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РОССИЯ-КЫРГЫЗ ӨНҮГҮҮ
ФОНДУ ТУУРАЛУУ
 Россия-Кыргыз Өнүгүү Фонду Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев жана Россия 
Федерациясынын Президенти Владимир Путиндин ортосундагы макулдашуунун алкагында түзүлгөн жана 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Россия Федерациясынын ортосундагы “Евразиялык экономикалык 
интеграциянын шарттарында экономикалык кызматташууну өнүктүрүү жөнүндө” 2014-жылдын 29-майдагы 
Макулдашуусуна, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Россия Федерациясынын ортосундагы “Россия-
Кыргыз Өнүгүү Фонду жөнүндөгү”  2014-жылдын 24-ноябрындагы Макулдашуусуна ылайык аракеттенет. 
 Эл аралык укуктун субъектиси – эл аралык уюм болуп саналган Фонд эл аралык укуктук 
жөндөмдүүлүккө ээ жана өзүнүн компетенциясынын чектеринде эл аралык келишимдерди түзүүгө укуктуу. 
Фонд Кыргыз Республикасы жана Россия Федерациясынын ортосундагы экономикалык кызматташууга, Кыргыз 
Республикасынын экономикасын модернизациялоо жана өнүктүрүү, Тараптардын евразиялык экономикалык 
интеграцияга катышуусу менен шартталган мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу колдонууга көмөктөшүү максатында 
түзүлгөн.
 Фонд инвестициялык кызматташууну кеңейтүүнүн, Кыргыз Республикасынын экономикасын 
модернизациялоо жана өнүктүрүүнүн актуалдуу механизми болуп саналат. ЕАЭБдеги мүчөлүк шарттарга 
ыңгайлашуу боюнча атайы финансылык инструмент – Фонд түзүү өз учурунда ташталган кадам болду. Кыргыз 
Республикасынын көпчүлүк ишкерлери үчүн Фонд реалдуу өндүрүштүн өсүүсүнүн өзгөчө бир башаты болуп 
калды.
 Фонд негизги милдеттердин бири катары өзүнүн алдына Кыргыз Республикасынын экономикасын 
өнөр жайда дагы, ошондой эле айыл чарбасында дагы трансформациялоого көмөктөшүү, негизги фонддорду 
алмаштыруу жана жаңы технологияларды киргизүү милдеттерин коёт. Ошондой эле эл аралык финансылык 
институт болуп саналган Фонд Кыргыз Республикасынын экономикасына кошумча финансылык ресурстарды 
тартуу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү  пайдаланат. 
 Фонд тарабынан анын негизги ишмердүүлүгүнүн алкагында ишке ашырылып жаткан иш-чараларынын 
бүтүндөй тобу көп жагынан алганда Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүсү боюнча  мамлекеттик деңгээлде 
кабыл алынган документтердин максаттарына дал келет.

РКӨФнын 
МИССИЯСЫ

Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоого жана 
өнүктүрүүгө, ошондой эле Фонддун катышуучу-өлкөлөрүнүн ортосундагы 

экономикалык кызматташууга көмөктөшүү.
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 Урматтуу кардарлар жана өнөктөштөр!

 Өткөн 2016-жыл Россия-Кыргыз Өнүгүү Фондунун командасы үчүн 
эң маанилүү жана олуттуу мезгилдердин бири болуп калды. 
 Кыргыз Республикасы атаандаштыкка жөндөмдүү өнүгүү институту 
катары Фонддун узак мөөнөттүү иштөөсү үчүн зарыл болгон стратегиялык 
демилгелерди ишке ашыруу улантылды.
 2016-жылы Кыргыз Республикасынын экономикалык багытын 
жакшыртуу жана өнүктүрүү боюнча жагымдуу шарт түзүүгө багытталган 
иш-аракеттер улантылды. Чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн иш-
чараларды ишке ашыруунун алкагында, Фонддун программасы боюнча 
жеңилдетилген каржылоону камсыздоочу өнөктөш-банктардын тизмеси 
олуттуу кеңейтилди. Бул кадам Фонддун жеңилдетилген насыяларын 
бүткүл өлкө боюнча 300дөн ашык коммерциялык банк филиалдары 
аркылуу  берүү менен бирге, насыя алуунун жеткиликтүү жана жөнөкөй 
жолун камсыздап берди.
 Мындан сырткары, Фонд 2016-жылы түз насыя берүүнүн чен-
өлчөмдөрүн (ставкаларын) азайтты, ошондой эле эл аралык финансы 
институттары менен бирге долбоорлорду каржылоо боюнча: лизинг 
операциялары жана кош каржылоо сыяктуу жаңы иш-аракеттерди 
жайылтты.
 Жылдын жыйынтыгы менен Фонд тарабынан 175 миллион доллар 
суммадагы 637 долбоор жактырылды.
 Фонддун насыя-инвестициялык салмактуу саясаты, ошондой эле 
каржылоо боюнча туура жүргүзүлгөн саясаты акча каражатын түздөн-
түз көзөмөлдөөнү камсыз кылды. Фонддун 2016-жылга карата иш-
аракеттеринин жыйынтыгы белгиленген приоритеттердин олуттуулугун 
жана кабыл алынган стратегиянын натыйжалуулугун тастыктоо менен 
катар, Фонддун мындан аркы туруктуу өнүгүүсүн пландоого мүмкүнчүлүк 
берет. 
 Биздин жумушчу топтун негизги аракети 2017-2021-жылдар 
аралыгындагы Фонддун өнүгүү Стратегиясын иштеп чыгууга бөлүнгөн.
Анткени, аталган стратегиялык планды ийгиликтүү ишке ашыруу, бизге 
кошумча инвестицияларды тартуу менен бирге, Кыргыз Республикасынын 
экономикасын евразиялык интеграция шарттарында өнүктүрүүгө 
мүмкүнчүлүк берет.
 Биз мындан аркы ишмердүүлүгүбүздө, өнүгүүнүн көп тармактуу 
аракеттерин камтыган эң алдыңкы эл аралык өнүктүрүү институттарынын 
иштөө тажрыйбасын эске алуу менен, Фонддун иш-аракетинин 
натыйжалуулугун арттырууну пландап жатабыз.
 Жыйынтыктап айтканда, баардык өнөктөштөрдү конструктивдүү 
диалог жана жемиштүү кызматташуусу үчүн, ошондой эле Фонддун 
жамаатына кесипкөйлүгү жана аянбай мүмкүнчүлүктөрүн жумшагандыгы 
үчүн, ыраазычылык билдиргибиз келет. 
 Биз эки өлкөнүн бизнес-коомчулуктарын эки тараптын 
кызыкчылыктарын камтыган инвестициялык жаңы долбоорлорду ишке 
ашырууда, ошондой эле биргелешкен ишканаларды түзүүдө Фонддун 
мүмкүнчүлүктөрүн активдүүлүк менен пайдаланууга чакырабыз. 
 Өнүгүүгө бирге кадам таштоо менен, биз келечекте өнүгүп-өскөн 
Кыргызстанды курабыз деп, ишенем.

ФОНД БАШКАРМАЛЫГЫНЫН 
ТӨРАГАСЫНЫН
КАЙРЫЛУУСУ

Кулматов
Кубанычбек Кенешевич
Россия-Кыргыз Өнүгүү Фонду 
Башкармалыгынын Төрагасы

Команданын өзгөчө көңүлү 2017-2021-жылдардагы 
мезгил аралыгындагы Фонддун өнүгүү Стратегиясын 

иштеп чыгууга бөлүнгөн, аны ийгиликтүү ишке ашыруу 
кошумча инвестицияларды тартууга, ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын экономикасын евразиялык интеграциясынын 
шарттарында өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

2017-
2021-жж.
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Кулматов
Кубанычбек Кенешевич
РКӨФ
Башкармалыгынын Төрагасы

ФОНДДУН КЕҢЕШИ

Кожошев
Арзыбек Орозбекович
КР экономика министри
РКӨФ Кеӊешинин 
Төрагасынын орун 
басары

Сторчак
Сергей Анатольевич 
РФ финансы министринин 
орун басары
РКӨФ Кеӊешинин 
Төрагасы

Галкин
Илья Борисович
РФтин Экономика өнүктүрүү 
министрлигинин КМШ 
өлкөлөрү менен экономикалык 
кызматташуу жана евразия 
интеграциялануусун өнүктүрүү 
департаментинин директору
РКӨФ Кеӊешинин мүчөсү

Касымалиев
Адылбек Алешович
КР финансы министри
РКӨФ Кеӊешинин 
мүчөсү

Алгульян
Даниил Валерьевич
РФтин 
Внешэкономбанктын 
экспортту каржылоо 
департаментинин 
директору 
РКӨФ Кеӊешинин 
мүчөсү

Фонддун Кеңеши стратегиялык башкарууну ишке ашыруучу 
анын жогорку башкаруу органы болуп саналат. Фонддун 

Кеңешинин курамына кыргыз тараптан 2 өкүл жана россиялык 
тараптан 3 өкүл кирет. Фонд Кеңешинин Төрагасы Россия 

Федерациясынын Өкмөтү тарабынан дайындалат. 

