

2016-жылдын  17-июну  
№47  (24040)           www.kyrgyztuusu.kg                                       E-mail: tuusu@mail.ru6

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ,  
«Кыргыз туусу»

– Мирлан Эшенкулович, алгач 
“Кыргыз Республикасында сїткорлук 
ишти чектєє жєнїндє” Кыргыз Ре-
спубликасынын мыйзамы тууралуу 
тїшїндїрмє берип кетсеўиз, бул мый-
зам эмнеге багытталган?
– “Кыргыз Республикасында сїткорлук 

ишти чектєє жєнїндє” єлкєдєгї мыйзам 
сїткорлук ишти чектєє жаатындагы мам-
лекеттик саясаттын принциптерин жана 
чектєєнї белгилєєнїн укуктук негизде-
рин аныктайт. Бул мыйзам кредиттердин 
їстєк пайыздык ставкаларынын єлчємїн 
адилеттїї аныктоону камсыз кылуу аркы-
луу керектєєчїлєрдїн укуктарын коргойт.

– Сїткорлук ишмердїїлїк де-
ген эмнени билдерерин тїшїндїрїп 
берсеўиз?
– Жогорку пайыздарды кароо менен кре-

дитке акчалай же материалдык каражаттар-
ды берїї боюнча жеке жана юридикалык 
жактардын иши сїткорлук ишмердїїлїк 
болуп саналат.

Бул жерде жогорку пайыз деп чектїї жол 
берилїїчї пайыздын єлчємїнєн жогор-
ку кредиттик пайыздар табылган. Ал эми 
чектїї жол берилїїчї пайыздын єлчємї 
Улуттук банк тарабынан жарым жылдык 
сайын аныкталган 15% кошула турган 
орточо салмактап алынган номиналдуу 
пайыздык ставкадан улам эсептелет.

Їстїбїздєгї жылдын биринчи жарым 
жылдыгында орточо салмактап алынган 
номиналдуу пайыздык ставка 20,37%ды 
тїзсє, бул кєрсєткїчкє 15 пайыз кошулуп, 
чектїї жол берилїїчї пайыздын єлчємї 
35,37% тїзєт. Башкача айтканда, чектїї 
жол берилїїчї пайыздын єлчємїнєн 
(35,37%) жогорку пайыздык єлчємдєр 
мамлекет тарабынан таанылбаары бел-
гиленген.

– Анда бїгїнкї кїнї банктар берип 
жаткан кредиттер боюнча пайызда-
ры сиз белгилеп кеткендей 35,37%дан 
ашпоосу зарыл экен да?
– Жок, бул талаптарды башкача чечмелєє 

зарыл. Насыячынын кредитор менен ма-
милеси кредиттик келишиминин же на-
сыя келишиминин негизинде гана (жазуу 
жїзїндє), жарандык мыйзамдардын талап-
тарына ылайык жїзєгє ашырылат.

Келишимде сїйлєшкєн тараптардын 
негизги шарттары, башкача айтканда, ке-
лишимдин предмети; тараптардын укугу, 
милдети жана жоопкерчилиги; кредит, на-
сыя боюнча їстєк пайыздарды тєлєєнїн 
шарты жана тартиби; жылдык эсептєєдєгї 
гана пайыздык ставканын єлчємї жана 
башка шарттар каралат. Ал эми азыркы 
кїндє єлчємї 35,37%ды тїзгєн чектїї жол 
берилїїчї пайыздык ставка тууралуу айт-
сак, мен жогоруда белгилеп кеткендей, бул 
мааниден жогору пайыздарды мамлекет та-
рабынан тааныбоо катары тїшїнїї керек.

– Анда азыркы учурдагы 35,37%ды 
тїзгєн жол берилген чектегиден жо-
гору “кредиттер боюнча їстєк пай-
ыздарды мамлекет тарабынан таа-
ныбоо” тїшїнїгї эмнеден кєрїнєт? 
– Чектїї жол берилїїчї пайыздык став-

кадан їстєк пайыздары ашырылган кре-
диттер боюнча мамлекет тарабынан таа-
ныбоону тїшїндїрє келсек, мен жогоруда 
айтып кеткендей, аталган мыйзам боюнча 
жогорку пайыздарды кароо менен кредит-
ке акчалай же материалдык каражаттарды 
берїї боюнча иш сїткорлук иш деп саналат. 
Бул сїткорлук иште насыячынын кредитор 
алдындагы милдеттенмелерин аткарбаган 
учурда насыячынын кїрєє мїлкїн алып 
коюу сот тартибинде гана жїргїзїлєєрї 
белгиленген. 

