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РОССИЯ-КЫРГЫЗ ӨНҮГҮҮ ФОНДУ ТУУРАЛУУ 

Фонд инвестициялык 
кызматташтыкты 
кеңейтүүнүн, Кыргыз 
Республикасынын 
экономикасын жаңылап 
өнүктүрүүнүн таасирдүү 
куралы болуп эсептелет. 
Россия-Кыргыз өнүгүү фонду Кыргыз Республика-
сынын жана Россия Федерациясынын  
Өкмөттөрүнүн ортосундагы «Евразиялык эконо-
микалык интеграция шартында экономикалык  
кызматташууну өнүктүрүү жөнүндө» 2014-жылдын 
29-майындагы Келишимине, Кыргыз Республи-
касынын жана Россия Федерациясынын Өкмөт-
төрүнүн ортосундагы « Россия-Кыргыз өнүгүү 
фонду жөнүндө» 2014-жылдын 24-ноябрындагы 
Келишимине ылайык түзүлгөн. 

Фонд Кыргыз Республикасы менен Россия Феде-
рациясынын ортосунда экономикалык кызматта-
шууга көмөк көрсөтүү, Кыргыз Республикасынын 
экономикасын жаңылоо жана өнүктүрүү, евра-
зиялык экономикалык интеграцияга Тараптардын 
катышуусу менен шартталган мүмкүнчүлүктөрдү 
оң натыйжалуу пайдалануу максатында түзүлгөн. 

Фонд эл аралык уюм – эл аралык укук субъекти 
болуп эсептелет. 

Фонд инвестициялык кызматташтыкты кеңей-
түүнүн, Кыргыз Республикасынын экономикасын 
жаңылап өнүктүрүүнүн таасирдүү куралы болуп 
эсептелет. ЕАЭБге мүчө болуунун шарттарына 
ылайыкташтыруу боюнча атайын каржылык 
институтту түзүү өз убагында жасалган кадам 
болгон. Кыргыз Республикасынын көпчүлүк 
ишкерлери үчүн Фонд анык өндүрүштү өрчүтүүгө 
пайдалуу шарттарды түзө турган узак мөөнөттүү, 
ишеничтүү өнөктөш болуп калды. 

Фонд өзүнүн негизги милдеттери катары эконо-
миканын анык секторуна көмөк көрсөтүү, өнөр 
жайда да, айыл чарбасында да физикалык жана 
моралдык жактан эскирген негизги фонддорду 
алмаштыруу жана техникалык саамалыктарды 
киргизүү деп карайт. Эл аралык каржылык инсти-
тут болуу менен, Фонд Кыргыз Республикасынын 
экономикасына жеңилдетилген каржылык ре-
сурстарды кошумча тартуу үчүн бардык мүмкүн-
чүлүктөрдү пайдаланат. 

Фонд өзүнүн негизги иш-аракеттеринин алка-
гында аткарып жаткан бардык иш-чаралардын 
топтому Кыргыз Республикасынын туруктуу 
өнүктүрүү боюнча мамлекеттик деңгээлдеги 
документтеринде кабыл алынган максаттарына 
олуттуу деңгээлде шайкеш келет.
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БАШКАРМАЛЫКТЫН ТӨРАГАСЫНЫН КАЙРЫЛУУСУ

БАШКАРМАЛЫКТЫН 
ТӨРАГАСЫНЫН КАЙРЫЛУУСУ

Урматтуу кардарлар жана өнөктөштөр!

Биздин уюм үчүн өткөн жыл Кыргыз Республи-
касынын экономикасын жаңылоого жана өнүк-
түрүүгө багытталган ишкердик демилгелерин 
каржылоо боюнча активдүү аракеттер жүргөндүгү 
менен мүнөздөлөт. 

2017-жылдын аягында Фонд жалпы суммасы  
261 миллион АКШ долларын түзгөн 822 долбо-
орду жактырган. Аталган суммадан 145 миллион 
АКШ доллары Фонд тарабынан түздөн-түз 33 
долбоорду каржылоого бөлүнгөн. 50 миллион 
АКШ доллары көлөмүндөгү каражат Кыргыз 
Республикасынын өкмөтүнүн «Жеткиликтүү 
турак-жай 2015-2020» программасын каржылоо 
максатында чыгарылган Кыргыз Республикасы-
нын Каржы министрлигинин мамлекеттик баалуу 
кагаздарын сатып алууга жумшалган. 

Фонддун өнөктөш банктарынын саны 9дан 13кө 
чейин өсүп, бул өлкөнүн чакан жана орто ишкер-
дигин жеңилдетилген каржылоо менен көбүрөөк 
камсыз кылууга өбөлгө түздү. 

2017-жылы чакан жана орто ишкердик үчүн улут-
тук валютадагы насыялар боюнча үстөк пайыз 
ченеми 12ден 10 пайызга төмөндөтүлгөн. Андан 
тышкары, бакчы фермерлер үчүн жаңы насыялык 
өндүрүм иштелип чыккан. 

Биз Евразиялык өнүктүрүү банкы (ЕАӨБ) менен, 
Россиянын мамлекеттик адистешилген экспорт-
тук-импорттук банкы (“РОСЭКСИМБАНК” АК), 
Венгриялык экспорттук-импорттук банкы, Австри-
янын Көзөмөл Банкы жана Түркиянын экспорт-
тук-насыялык банкы менен кызматташуу жөнүндө 
Меморандумдарга кол койдук. 

2017-жыл Фонддон түз каржыланган жана мурун-
ку жылдары инвестициялык баскычтардан өткөн 
жеңил жана кайра иштетүү жаатындагы өнөр 
жайда бир катар жаңы ири өндүрүштөрдү ачуу 
менен белгилүү болду. Аталган долбоорлорду 
ишке ашыруунун алкагында өндүрүмдөрдү сатуу 
негизинен ЕАЭБ рыногуна багытталган. 

Акырында Фонддун бардык өнөктөштөрүнө кыз-
матташтык үчүн ыраазычылык билдиргим келет. 
Бирге өнүгүү менен, гүлдөгөн Кыргызстанды 
курабыз!

2017-жылы чакан жана 
орто ишкердик үчүн улуттук 
валютадагы насыялар 
боюнча үстөк пайыз 
ченеми 12ден 10 пайызга 
төмөндөтүлгөн. 
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ФОНДДУН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

Фонддун 
Кеңеши

Фонддун 
Башкармалыгы 

Сторчак Сергей Анатольевич 
РФтин каржы министринин орун басары 

Кеңештин Төрагасы

Касымалиев Адылбек Алешович
КРдин каржы министри

Кеңештин мүчөсү 

Алгульян Даниил Валерьевич
РФтин СЭБдин экспортту каржылоо жана документардык 

операциялар боюнча улук вице-президенти
Кеңештин мүчөсү 

Груздев Алексей Владимирович
РФтин өнүктүрүү министринин орун басары 

Кеңештин мүчөсү 

Новиков Артем Эдуардович
КРдин экономика министри

Кеңештин Төрагасынын орун басары

Асрандиев
Эркин Шамшудинович

Башкармалыктын Төрагасы

Арсеньев  
Андрей Сергеевич

Башкармалыктын мүчөсү

Касенов  
Аймен Абдыталипович
Башкармалыктын мүчөсү

Чолпонкулов
Алмазбек Аскербекович
Башкармалыктын мүчөсү

Кудяков Олег Амирович
Башкармалыктын Төрагасынын 

орун басары
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«Текстиль Транс» ЖЧК

Токума кездеменин өздүк наркы төмөндөшүнүн 
эсебинен ата мекендик кийим тигүү өндүрүшүнүн 
сырткы рынокто атаандаштык жөндөмүнүн өсүшү.

Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери алгачкы 
кездеме токуучу фабрика
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«Тегирменти гидроэлектростанциялары» ЖЧК

Гидроэлектр станция иштелип чыккан электр кубатын 
Кыргызстандын жалпы мамлекеттик тармагына берүүгө 
багытталган. 

Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери алгачкы 
чакан ГЭС
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ИНВЕСТИЦИЯЛЫК 
ЖАНА ДОЛБООРЛУК 
ИШ-АРАКЕТТЕРИ

ФОНДДУН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ЖАНА ДОЛБООРЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ
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ФОНДДУН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ЖАНА ДОЛБООРЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ

2017-жылдын 31-декабрына 
карата алганда, Фонд жалпы 
суммасы 261 млн АКШ 
долларын түзгөн  
822 долбоорду жактырган. 
2017-жылы Россия-Кыргыз өнүгүү фонду Кыргыз 
Республикасынын чарбалык менен алектенүүчү  
субъектилерине орто жана узак мөөнөттүү каржы 
ресурстарын берүү менен,  Фонддун Уставында анык-
талган экономиканын артыкчылык орундагы тармак-
тарында долбоорлорду каржылоо боюнча активдүү 
иштерди жүргүзгөн. Долбоорлорду каржылоодо 
Фонддун негизги шарттары болуп өз чыгымын өзү 
актай алуучулук, акы төлөмө, кайтарымдуулук жана 
камсыздуулук эсептелген. 

Фонддун Насыялоо программаларынын алкагында 
каражаттар артыкчылыктуу тармактар деп таанылган 
агро-өнөр жай комплекси, тигүү жана токуу өнөр 
жайы, кайра иштетүү өнөр жайы, тоо-кен жана 
металлургиялык өнөр жай, транспорт тармактарына, 
инфраструктура объектилерине, анын ичинде туризм 
жана медицина инфраструктурасына, о.э. өндүрүш 
тармагындагы башка долбоорлорго негизги каражат-

тарды сатып алууга, алмаштырууга, кеңейтүүгө жана 
жаңылоого багытталган. 

2017-жылдын 31-декабрына карата алганда, Фонд жал-
пы суммасы 261 млн АКШ долларын түзгөн  
822 долбоорду жактырган. Фонддун жактырылган 
портфелинин түзүмүнө түз каржылоо боюнча жалпы 
суммасы 145 млн АКШ долларын түзгөн 33 долбоор, 
чакан жана орто ишкердик субъектилерин Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктары менен 
микро каржылык сектору аркылуу каржылоо програм-
масы боюнча жалпы суммасы 116 млн АКШ долларлык 
789 долбоор кирген. О.э. КРдин Каржы министрли-
гинин мамлекеттик казына облигациялары (МКО-В) 
сатып алынып, алардын жалпы суммасы 50 млн АКШ 
долларын түзгөн. КРдин Каржы министрлигинен 
МКО-В сатып алууга багытталган каражаттан 2,4 млрд 
сом КР өкмөтүнүн «Жеткиликтүү турак-жай 2015-2020» 
программасын ишке ашырууга жумшалган.

Фонддун жактырылган портфелинин тутумун тармак-
тарга бөлгөндө насыялык портфелдин олуттуу бөлүгү  
29%ын өнөр жай өндүрүшү жана кайра иштетүү 
ээлеген (76,6 млн АКШ доллары), агро-өнөр жай ком-
плекси, айыл чарба өндүрүмүн чыгаруу жана кайра 
иштетүү – 21,4%ын (56,0 млн АКШ доллары), туризм 
инфраструктурасы – 12,6%ын (32,9 млн АКШ доллары), 
транспорт жана логистика инфраструктурасы –  
11,7%ын (30,5 млн АКШ доллары) ээлеген.

РКӨФтүн насыялык портфелинин түзүмү
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РКӨФтүн тармактар боюнча долбоорлору

Фонддун алдына коюлган милдеттерди чечүү 
максатында 2017-жылы чарбалык жүргүзүүчү  
субъектилерге каржы берүү боюнча жаңы  
насыялык өндүрүмдөр менен инструменттер  
киргизилген. Атап айтканда, Фонд эл аралык 
каржы институттары жана Кыргыз Республикасы-
нын коммерциялык банктары менен бирге дол-
боорлорду каржылоого өттү. О.э. 2017-жылы иш-
керлердин кенен катмарлары үчүн каржылоонун 
жеткиликтүү болушун камсыз кылууга багытталган 
жаңы насыялык өндүрүмдөр иштелип чыккан.

Каржылануучу долбоорлордун географиясын 
кеңейтүү максатында 2017-жыл ичинде Фонд 
Баткен, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын, Ош, 
Талас жана Чүй областтарында ишкерлер менен 
жолугушууларды өткөргөн. Көчмө иш-чаралар-
да Фонддун жетекчилиги жана долбоорлорду 
каржылоого жооптуу кызматкерлери, жерги-

ликтүү мамлекеттик администрация башчылары 
(республикалык жана областтык деңгээлдеги) 
жана Фонддун өнөктөш банктарынын жетекчи-
лери катышкан. Ишкерлерге Фонддун насыялык 
өндүрүмдөрү берилип, о.э. алар Фонддон каржы 
алуу маселелери боюнча түшүндүрмөлөрдү 
алышкан.