ФОНДДУН КЕҢЕШИНИН 

5 МҮЧӨСҮ

ФОНДДУН БАШКАРМАЛЫГЫ

Кудяков
Олег Амирович
РКӨФ Башкармалыгынын 
мүчөсү

Асрандиев
Эркин Шамшудинович
РКӨФ Башкармалыгынын 
мүчөсү

Фонддун Башкармалыгы - дайыма иштеп турган коллегиялык 
аткаруучу органы болуп саналат. Фонддун Башкармалыгынын 
курамына кыргыз тараптан 3 өкүл жана россиялык тараптан 2 

өкүл кирет. 

ФОНДДУН БАШКАРМАЛЫГЫНЫН 

5 МҮЧӨСҮ

Некрасов
Владимир Анатольевич
РКӨФ 
Башкармалыгынын 
Төрагасынын орун басары

Курманбеков
Бакыт Оболбекович
РКӨФ Башкармалыгынын 
мүчөсү



"ПРОД ИМПЕКС" ЖЧКСЫ, БИШКЕК Ш.
КОНСЕРВАЦИЯЛАНГАН ЖЕР-ЖЕМИШ ЖАНА 

ЖАШЫЛЧАЛАРДЫ ӨНДҮРҮҮ
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 Россия-Кыргыз Өнүгүү Фондунун Уставына ылайык , Фонддун 
2016-жылдагы ишмердүүлүгүнүн негизги багыты өзүн-өзү актоочу 
долбоорлорго насыя берүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын чарба 
субъектилерине экономиканын артыкчылыктуу тармактарына орто- жана 
узак мөөнөттүү каржылоо менен байланышкан ишмердүүлүктүн башка 
түрлөрү болду.  Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын экономикасынын 
артыкчылыктуу тармактары катары агроөнөржай комплекси, тигүү жана 
текстиль өнөр жайы, кайра иштетүү өнөр жайы, тоокен казуу жана 
металлургиялык өнөр жай, транспорт, инфраструктураны, анын ичинде 
энергетиканы өнүктүрүү белгиленген. 
 Фонддун өнөктөштөрү жана контрагенттери менен биргеликте 
жасалган ишке анализ жүргүзүү менен, Кыргыз Республикасынын 
экономикасын модернизациялоо жана анын ЕАЭБге интеграцияланышы 
боюнча иш-чаралардын түзүүчү бөлүгү катары ишкерликти колдоо жакшы 
жыйынтыктарды бере баштай тургандыгын белгилей кетүү керек . 
 2016-жылдын ичинде каржылоонун максаттарын дайындоо, ошондой 
эле Фонддун бизнес долбоорлорго коюлган талаптары тууралуу бизнестин 
субъектилерине маалымат берүү боюнча активдүү иш жүргүзүлдү.
 Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында Фонддун 
өкүлдөрүнүн жергиликтүү мамлекеттик администрация жетекчилеринин, 
ошондой эле өнөктөш-банктардын катышуусундагы жергиликтүү ишкерлер 
менен жолугушуулары өткөрүлдү. Фонддун жеңилдетилген каржылоосу 
ишканаларды модернизациялоону ишке ашыруу боюнча таасирдүү жана 
натыйжалуу инструмент катары чыгып жаткандыгын түшүнүү менен Фонддун 
каржылоо программаларына бизнестин кызыгуу деңгээлинин өсүшү 
белгиленген.
 Кыргыз Республикасынын чарба жүргүзүүчү субъектилерине насыя 
берүү боюнча Фондунун ишмердүүлүгү өлкөнүн бардык аймактарын кучагына 
алды. Ошону менен бирге Чүй, Ош жана Жалал-Абад областтарында ишке 
ашырылып жаткан долбоорлордун белгилүү бир топтолуусу байкалат, 
бул аталган аймактарда чарба жүргүзүүчү субъектилердин көбүрөөк 
экономикалык активдүүлүгү менен шартталган. Өз кезегинде Фонд Кыргыз 
Республикасынын аймактарын тегиз өнүктүрүү максаттарында ресурстарды 
кыйла тең салмакталган бөлүштүрүү үчүн күч-аракетин жумшоого кызыкдар 
жана ниеттенет.

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАНА ДОЛБООРЛОР 
БОЮНЧА  ИШ-АРАКЕТТЕР

70%
долбоорлор
КР 
аймактарында 
каржыланган

АЙМАКТАР БОЮНЧА ДОЛБООРЛОР
179

107

100
67

10239

24

19

*на 31.12.2016

Бардыгы:

637
долбоор
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 Фонддун инвестициялык-насыя ишмердүүлүгү эки багыт боюнча 
ишке ашырылган:

• Ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн түз каржылоону камсыздоо; 

• Чакан жана орто бизнестин субъектилерин каржылоо үчүн максаттуу 
насыяларды берүү. 

 2016-жылдын башынан тарта ири инвестициялык долбоорлорго 
түз насыя берүүнүн алкактарында насыя берүүнүн шарттарын жумшартуу 
максатында Фонд тарабынан төмөндөгү иш-чаралар жүргүзүлдү:

• насыя берүү мөөнөттөрү 5 жылдан 15 жылга чейин экономиканын 
тармактарына жараша көбөйтүлдү; 

• АКШ долларындагы пайыз ставкалары жылына 7ден 4 пайызга чейин 
азайтылды;

• чарба жүргүзүү субъектилерине алган карыздын суммасынан 30 пайызга 
чейин рефинансылоо мүмкүнчүлүгү камсыздалган;

• алкагында Фонд тарабынан каржылоо каралган тармактардын тизмеси 
кеңейтилген.

 2016-жылдын 31-декабрына карата Фонд тарабынан түз каржылоо 
боюнча жалпы баасы 171 млн АКШ доллары болгон долбоордук баадагы, 
анын ичинде Фонддун насыя каражаттарынан 92,5 млн АКШ доллары, башка 
финансылык-насыя мекемелери жана эл аралык финансы институттарынан 
тартылган 8 млн АКШ доллары, ошондой эле долбоорлордун демилгечилери 
тарабынан 70,5 млн АКШ долларын  (өздүк салым катары) камтыган 23 
инвестициялык долбоор каралып жана жактырылган.

Бардыгы:

637
долбоор

Ири бизнестин 

23 
долбоору

ЧОБ

614 
долбоору

9 25 57 86 113 126 145
193

250
331

373
456

505
537

603 622 637

637
долбоор

$174, 5 МЛН

РКӨФ НАСЫЯ ПОРТФЕЛИНИН ӨСҮҮ ДИНАМИКАСЫ
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 Фонд тарабынан айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, тигүү 
жана текстиль өнөр жайы, курулуш материалдарын өндүрүү, транспорт 
кызматтары тармагындагы долбоорлор каржыланган. Ошондой эле 
Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектилеринин тизмесине кирген 
транспорт тармагындагы мамлекеттик ишканалар - «Кыргызаэронавигация» 
Мамлекеттик ишканасы жана “Манас” Эл аралык аба майданы” ААКсы  насыя 
берүүнү дагы белгилей кетүү керек . 
 Отчеттук жылда Чүй областында жергиликтүү тигүү цехтерин 
бүгүнкү күндө негизинен алыскы чет өлкөрдөн импорттолуп жаткан сапаттуу 
заттар менен камсыздоого арналган жаңы текстиль фабрикасынын курулуш 
каржыланды. Өндүрүлгөн продукциянын бир бөлүгүн ЕАЭБ өлкөлөрүнө 
жана алыскы чет өлкөгө экспорттоо пландалып жатат. Долбоордун жалпы 
9,8 млн доллар наркынын ичинен Фонд тарабынан 7,5 млн АКШ доллары 
каржыланган. 
 Жалпы насыя наркы 15,5 млн АКШ долларын түзгөн «Кошой» ААКсы 
жана «Кайыңды-Кант» ААКсы кант заводдорун реконструкциялоо жана 
модернизациялоо боюнча эки ири долбоорду каржылоо жактырылган. Ушул 
тапта «Кайыңды-Кант» заводу Кыргыз Республикасындагы иштеп жаткан 
жалгыз кант заводу болуп саналат. Анын максималдуу өндүрүмдүүлүгү 
жылына 50-55 миң тонна кант кызылча шекерин түзөт, бул өлкөнүн калкынын 
50%ын продукция менен камсыздайт. Бөлүнгөн каражаттарга 2008-жылдан 
тарта иштебей калган “Кошой” кант заводун калыбына келтирүү жана 
модернизациялоо пландалат. Бул долбоорду каржылоо улуттук базарды 
өздүк өндүрүштөн чыккан кант менен толугу менен камсыздоого мүмкүнчүлүк 
берет. 
 Кант заводдорун калыбына келтирүү жана модернизациялоо кант 
кызылчасын өстүрүү жана тапшыруу менен алектенген чарбалардын санын 
көбөйтүүгө, ошондой эле аларды өндүрүүгө кепилдик берилген суроо-
талапты камсыздоого мүмкүнчүлүк берет. 2016-жылы кант кызылчасынын 
түшүмү 2015-жылдагы 185 миң тоннага салыштырмалуу 700 миң тоннадан 
ашык көлөмдү түздү. Импорттоодон тышкары бул Кыргыз Республикасына 
кантты ЕАЭБ өлкөлөрүнө экспорттоого мүмкүнчүлүктү кеңейтет. 

