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Abstract
This paper aims to explain a formulation of interest rates by commercial banks based on
aggregate balance sheet, profits and losses of banks. Analyze shows that loan interest rate is
mainly determined rather by banks management for the purpose of main shareholders and not
by market.
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Аннотациясы
Бул статьяда жыйынды баланстык отчеттун жана чыгашалар менен
кирешелердин жыйынды отчетунун негизинде банктардын кредиттер боюнча
пайыздык ставкасынын формуласы чыгарылган. Формуланы талдоо кредиттер
боюнча пайыздар негизинен рынок тарабынан эмес, банктардын жетекчилиги
тарабынан негизги акционерлердин максаттарында аныкталаары берилет.
Негизги сёздёр: пайыздык ставкалардын тщзщлщшщ, жыйынды баланс,
жыйынды кирешелер жана чыгашалар, депозиттер, кредиттер.
Аннотация
В данной статье выводится формула процентной ставки по кредитам банков на
основании агрегированного балансового отчета и отчета о прибылях и убытках
коммерческих банков. Анализ данной формулы показывает, что процентные ставки по
кредитам в основном определяются менеджментом банков исходя из целей основных
акционеров банков, влияние рынка не является определяющим.
Ключевые слова: формирование процентных ставок, агрегированный балансовый
отчет, агрегированный отчет о прибылях и убытках, депозиты, кредиты.
Кириш сөз
Коммерциялык банктардын негизги ишмердиги акча каражаттарын
чогултуу менен алардын эсебинен насыяларды берщщдён турат. Чогултулган
каражаттар боюнча пайыздарды тёлёшёт, берилген насыялары боюнча
пайыздарды коюшат. Пайыздардын ажырымдарынын негизинде негизги
кирешелерин табышат. Рыноктун шартында пайыздык коюмдар (ставкалар)
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эркин жана рынок тарабынан аныкталат деген кёз караш ушу тапта щстёмдщк
кылып турат [1, 3, 4, 5]. Бул статьяда биз чындап эле банктардын депозиттери
жана насыялары боюнча пайыздар рынокто эркин аныкталабы деген суроого
жооп бергенге аракет кылабыз. Ал щчщн коммерциялык банктын балансынын,
кире-шелер жана чыгашалар боюнча отчетунун эң жөнөкөйлөтүлгөн вариантын
ка-рап, талдаганга аракет кылдык. Анын негизинде коммерциялык банктын
насыялары боюнча пайыздардын форму-ласын таптык.
1. Банктын таза кирешесинин формуласы
Коммерциялык банктын балансы: Активдер = милдеттенмелер + капитал.
Банктын негизги активдери катары банктардын баланстарындагы пайыздарга
тиешеси бар статьяларын, башкача айтканда элге жана ишканаларга берилген
насыяларын, ал эми негизги милдеттенмелери катары элдин жана
ишканалардын депозиттерин карадык. Калган башка активдер менен милдеттенмелердин баарысы боюнча пайыздар тёлёнбёйт, же тёлёнсё да салыштырмалуу аз мааниде болгондуктан, биз «жана башка» активдер менен «жана
башка» милдеттенмелердин таза айырмасын нёлгё жакын деп кабыл алабыз,
ошондуктан банктын пайыздарын анык-тоого алар олуттуу таасирин тийгизбейт
деп жоромолдодук. Банктын корреспонденттик эсебиндеги жана кассасындагы
нак акчаларды банктардын резервдери катары карадык, ал акча массасынын
курамында каралды. Четёлкё валютасындагы активдер менен милдеттенмелерин кароого албадык. Ошондо, коммерциялык банктын эъ жёнёкёй
балансы тёмёнкщчё болот:
R+Li+Lp=Di+Dp+K,
мында, R – банктын резервдери (касса жана борбордук банктагы корсчет);
Li – банктын жеке кишилерге берген насыялары; Lp – банктын ишканаларга
берген насыялары; Di – жеке кишилерден алынган депозиттер; Dp –
ишканалардан алынган депозиттер; K – банктын капиталы.
Пайыздык ставкалардын таасирин табуу щчщн банктын кирешелер жана
чыгашалар отчетун жёнёкёй баланстын негизинде тщзщп кёрдщк. Банктын
«жёнёкёйлётщлгён» кирешелер жана чыгашалар отчету тёмёнкщчё тщзщлдщ [2]:
R*0% + (Li+Lp)*il = (Di+Dp)*id +K*rb + W + adm + ΔdT,
мында, il – насыялар боюнча тёлёнщщчщ пайыздар; id – депозиттер боюнча
тёлёнщщчщ пайыздар; rb – банктын капиталынын кайтарымдуу-лугу; W –
кызматчыларга тёлёнщщчщ эмгек акы; аdm – административдик чыгашалар; dT
– салыктардын деъгээли;ΔT – тёлёнщщчщ салыктардын кёлёмщ. Салык банктын
таза кирешелеринен алынат, аны мындайча жаздык:
dT = T*{(Li+Lp)*il-(Di+Dp)*id–W-adm}.
Мунун
негизинде
тёмёндёгщдёй
теъдемени
алдык:
(Li+Lp)*il=(Di+Dp)*id+K*rb+W+adm+T*{(Li+Lp)*il - (Di+Dp)*id –W-adm}, же
(1-T)*(Li+Lp)*il=(1-T)*(Di+Dp)*id +K*rb +(1-T)*(W+adm)
(банктын таза кирешесинин формуласы)
(1.0)
Банктын насыялар боюнча пайыздык ставкасын аныктоо щчщн (1.0)
формуласынан насыялар боюнча пайыздык ставканы табабыз:
il =

