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Улуттук банкта

Алгач “акча-кредиттик 
саясат” тїшїнїгїнїн 

єзїнє токтолуу зарыл. Ал Улут-
тук банктын башкы максаты-
на – баалардын туруктуулугу-
на, башкача айтканда, олуттуу 
термелїїлєрсїз инфляция-
нын алгылыктуу деўгээлине 
жетишїї їчїн экономикадагы 
акчалардын жалпы кєлємїн, 
ошондой эле экономика-
ны кредиттєєнїн деўгээлин 
жєнгє салууга багытталган 
саясатты тїшїндїрєт. 

Баалардын туруктуулугу 
мыйзам тарабынан Улуттук 
банктын ишмердїїлїгїнїн 
негизги милдети деп анык-
талгандыктан, инфляция 
тїшїнїгїнїн єзїнє бир аз 
токтолуу зарыл.

Инфляция – бул экономи-
кадагы товарларга жана кыз-
маттарга баалардын жалпы 
деўгээлинин туруктуу єсїї 
тенденциясы. Бул аныктамада 
“туруктуу” жана “жалпы” деген 
эки сєз маанилїї. “Туруктуу” де-
ген инфляция – бул узак процесс, 
мына ошондуктан аны баалардын 
бир жолку секиригинен айырма-
лоо керектигин билдирет. “Жал-
пы” деген сєзгє келсек, инфляция 
экономикадагы бардык баалар-
дын єсїшїн билдирбей турган-
дыгын белгилеп коюу керек. Ай-
рым товарларга баалар ар кандай 
єўїттє болушу: єсїшї, тємєндєшї 
же єзгєрїїсїз калышы мїмкїн. 
Баалардын жалпы индексинин 
єзгєрїїсї маанилїї. 

 Єзїнїн акча-кредиттик сая-
сатынын тїпкї максатына – баа-
лардын туруктуулугуна жетишїї 
їчїн Улуттук банк алар кєпчїлїк 
даражада акча-кредиттик саясат-
тын аспаптары аркылуу контрол-
донулган аралык багытталуулар-
дын белгилїї бир топтомун тїзєт.

2014-жылдын мартынан баш-
тап аралык багытталуу катарында 
Улуттук банк їстєк пайыз ставка-
ларын, башкача айтканда, акча-
лардын баасын пайдалана башта-
ды, ошол эле учурда мурда Улуттук 
банктын акча-кредиттик саясаты-
нын аралык багытталуусу ката-
рында акчалардын кєлємї болгон. 

Акча-кредиттик саясаттын бир 
негизинен экинчисине єтїїнїн 
максаты болуп Улуттук банктын 
эсепке алуу ставкасынын экономи-
кага таасир этїїсїн кїчєтїї, банк-
тар аралык рынокту єнїктїрїї 
саналат, ал акыр аягында рынок-
тук їстєк пайыз ставкаларынын 
тємєндєшїнє алып келїїгє тий-
иш. Акча-кредиттик саясаттын не-
гиздерин єзгєртїї жєнїндє чечим 
2013-жылдын декабрында кабыл 
алынган. 

Бул їчїн эсепке алуу ставкасын 
Улуттук банктын 28 кїндїк нота-
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ларынын кирешелїїлїгїнє бай-
лоо алынып салынган. 2014-жыл-
дын февралынын аягынан баштап 
эсепке алуу ставкасынын єлчємї 
жєнїндє чечим Улуттук банктын 
Башкармалыгы тарабынан кабыл 
алынууда. 

Башкармалыктын чечими ме-
нен аныкталуучу эсепке алуу став-
касы коммерциялык банктар їчїн 
акча-кредиттик саясаттын курсу 
жєнїндє сигнал болуп кызмат 
кылат. Эсепке алуу ставкасынын 
єлчємї жєнїндє чечим экономи-
каны єнїктїрїїнїн отчетун, ана-
лизин жана мїмкїн болуучу сце-
нарийлерин кароонун негизинде 
кабыл алынат. Анын їстїнє, эсеп-
ке алуу ставкасынын деўгээлин 
аныктоо, баарынан мурда инфля-
ция боюнча прогноздорго багыт-
талат. Азыркы учурда эсепке алуу 
ставкасы 11,00 пайыз деўгээлинде 
белгиленген.