Фонддун инвестициялык-насыялык иш-аракетте-
ри эки багытта жүрдү. Алар: 

• түз каржылоонун алкагында ири инвестиция-
лык насыяларды берүү;

• чакан жана орто ишкердик субъектилерин 
андан ары каржылоо үчүн КРдин каржы-на-
сыялык мекемелерине максаттуу насыяларды 
АКШ доллары жана улуттук валюта түрүндө 
берүү.
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РКӨФтүн аймактар боюнча долбоорлору

Түз каржылоо
Мурдатан инвестициялык каржылоого жетиш-
кен ишканаларды жүгүртүү каражаттары менен 
камсыз кылуу максатында Фонд жаңы насыялык 
өндүрүмдү иштеп чыгып киргизген. 2017-жыл 
ичинде түз каржылоо долбоорлорунун алка-
гында Кыргыз Республикасынын коммерциялык 
банктарынын каражаттары Фонддун бир катар 
долбоорлору боюнча жүгүртмөдөгү каражат-
тарды толуктоо максаттарына тартылган. Мында 
Фонд коммерциялык банктардын алдында на-
сыялык каражаттар кайтарыла тургандыгынын 
кепили катары болгон. Өлкөнүн артыкчылыктуу 
тармактарын өнүктүрүү алкагында, о.э. Фонддун 
уставдык капиталын оң натыйжалуу пайдалануу 
максатында ишкер долбоорлору кайсы тармак-
ка тиешелүүлүгүнө жараша каржылоонун диф-
ференцияланган үстөк пайыздык ченемдерин 
белгилөө жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошого 
жараша Фонддун насыялык өндүрүмдөрү «база-
лык» жана «негизги» категорияларга бөлүнгөн. 
Фонд үчүн негизги тармактардын алкагындагы 
долбоорлорду насыялоонун үстөк пайыздык 
ченеми 4% деңгээлинде белгиленген. Фонд үчүн 
артыкчылыгы төмөнүрөөк тармактардын алка-
гында жабдууларды сатып алууга карата насыялар 
боюнча да үстөк пайыз 4% деп белгиленген, буга 
курулуш иштери кирбейт. Акыркылар үчүн насы-
ялоонун үстөк пайызы 5-7% пайыз көлөмүндө 
белгиленген.

Агро-өнөр жай комплексин өнүктүрүү жана, атап 
айтканда, тармактын ички инфраструктурасын 
өнүктүрүүнүн кластердик түрүн өнүктүрүү маа-
нилүү экендигин түшүнүү менен, «Интенсивдүү 
бакчылык» насыялык өндүрүмү иштелип чыккан. 
Бул айыл чарба багытындагы чектелүү жерлерди 
оң натыйжалуу пайдалануу зарылчылыгы менен 
шартталган. Аталган өндүрүм фермерлерге аз 
кирешелүү башка айыл чарба өсүмдүктөрүнө са-
лыштырмалуу жогорку түшүмдүүлүктүн эсебинен 
өзүлөрүнүн колдо бар жер үлүштөрүнөн эң көп 
пайда табууга мүмкүндүк берет. 

Айыл чарба өндүрүмдөрүн кайра иштетүү тар-
магында жашылча-жемиштерди консервалоо 
заводун куруу боюнча долбоор ийгиликтүү ишке 
ашырылды. Заводдун ишке киргизилиши эмгек-
ке жарамдуу калктын ичинен 5 миңден ашуун 
адамды жумуш орду менен камсыз кылууга мүм-
күндүк берди. Андан тышкары, аталган заводдун 
өндүрүмү негизинен экспортко багытталган, бул 
конкреттүү тармактын жана завод орун алган 
аймактын өнүгүүсүнө олуттуу таасир берет. Дол-
боорду ишке ашыруу жакын жайгашкан аймак-
тардагы фермерлерге айдоо иштеринде ошол 
заводдун суроо-талаптарына карап иш-аракет 
кылууга мүмкүндүк берди.
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О.э. эки кант заводун («Кайыңды-Кант» жана 
«Кошой») жаңылоо жана кайра калыбына 
келтирүү боюнча долбоор ишке ашырылган. 
Натыйжада аталган ишканалар 2017-жылдын 
жыйынтыгы боюнча 700 миң тоннадан ашык 
кант кызылчасын кайра иштетип, 90 миң 
тоннадан ашык шекер өндүргөн. «Кошой» 
заводу мезгилдүүлүк факторун эске алуу менен 
50 миңден ашык жумушчу ордун, анын ичинде 
фермерлер арасында иш орундарын камсыз 
кылууга мүмкүндүк берди. Мындан тышкары, 
долбоор сырттан алынып келчү өндүрүмдүн 
ордун толтурууга багытталган жана республиканы 
өз шекер-канты менен толук камсыз кылат. 
Бул Кыргыз Республикасынын азык-түлүк 
коопсуздугунун олуттуу бөлүгү болуп эсептелет. 
Аталган долбоорду ишке ашыруу фермерлик 
чарбалар өстүрүүчү кант кызылчасына карата 
кепилденген суроо-талапты камсыз кылды.
Фонд кийим тигүү тармагында кебез кездеме 
өндүрүү боюнча долбоорду ишке ашырды. 
Аталган ишкананы толук киргизүү кийим тигүү 
тармагынын бул өндүрүмгө болгон суроо-
талабын 12 пайыз канааттандыра алат. Иш 
кызыган мезгилде заводдо 500гө чейин адам 
эмгектенет. 
О.э. Чүй областында жашылчаларды кайра 
иштетүү жана сактоо боюнча ири логистикалык 
борборду куруу жана ишке киргизүү боюнча 
долбоор ийгиликтүү ишке ашкандыгын белгилөө 
керек. Борборду ишке киргизүү Чүй областынын 
фермерлери үчүн 4 200 тоннадан ашуун 
жашылчаны сактап кайра иштетүүсүнө мүмкүндүк 
берди. Долбоорду ишке ашыруу республиканын 
азык-түлүк коопсуздугуна олуттуу салым кошот 
жана фермерлерге алган түшүмүн кыш-жаз 
мезгилинде сатуунун эсебинен болушунча көп 
пайда табууга мүмкүндүк берет. 
Шире жана суусундуктарды чыгаруу тармагында 
шире өндүрүү боюнча жаңы заманбап завод 
куруу долбоорун түзүмдөштүрүү боюнча 
иш жүргүзүлдү. Аталган ишкана долбоордук 
кубаттуулугуна жеткенде өз өндүрүмү олуттуу 
өсүшүн жана импорттун ордун ээлешин камсыз 
кылат. Долбоорду даярдоо алкагында тартылган 
эл аралык компаниялардын каражаттары 
долбоордун наркынын 34%ын түздү. 
2017-жылы Фонд долбоорлук документтерди 
даярдоо окутуу ж.б. техникалык жардам көрсөтүү 
максаттарында ишкерлер менен чарбалык 
жүргүзүүчү субъектилерге гранттык жардам 
кылууга мүмкүндүк берүүчү ченем документтерин 

кабыл алган, о.э. аталган максаттар үчүн 
каражаттар сакталып ээленген. 
Ишкердикти колдоо боюнча өнөктөштөр жана 
кызыккан тараптар менен бирге жасалган 
иштерди талдап жатып, бүгүнкү күндө Кыргыз 
Республикасынын экономикасын жаңылоо 
жана аны ЕАЭБге кошуу боюнча Фонддун 
активдүү иш-аракеттери оң натыйжаларын бере 
баштагандыгын тастыктоого болот. 