*id +

+

*rb

(1.1)

Алынган формула банктын насыялары боюнча пайыздар банктын депозиттери боюнча пайыздардан, банк кызматчыларына тёлёнщщчщ эмгек акыдан,
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административдик башка чыгашалардан жана банктын акцияларынын
кайтарымдуулугунан (дивиденттеринин деъгээлинен) кёз каранды. Бул
кёпчщлщккё белгилщщ маалымат. Эмгек акы менен административдик
чыгашалар негизинен туруктуу болгондуктан, банктын насыялары боюнча
пайыз, анын чогулткан депозиттерине тёлёнщщчщ пайыздардан жана
акционерлеринин кщтщп жаткан кирешелщщлщгщнё жараша эсептелээри
формуладан кёрщнщп турат. (1.1) формуланы ишканалардын жана жеке кишилердин депозиттери менен насыяларына бёлбёй жазсак, тёмёнкщдёй тщрщн
алабыз:
il =

{D*id + W +adm+

K*rb}. Ушул формуладагы катнаштарды

талдай кетели. Насыялар боюнча пайыздар, канчалык насыялар кёп берилген
сайын, азаят. Ал ресурстардын булактарынан кёзкаранды. Демек, банктар
конкуренттщщ болуулары щчщн активдщщ операцияларын максималдуу
кёбёйтщщгё кызыкдар, банктын леверажы канчалык чоъ болсо, пайыз ошончолук азаят.
Экинчи негизги фактор болуп депозиттер боюнча тёлёнщщчщ пайыздар эсептелет. Депозиттердин пайыздарынан насыялардын пайыздары тщздёнтщз кёзкаранды.
Пайыздардын деъгээлине банктын кызматчыларынын эмгегине тёлёёлёр
жана административдик чыгашалар таасир этет.
Банктын
акционерлеринин
дивиденттери
пайыздык
ставкаларды
кёбёйтёёрщ, мында акционерлердин дивиденттери салыктын деъгээлине
тщзётщлщп эсептелээри кёрщнщп турат. Салыктын ёлчёмщ Т канчалык кёбёйгён
сайын акционерлердин дивиденттерине тёлёёлёрдщ тёмёндётпёш щчщн
ошончолук банктын насыялары боюнча пайыздарын кётё-рщщгё алып келет.
Эгерде, Т=1 болсо (100%), банкты иштетщщнщн кажети жок, жабылмак.
кёрсёткщчщн тескери левераж (1/левeраж) десек, анда левераж
канчалык кёбёйгён сайын, акциялардын кайтарымдуулугунун деъгээли
насыялар боюнча пайыздарга азыраак таасир эте баштай тургандыгын
билдирет. Демек банк жетекчилиги леверажды кёбёйткёнгё аракеттенет [2], ал
эми андай ниеттин тёркщнщндё кёбщрёёк тобокелдикке баруу турат. Банктын
акцио-нерлери дагы буга макул, себеби канчалык левераж кёбёйгён сайын
алардын дивиденттери дагы арта берет.
Реалдуу турмушта банктын жетекчиси сёзсщз тщрдё (1.1) формуласына
жалпы экономикадагы тобокелдиктердин деъгээлин жана кошумча «запасты»
кошуу менен ишке ашырат. Анда (1.1) формуласы тёмёнкщчё болуп калат:
il =

{D*id + W +adm+

K*rb} + risk + Δz.