Їстєк пайыз ставкаларынын 
ролун кїчєтїї їчїн Улуттук банк 
эсепке алуу ставкасынын ай-
ланасында “коридор” деп атал-
ганды тїздї, ошентип жогорку 
чекти – “шыпты” “овернайт” кре-
дити боюнча ставканы аныктайт, 
азыркы учурда ал 14,0 пайызга 
барабар. “Овернайт” кредити – 
бул Улуттук банктын анын алкак-
тарында коммерциялык банктар 
ликвиддїїлїктї колдоп туруу їчїн 
туруктуу негизде зарыл акча кара-
жаттарын ала алыша турган кай-
ра финансылоо аспабы. Коридор-
дун тємєнкї чегин – “полду” тїзїї 
їчїн Улуттук банк жаўы аспапты 
– “овернайт” депозитин киргизди. 
Коммерциялык банктардын кара-
жаттары бир тїнгє бир пайыз ме-
нен кабыл алынат, бїгїнкї кїндє 
ставка 5,0 пайызды тїзєт.

Бул аспапты киргизїїнїн мак-
саты – бир жагынан, ашыкча 

ликвиддїїлїктї стерилдештирїї, 
экинчи жагынан коммерциялык 
банктарды банктарга чоў кара-
жаттарды тартууга тїрткї берїї 
болуп саналат. Комбанктар кар-
дарларга єз каражаттарын кас-
саларда же їйїндє кармабастан, 
банктардагы эсептеринде кармоо 

пайдалуураак болу-
шу їчїн кардарлар-
дын талап кылганга 
чейинки депозит-
тери жана утурум-
дук эсептери боюн-
ча єздєрїнїн їстєк 
пайыз саясаттарын 
кайра кароого кызык-
дар болушат. 

Бул єзгєртїїлєр банк си-
стемасына акчалардын агы-
мын кєбєйтїїгє жана финансы-
лык ортомчулуктун деўгээлин 
жогорулатууга мїмкїндїк берет. 
Банк системасынын финансылык 
ортомчулугу кїчєйт. Аманаттар-
дын єсїшї єўїтїндє болочок мез-
гилдерде кредиттєє їчїн потенци-
ал тїзїї менен депозиттик база 
кєбєйєт. Кредиттик ресурстарга 
єскєн сунуш орто мєєнєттїї пер-
спективада узак мєєнєттїї їстєк 
пайыз ставкаларына тємєндєтїїчї 
басым жасамакчы. 

Їстєк пайыз ставкаларынын 
тїзїлгєн коридору рыноктук 
їстєк пайыз ставкаларын багыт-
тоочу да, ошондой эле чектєєчї 
да болуп саналат. Мисалы, ак-
ча ликвиддїїлїгїнїн убактылуу 
жетишсиздигинде Улуттук банк 
коммерциялык банктарга кори-
дордун жогорку деўгээлинин ал-
кактарында каражаттарды алуу-
га мїмкїндїк берет. Эгерде банк 
системасында ликвиддїїлїктїн 
ашыкчалары бар болсо, анда 
Улуттук банк бул ашыкча акча-
ны стерилдештирет же коридор-
дун тємєнкї деўгээли боюнча 
жїгїртїїдєн алып салат. Жана 
мындагы максат болуп банктар 
аралык рыноктун ставкалары 
ставкалардын бул коридорунун 
чектеринде турушу жана Улуттук 
банк тын эсепке алуу ставкалары-
нын деўгээлине жакын болушу 

саналат. 
Тїзїлгєн коридордун 

ичиндеги рыноктук став-
калардын кыймылы акыр-
кы керектєєчїлєр, башкача 
айтканда, карызгерлер жана 
аманатчылар їчїн тїздєн-тїз 
таасир кєрсєтєт, себеби ры-
ноктун ставкалары – бул эко-
номиканы кредиттєє боюнча 
да, ошондой эле андан акча-
ларды тартуу боюнча да банк 
ресурстарынын баасы. 

Мына ошентип, Улуттук 
банктын эсепке алуу ставка-
ларынын єзгєртїлїшї рынок-
тук ставкалардын єзгєрїїсїнє 
таасир этет, ал акча каражат-
тарына, же инвестициялар 
деп аталганга жалпы суроо-

ган. Чечимдерди кабыл алгандан 
кийин 24 саат аралыгында эсеп-
ке алуу ставкасы боюнча тигил 
же бул чечимди кабыл алуунун 
себептерин тїшїндїрїї їчїн 
пресс-релиздерди жарыялоо жана 
пресс-конференцияларды єткєрїї 
практикасы кабыл алынган. 