Чакан жана орто ишкердик 
субъектилерин каржылоо
Чакан жана орто ишкердик субъектилери үчүн 
насыя каражаттары өнөктөш коммерциялык 
банктар аркылуу жеңилдетилген үстөк пайыздык 
ченем боюнча берилген. Ал үстөк пайыз улуттук 
валюта менен 10% жана АКШ доллары менен 5% 
түзөт. Мында каржылоо 5 жылдык мөөнөткө бе-
рилген. Белгилей турган нерсе, Фонддун програм-
малары боюнча насыялоонун үстөк пайыз- 
дык ченеми Кыргыз Республикасынын каржы 
рыногундагы үстөк пайыз ченемдеринин жалпы 
деңгээлинен төмөн болду. 

«Чакан жана орто ишкердик субъектилерин 
коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» 
программасынын алкагында Фонддун өнөктөш 
банктары «Айыл Банк» ААК, «РСК Банк» ААК, 
«БТА Банк» ЖАК, «КБ Кыргызстан» ААК, «Кыргыз 
инвестициялык-насыя банкы» ЖАК, «Халык Банк 
Кыргызстан» ААК, «Азия Банкы» ЖАК, «Капитал 
Банк» ААК, «Банк Компаньон» ЖАК, «Демир Кыр-
гыз Интернэшнл Банк» ЖАК, «Оптима Банк» ААК, 
«Бакай Банк» ААК жана«Кыргызкоммерцбанк» 
ААК болду.

Чакан жана орто ишкердик субъектилерин кол-
доо үчүн иштелип чыккан Фонддун насыялык 
өндүрүмдөрүнүн бири болуп «Интенсивдүү бак-
тарды отургузууну каржылоо» эсептелет. Аталган 
өндүрүм КРде интенсивдүү бакчылык тармагын 
өнүктүрүүгө, анын ичинде интенсивдүү бакчы-
лыктын жаңы технологияларын киргизүүгө жана 
тармактын экспорттук кудуретин жогорулатууга 
багытталат. Аталган өндүрүмдүн алкагында насыя- 
лар бакчылык жана мөмө-жемиш чарбаларына 
7 жылдык мөөнөткө берилип, насыянын негизги 
суммасын төлөөгө 24 айга чейинки жеңилдетил-
ген мезгил ыйгарылат. 
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«Чакан жана орто ишкердик субъектилерин 
коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» 
программасынын алкагында 2017-жылы каржы-
лоо көлөмүнүн өсүшү  төмөнкү факторлор менен 
камсыз болду:

• насыянын эки валюта түрүндө жеткиликтүүлү-
гү (АКШ доллары, улуттук валюта), бул ЧОИ 
субъектилерине өзүнүн киреше булагынын 
валютасына ылайык каржы алууга мүмкүндүк 
түздү;

• өнөктөш банктардын саны өсүшү. Азыркы 
кезде Фонддун өнөктөш банктарынын аймак-
тык тармагы Кыргыз Республикасынын жалпы 
аймагы боюнча 348 бөлүмдөн (филиалдардан, 
сактык кассаларынан) турат. 

«Чакан жана орто ишкердик субъектилерин 
коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» 
программасын ишке ашыруу өлкөнүн ишкерлери 
үчүн банк өндүрүмдөрүнүн спектрин кеңейтүүгө 
мүмкүндүк берди. Фонддун насыялоо программа-
ларынын алкагында сунушталган үстөк пайыздык 
ченемдери каржы рыногундагы үстөк пайыздык  
ченемдин төмөндөшүнө олуттуу таасир кылды. 

2017-жылы насыялар боюнча үстөк пайыздык 
ченемдин жалпы деңгээли түшкөн шартта Кыргыз 
Республикасынын экономикасынын банк тутумун-
да насыялоонун көлөмү жакшы өсүштү көрсөттү.

Коммерциялык банктардын орто эсептеги үстөк 
пайыздык ченеми:

• улуттук валюта менен 1 жылдан ашык убакыт-
ка берилген насыялар боюнча 2017-жылы 
17,3% түздү (2015-ж. – 22,5%).  

• чет элдик валюта менен 1 жылдан ашык 
убакытка берилген насыялар боюнча 2017-
жылы 10,9% түздү (2015-ж. – 15,3%).

Насыялар боюнча үстөк пайыз ченемдери орто 
эсеп менен 5% төмөндөгөнү байкалат.

Чакан жана орто ишкердик субъектилерине 
Фонддун каражаттарынын эсебинен жеңилдетил-
ген үстөк пайыз менен узак мөөнөткө каражат 
берүү Кыргыз Республикасынын экономикалык 
өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизди. 

ӨНӨКТӨШ БАНКТАРДЫН 

348
ФИЛИАЛЫ

Өнөктөш банктар аркылуу жеңилдетилген 
каржылоо Кыргызстандын бардык 
аймактарында жеткиликтүү

Февраль 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2017
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2017-жылдын 31-декабрына карата Кыргыз  
Республикасынын банк тутумунун насыялык порт-
фели бир жыл ичинде 15,9%га өсүп, 108 325 млн 
сомду (1 574 млн АКШ долларын) түздү. Коммер-
циялык банктар тарабынан кайра берилген насы-
ялардын саны 2016-жылга салыштырганда 10,5%га 
өсүп, 105 980 млн сомду (1 540 млн АКШ долла-
рын) түздү. Бул өсүш улуттук валютада берилген 
насыялардын 18%га (69 989 млн сомго же 1 017 
млн АКШ долларына) көбөйүшүнө байланыштуу 
болгон. Ошону менен катар 2017-жылы чет элдик 
валюта менен берилген насыялардын суммасы 
28%га төмөндөп, 35 991 млн сом (523 млн АКШ 
доллары) болду. Фонддун өнөктөш банктары 
аркылуу жактырылган насыяларынын суммасы 
2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 116 млн АКШ 
долларын түздү. 

Чакан жана орто ишкердик секторун өнүктүрүү 
максатында Фонд Кыргыз Республикасынын ми-
кро каржылык уюмдары аркылуу ишкердик  
субъектилерин каржылоо боюнча насыялык 
өндүрүм иштелип чыгып киргизилген. Аталган 
насыялык өндүрүм чакан ишкердик субъекти-
лерге жана топтошуп алуучуларга өз ишкердигин 

өнүктүрүп бутуна тургузуу үчүн 500 миң сомго 
чейин насыя алууга мүмкүндүк берет. 

2017-жылы «Кыргыз Республикасынын микро 
каржылык уюмдары аркылуу лизингдик операция- 
ларды каржылоо» программасын ишке ашыруу-
нун алкагында айыл чарба техникасын, өнөр жай 
тамак-аш багытындагы кайра иштетүүчү жабдуу-
ларды сатып алуу үчүн лизингдик операцияларды 
каржылоо боюнча «БТ Инновэйшнс» каржылык 
фонду микро насыялык агенттиги менен келишим 
түзүлгөн. 2017-жыл ичинде аталган программа-
нын алкагында мобилдүү саан жабдыктарын, 
жалпак таман эксковаторлорду лизинг шарты 
менен сатып алуу боюнча 28,2 миллиондон ашык 
сомго 13 долбоор каржыланган. 