"ТЕКСТИЛЬ ТРАНС"
текстиль фабрикасы

"МАНАС" Эл аралык 
аба майданы

"КОШОЙ" ЖАНА 
"КАЙЫҢДЫ-КАНТ"
кант заводдору

Консервалык заводу 
"ПРОД ИМПЕКС"

ТАРМАКТАР БОЮНЧА ДОЛБООРЛОР
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өнөктөш-
банктар 
аркылуу АКШ 
доллары 
менен

РКӨФ аркылуу 
АКШ доллары 
менен

4% 

 Фонд экономиканын агрардык жана кайра иштетүү тармактарына 
өзгөчө көңүл бурат. 2016-жылдын октябрь айында Фонд тарабынан Кыргыз 
Республикасында өндүрүлгөн жана өстүрүлгөн айыл чарба продукцияларын 
жана өнөр жай товарларын кайрадан иштетүү жана экспорттоо боюнча 
долбоор каржыланган болчу. Бул продукцияны негизги алуучулар Чыгыш 
Европа жана Борбор Азиянын консерва заводдору жана соода түйүндөрү 
болуп саналышат. Фонддун пландары боюнча долбоордун алкагында 
агрардык кластер, анын ичинде айыл чарба жерлери, жашылча өстүрүүнүн 
заманбап технологиялары, кайра иштетүү жана сактоо үчүн жабдуулар, 
ошондой эле даярдоочу кампалар курула турган жаңы деңгээлге чыгарылат. 
Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен өндүрүштүн толук цикли жана айыл 
чарба продукцияларын жергиликтүү жана чет өлкөдөгү базарга чыгаруу 
жүргүзүлөт.
 Кыргыз Республикасынын айрым аймактарындагы жагымдуу 
климаттык шарттарды эске алуу менен ишмердүүлүктүн негизги багыттарынын 
бири катары Фонд бак өстүрүү чарбасын өнүктүрүүнү көрөт. Анын ичинде  
1,5 млн АКШ доллары турган алма бакты калыбына келтирүү боюнча долбоор 
жактырылган. Долбоордо тамчылатып сугаруунун жаңы технологиясын 
колдонуу каралган. Фонд 85 гектар аянтты ээлеген алма бактын аймагында 
дүйнө жүзүнө белгилүү болгон  алмалардын сортторун продукциянын көпчүлүк 
бөлүгүн Казакстан жана Россия Федерациясына андан ары экспорттоо үчүн 
өстүрүүнү пландайт. Алма бакты калыбына келтирүүнүн биринчи фазасын 
ишке ашырган соң Фонд продукцияны сактоонун талаптагыдай шарттарын 
түзүү жана продукциянын тиешелүү сапаттарын камсыздоо үчүн жер-жемиш 
сактоочу кампа куруу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү пландап жатат. 
 Каржыланып жаткан долбоорлордун натыйжалуулугун жогорулатуу 
боюнча иш-чаралардын алкагында Фонддун көрсөтүп жаткан финансылык 
кызматтарын жана продуктуларынын тармактарын кеңейтүү боюнча иштер 
жасалды. Ири долбоорлорду каржылоого коммерциялык банктардын катышуу 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында Фонддун жаңы насыя продуктусу 
– “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары менен биргеликте 
долбоорлорду кош каржылоо боюнча базалык шарттар” иштелип чыккан 
жана бекитилген. Бул продукт Фонддун каржылоосун алууга ишкерлерге 
жол ачууга мүмкүнчүлүк берет, ошол эле учурда коммерциялык банктын 
кардарлары болуп калуу менен, ошондой эле өлкөнүн экономикасын 
каржылоонун көлөмдөрүн көбөйтүүгө көмөктөшө тургандыгы күтүлөт.
 Мындан тышкары сырье, комплектөөчүлөрдү (толуктоочулар), 
запастык бөлүктөрдү, ошондой эле компоненттерди сатып алууну каржылоо 
масалелерин чечүү максатында Фонддун инвестициялык долбоорлорунун 
алкагында “Коммерциялык банк аркылуу жүгүртүүчү капиталды каржылоо” 
жаңы насыя продуктусу иштелип чыккан жана бекитилген.
 Фонддун ишмердүүлүгүнүн ушул баскычында Кыргыз 
Республикасынын экономикасын өнүктүрүүнүн алкагындагы башкы ролу чакан 
жана орто бизнес (ЧОБ) субъектилерине насыя берүүгө  арналат. 2016-жылы 
Фонд ЧОБ субъектилерине жеңилдетилген шарттарда насыя берүүнү улантты, 
мисалы карыз алуучу үчүн акыркы пайыздык ставка улуттук валютада жылына 
12 %, ал эми АКШ доллары менен жылдык 5%дан ашкан эмес. Бул пайыздык 
ставкалардын деңгээли Кыргыз Республикасынын финансы рыногундагы 
пайыздык ставкалардын орто рыноктук деңгээлинен 2,5-3 эсе төмөн. ЧОБ 
субъектилеринин каржылоо алуу үчүн суммалардын башкы мааниси 2016-
жылы 3 деңгээлинен 1 млн АКШ долларына чейин азайтылган. Ошол эле 
учурда насыя берүү мөөнөттөрү 5 жылдык деңгээлде сакталып калган. 

өнөктөш-
банктар 
аркылуу 
сом менен

5%

12%
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ТҮЗ

ИРИ
БИЗНЕС

КРда БИЗНЕСТИ 
ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КАРЖЫЛОО 

МЕНЕН КАМСЫЗДОО 
ИНСТИТУТУ 

АКШ $ МЕНЕН ЖЫЛДЫК 4% 
ТАРМАГЫНА ЖАРАША 5-15

ЖЫЛДАН БАШТАП
ӨЗДҮК САЛЫМ:

15%ДАН КЕМ ЭМЕС
КҮРӨӨ МЕНЕН КАМСЫЗДОО:

120%ДАН КЕМ ЭМЕС
ДИСКОНТТОРДУ АЛЫП

САЛГАНДАН КИЙИН
КҮРӨӨ БААСЫНАН

1 МЛН АКШ 
ДОЛЛАРЫНАН 

БАШТАП

ӨНӨКТӨШ-БАНКТАР АРКЫЛУУ

ЧАКАН ЖАНА
ОРТО БИЗНЕС

ӨНӨКТӨШ-
БАНК

СОМ МЕНЕН 12%
АКШ ДОЛЛАРЫ МЕНЕН 5% 

5 ЖЫЛГА ЧЕЙИН
ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН МЕЗГИЛ 12 АЙ

ӨНӨКТӨШ-БАНКТЫН
ТАЛАПТАРЫ

БОЮНЧА КҮРӨӨ
МЕНЕН КАМСЫЗДОО

АЙЫЛ БАНК
РСК БАНК

KICB
КБ "КЫРГЫЗСТАН"

HALYK BANK
БАНК АЗИИ

КАПИТАЛ БАНК
БАНК "КОМПАНЬОН"

КРда БИЗНЕСТИ 
ЖЕҢИЛДЕТИЛГЕН КАРЖЫЛОО 

МЕНЕН КАМСЫЗДОО 
ИНСТИТУТУ 

1 МЛН АКШ 
ДОЛЛАРЫНА 

ЧЕЙИН

БТА БАНК

ИРИ БИЗНЕС

Чакан жана Орто бизнести каржылоо
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КАРЖЫЛАНГАН ДОЛБООРЛОРДУН САНЫ

ЧОБ ДОЛБООРЛОРУНУН 96%Ы 

РКӨФ АРКЫЛУУ
ИРИ БИЗНЕС

ӨНӨКТӨШ-БАНКТАР
ЧОБ АРКЫЛУУ

271

115

76

87

35

13

9

4

4

23

23

614

 “Коммерциялык банктар аркылуу чакан жана орто бизнестин 
субъектилерин насыя менен камсыздоо” программасынын чегинде 
2016-жылдын 31-декабрына карата 9 коммерциялык банк тарабынан 
жалпы каражаты 82 млн АКШ доллар түзгөн 614 долбоор жактырылган. 
Программанын катышуучулары:

«Айыл Банк» ААКсы; «РСК Банк» ААКсы; «Кыргыз Инвестициялык-насыя 
банкы» ЖАКсы;  «БТА Банк» ЖАКсы;  «КБ Кыргызстан» ААКсы;  «Халык Банк 
Кыргызстан» ААКсы  «Азия Банкы» ЖАКсы;  «Капитал Банк» ААКсы;  «Банк 
Компаньон» ЖАКсы.