Эгерде кредиттик келишим же насыя 
келишими менен чектик жол берилїїчї 
пайыздын єлчємїнєн ашык аныкталса, 
мындай маселелерди кароодо сот чектїї 
жол берилїїчї пайыздын єлчємїнїн алкак-
тарында гана караш керек. Мисалы, эгерде 
насыячы кредитти жылдык 38 пайыз менен 
алса, бул кєрсєткїч чектик жол берилїїчї 
пайыздын єлчємїнєн ашып тургандык-
тан, сот чектїї жол берилїїчї пайыздын 
єлчємїнїн алкактарында, башкача айткан-
да, 35,37 пайыздын чегинде гана карайт.

– Айтыўызчы, кредиттер боюн-
ча пайыздардын кєлємї кантип 
тїзїлєт?
– Їстєк пайыздык чендер жана комис-

сиялык сый акылар, ошондой эле микро-
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финансылык уюмдар сунуштаган банктык 
кызмат кєрсєтїїлєргє тарифтер финансы-
кредит мекемелери тарабынан єз алдынча 
белгиленет.

Кредиттер боюнча пайыздык чендер-
ди аныктоодо банктар жана банктык 
эмес финансы-кредит мекемелери акча 
каражаттарынын булактарынын баасы, 
ишмердїїлїк менен байланышкан чыгым-
дар, кредитке берилип жаткан каражаттар-
дын тобокелдиктерин, тартылган ресурс-
тардын наркы, операциялык чыгымдар, 
тартылган каражаттарды андан ары жай-
гаштыруу менен байланышкан тобокел-
чиликтер, кредиттик каражаттарга суроо-
талаптар сыяктуу бир катар факторлорду 
эске алышат. 

Ал эми Улуттук банк єз кезегинде 
финансы-кредит мекемелеринин баа тїзїї 
саясатынын мыйзамдардын талаптарына 
ылайык келишине анализ жїргїзїп турат.

Улуттук банк тарабынан кредиттер бо-
юнча їстєк пайыздардын максималдуу 
кєлємдєрї боюнча чектєєлєр коюлбайт. 
Мен жогоруда айтып кеткендей, мындай 
пайыздар финансы-кредит мекемелери 
тарабынан єз алдынча белгиленет. Ошол 
эле учурда “Кыргыз Республикасындагы 
сїткорлукту чектєє жєнїндє” мыйзамга 
ылайык, кредиттерди жана насыяларды 
берїїдє чектїї жол берилїїчї їстєк пай-
ыздын єлчємї аныкталган, мындан жого-
ру берилген кредиттер мамлекет тарабы-
нан таанылбай тургандыгы кєрсєтїлгєн.

– Рынокто їстєк пайыздык став-
калар тууралуу маалыматтарды ачуу 
тартиби кандай?
–Коммерциялык банктар жана башка 

финансы-кредиттик мекемелер кредиттик 
портфели жана берилген кредиттери боюн-

ча орточо їстєк пайыздык кєрсєткїчтєрї 
тууралуу маалыматтарды їзгїлтїксїз не-
гизде Улуттук банкка берип турушат. Бул 
маалыматтар жалпыланып, Улуттук бан-
ктын расмий сайтында www.nbkr.kg  да-
реги боюнча жайгаштырылат.

Финансы-кредиттик мекемелердин жал-
пыга маалымдоо каражаттарында, рас-
мий веб-сайттарда жана башка маалымат 
таркатуучуларда (жарнама буклеттери, 
жол четиндеги билборддор, стенддер жа-
на башкалар) жайгаштырылган финан-
сылык продуктылары, сунушталган кыз-
мат кєрсєтїїлєрї, пайыздык чендери жана 
тарифтери тууралуу маалымат, ошондой 
эле кардарларга консультация берїїдєгї 
маалымат толук жана анык болууга  
тийиш.