(1.2)

Бул жерде: risk – экономикадагы жалпы тобокелдиктердин деъгээли, кээде
тобокелдиктердин деъгээлин административдик чыгашага кошуп карап
жщрщшёт; z – банктын жетекчисинин кошумчасы – запасы. Δz депозиттик
ставканы азайтуу жолу менен дагы берилиши мщмкщн. Же болбосо, активдер
боюнча ставкада бир бёлщгщ, ал эми экинчи бёлщгщ депозиттик ставкаларда
катылышы мщмкщн. Бул банктын жетекчисинин тактикасына жараша болот.
(1.2) формуласын жёнёкёйлётщп, тёмёнкщчё да берип жщрщшёт:
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il=id+rb+adm+risk+Δz .
(1.1а)
Бул банкирлерге белгилщщ жана кеъири тараган насыялар боюнча пайыздарды аныктоочу формулалардын бири, бул жерде административдик чыгашаларга эмгек акы кошулуп эсептелет.
Жыйынтыктап айтканда, банк жетекчилиги рыноктогу депозиттер боюнча
пайыздык ставкаларды сёзсщз эске алуу менен, акционерлер кщтщп жаткан
кирешелщщлщктщн деъгээлине, экономикадагы жалпы тобокелдиктердин
деъгээлине жараша активдери боюнча ставкаларын аныкташат. Мында,
банктын кызматчыларынын эмгек акыларын азайтуу мщмкщнчщлщгщ бар, бирок
жакшы кызматчыларын жоготпош щчщн банктын жетекчилери буга сейрек
барышат. Демек, банктын жетекчилиги депозиттер боюнча ставкаларды
азайтуу жана активдер боюнча пайыздарды кёбёйтщщ же леверажды кёбёйтщщ
менен гана жетишээрлик дивиденттерди тёлёп бере алышат. Бул баардык
банктарга тиешелщщ. Бул кёзкараш, аягында келип, баардык банктар
«сщйлёшщшпёй эле», пайыздарын активдери боюнча «жогорку» деъгээлде жана
милдеттенмелери боюнча «тёмёнкщ» деъгээлде кармоого алып келет, же
спекулятивдик кирешелерди табууга мажбурлайт. Антпесе, банктын
жетекчилери кёпкё кызмат ордуларын сактап тура алышпайт. Себе-би,
акционерлерге кёбщрёёк дивиденттер керек (же банктын баасы ёсщшщ керек, ал
банктын кирешелщщлщгщнщн кёбёйщщсщ менен гана жетишилет), жетекчилер
дайыма «кёбщрёёк» айлык акыларды алуулары керек. Натыйжасында, жыйынды деъгээлде (агрегаттык) караганда, пайыздар экономикадагы банктардын
жетекчилеринин «каалоосунан» кёбщрёёк кёз каранды болуп чыга келет, эч
кандай рынок шартында аныкталган активдердин баасы болбой калып жатат.
Банктын пайдалуулугун башкарууда жетекчилер щчщн активдер менен милдеттенмелер боюнча пайыздардын айырмасы ётё маанилщщ [2]. Ошондуктан,
биз пайыздардын айырмасын табууга аракеттенели. il=id+di мында, di –
пайыздардын айырмасы катары кабыл алдык. Ошондо (1.1) формуласы мындайча берилип калат:
di =

*id +

+

*rb

(1.3)

Формуладагы акыркы эки чоъдук негизинен ётё кёп ёзгёрбёгёндщгщнё байланыштуу аларды талдабайбыз. Биринчи чоъдук
гёрдщ. Бул жерде эъ маанилщщ коэффициент пайда болду,