 Фонддун каражаттары негизги каражаттарды төмөндөгү тармактар: 
агроөнөр жай комплекси, тигүү жана текстиль өнөр жайы, кайра иштетүү 
өнөр жайы, тоо кен казуу жана металлургия өнөр жайы, транспорт, 
инфраструктураны өнүктүрүү, анын ичинде туризм жана медицина 
инфраструктурасын, анын ичинде өнөр жай багытындагы башка узак 
мөөнөттүү инвестициялары боюнча сатып алууга, жаңылоого, кеңейтүүгө 
жана модернизациялоого багытталган. 

9 
өнөктөш-
банк

326
Республика 
боюнча 
филиалдар
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РКӨФ АРКЫЛУУ
ИРИ БИЗНЕС

 ЧОБ субъектилерин максаттуу каржылоонун алкагында 2016-жылы 
каржылоонун көлөмдөрүнүн кыйла өсүшү төмөндөгүлөрдүн жардамы менен 
мүмкүн болду:

• каржылоонун жеткиликтүүлүгү, анткени насыялар бизнестин субъектилери 
үчүн оптималдуу валютада (АКШ доллары же кыргыз сому менен тандоо 
боюнча) берилет;

• 2016-жылдын аягына карата аймактык түйүнү Кыргыз Республикасынын 
бардык аймагында 326дан ашык структуралык бөлүмдөрдү түзгөн 
(филиалдар, сактык кассалары жана аймактык бөлүмдөр) өнөктөш-
банктардын санын кеңейтүү.

 Фонд Кыргыз Республикасынын аймагында ишке ашырылган 
инвестициялык долбоорлорду каржылоону тартууда  “катализатордун” 
ролунда болду, анткени Фонддун өзүнүн каражаттарынан тышкары ошондой 
эле өнөктөш-банктардын каражаттары пайдаланылды. 
 Отчеттук мезгилдин ичинде Фонддун жаңы насыя инструменттерин 
жайылтуунун алкагында “Коммерциялык банктар аркылуу лизинг 
операцияларын каржылоо” программасы иштелип чыккан. Бул продукт айыл 
чарба техникасын жана жабдууларды, ошондой эле кайра иштетүү, өнөр жай 
жана тамак-аш багытындагы жабдууларды сатып алууга багытталган. Андан 
тышкары 2016-жылы Фонддун “Лизинг операцияларын микрофинансылык 
уюмдар аркылуу каржылоо” насыя продуктусу бекитилген. 
 Фонд чакан жана орто бизнестин субъектилерин  коммерциялык 
банктар аркылуу каржылоо Кыргыз Республикасынын экономикасынын 
өсүшүнө мультипликативдик таасир көрсөтөт жана карыз ресурстарынын 
баасын азайтууга, ошондой эле алардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга 
көмөктөшөт деп ишенет.  
 2016-жылдын 31-декабрына карата тикелей каржылоонун алкагында, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары аркылуу 
каржылоодо жалпы суммасы 174,548 млн АКШ долларын түзгөн 637 долбоор 
жактырылган.
 Фонддун ишмердүүлүгүнүн маанилүү аспектилеринин бири катары 
россиялык компаниялардын долбоорлорду ишке ашырууга тартылуусу 
каралат. Долбоорлорду караган учурда Фонд үчүн Кыргыз Республикасы жана 
Россия Федерациясынын ишкерлеринин кызматташуусу үчүн шарттарды түзүү 
биринчи орунда турду. Жыйынтыгында, машина, жабдуу жана материалдарды 
тапшыруучулар болгон россиялык компаниялардын үлүшү – ишке ашырылып 
жаткан долбоорлордун жалпы көлөмүндө (баасы боюнча) 30,2* пайызга  
жакын болду. Бул факты Фонддун катышуучу-өлкөлөрүнүн экономикалык 
кызматташуусун өнүктүрүүдөгү позитивдүү өсүштү түз көрсөтүп турат. 
 2016-жылы Фонд бизнес процесстерин жана каралып жаткан 
долбоорлордун экспертизасы менен байланыштуу ички процедураларын 
жогорлотууга активдүү ишин жүргүзүп келе жатты. Ошол эле учурда Фонд 
тарабынан топтолгон долбоорлорду ишке ашыруу тажрыйбасы иштеп жаткан 
дүйнөлүк тажрыйба менен катар кайра карап чыгууга жана жакшылап иштеп 
чыгууга көмөкчү болду:

• долбоорлорду карап чыгуу жана каржылоо процесстерин жөнгө салуучу 
Фонддун нормативдик базасы;

• Фонддун өнөктөш-банктар менен өз ара аракеттенишүү тартиби;
• долбоордук ишмердүүлүктүн алкагында тендер жана сатып алууларды 

өткөрүү эрежелери;
• каржыланган долбоорлорду ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү 

тартиби;
• Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Соода өкүлчүлүгү 

менен Россия Федерациясынан техника жана жабдууларды сатып алууну 
ишке ашырууда маалымат алмашуунун алкагындагы өз ара аракеттенишүү 
регламенти.

 Бул иш-чараларды ишке ашырууда негизги басым каралып жаткан, 
ошондой эле ишке ашырылып жаткан долбоорлорго жасалган экспертиза 
жана комплекстүү анализдөө сапатын жогорулатууга жасалды. 

$174.5
млн суммадагы
долбоорлор 
жактырылган

*  Маалымат 01.05.2017-ж. карай
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ЧАКАН
ГЭС

176

97

76

68

44

31 27

51320

50

28

Өсүмдүк, мал чарба жана канаттууларды багуу (анын ичинде аары 
чарба жана балык чарба), ошондой эле күнөсканаларды өнүктүрүү, 

интенсивдүү бактарды өстүрүү, айыл чарба заттарын кайрадан 
иштетип чыгуу, айыл чарбада кызмат менен камсыз кылууну түзгөн 

агро-өнөр-жай комплекстин үлүшү 

КРЕДИТТИК
ПОРТФЕЛИНИН

РКӨФдан НАСЫЯЛАРДЫ АЛГАН ИШКАНАЛАР

*РЕЗИНА, ЖЫГАЧ, ПЛАСТМАССА, МЕТАЛЛ ЖАНА
БАШКА МАТЕРИАЛДАРДАН БУЮМДАРДЫ ӨНДҮРҮҮ

1 1

1/3
ТҮЗӨТ

*
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№ Экономикалык тармактардын аталышы

Бардык жактырылган долбоорлор, анын 
ичинде насыя алгандары 

млн АКШ
долл. 

Долбоорлордун 
саны 

1 Агроөнөр жай комплекси, кайра иштетүү жана айыл 
чарба продукциясын өндүрүү 22,048 293

2 Кайра иштетүү өнөр жайы, өндүрүш жабдуусун 
модернизациялоо 72,380 212

3 Энергетика, чакан ГЭСтерди куруу 2,281 5
4 Тоо кен казуу жана металлургия өнөр жайы 3,978 13
5 Транспорт ишмердүүлүгү жана жүктөрдү сактоо 28,454 31
6 Байланыш жана маалымат технологиялары 3,200 1
7 Соода инфраструктурасы 2,500 1
8 Туризм инфраструктурасы 14,323 24
9 Саламаттык сактоо инфраструктурасы 2,280 17
10 Башка тармактар* 23,104 40

Жалпы жыйынтык, АКШ доллары менен 174,548 637

РОССИЯ-КЫРГЫЗ ӨНҮГҮҮ ФОНДУНУН НАСЫЯ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ
ТУУРАЛУУ НАСЫЯ БЕРҮҮ БАГЫТТАРЫ БОЮНЧА
(31.12.2016-ЖЫЛГА КАРАТА)

* Коммуникацияларды орнотуу, скважиналарды калыбына келтирүү, маалыматтарды иретке келтирүүчү борборлорду 
түзүү, полиграфия, жылуулук системаларын орнотуу, асфальт төшөө үчүн техника сатып алуу, анын ичинде Банктардын 
өздөштүрүлбөгөн лимиттери. 