Максатты каржылоо боюнча Фонддун иш-аракет-
тери Кыргыз Республикасынын экономикасынын 
узак мөөнөттүү өсүшүнө шарт түзүүгө, жаңы иш 
орундарын түзүүгө, калктын жумушсуздугун кыс- 
картууга, атаандаштыктын өрчүшүнө, о.э.  
өндүрүш кубаттуулуктарын кеңейтип жана жаңылоо- 
го түрткү берди. 

РКӨФтүн насыялык портфелинин өсүш тездиги
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ФОНДДУН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ЖАНА ДОЛБООРЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ

№ Тармактын аталышы Жактырылган сумма, 
миң АКШ доллары

Добоорлордун саны

1 Агро-өнөр жай комплекси, айыл чарба өндүрүмдөрүн 
чыгаруу жана кайра иштетүү

56 072 309

2 Өндүрүш тармагы 76 565 289
3 Транспорт жана кампа чарбачылыгы 30 510 72
4 Байланыш жана маалымат технологиялары 4 766 4
5 Каржы иш-аракеттери 1 453 1
6 Инфраструктураны өнүктүрүү 31 794 61
7 Туризм 32 901 59
8 Башка тармактар 27 415 27

Бардыгы, миң АКШ долл. 261 476 822

Россия-Кыргыз өнүгүү фондунун насыялоо багыттары
(31.12.2017 карата)

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду КРдин Каржы министрлигинен 50 млн АКШ долларына 
МКО-В сатып алган, анын ичинен 2,4 млрд сом, КР өкмөтүнүн «Жеткиликтүү турак-жай 
2015-2020» программасын ишке ашырууга багытталган.

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду тарабынан жактырылган долбоорлордун тармактык түзүмү 
(31.12.2017 карата)

№ Насыялоо багыттарынын аталышы Жактырылган сумма, 
миң АКШ доллары

Добоорлордун 
саны

1 Түз каржылоо 145 458 33
2 Чакан жана орто ишкердик субъектилерин  Кыргыз 

Республикасынын коммерциялык банктары менен 
микро каржылоо уюмдары аркылуу каржылоо 

116 018 789

Бардыгы, миң АКШ долл. 261 476 822
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«Оберон» ЖЧК

Тоңдурулган мөмө-жемиш өндүрүү боюнча, газ абалы 
жөнгө салынма, сыйымдуулугу 2400 тонналык жемиш 
сактагыч.

HACCP стандарттары боюнча курулган жаңы жана 
тоңдурулган жемиштерди сактоочу жай
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«Мой Дом» ЖЧК

Өндүрүш кубаттуулугу – 8 сааттык иш күнүндө 2000 см3 
пенопласт. Өндүрүм ички рынокко чыгарылат, о.э.  
Өзбекстанга экспорттолот.

Пенопласт өндүрүү
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ФОНДДУН 
ИШ-АРАКЕТТЕРИНИН 
СОЦИАЛДЫК-
ЭКОНОМИКАЛЫК 
НАТЫЙЖАСЫ*

* Маалымат Түз каржылоо жана ЧОИ субъектилерин каржылоо программа-
ларынын алкагында Фонддон насыя алуучулар берген билдирүүлөргө негиз-
делет. Айрым алуучулар боюнча маалыматтар алдын ала божомолдоочу 
маалыматты өзүнө камтыйт.
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2017-жылы Фонд 
тарабынан каржыланган 
долбоорлордун жалпы 
наркы 539 млн АКШ 
долларын түздү.*
Ошону менен катар Фонд тарабынан жактырыл-
ган долбоорлорду каржылоонун натыйжасында, 
Кыргыз Республикасынын Фонддон каржы алган 
чарбалык субъектилеринин кирешелери 535 млн 
АКШ долларын, салыктык чегерүүлөр 44,9 млн 
АКШ долларын түздү. 

Долбоорлордун жалпы наркы

Долбоорлорду ишке ашыруудан мурунку мезгил-
ге салыштырганда, Фонддон каржы алуучулардын 
тапкан пайдасы 102 млн АКШ долларына (24%га) 
көбөйдү, ал эми салыктык чегерүүлөрдүн көлөмү 
7,8 млн АКШ долларына (21%га) өстү. 

Долбоорду ишке ашыргандан  
кийин субъектилердин кирешеси-
нин өсүшү 

Долбоорду ишке ашыргандан  
кийин салыктык чегерүүлөрдүн 
өсүшү 

Фонддон каржы алуучулар үчүн өздөштүрүл-
гөн насыянын ар бир доллары алардын тапкан 
пайдасынын жалпы көлөмү 56 орто эсеп менен 
центке, ал эми алар төлөгөн салыктын көлөмү  
4,2 центке өсүшүнө алып келди. 

Фонддон каржы алган чарбалык субъектилердин 
экспортунун көлөмү эсептөөлөр боюнча 192 млн 
АКШ долларына жетти. Ошону менен катар Россия 
Федерациясына экспорттолгон өндүрүмдөрдүн 
эсеби 48,4 млн АКШ долларын, ЕАЭБ өлкөлөрүнө 
– 48,4 млн АКШ долларын, үчүнчү өлкөлөргө – 
95,6 млн АКШ долларын түздү.  

Экспорттун географиясы жана 
көлөмү 

* Ишке ашырылган долбоорлордун жалпы наркы РКӨФтен каржылоону, алуучунун өз салымын жана башка каржы 
мекемелеринен алынган каражаттарды өзүнө камтыйт. 

Өздөштүрүлгөн 
насыянын ар бир 

АКШ доллары 

Тапкан пайдасынын 
жалпы көлөмү

56 цент

Y
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2017-жылдагы Кыргыз Республикасынын  
экспортунун жалпы көлөмүнөн Фонддон каржы 
алуучулардын жалпы экспорттук үлүшү 12,5%ды 
түздү. Кыргыз Республикасынын экспортунун 
жалпы көлөмүнөн ЕАЭБге мүчө мамлекеттер бо-
юнча ошол эле көрсөткүчү 18,5%ды түздү. Фонд-
дон каржы алуучулардын экспортунун эсептик 
көлөмү Россияга 35%, ЕАЭБ өлкөлөрүнө  
20% жана үчүнчү өлкөлөргө 49% өстү. 

Экспорттун өсүшү

Фонддон каржы алуучулар үчүн насыянын ар бир 
өздөштүрүлгөн доллары экспорттук өндүрүмдүн 
орто эсеп менен 28,4 центке өсүшүн берди. 

2017-жылы Фонддон каржы алуучулар жабдуу са-
тып алууга жумшаган каражаттын жалпы суммасы 
109 млн АКШ долларын түздү. Мында, эсептөөлөр 
боюнча, Россия Федерациясынан 29,9 млн АКШ 
долларына, Кыргыз Республикасынан 18,1 млн 
АКШ долларына, ЕАЭБ өлкөлөрүнөн 9,9 млн АКШ 
долларына, үчүнчү өлкөлөрдөн 51,2 млн АКШ 
долларына жабдуу сатып алынган. 