Эсепке алуу ставкасынын 
єлчємї боюнча сунуштарды иш-
теп чыгуу їчїн Улуттук банк 
акча-кредиттик саясатты про-
гноздоонун жана анализдєєнїн 
экономикалык теў салмактуулук-
ту баалоо моделине негизделген 
системасын пайдаланат. Мын-
дай системаны киргизїї акча-
кредиттик саясаттын илимий 
негизин олуттуу кїчєтїїгє жана 
акча-кредиттик саясат тармагын-
дагы прогноздоо жана чечимдер-
ди кабыл алуу процессин система-
лаштырууга арналган. 

Андан тышкары мамлекет-
тик финансы секторунун 

экономикага да, ошондой 
эле инфляцияга да таа-
сири єтє чоў болгондук-
тан, Улуттук банк Финан-
сы министрлиги менен 
бирдикте їзгїлтїксїз 

негизде акча-кредитттик 
жана салык-бюджеттик 

саясаттарды макулдашууну 
жїргїзєт. 
Жыйынтыктап жатып, акча-

кредиттик саясаттын жана анын 
єзгєрїїлєрїнїн экономикага 
тїздєн-тїз таасирин белгилїї 
бир убакыттан кийин байкоого 
мїмкїндїгїн, акча-кредиттик сая-
саттын трансмиссиялык механиз-
минин їстєк пайыз каналынын 
ишин кїчтєндїрїї їчїн убакыт 
жана финансы рыногу бєлїгїндє 
реформалар талап кылына турган-
дыгын эске салгым келет. Аны ме-
нен катар, негиз тїзїлдї жана эми 
аны андан-ары єнїктїрїї зарыл, 
ал болочокто рыноктук ставкалар-
га жана рынокту тереўдетїїгє оў 
таасир этмекчи, ошондой эле ком-
мерциялык банктарга экономика-
ны кредиттєє їчїн белгилїї бир 
шарттарды тїзмєкчї. 

Улуттук банктын ишмердїї-
лїгїнїн негизги максаты болуп  
баалардын туруктуулугуна жети-
шїї жана аны колдоп туруу сана-
лат, ал жалпы мамлекеттин турук-
туу экономикалык єсїштї камсыз 
кылуу жана адамдардын бакубат-
туулугун жогорулатуу боюнча мак-
саттарына єбєлгє тїзмєкчї.

 Насиба ИМАРАЛИЕВА,  
Кыргыз Республикасынын 
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талаптын єзгєрїшїнє алып келет. 
Инвестициялардын кєлємї про-
дукциянын дїў чыгарылышына, 
башкача айтканда товарлардын 
жана кызматтардын сунушуна тїз 
таасирге ээ, ал тиешелїї тїрдє то-
варларга жана кызматтарга ба-
алардын єзгєрїїлєрїнєн, а бул, 
демек, жалпысынан инфляциядан 
да кєрїнєт. 

Орто мєєнєттїї перспективада 
эсепке алуу ставкасын єзгєртїї жа-
на ставкалар коридорунун ичинде-
ги кыймыл акыркы керектєєчїлєр 
їчїн ставкаларга да тїздєн-тїз таа-
сир кєрсєтмєкчї. Акча-кредиттик 
саясаттын трансмиссиялык ме-
ханизминин їстєк пайыздык ка-
налынын ишин кїчєтїї, Улуттук 
банктын рыноктук ставкаларга 
тїздєн-тїз таасир этїїсї рынок-
тун турукташуусуна оў таасир эт-
мекчи. 

Акча-кредиттик саясаттын 
жаўы режиминин шарттарын-
да аз эмес маанилїї ролду ком-
муникациялык саясат ойнойт. 
2014-жылдан баштап Улуттук банк 
аларда Улуттук банктын Башкар-
малыгы эсепке алуу ставкасынын 
єлчємї боюнча чечимдерди ка-
был алган конкреттїї даталар-
ды алдын ала аныктайт жана бул 
маалымат Улуттук банктын рас-
мий веб-сайтында жайгаштырыл-

 Насиба ИМАРАЛИЕВА