РОССИЯ-КЫРГЫЗ ӨНҮГҮҮ ФОНДУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК
ТАРМАКТАРГА НАСЫЯ БЕРҮҮ БОЮНЧА ИШ-АРАКЕТТЕРИ
(31.12.2016-ЖЫЛГА КАРАТА)

№ Насыя берүү багыттарынын аталышы

Бардык 
жактырылган 
долбоорлор, 
анын ичинде 
берилгендери

Долбоорлордун 
саны

(бирдиктер менен)
млн 

АКШ долл.
1 Түз каржылоо 92,44 23

2
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары 
аркылуу чакан жана орто бизнес  субъектилерин 
каржылоо

82,108 614

Каржылоонун бардык көлөмү, АКШ доллары менен 174,548 637

Маалымат булагы: РКӨФ дайындары

Маалымат булагы: РКӨФ дайындары
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«ПРОД ИМПЕКС» КОНСЕРВАЦИЯЛАНГАН МӨМӨ-
ЖЕМИШ ЖАНА ЖАШЫЛЧА ЗАВОДУ

КАНТ ЗАВОДДОРУ
«КОШОЙ» ДА «КАЙЫҢДЫ КАНТ»

«ТЕКСТИЛЬ ТРАНС»
ТЕКСТИЛЬ ФАБРИКАСЫ

• РКӨФ КАРЖЫЛООСУ $ 7 544 680
• ЖАҢЫ ЖУМУШ ОРУНДАРЫНЫН САНЫ 123
• ФАБРИКАНЫН АЙМАГЫ 4 ГА
• САТУУ РЫНОГУ
   КЫРГЫЗСТАН, РОССИЯ
• СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК НАТЫЙЖАЛАР:
   ИМПОРТТУН ОРДУН АЛМАШТЫРУУ
   АТААНДАШТЫКТЫ КӨБӨЙТҮҮ
   АТА МЕКЕНДИК ТИГҮҮ ӨНДҮРҮШҮ
   КЕЗДЕМЕЛЕРДИ ЭКСПОРТТОО

• РКӨФ КАРЖЫЛООСУ  $15, 5 МЛН
• САТУУЛАРДЫН КӨЛӨМҮ $65 МЛН/ЖЫЛЫНА
• ЕАЭБ ӨЛКӨЛӨРҮНӨ ЭКСПОРТТОО 30%
• КЫЗЫЛЧАНЫ КАЙРА ИШТЕТҮҮНҮН КӨЛӨМҮ 
СУТКАСЫНА 2800 ТОННА
• КЫЗЫЛЧА ӨСТҮРҮҮЧҮЛӨРДҮН САНЫ 20 000ГЕ 
ЖЕТЕТ
• ИМПОРТТУН ОРДУН АЛМАШТЫРУУ 100%

• РКӨФ КАРЖЫЛОО $ 3 909 450
• ЖАҢЫ ЖУМУШ ОРУНДАРЫНЫН САНЫ  65 
• ЧИЙКИ ЗАТ САТЫП АЛУУ:
   АЙМАКТАРДАГЫ ЖЕКЕ МЕНЧИК ДЫЙКАНДАР: 
   ЫСЫК-КӨЛ, ОШ ЖАНА БИШКЕКТИН АЙЛАНА ТЕГЕРЕГИ
• СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК НАТЫЙЖАЛАРЫ:
  ЕАЭБ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨ ЭКСПОРТ ЖАНА ТОВАР
  ЖҮГҮРТҮҮНҮ  КӨБӨЙТҮҮ 
  ӨЛКӨНҮН АЙМАКТАРЫНЫН ӨНҮГҮҮСҮ
  КР ПРОДУКЦИЯЛАРЫН ТЫШКЫ РЫНОКТОРГО ЧЫГАРУУ 

ИРИ ДОЛБООРЛОР

«КВАРЦ КОМПАНИ» МЕТАЛЛУРГИЯЛЫК
КРЕМНИЙ ӨНДҮРҮШҮ

• РКӨФ КАРЖЫЛООСУ $2 150 000
• ЖАҢЫ ЖУМУШ ОРУНДАРЫНЫН САНЫ 80
• ГЕРМАНИЯГА ЭКСПОРТТОО 100%
• СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК НАТЫЙЖАЛАР:
   АЙМАКТЫ ӨНҮКТҮРҮҮ
   ЖАРЫМ ӨТКӨРГҮЧТҮҮ ӨНӨР
   ЖАЙЫН ӨНҮКТҮРҮҮ   
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«PAPER COMPANY» КАГАЗ
САЛФЕТКАЛАРЫНЫН ӨНДҮРҮШҮ

АЯЛ КИЙИМДЕРИН ТИГҮҮ БОЮНЧА
ТИГҮҮ ӨНДҮРҮШҮ

ТББ ЗАВОДУНДА ЖАБУУЧУ БЕТОН
ПЛИТАЛАРЫН ЧЫГАРУУ

ЖЫГАЧ БУЮМДАРЫНЫН ӨНДҮРҮШҮ

• РКӨФ КАРЖЫЛООСУ 16 550 000  СОМ
• ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮК 50 ТОНН/АЙЫНА
• ЖАҢЫ ЖУМУШ ОРУНДАРЫНЫН САНЫ 30
• ЧИЙКИ ЗАТ САТЫП АЛУУ:
   ЕАЭБ, ТҮРКИЯ ӨЛКӨЛӨРҮ
• ЖАБДУУ:
   ИТАЛИЯ, КЫТАЙ, ТҮРКИЯ
• САТУУ РЫНОГУ
   ТАЖИКСТАН, РОССИЯ, КАЗАКСТАН 
• БИШКЕК ШААРЫНЫН МЫКТЫ ЭКСПОРТТООЧУ

• РКӨФ КАРЖЫЛООСУ $ 570 000
• ЖАҢЫ ЖУМУШ ОРУНДАРЫНЫН САНЫ 80
• САТУУ РЫНОГУ
   КЫРГЫЗСТАН, РОССИЯ, КАЗАКСТАН, ӨЗБЕКСТАН
• СЫРЬЁ САТЫП АЛУУ
   КЫРГЫЗСТАН

•  РКӨФ КАРЖЫЛООСУ 30 МЛН СОМ
•  ЖАҢЫ ЖУМУШ ОРУНДАРЫНЫН САНЫ 164
•  ЗАВОДДУН АЙМАГЫ 12 ГА
•  ЦЕМЕНТ САТЫП АЛУУ:
    КАНТ ЦЕМЕНТ-ШИФЕР ЗАВОДУ
•  КУМ ЖАНА МАЙДА ТАШ КАЗЫП АЛУУ:
    ЫСЫК-АТА РАЙОНУНДАГЫ 2 КАРЬЕР

•  РКӨФ КАРЖЫЛООСУ 5,5 МЛН СОМ 
•  ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮК
   50 М3 ЖЫГАЧ/АЙЫНА
•  СЫРЬЁ САТЫП АЛУУ
   «ЗЕЛЕНСТРОЙ», БИШКЕК
•  ЖАБДУУ
   ГЕРМАНИЯ
   РОССИЯ
   ТҮРКИЯ
   КЫТАЙ

ЧОБ ДОЛБООРЛОР



"PAPER COMPANY" ЖЧКСЫ, БИШКЕК Ш.
КАГАЗ САНИТАРДЫК-ГИГИЕНАЛЫК

БУЮМДАРДЫН ӨНДҮРҮШҮ



ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖАНА ДОЛБООРЛОР БОЮНЧА  ИШ-АРАКЕТТЕР  • 19

НАСЫЯ АЛГАН БИЗНЕСТИН ТYРY

НАСЫЯ КАРАЖАТТАРЫ
ЭМНЕГЕ ЖУМШАЛДЫ*

НАСЫЯ КАРАЖАТТАРЫ
КАЙДА БАГЫТТАЛДЫ*

ДАЯРДЫК ДЕҢГЭЭЛИ

ДОЛБООРЛОР БОЮНЧА МААНИЛҮҮ САНДАР

ИШКЕ АШЫРУУ 
БАСКЫЧЫНДА

ИШКЕ 
АШЫРЫЛГАН

57%
43%

ЧОБ ИРИ
БИЗНЕС

47% 53%

70%

30%

ИШТЕП ЖАТКАН 
ӨНДҮРҮШТҮ 

МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО

ЖАҢЫ
ƟНДYРYШТY

ТYЗYY

01.01.2017-Ж., КАРАТА*

60%
ЖАБДУУ САТЫП 

АЛУУГА

КУРУЛУШ
МОНТАЖДОО

ИШТЕРИ

40%

Чакан жана орто бизнес
долбоорлорун каржылоо 

КРЕДИТ
ПОРТФЕЛИНИН

47%



«ТЕГИРМЕНТИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯЛАРЫ» ЖЧКСЫ,
КЕМИН РАЙОНУ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ӨНДҮРҮШҮ