Жабдуу сатып алуу

Фонд тарабынан 2017-жылы каржыланган  
долбоорлордун алкагында чийки заттар менен 
материалдарды сатып алуулардын көлөмү  
214 млн АКШ долларын түздү. Сатып алуулардын 
бул көлөмүнүн 14%ы Россия Федерациясында, 
47%ы Кыргыз Республикасында, 22%ы ЕАЭБ өл-
көлөрүндө, 18%ы үчүнчү өлкөлөрдө жүргүзүлгөн. 

Чийки заттарды жана материал-
дарды сатып алуу

Өздөштүрүлгөн 
насыянын ар бир 

АКШ доллары 

Экспорттук
өндүрүмдүн

28,4 центке өсүшү

Г
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Долбоорлорду ишке киргизүүгө чейинки ушул 
эле мезгилге салыштырганда, Фонддон каржы 
алуучулар сатып алган чийки заттар менен мате-
риалдардын жалпы көлөмү, эсептөөлөр боюнча, 
59%га өскөн. Ошону менен катар, Россия Феде-
рациясынан чийки заттар менен материалдарды 
сатып алуулар 136%га, Кыргыз Республикасынан - 
97%га, ЕАЭБ өлкөлөрүнөн – 36%га, үчүнчү өл-
көлөрдөн – 2%га көбөйдү.

Сатып алуулардын жалпы өсүшү 
чийки заттар менен материалдар

РФтен чийки заттар менен мате-
риалдар сатып алуулардын өсүшү

ЕАЭБдин башка өлкөлөрүнөн 
чийки заттар менен материалдар 
сатып алуулардын өсүшү 

Фонд тарабынан каржылануучу долбоорлорду 
ишке ашыруунун натыйжасында иш орундар 
менен, эсептөөлөр боюнча, 15 миң адам түздөн-
түз камсыз болгон. Ошону менен катар кыйыр 
натыйжасы 60 миң иш оруну деп бааланат. Фонд 
менен каржылануучу долбоорлор ишке кирер-
ден мурунку ошол эле мезгилге салыштырганда, 
түзүлгөн иш орундардын өсүшү 18%ды түзгөн. 

Түзүлгөн иш орундарынын сандык 
өсүшү 

Ошентип, Фонд берген каржылардын эсебинен 
долбоорлорду ишке ашыруу Кыргыз Республика-
сы менен Россия Федерациясынын ортосундагы 
экономикалык кызматташтыктын өсүшүнө, Кыр-
гыз Республикасынын экономикасынын жаңыла-
нышына жана өнүгүшүнө, о.э. ЕАЭБдин алкагында 
Кыргыз Республикасынын интеграциялык байла-
ныштарынын тереңдешине өбөлгө болду. 
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 «Ош Ак-Таш» АТАК

Курулуш материалдарын – керамикалык курулуш кышын, 
курулуш гипс чыгаруу, майдаланган кум жана шагыл 
өндүрүү, ташты иштетүү.

Курулуш материалдарын өндүрүү
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 «Прод Импекс» ЖЧК

Консерваланган жашылча-жемиштерди өндүрүү, 
«Sonun» соода маркасы

Эл аралык HACCP стандарттары боюнча курулган. 
Өндүрүмдүн 80%ы ЕАЭБге эскпорттолот.
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ЭЛ АРАЛЫК ИШ-АРАКЕТТЕРИ

ЭЛ АРАЛЫК
ИШ-АРАКЕТТЕРИ
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ЭЛ АРАЛЫК ИШ-АРАКЕТТЕРИ 

2017-жылы Фонд Кыргыз 
Республикасында 
долбоорлорду каржылоо 
максатында эл аралык 
каржы институттарын 
тартуу боюнча алгачкы 
кадамдарды жасады.
Атап айтканда, Түркиянын эксимбанкы жана Вен-
гриянын экспорттоо-импорттоо банкы сыяктуу 
каржы институттары менен келишимдер түзүлдү. 

Андан тышкары, Фонд Россиянын мамлекеттик 
адистешилген экспорттоо-импорттоо банкынан 
(РОСЭКСИМБАНК АК) жана Евразиянын өнүк-
түрүү банкынан (ЕАӨБ) каражаттарды тартуу 
боюнча даярдык иштерин жүргүзүп жана аталган 
каржы институттары менен насыялык келишим 
түзүү боюнча аракеттердин акыркы баскычына 
жетти. 

Ошону менен катар Фондго 50 млн АКШ долла-
ры көлөмүндө насыялык ресурс бөлүп берүүнү 
ЕАӨБ алдын ала жактырды. Аталган каражат эки 
жылдык мөөнөткө чейин пайдаланылат.  
Евразиялык өнүктүрүү банкынын каражаты Фонд-
дун долбоорлорунун алкагында ишканалардын 

жүгүртүүдөгү каражаттарын каржылоого багытта-
лат деп күтүлүүдө. 

Жетишилген макулдашуулардын алкагында 
Росэксимбанктын насыялары 10 жылга чейинки 
мөөнөткө берилет жана россиялык компоненти 
бар долбоорлорду каржылоого, анын ичинде 
Россия Федерациясында чыгарылган технология-
ларды, товарлар менен жабдууларды сатып алуу-
га багытталат. Түзүлгөн келишимдер россиялык 
жана кыргыз компанияларынын ортосунда өз 
ара аракеттешүүлөрдү андан ары жандандырууга 
кызмат кылат. 

2017-жылы Фонд менен Чехиянын экспорттук 
банкынын ортосунда мурдатан түзүлгөн келишим 
ишке ашырыла баштаган. Аталган банк Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктары ар-
кылуу Чехиянын жабдууларын сатып алууларды 
Фонддун кепилдиги астында каржылап келген. 

Энергетика тармагын өнүктүрүүнүн алкагында 
Фонд 2017-жылы чакан гидроэнергетиканы өнүк-
түрүү долбоору боюнча ишин баштаган. Аталган 
Фонддун алкагында Азия өнүктүрүү банкынын 
(АӨБ) адистерин гранттык негизде тартуу боюн-
ча кеңешүүлөрдү өткөргөн. Долбоор ийгиликтүү 
ишке ашырылган учурда алдын ала техникалык 
негизди (ТЭН) иштеп чыгууга, о.э. Кыргыз  
Республикасынын мамлекеттик-жеке өнөктөштүк  
боюнча мыйзамдарын жакшыртуу боюнча 
иштерди жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. 

Islamic Corporation for the 
Development of the Private Sector

Эл аралык кызматташуу боюнча РКӨФтүн өнөктөштөрү
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«Кошой» ААК

Завод күн сайын 3 тоннага чейинки кант кызылчасын 
иштетет жана бир сезондо 25 миң тоннадан ашык кант-
шекер өндүрөт.

Кызылчадан жана чийки канттан ак шекер-кант 
өндүрүү
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«Кыргызцентрпродукт» ЖЧК

100% Россия Федерациясынын базарына экспорттоого 
багытталуу.