*id бир топ ёз. Бул

депозиттердин кайсы бёлщгщ насыяга трансформациялангандыгын билдирет.
Эгерде,
a) D/L <1 болсо, демек банк депозиттерден башка арзан ресурстар менен
иштейт, же жаъы ачылган банктардан болушу мщмкщн;
b) D/L>1 болсо, адаттагы банктардагы кёрщнщш;
c) D/L=1 болсо, пайыздардын айырмасы депозиттик ставкалардан
кёзкаранды эмес. Негизинен эмгек акыга тёлёёдён жана акциялардын
кайтарымдуулугунун деъгээлинен кёзкаранды;
d) D=0 болсо, бул банктык эмес насыя институту.
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D/L>1, D/L=1 – болгон шарттарда, банктын ишиндеги пайыздар
жетекчиликтин «каалоосу» менен аныкталат. Ал эми калган эки учур, банктык
эмес насыя институттарына кёбщрёёк тиешелщщ.
2. Банктардын пайыздарына ишканалардын жана жеке кишилердин тийгизген таасири.
Жогорудагыдай эле жол менен ишканалардын жана жеке кишилердин
баланстарын, кирешелер жана чыгашалар отчетторунун теъдемелерин жёнёкёйлётщп жаздык. Биринчи болуп, ишкананын жёнёкёйлётщлгён балансын
карайбыз:
Активдер = Пассивдер.
Ал эми:
Активдери = Dp + P;
Пассивдери =Lp + Po + Кр;
P-Po=P*p.
Мында, P – ишканалардын продукциясы жана Po – продукцияны чыгарууга алынган сырье менен керектщщ материалдар. P-Po = P*p, бул – ишкананын продукциясынын таза ёнщмщ же таза операциялык кирешеси десек
болот.
Dp+P = Lp+Po+Kp – ишкананын балансынын теъдемеси. Ал эми кирешелери жана чыгашалары тёмёндёгщдёй болот:
Dp*id+P*p = Lp*il+Kp*rp + wp + admp +ΔdT, мында dT= T*(Dp*id+P*p- Lp*il – wp – admp), же
(1-T)*Dp*id+(1-T)*P*p = (1-T)*Lp*il+Kp*rp + (1-T)*(wp + admp)
(бул ишкананын таза кирешесинин формуласы)
(2.1)
Эми, щй чарбаларынын балансын, кирешелери менен чыгашаларынын
теъдемелерин карайбыз. Щй чарбасынын (жеке кишнин) жёнёкёйлётщлгён
Активдери = Di + Kb + Kp +H,
мында, Kb – жеке кишилердин банктардын акцияларына салган салымы;
Kp – жеке кишилердин ишканаларга салган салымдары; H – жеке кишилердин
менчигиндеги мщлкщ (мал, жер жана ушул сыяктуулар). Жеке кишинин
Пассивдери = Li +Ki ,
мында Ki – жеке кишилердин капиталы, башкача айтканда активдеринин
милдеттенмелеринен ашкан бёлщгщ.
Эгер жеке кишинин карыздары активдеринен кёп болсо, жеке кишинин
капиталы тескери мааниде болот.
Di + Kb + Kp +H = Li +Ki – жеке кишилердин балансынын теъдемеси.
Жеке кишилердин кирешелери жана чыгашалары: Di*id+ Kb*rb + Kp*rp + H*h
+ Wb + Wp= Li*il+Ki*ri + admi +Wi+ΔdT,
мында:
dT=T*(Di*id+Kb*rb+Kp*rp+Wb+Wp+H*h-Li*il-Ki*ri-admi-Wi); admi – жеке
кишилердин административдик чыгаша-лары; Wi – жеке кишилердин башкаларга тёлёгён эмгек акылары; Ki*ri – жеке кишилердин баардык ишкерликтен
тщшкён (капиталдык, менчиктик) кирешелери, калдык катары аныкталат.
Мындан
тёмёнкщ
формуланы
алдык:
(1-T)*Di*id+(1-T)*H*h+(1T)*(Kb*rb+Kp*rp)+(1-T)*(Wb+Wp)=(1-T)*Li*il+Ki*ri+(1-T)*wi+(1-T)*admi
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(бул
жеке
кишинин
таза
кирешесинин
формуласы)
(2.2)
Ишкананын жана жеке кишинин таза кирешелеринин теъдемелерин кошуу
аркылуу Реалдуу сектордун таза кирешесинин теъдемесин алса болот.
Тёмёндёгщ эки теъдемени кошуу аркылуу:
{(1-T)*Dp*id+(1-T)*P*p = (1-T)*Lp*il+Kp*rp + (1-T)*(wp + admp)} +
{(1-T)*Di*id+(1-T)*H*h +(1-T)*( Kb*rb + Kp*rp) + (1-T)*(Wb +Wp) = (1T)*Li*il+Ki*ri + (1-T)*admi}, жыйынды теъдемени алдык.
(1-T)*(Dp+Di)*id+(1-T)*(P*p+H*h)=(1-T)*(Lp+Li)*il+{(1-T)*Kb*
*rb+T*Kp*rp+Ki*ri}+(1-T)*(wi+admp+admi-wb)
(бул реалдуу сектордун таза кирешесинин теъдемеси – РСТК )
(2.3)
Ишканалар менен жеке кишилердин банктардын пайыздарына тийгизген таасирин аныктоо щчщн РСТК формуласынын негизинде
коммерциялык
банктардын пайыздарын таптык:
il