ФИНАНСЫ БАЗАРЛАРЫНДАГЫ ИШМЕРДҮҮЛҮК ЖАНА КАЗНАЧЕЙ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ • 21

 Фонддун убактылуу эркин каражаттарын башкаруу Уставка, 
ошондой эле Фонддун башка ички нормативдик документтерине ылайык 
ишке ашырылган.
 Фонддун убактылуу бош каражаттарын жайгаштыруунун негизги 
максаты алардын сакталуусун камсыздоо болуп эсептелди. Ошол эле учурда 
Фонддун убактылуу бош каражаттарын жайгаштыруунун башкы шарты катары 
тез сатылып кетүү жөндөмдүүлүгү жана киреше алуудагы ишенимдүүлүк 
боюнча артыкчылыктар болду. 
 Фонддун казначей портфелинин негизги параметрлерин аныктоо 
боюнча стратегиялык чечимдер Фонддун Кеңеши тарабынан кабыл алынды. 
Ошол эле учурда Фонддун Башкармалыгы инструменттерди тандоо, 
көлөмдөр жана убактылуу бош каражаттарды Фонддун Кеңеши тарабынан 
кабыл алынган чектөөлөрдүн алкагында жайгаштыруунун мөөнөттөрүнө 
жооп берди. 
 2016-жылдын ичинде Фонд тарабынан убактылуу бош каражаттарды 
инвестициялоо тууралуу чечим эл аралык финансылык жана товар-
сырьё рынокторундагы кырдаалды эске алуу менен кабыл алынып жатты. 
Конъюнктурага баа берүү, ошондой эле Россия Федерациясынын, АКШнын 
экономикасынын, энергия алып жүрүүчүлөр рыногунун, ошондой эле 
геосаясий кырдаалдын өнүгүү келечектерине анализ жүргүзүү туруктуу 
негизде жүргүзүлүп турду. 
 Инвестициялык портфель каражаттары насыя рейтинги «Standard 
and Poor ’s» же «Fitch Ratings» рейтинг агенттиктеринин классификациясы 
боюнча “ВВ-” деңгээлинен төмөн эмес болгон же  «Moody's Investors Ser-
vice» рейтинг агенттигинин классификациясы боюнча “ВаЗ” деңгээлиндеги 
мамлекеттик жана корпоративдик облигацияларга жайгаштырылды. 
 2016-жылы Фонд тез сатылууга жөндөмдүү келген финансы 
документтерин тең салмактоого убактылуу бош каражаттарды мөөнөттүү 
аманаттарга жайгаштырууну азайтуу менен көңүл борборун бургандыгын 
белгилей кетүү керек . Фонд баалуу кагаздар менен жасалган операцияларды 
Россия Федерациясы жана Кыргыз Республикасынын финансы институттары 
менен биргеликте жүргүздү.  
 Фонддун убактылуу бош каражаттарын башкарууну жөнгө салуучу 
ички укуктук-ченемдик актыларды кайра карап чыгуу жана жакшыртуу 
боюнча иш жүргүзүлдү. 
 2016-жылы Фонд, ошондой эле убактылуу бош каражаттарды Кыргыз 
Республикасынын АКШ доллары менен номинацияланган суверендүү 
облигацияларына жайгаштыруу менен эмитенттердин тизмесин кеңейтти. 
Фонд Кыргыз Республикасынын финансы рыногун өнүктүрүүгө өлкөнүн 
финансы институттарына чет өлкөлүк валюта менен номинацияланган карыз 
инструменттери менен жаңы операцияларды жайылтууга кызматташтык 
менен күч-аракетин жумшоого ниеттенет. 

ФИНАНСЫ БАЗАРЛАРЫНДАГЫ ИШМЕРДҮҮЛҮК
ЖАНА КАЗНАЧЕЙ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ   

2016-
жылы Фонд 
КРнын 
суверендүү 
облигация-
ларына 
убактылуу бош 
каражаттарды 
жайгаштырды

$174,5
МЛН



"КЫРГЫЗ КОРМ" ЖЧКСЫ, БИШКЕК Ш.
АРАЛАШ ТОЮТ, ӨСҮМДҮК ӨСТҮРҮҮ, МАЛ БАГУУНУ 

ӨНДҮРҮҮ ЖАНА ИШКЕ АШЫРУУ
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 2016-жылы Фонд тарабынан иштелип чыккан стратегия 
боюнча каржылоо, инвестицияларды тартуу, насыя ишмердүүлүгүнүн 
алкагында долбоорлорду биргелешип каржылоо үчүн негиздерди аныктоо, 
узак мөөнөттү инвесторлорду издөө, ошондой эле  Кыргыз Республикасына 
Фонддун финансылык ортомчулугу менен жабдууларды жана технологияларды 
тапшыруулар боюнча ишмердүүлүк ишке ашырылган.
 2016-жылдын ичинде Фонд  “Өнүктүрүү жана тышкы экономикалык 
ишмердүүлүк Банкы (Внешэкономбанк)” МК, ошондой эле  “Долбоордук 
каржылоонун Федералдык борбору” ААКсы сыяктуу россиялык өнөктөштөр 
менен долбоордук ишмердүүлүктүн алкагында кызматташууну улантты. 
Өз ара түшүнүшүү, кызматташуу жана өз ара аракеттенишүү тууралуу 
Меморандумдарга/Макулдашууларга төмөндөгү институттар менен кол 
коюлду: 

•
•
•
•
 

 Ошондой эле Россия Федерациясынын Экономикалык өнүктүрүү 
министрлиги жана Россия-Кыргыз Өнүгүү Фондунун ортосунда өз ара 
түшүнүшүү жана кызматташуу тууралуу Меморандумду иштеп чыгуу боюнча 
ишти дагы белгилей кетүү зарыл. 
 2016-жылдын сентябрь айында Фонд Чехия Республикасынын 
Элчилиги менен биргеликте Тышкы иштер министрлиги, Айыл чарба 
министрлиги, Чехия Республикасынын Өнөр жай жана соода министрлигинин 
өкүлдөрүнүн, ошондой эле 40тан ашык алдыңкы чехиялык өндүрүүчү-
компаниялардын катышуусунда Кыргыз-Чехия экинчи бизнес форумун 
өткөрдү. Бул форумдун жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасына 
чехиялык жабдууларды жана технологияларды тапшырууга бир катар 
келишимдерге кол коюлду. Ушул тапта Фонддун насыя портфелинде Чехия 
Экспорттук Банкы менен биргеликте ишке ашырылган 2 долбоор бар. 
 2016-жылдын декабрында жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгында 
Евразия Өнүктүрүү Банкы Фондго 50 млн АКШ доллары суммасындагы насыя 
линиясын Фонд тарабынан каржыланган инвестициялык долбоорлорду 
бекемдөө максаттарында берүүнү бекитти.
 Фонд Венгриянын Эксимбанкы, Венгрия улуттук соода үйү, ошондой 
эле Австриялык Контролдук Банкы менен ишкер өз ара мамилелерди түздү. 
Ошондой эле Фонд бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен 
биргеликте Фондду Польша Республикасынын Кыргыз Республикасына 
жардам менен байланышкан алкакта берилген 40 млн евро суммасындагы 
насыянын оператору катары аныктоо маселесин иштеп жатат. 
 Фонд өзүнүн эл аралык ишмердүүлүгүнүн алкагында Кыргыз 
Республикасынын чарба жүргүзүүчү субъектилерин биргелешип каржылоо 
максатында өнөктөштөрдүн айланасын кеңейтүү боюнча мындан ары  иш-
чараларды өткөрүүнү пландайт. 
 Ошол эле учурда Фонддун эл аралык ишмердүүлүгүндөгү 
артыкчылыктуу милдеттердин бири россиялык өнүктүрүү институттары жана 
бизнес коомчулуктары менен кызматташууну мындан ары кеңейтүү  болуп 
кала бере тургандыгын белгилейбиз. 

ЭЛ АРАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮК

Европа Реконструкциялоо жана Өнүктүрүү Банкы – 2016-жыл 7- апрель;
Евразия Өнүктүрүү Банкы – 2016-жыл 27-сентябрь;
Чехия Экспорттук Банкы – 2016-жыл 28-сентябрь; 
Кыргыз Республикасынын Жамааттарды Өнүктүрүү жана Инвестициялоо 
Агенттиги – 2016-жыл 28-ноябрь.
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АЙЫЛ ЧАРБАСЫ

ЭКОЛОГИЯЛУУЛУК, ӨНДҮРҮШ 
КУБАТТУУЛУКТАРЫН МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО. 