3000 тонналык жашылча сактоочу жай, жашылчаларды 
жууп, сорттоо жана салыштыруу түйүнү менен бирге
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КАРЖЫ РЫНОКТОРУНДАГЫ ИШ-АРАКЕТТЕР ЖАНА КАЗЫНАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР

КАРЖЫ 
РЫНОКТОРУНДАГЫ 
ИШ-АРАКЕТТЕР 
ЖАНА КАЗЫНАЛЫК 
ОПЕРАЦИЯЛАР
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КАРЖЫ РЫНОКТОРУНДАГЫ ИШ-АРАКЕТТЕР ЖАНА КАЗЫНАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР

Убактылуу бош (чарбалык субъектилерди каржы-
лоого пайдаланылбаган) каражаттар аларды оң 
натыйжалуу пайдалануу жана сактыгын камсыз 
кылуу максатында башкарылган. Мында Фонд 
өтүмдүүлүк менен ишеничтүүлүктү кирешелүүлүктөн 
артык коюуга таянган. Убактылуу бош каражаттарды 
башкаруу Фондго 8,87 млн АКШ доллары көлөмүндө 
киреше алууну камсыз кылуу менен, долбоорлорду 
жеңилдетилген үстөк пайыздар менен каржылоого 
мүмкүндүк берди. 

Казыналык портфелдин негизги параметрлерин 
аныктоого тиешелүү стратегиялык мүнөздөгү че-
чимдер Фонддун Кеңеши тарабынан кабыл алынган. 
Фонддун Башкармалыгынын ыйгарым укук-мил-
детине каржы инструменттерин тандоо, убактылуу 
бош каражаттардын көлөмүн жана жайгаштыруу 
мөөнөттөрүн Фонддун Кеңеши тарабынан кабыл 
алынган чектөөлөрдүн алкагында аныктоо боюнча 
чечимдерди кабыл алуу кирет. 

Убактылуу бош каражаттарды башкарууда Фонд эл 
аралык каржы рынокторундагы абалды эске алган, 
Россия Федерациясынын, АКШнын жана Фонддун 
казыналык портфелинин көрсөткүчтөрүнө олуттуу 

таасир көрсөтө турган башка өлкөлөрдүн экономи-
касында жылыш багыттарына көз салган. 

Фонддун ченем документтеринде коюлган чек-
төөлөрдүн алкагында убактылуу бош каражаттар 
насыялык рейтинги «Standard and Poor’s» же «Fitch 
Ratings» рейтингдик агенттиктеринин классифи-
кациясы боюнча «BB–» деңгээлинен, же «Moody’s 
Investors Service» агенттигинин классификациясы  
боюнча «Ba3» деңгээлинен төмөн эмес болгон 
мамлекеттик жана корпоративдик эмитенттердин 
карыздык баалуу кагаздарына гана жумшалган. О.э. 
каражаттар мурдагыдай эле Кыргыз Республика-
сынын мамлекеттик валюталык облигацияларына 
жумшалган. 

Каржы рынокторундагы операциялар, анын ичин-
де казыналык портфелдин инструменттери менен 
операциялар Россия Федерациясынын жана Кыргыз 
Республикасынын каржы институттары тарабынан 
жүргүзүлгөн. Андан тышкары, Фонд каражаттарды 
Кыргыз Республикасынын валютасында тартуу ма-
селелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкы менен кызматташууну улантты. 
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«Империал групп компани» ЖЧК

Материалдар менен тетик-бөлүктөрү Россиядан, 
Италиядан жана Түркиядан сатып алынат жана бардык 
стандарттарга жооп берет, сапатын жана экологиялык 
коопсуздугун камсыз кылат. 

Роботторду жана санариптик технологияларды 
колдонуучу алгачкы ата мекендик бут кийим фабрикасы
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«Шоро» ЖАК

Кыргыз Республикасынын рыногунда улуттук 
суусундуктардын, о.э. газдалган жана газдалбаган, 
табигый булак жана арашан сууларынын эң ири 
өндүрүүчүсү.

Сергитүүчү жана улуттук суусундуктарды чыгаруу
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КООПЧУЛУКТАРДЫ БАШКАРУУ

КООПЧУЛУКТАРДЫ 
БАШКАРУУ
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КООПЧУЛУКТАРДЫ БАШКАРУУ

2017-жылы Фонд 
Коопчулуктарды башкаруу 
стратегиясын бекиткен, 
анда коопчулуктарга 
карата табит, анын 
ичинде анын ченемдери 
(чектөөлөр) аныкталган. 
Фонддун Кеңеши коопчулукка карата табиттин 
ченемдерин бекитти, аталган ченемдер Фонд 
үчүн коммерциялык банктар үчүн колдонул-
чу экономикалык ченемдер сыяктуу милдетти 
аткарат. Тийиштүү ченемдер мыкты практикалар-
ды, анын ичинде Банк көзөмөлү боюнча Базель 
комитетинин келишимдери менен кеңештерин 
эске алуу менен иштелип чыккан, жана Фонд-
дун насыя берүүчүлөрүнүн укуктарын, о.э. анын 
иш-аракеттеринин туруктуулугун жана тең сал-
мактуулугун коргоо кепилдиги болуп эсептелет.

Фонддун балансында көйгөйлүү активдердин 
пайда болуу коопчулугун төмөндөтүү максатында 
2017-жылы насыя алуучулар менен алар ишке 
ашырып жаткан долбоорлорго кенен мониторинг 
жүргүзгөн. Аталган иш-чаралар камералык жана 
жерине барып жасалган текшерүүлөрдөн туруп, 
аларды атайын түзүлгөн жумушчу топтор ишке 
ашырган. 

Фонддун каржылык коопчулуктарын төмөндөтүү 
максатында 2017-жылы мониторинг жана на-
сыялык башкаруу бөлүмүн түзүү чечими кабыл 
алдынган.

2017-жылы Фонд МСФО 9 стандартына өтүү үчүн 
даярдоо иш-чараларын жүргүзгөн, бул насыялык 
коопчулукту баалоо тутумун андан ары өнүк-
түрүүгө түрткү берүүнү көздөгөн. Көз карандысыз 
экспертиза, о.э. Фонддун башкармалык органда-
ры кароочу долбоорлордун алкагындагы Фонд-
дун коопчулуктарды башкаруу боюнча сунуштар 
насыялык коопчулуктун жалпы көлөмүн төмөн-
дөтүүгө өбөлгө түздү. 