=

*id

+

+

+

+

(2.4)
Бул формула негизинен 1.1 формуласынан жаъы бир чоъдукка

),

административдик чыгашаларга жана капиталдык кирешелерге байланышкан
чоъдуктардын бир азыраак такталышы менен гана айырмаланат. (

) –

чоъдугу ёндщрщшкё жана жеке менчикке колдонулган насыяларга тёлёнщщчщ
кирешенин щлщшщ катары каралса болот же ёндщрщмдщщлщккё тиешелщщ
чоъдук. Экинчи тарабынан ёндщрщшкё жана жеке менчикти иштетщщгё алынган
насыялар боюнча ёндщрщштщн жана жеке менчиктин ёндщрщмдщщлщгщн эске
алуу менен пайыздык ставкалар аныкталаарын бул чоъдук кёрсётёт. Канчалык
ёндщрщмдщщлщк жогору болсо, ошончолук жогорку пайыздык ставкалардагы
насыяларды тёлёёгё мщмкщн, ошончолук насыяга кайрылуу, башкача айтканда
талаптын, кёбёйгёндщгщн кёрсётёт десек болот. Банктар щчщн пайыздардын
айырмасын тапсак, ал:
di

=

(

-1)*id

+

+

+

)

(2.5)

Бул формула 1.2 формуласынан ёндщрщмдщщлщккё байланышкан чоъдукка
жана башка эки чоъдукту тактоолору менен гана айырмаланат. Принципиалдуу ётё чоъ айырма жок. Талдоо щчщн (2.5) формуласын ёзгёртщп тщзёбщз,
анда ал тёмёнкщ тщргё ээ болот:
di=

id+(P*p+H*h)+adm+

K*r)

(2.5*),
мында: K*r=
– салыкка
тщзётщлгён капиталдык инвестициялар боюнча жана менчиктен табылган
кирешелер; adm=(wi+admp+admi–wb) – административдик чыгашалар, тщрдщщ
деъгээлде; P*p – продукция ёндщрщщнщн ёндщрщмдщщлщгщ; H*h – жеке
менчиктин кирешелщщлщгщ.
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Эгерде, депозиттер менен насыяларды жалпы суммасында кёргёзсёк,
биздин

формулабыз мурунку

L)*id+(P*p+H*h)+adm+

абалына жакындап

келет:

dil

=

{(D-

K*r}– пайыздардын айырмасы. 1.2 формула-сын

талдагандагы чоъдуктарды талдабайбыз. Продукциянын ёндщрщмдщщлщгщ P*p
жогорулаган сайын банктык насыяларга кайрылуулар кщчёйт, бул насыяга
талапты кщчётёт жана насыянын пайыздарын ёстщрёт. Жеке чарбалардын менчигинин ёндщрщмдщщлщгщ H*h жогорулаган сайын банктык насыяларга кайрылуулар кщчёйт, бул насыяга талапты кщчётёт жана насыянын пайыздарын
ёстщрёт. Ёндщрщмдщщлщктщ жогорулатуу щчщн оптимизациялоо, жаъы
технологияларды колдонуу же эмгекке тёлёёлёрдщ азайтуу жолу менен
жетишщщгё болот. Жыйынтыгында, реалдуу сектордун таза кирешелеринин
теъдемесинен табылган банктын насыяларына болгон пайыздары же банк
тарабынан каралуучу пайыздардын (милдеттенмелери менен активдеринин
арасындагы) айырмасы деле банктын жетекчилиги тарабынан, алардын
«каалоолорунан» кёз карандылыгын берип жатат.
Бул жерден эмгек акы кандайча аныкталат деген суроо туулбай койбойт.
Реалдуу сектордун таза кирешеси менен банк системасынын таза кирешесин
кошуу аркылуу бщтщн экономикадагы кирешелерди тапсак болот. Келип
чыккан формуладан жеке кишилердин эмгек акысын табабыз.
(1-T)*(Dp+Di)*id+(1-T)*(P*p+H*h)=
(1-T)*(Lp+Li)*il+{(1-T)*Kb*rb+T*Kp*rp +Ki*ri }+(1-T)*
( wi+admp+admi- wb) реалдуу сектордун таза кирешесинин теъдемеси
+
(1-T)*(Li+Lp)*il=(1-T)*(Di+Dp)*id +K*rb +(1-T)*(Wb+adm) банк секторунун таза кирешесинин формуласы
=
P*p+H*h = Kb*rb + T*Kp*rp /(1-T)+ Ki*ri /(1-T)+wi+ admp+admi+ +admb
– экономиканын таза киреше теъдемеси. Бул теъдемеден жеке кишилердин
эмгек акысын табабыз: wi=P*p+H*h-Kb*rb- T*Kp*rp/(1-T)- Ki*ri /(1-T)-admpadmi- +admb
(2.6)
Бул формуланы эмгек акынын формуласы десек болот. Ага ылайык, жеке
кишилердин эмгек акысы ёндщрщштён тщшкён киреше менен жеке мен-чиктен
тщшкён кирешелерден административдик (операциялык) чыгымдарды алып
салып жана байлардын капиталдык салымдары боюнча тёлёнщщчщ
дивиденттерди, салыктарды алып салгандан калган калдык катары аныкталып
жатат. Банктардын пайыздык ставкаларынын таасири жок. Эмгек акынын
теъдемесинен табылган эъ негизги жыйынтык, бул «байлардын капиталдары
боюнча кирешелеринин деъгээли», алардын канааттануу деъгээлине
байланышкан десек болот.
Экономикадагы ёндщрщштщн жана менчиктин ёндщрщмдщщлщгщ ётё маанилщщ. Банктар, ишканалар эмгек акы катары ёндщрщштён ёндщрщлгён кирешелердин бёлщгщн капиталдын ээлерине – байларга тёлёп бере тургандай абалдан
артканын гана тёлёп беришет. Пайыздык ставкалар негизинен «байлардын
капиталдары боюнча кирешелеринен» кёз каранды экендигин эске алсак, анда
пайыздык ставкалар болгону экономикадагы чыныгы кирешени эмгек акыдан
75

«байларга» бёлщштщрщщчщ гана ролду ойноорун билдирип калат [5]. Демек,
эмгек акы калдык катары аныкталып жатат, пайыздарды аныктоодо капиталга
тёлёнщщчщ кирешелщщлщк деъгээли негизги ролду ойноп жатат.
Жыйынтыгында, банктардын пайыздарына:
1. Негизинен банктардын негизги акционерлеринин дивиденттер боюнча
канааттануу деъгээли чечщщчщ ролду ойнойт. Банктын жетекчилиги пайыздарды аныктоо саясатында бул факторду негизги катары карайт, ага жетишщщгё аракет кылат.
2. Банктын жетекчилери акционерлерин канааттандыруу щчщн депозиттер
боюнча пайыздарды дайыма тёмёндётщщгё, ал эми насыялар боюнча пайыздарды дайыма жогорулатууга аракеттенет. Теъсалмактагы пайыздык ставка
рынок тарабынан тщзщлщшщ мщмкщн эмес.
3. Эмгек акылар калдык принцибинде, башкача айтканда, акционерлердин
каалоосундагы дивиденттерди тёлёй тургандай абалда кана, тёлёнёт.
4. Пайыздык ставкалар рынок тарабынан аныкталып жаткандай кёрщнгёнщ
менен, чындыгында аларды аныктоочу кишилер тарабынан (банктардын жетекчилиги жана акционерлери) аныкталат, субьективдщщ кёрсёткщч. Андыктан
акчанын баасы болуп эсептеле албайт.
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