ЖОГОРКУ КОШУМЧА БАА, ТЕРЕҢ КАЙРА 
ИШТЕТҮҮ. ИРИЛЕШТИРҮҮ
ЖАНА ЭКСПОРТКО ЧЫГУУ

МАШИНАКУРУУ/
ЭЛЕКТРОНИКА, ХИМИЯ

ТАРМАКТЫ МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО 
ЖАНА ӨНҮКТҮРҮҮ. ИННОВАЦИЯЛЫК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖАНА ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК 
КОМПАНИЯЛАРДЫ ЭКСПОРТТУК  

РЫНОКТОРГО ЧЫГУУ МЕНЕН ТАРТУУ. 
ӨНДҮРҮШТҮ ЛОКАЛИЗАЦИЯЛОО 

ШААРЛАРДЫН 
ИНФРАСТРУКТУРАСЫ

ШААРЛАРДЫН ЖАНА КАЛКТУУ ПУНКТТАРДЫН 
ИНФРАСТРУКТУРАСЫН МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО 

ЖАНА АВТОМАТТАШТЫРУУ:
ЭНЕРГОЖАБДУУ;

СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО ЖАНА КАНАЛИЗАЦИЯ;
ТИРИЧИЛИК КАЛДЫКТАРЫН УТИЛДЕШТИРҮҮ;

МАМЛЕКЕТТИК-МЕНЧИК ӨНӨКТӨШТҮК
БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫН ӨЗГӨРТҮҮ.

ЖЕҢИЛ ӨНӨР ЖАЙ
 

ИШТЕП ЖАТКАН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫН 
ИННОВАЦИЯЛУУЛУГУ. КЫЙЛА ТАТААЛ ДАЯР 

ПРОДУКЦИЯ ЧЫГАРУУ.
ЭКСПОРТКО БАГЫТ АЛУУ.

КАРЖЫЛООНУН АРТЫКЧЫЛЫКТУУ ТАРМАКТАРЫ
БИЗ КАНДАЙ ДОЛБООРЛОРДУ КАРЖЫЛАЙБЫЗ?
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2016-жылы иштелип чыккан стратегияга ылайык
Фонд тарабынан төмөндөгүлөр боюнча ишмердүүлүк ишке ашырылган:
• каржылоону жана инвестицияларды тартуу,
• насыя ишмердүүлүгүнүн алкагында долбоорлорду биргелешкен каржылоо үчүн негиздерди түзүү,
• узак мөөнөттүү инвесторлорду издөө,
• Кыргыз Республикасына жабдууларды жана технологияларды тартуу

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАСЫНЫН
АРТЫКЧЫЛЫКТУУ ТАРМАКТАРЫ

АЙЫЛ
ЧАРБАСЫ    

ЖЕҢИЛ
ӨНӨР ЖАЙЫ

ШААР ЖАНА 
АЙЫЛДАРДЫН 

ИНФРАСТРУКТУРАСЫН 
ӨНҮКТҮРҮҮ

МАШИНА КУРУУ, 
ЭЛЕКТРОНИКА, ХИМИЯ

Фонд – Кыргызстандын артыкчылыктуу
тармактарын колдоо үчүн экономикага
ресурстарды тартуунун катализатору

ӨНҮКТҮРҮҮ 
ИНСТИТУТТАРЫ

ЭКСПОРТТУ КОЛДОО 
ИНСТИТУТТАРЫ

ТЕХНИКАЛЫК 
КОНСУЛЬТАНТТАР



"ЭЛЛЕГИЯ" ЖЧКСЫ, БИШКЕК Ш.
ИЙИЛЧЭЭК ПОЛИМЕРДИК МАТЕРИАЛДАРДАН 

ЖАСАЛГАН ПРОДУКЦИЯНЫ ӨНДҮРҮҮ
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 Тобокелчиликтерди жана капиталды башкаруу системасы 
(мындан ары – тобокелчиликтерди башкаруу системасы) Фонддун 
башкаруусунун жалпы системасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат 
жана Фонддун Стратегиясын ишке ашыруунун алкагында туруктуу өнүгүүнү 
камсыздоого, ошондой эле бардык катышуучулардын, анын ичинде Фонддун 
кредиторлорунун жана контрагенттеринин кызыкчылыктарын адекваттуу 
түрдө коргой турган тобокелчиликтердин ылайыктуу деңгээлин камсыздоого 
жана колдоого багытталган. 
 Фонддун Кеңеши ишмердүүлүктүн негизги багыттарын, стратегиялык 
максаттарды жана милдеттерди, тобокелчиликтерди башкаруу стратегиясын 
жана саясатын, лимиттик жана башка башкы саясаттарды, риск-менеджменттин 
иштөө эрежесин жана тартибин аныктайт. 
 Фонддун башкармалыгы тобокелчиликтерди башкаруу системасынын 
учурдагы ишин камсыздайт, Фонддун бизнес-процессинде тобокелчиликтерди 
башкаруу системасын интеграциялоону уюштурат. 
 2016-жылы  тобокелчиликтерди башкаруунун толук баалуу системасы 
курулган. Анын ичинде тобокелчиликтерди башкаруу процессин жөнгө 
салуучу негизди түзүүчү документтер кабыл алынган: Тобокелчиликтерди 
башкаруу саясаты, Активдерди классификациялоо жана резервдерге эсептөө 
нормаларын аныктоо тууралуу Жобо (РППУ), Операциялык тобокелчиликтер 
тууралуу жобо, Фонддун операциялары боюнча насыя коркунучун алып 
жүрүүчү тобокелчилик-кошумчаны аныктоо тартиби, карыз алуучулардын 
финансылык абалын баалоо ыкмасы, ошондой эле тобокелчиликтерди 
башкаруу боюнча башка жергиликтүү ченемдик актылар.
 Ошондой эле тобокелчиликтерди башкаруунун толук баалуу 
системасы жана Фонддун Башкармалыгы жана Фонддун Кеңеши үчүн 
үзгүлтүксүз отчеттуулук системасы курулган, анда Фонддун ишмердүүлүгүнө 
мүнөздүү келген негизги тобокелчиликтер талдоого алынып, ошондой эле 
аларды азайтуу боюнча сунуштар түзүлөт. 
 Отчеттук жылдагы артыкчылыктуу багыттардын бири Фонддун насыя 
тобокелчилигин башкаруу болду. Ошондой эле  насыя тобокелчилигине 
дуушар болгон активдер боюнча күтүлүп жаткан жоготууларды жабуунун 
системасы иштелип чыккан. 
 Фонддогу операциялык тобокелчиликтерди башкаруунун 
алкагында 2016-жылы операциялык тобокелчилик учурлары, ошондой эле 
операциялык тобокелчиликти азайтуу боюнча мүмкүнчүлүктөр тууралуу ички 
маалыматтарды топтоо процесси жайылтылган.
 2017-жылы Фонд  финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарты 
(ФОЭС) 9-стандартка өтүү үчүн даярдоо иш-чараларын аягына чыгарууну 
пландап жатат, бул насыя тобокелчилигин баалоо системасын мындан ары 
өнүктүрүүгө көмөктөшмөкчү. Көз карандысыз экспертиза, ошондой эле 
Фонддун тобокелчилик-менеджментинин Фонддун башкаруу органдары 
тарабынан каралып жаткан долбоорлордун алкагындагы сунуштары насыя 
тобокелчилигинин жалпы деңгээлин азайтууга түрткү бергендигин белгилей 
кетүү абзел.
 2017-жылга карата тобокелчиликтерди башкаруу системасынын 
негизги милдеттери төмөндөгүлөр болуп саналат:

• Тобокелчиликтерди башкаруу боюнча процесстерди андан ары 
жакшыртуу;

• Тобокелчиликтерди башкаруу стратегиясын, Фондду Өнүктүрүү 
стратегиясы менен 2021-жылга чейин макулдашылган экономикалык 
нормативдер жана лимиттер системасын жайылтуу;

• Мыкты эл аралык стандарттарга негизделген, анын ичинде ФОЭС 
9-стандартка өтүүнүн алкагындагы тобокелчиликтерди баалоо жана 
көзөмөлдөөнүн заманбап ыкмаларынын жайылтуу. 