Финансы-кредит мекемелеринин ачык 
маалыматты кєрсєтїп берїї милдетте-
ри Улуттук банк тарабынан бекитилген 
“Финансылык кызматтарды сунуштоо жа-
на керектєєчїлєрдїн кайрылууларын ка-
роо тартибине карата минималдуу талап-
тар жєнїндє” жободо белгиленген. Бул 
Жобого ылайык, финансылык кызмат 
кєрсєтїїлєрдї сунуштоонун жалпы шарт-
тары ачык маалымат болуп саналат жа-
на ал коммерциялык же банктык сырдын 
предмети болушу мїмкїн эмес. Финансы-
лык кызмат кєрсєтїїлєрдї сунуштоо боюн-
ча комиссиялык тєлєм, тарифтер жана  
пайыздык чендер керектєєчїлєр їчїн ачык 
жана жеткиликтїї болууга тийиш.  

Кандай гана финансылык кызмат 
кєрсєтїїлєр болбосун, келишимдерди 
тїзїїгє чейин керектєєчї сунушталып жат-
кан кызмат кєрсєтїїлєр боюнча толук чеч-
меленген маалыматка ээ болууга тийиш.  
Сунушталуучу кызмат кєрсєтїїлєрдїн 
шарттары жана наркы тууралуу маалы-

маттарды берїїдєн баш тартууга жол бе-
рилбейт. Финансы-кредит мекемелери су-
нушталып жаткан кызмат кєрсєтїїлєрдїн 
шарттары, аларга байланыштуу келип чы-
гышы ыктымал болгон тобокелдиктер жана 
мыйзамдарда каралган алардан улам келип 
чыккан кесепеттер жана жоопкерчиликтер 
тууралуу маалыматты керектєєчїгє маа-
лымдоо їчїн бардык чараларды кєрїїгє 
милдеттїї. Їстєк пайыз ставкаларынын 
жана валюталардын алмаштыруу курсу-
нун єзгєрїїсї жєнїндє маалымат токтоо-
суз жарыяланат.

– Кредит алганы жаткан жаран-
дарга, кредит тєлєє боюнча пробле-
маларга туш келген карызгерлерге 
кандай сунуштарды берип кетмек-
чисиз? Мындай учурларда эмне кылуу 
туура болот? 
– Албетте, кредит алуу – бул жооп-

керчиликтїї чечим. Кредит алуудан мур-
да ар бир жаран єзїнє тємєнкї суроолорду 
берїїсї керек: 

– Карызга батуунун кажети барбы?
–  Кредиттик каражаттарды жана ага 

кошуп эсептелинген пайыздарды єз уба-
гында тєлєй аламбы?

– Карызга акча алгандан кєрє, акча топ-
тогонум туура болуп жїрбєсїн? 

Ушул суроолорго жооп тапкандан  
кийин гана кредит алуу маселесине кай-
рылуу зарыл.

Кандай болгон кїндє да, кредитти єз 
убагында кайтаруу, ошол эле учурда банк-
ка кредитти пайдалангандык їчїн їстєк  
пайыздарды тєлєє керектигин эсте тутуу 
керек. 

А кредит алуу чечимине келген бол-
со, анда ар кандай коммерциялык банк-
тардын жана микрофинансы уюмдары-
нын сунуштарын иликтеп чыгуусу зарыл, 
себеби дал мына ушул кредиттердин 
шарттары жєнїндє маалымат чогултуу 
– туура чечим кабыл алуудагы маанилїї  
этап. 

Їстєк пайыз ставкаларынын єлчємїн, 
кредиттєє мєєнєтїн, комиссиялык жый-
ымдардын єлчємїн, кредитти камсыздоо-
ну (кепилчилик, кїрєє ж.б.), башка зарыл 
маалыматты аныктап алган туура. 

Кандайдыр бир талаш кырдаалдар 
жаралса, же болбосо кредитти кайтаруу  
боюнча кандайдыр бир маселелер келип 
чыккан учурларда, банктан же микрокре-
диттик уюмдан качпастан, кайра алар-
дын єзїнє биринчи кезекте кайрылуу  
керек. 

Кредиттер, кредиторлор менен 
карызгерлердин укуктары жана мил-
деттенмелери жана башка зарыл  
маалыматтар жєнїндє www.
finsabat.kg дарегиндеги интернет 
сайтынан кеўири таанышууга болот.