ТОБОКЕЛЧИЛИКТЕРДИ 
БАШКАРУУ

Тобокелчилик-
терди
башкаруунун
толук баалуу 
системасы жана 
үзгүлтүксүз 
отчеттуулук 
системасы



АСКАР ЖУМАГУЛОВДУН СҮРӨТҮ
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 “Жашыл стандарттарды” жайылтуу жана сактоо заманбап 
коомду өнүктүрүүнүн базалык принциптери болуп саналат, ошондой 
эле  кызматташуунун эл аралык аспектилеринин басымдуу көпчүлүгүнүн 
негизинде жатат. Өз кезегинде Фонд өзүнүн ишмердүүлүгүндө бизнес-
коомчулуктарга жана мамлекеттик органдарга долбоорлорду ишке ашыруу 
учурунда “жашыл технологияларды” жайылтууну жана илгерилетүүнү 
активдештирүү жана түрткү берүү маселелерине көмөктөшөт.
 Иштеп жаткан ички ченемдик документтерге ылайык , Фонд ишке 
ашыруунун жыйынтыгында курчап турган чөйрө булганбаган, Кыргыз 
Республикасынын калкынын эмгектенүү жана жашоосунун социалдык 
шарттары начарлабаган долбоорлорду кароого кабыл алды жана каржылады.
Андан тышкары Фонд тарабынан каралып жаткан долбоорлорго 
коррупцияга каршы экспертиза жасоо боюнча иш-чаралар туруктуу негизде 
жүргүзүлгөн, анын жардамы аркылуу коррупциялык көрүнүштөргө жана 
кызыкчылыктардын кагылышууларына бөгөт коюлуп турду. 
 Ошондой эле Фонд инвестициялык долбоорлорду каржылоону 
ишке ашырбагандыгын, ошондой эле акча каражаттарын уюмдар тарабынан 
чыгарылган инструменттерге жайгаштырбагандыгын белгилей кетүү зарыл:

• мажбурланган эмгекти жана балдар эмгегин пайдалануучуларга; 
• тамеки жана алкоголь продукциясын өндүрүүнү жана жайылтууну ишке 

ашыруучуларга;
• оюн бизнесин көздөгөндөргө;
• Фонддун катышуучу-мамлекеттеринин мыйзамы же эл аралык 

конвенциялар тарабынан тыюу салынган, ресурстардын биологиялык 
көп түрдүүлүгүн же маданий мурастарды коргоого тиешелүү болгон 
ишмердүүлүктүн түрлөрүн ишке ашыруучуларга.

 Фонддун миссиясын жана статусун эске алуу менен инвестициялык 
каржылоо акырында өлкөнүн калкынын жашоо деңгээлин, иш менен камсыз 
болуу деңгээлин ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын 
социалдык камсыздалуу деңгээлин жогорулатууга көмөктөшүү максатында 
берилди.

СОЦИАЛДЫК ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК 
ЖООПКЕРЧИЛИК ПРИНЦИПТЕРИН САКТОО

Жашоо
деңгээлин, 
иш менен 
камсыздалууну, 
социалдык 
жактан камсыз 
болууну 
жогорулатуу



"ТЕКСТИЛЬ ТРАНС" ЖЧКСЫ, ТОКМОК Ш.
ТРИКОТАЖ КЕЗДЕМЕЛЕРИН ӨНДҮРҮҮ
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 2016-жылдын 3-кварталында бекитилген Фонддун 
2017-жылга карата Өнүктүрүү Стратегиясынын концепциясында төмөндөгү 
багыттар боюнча иш-чараларды өткөрүү пландалып жатат:

• Россия, Чехия, Венгрия, Польша, Түркия, КЭРден келген инвесторлор 
менен Фонддун өнөктөштүгүн иштеп чыгуу;

• башка институттар менен биргеликте кош каржылоо үчүн 5 долбоорду 
тандоо;

• Фонддун жаңы 5 маанилүү кардарын тартуу;
• долбоорлорду издөө жана тандоо технологияларын жайылтуу;
• ресурстарды тартуу технологиясын жайылтуу;
• маалыматтык-аналитикалык сервис;
• жыйынтыктар боюнча түрткү берүү системасы;
• кардарлар менен өз ара мамилелерди башкаруу системасын жайылтуу 

(CRM).

 2017-ж., аягына карата Фонд  жактырылган долбоорлордун көлөмүн 
267млн АКШ  долларына чейин жеткирүүнү пландап жатат. Ошол эле учурда 
Кыргыз Республикасынын ишканаларын түз каржылоо боюнча жактырылган 
долбоорлордун портфели жылдын аягында 163 млн АКШ долларынын 
чегинде боло тургандыгы күтүлүп жатат, ал эми коммерциялык банктарга 
чакан жана орто бизнести колдоо программасы боюнча насыянын көлөмү 
104 млн АКШ долларга чейин болмокчу. 
 ЧОБ субъектилерин каржылоо Программасын насыя берүү жаатында 
ишке ашыруу максатында Фонд Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынан 
ресурстарды тартууну тез сатылуу жөндөмдүүлүгү жогору болгон активдерди 
күрөөгө коюу менен, ошондой эле Фонддун өнөктөш-банктарына Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктарынын ичинен ресурстарды берүүнү 
улантууну пландап жатат.
 Фонд, ошондой эле Кыргыз Республикасынын адистештирилген 
финансы институттары жана ири банктарынын капиталына көбүрөөк камтуу 
жана финансы ресурстарын акыркы алуучуларга чейин жеткирүү, ошондой 
эле финансы ресурстарын мобилдештирүү жана натыйжалуу пайдалануу 
максатында катышуу маселесин кароону пландайт.
 Ушул жылы Фонд насыя берүү процессине тартылбаган убактылуу 
бош каражаттарды Фонддун ченемдик документтери тарабынан аныкталган 
ишенимдүү инструменттерге жайгаштырууну улантат. Фонд ошондой эле  
каражаттарды жайгаштырууга болгон талаптарды эл аралык финансылык 
рыноктордогу кырдаалга жараша үзгүлтүксүз түрдө кайра карап чыгууну 
пландап жатат. 
 Долбоордук ишмердүүлүктүн алкагында карыз алуучулар менен 
өз ара аракеттенишүүнү жакшыртуу максатында бизнес-долбоорлорду 
даярдоонун сапатын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү боюнча иш 
жүргүзүүнү пландайт. 
 2017-жылы Фонд Кыргыз Республикасынын финансы институттарына 
насыя берүү рыногун жана өлкөнүн финансы рыногунун ажырагыс бөлүгү 
болуп саналган баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүүдө көмөктөшүү боюнча 
иш-чараларды өткөрүүнү пландайт.
 Фонд мамлекеттик органдардын атынан өнөктөштөр, ошондой эле 
Кыргыз Республикасынын бизнес коомчулугу менен Фонддун Өнүктүрүү 
стратегиясынын иштелип чыккан концепциясынын максаттарын жана 
милдеттерин ишке ашыруунун алкагында активдүү өз ара аракеттенишүүнү 
улантууну пландап жатат. 
 Мындан тышкары Бириккен Улуттардын Уюму, Бүткүл дүйнөлүк 
банк , Азия өнүктүрүү банкы, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү 
банкы, Эл аралык валюта фонду жана башка эл аралык уюмдар мүчө болгон 
Кыргыз Республикасын өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн Координациялык 
кеңешинин катышуучусу болгон Фонд Кыргыз Республикасын экономикалык 
өнүктүрүүнүн стратегиялык документтерин иштеп чыгуу боюнча ишке 
активдүү катышууга ниеттенет. 

2017-ЖЫЛГА КАРАТА
ИШМЕРДҮҮЛҮК ПЛАНДАРЫ

2017-ж., аягына 
карата Фонд  
жактырылган 
долбоорлордун 
көлөмүн 267млн 
АКШ  долларына 
чейин
жеткирүүнү 
пландап жатат. 
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2017-ЖЫЛГА КАРАТА
ИШМЕРДҮҮЛҮК ПЛАНДАРЫ

ЖАКТЫРЫЛГАН 
ДОЛБООРЛОРДУН КӨЛӨМҮН 
267 МЛН АКШ  ДОЛЛАРЫНА 

ЧЕЙИН ЖЕТКИРҮҮ 

ЭЛ АРАЛЫК ФИНАНСЫ
ИНСТИТУТТАРЫНАН РЕСУРСТАРДЫ

ТАРТУУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН
ИШКЕ КИРГИЗҮҮ  

ДОЛБООРДУК КЕҢСЕ, 
КАРЖЫЛООНУ ТАРТУУ ЖАНА 

ДОЛБООРЛОРДУ ТҮЗҮҮ

КАРДАРЛАР МЕНЕН ӨЗ АРА 
МАМИЛЕЛЕРДИ БАШКАРУУ 
СИСТЕМАСЫН ЖАЙЫЛТУУ 

(CRM);

ФОНДДУН КЫЗМАТКЕРЛЕРИ ҮЧҮН 
НАТЫЙЖАЛУУЛУКТУН НЕГИЗГИ 
КӨРСӨТКҮЧТӨРҮ (KPI)  ТУТУМУН 

ИШКЕ КИРГИЗҮҮ

КОММЕРЦИЯЛЫК 
БАНКТАРГА ЧАКАН ЖАНА 
ОРТО БИЗНЕСТИ КОЛДОО 
ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА 

НАСЫЯНЫН КӨЛӨМҮ 
104 МЛН АКШ ДОЛЛАРГА 

ЧЕЙИН ЖЕТКИРҮҮ

"КВАРЦ КОМПАНИ" ЖЧКСЫ, ТАШ-КӨМҮР Ш.



"КВАРЦ КОМПАНИ" ЖЧКСЫ, ТАШ-КӨМҮР Ш.
МЕТАЛЛУРГИЯЛЫК КРЕМНИЙ ӨНДҮРҮШҮ
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