Коопчулуктарды 
башкаруу боюн-
ча процесстер-
ди андан ары 
жакшыртуу

Чектөө саясаты-
нын алкагында 
чектөөлөрдүн 
бирдиктүү туту-
мун киргизүү

Коопчулуктарды баалоонун 
жана көзөмөлдөөнүн эл 
аралык мыкты стандарттарга 
(Базель II – III элементтери) 
негизделген, анын ичин-
де МСФО 9 стандартына 
өтүүнүн алкагында, заманбап 
усулдарды киргизүү 

Долбоорлук каржылоонун 
коопчулуктарын баалоо, мо-
ниторингдөө жана кыскартуу 
боюнча Фонд 2018-жылы 
киргизүүгө ниеттенип жаткан 
тутумун иштеп чыгуу

2018-жылга карата 
коопчулукту башкаруу 
тутумунун 2018-жылга 

карата негизги
милдеттери
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«Адал Азык» ЖЧК

Компания «Халал» колбасасын чыгарат, даяр өндүрүм 
Кыргыз Республикасынын бардык аймактарына 
жеткирилет.

Эт, колбаса азыктарын жана жарым фабрикаттарды 
өндүрүү, «Тойбосс» соода маркасы
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«Пейванд» ЖЧК

Лак-боёк өндүрүмдөрү ички рынокко чыгарылат, 
о.э. жакынкы чет өлкөлөргө жана ЕАЭБге мүчө 
мамлекеттерге экспорттолот.

Лак-боёк материалдарын чыгаруу
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2018-ЖЫЛГА КАРАТА ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

2018-ЖЫЛГА КАРАТА
ИШ-АРАКЕТТЕР 
ПЛАНЫ
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2018-ЖЫЛГА КАРАТА ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

2018-жылы Фонддун 
түз насыялоо жана 
чакан, орто ишкердик 
субъектилерин насыялоо 
программаларынын 
алкагында 102 млн АКШ 
долларына чейинки 
суммага каржылоону 
жактыруу пландалып 
жатат. 
Ошону менен катар россиялык компаниялардын 
катышуусундагы биргелешкен пилоттук долбоор-
ду ишке ашырууга киришүү пландалууда. 

Кыргыз Республикасынын каржы секторун 
өнүктүрүүгө жана экономикасын каржылоонун 
көлөмүн көбөйтүүнү колдоо боюнча аракеттер-
дин алкагында 2018-жылы Кыргыз Республика-
сынын тутум түзүүчү каржы институттарынын 
капиталына кирүү пландалып жатат. О.э. Фонд 
Кыргыз Республикасынын чарба жүргүзүүчү  
субъектилеринин капиталына катышуу мүмкүн-
чүлүгүн кароого даяр. 

Алдыдагы жылда өз иш-аракеттерин кеңейтүү 
боюнча иш-чаралардын алкагында Фонд Кыргыз 
Республикасынын микро каржылык уюмдарынын, 
лизингдик компаниялары менен инвестициялык 
фонддорунун ичинен жаңы өнөктөштөр менен 
кызматташтыкты жөнгө салуу ниетинде. 

Алдыдагы жылда каралуучу долбоорлордун сапа-
тын көтөрүү, о.э. компаниялар менен инвестор-
лордун ресурстарын оң натыйжалуу пайдалануу 
боюнча иш-чаралардын алкагында, долбоорлор-
ду даярдоо жана аларды коштоо боюнча фондду 
ишке киргизүү пландалууда. Аталган фонддун ка-
ражаттарынын эсебинен насыя алуучуларга иш-
кердик пландарын жана ТЭН түзүүдө техникалык 
жардам берилет, о.э. көз карандысыз эксперт-
терди жана аудитордук компанияларды тартууда 
колдоо көрсөтүлөт. Андан тышкары, Фонддун 

насыялык өндүрүмдөрү жөнүндө ишкердик коом-
чулуктарынын маалыматын жогорулатуу боюнча 
иштерди жер-жерлерге барып жолугушууларды 
өткөрүү, Кыргыз Республикасынын аймактарын-
да жергиликтүү ишкердик коомчулуктар менен 
конференцияларды өткөрүү аркылуу улантуу 
пландалып жатат. 

2018-жылы Фонд эл аралык өнүктүрүү институт- 
тары жана адистешилген экспорттук уюмдар 
менен, биринчи кезекте, Росэксимбанк жана 
Евразиянын өнүктүрүү банкы менен каржылык 
насыяларды тартуу багытында кызматташууну 
улантуу ниетинде. Эл аралык уюмдардын (БУУӨП, 
ЮНИДО) гранттык каражаттарын Фонд ишке 
ашырып жаткан долбоорлордун алкагында тех-
никалык жана кеңеш берүүчүлүк жардам көр-
сөтүү максатына тартуу боюнча активдүү кызмат-
ташуу пландалып жатат. 

Фонддун эл аралык иш-аракеттеринин, анын 
ичинде Кыргыз Республикасынын ишкердик 
секторуна инвестицияларды тартууга түрткү берүү 
боюнча 2018-жылкы аракеттеринин маанилүү 
аспекти – чет элдик инвесторлордун катышуу-
сунда ишкердик форумдарын уюштуруп өткөрүү 
болуп эсептелет. Аталган мүнөздөгү иш-чаралар 
Кыргыз Респубилкасынын ишкер коомчулукта-
рынын чет элдик инвесторлор менен түздөн-түз 
жолугушуусу үчүн аянтча болууга арналат. Ошону 
менен катар 2018-жылдын башкы окуяларынын 
бири Кыргыз-Россиялык ишкердик форумун 
өткөрүү болот. 

Алдыдагы жылда Фонд негизги ишкердик про-
цесстерин жакшыртып артыкташтыруу боюнча 
ишин улантуу ниетинде. Атап айтканда, өлкөнүн 
аймактарында ишке көбүрөөк көңүл бөлүү жана 
мурдатан берилген насыяларга сапаттык мони-
торинг жүргүзүү зарылчылыгын эске алуу менен 
уюштуруучулук түзүмдү жакшыртуу улантылат. 
Келип түшүп жаткан арыздарды мурдагыдан 
сапаттуу талдап кароо үчүн туруктуу иштей турган 
Насыялык-инвестициялык комитет түзүү планда-
лууда. Фонддун операцияларын автоматташтыруу 
деңгээлин көтөрүү максатында, алардын санынын 
өсүшүн жана операциялардын татаалдыгын эске 
алуу менен жаңы программалык модуль кирги-
зилмекчи. 
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2018-ЖЫЛГА КАРАТА ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ

Түз насыялоо жана ЧОИ субъектилерин каржылоо 
программалары боюнча каржылоонун суммасын 
102 млн АКШ долларына чейин көбөйтүү

Россиялык компаниялардын катышуусундагы 
биргелешкен пилоттук долбоорду ишке ашыруу

Кыргыз Республикасынын тутум түзүүчү каржы 
институттарынын капиталына кирүү 

Техникалык жардам берүүгө долбоорлорду 
даярдоо жана аларды коштоо боюнча фондду 
ишке киргизүү

Эл аралык уюмдардын (БУУӨП, ЮНИДО) гранттык 
каражаттарын Фонд ишке ашырып жаткан 
долбоорлордун алкагында техникалык жардам 
көрсөтүү максатына тартуу

Кыргыз Республикасынын аймактарында 
жергиликтүү ишкердик коомчулуктар менен 
конференцияларды өткөрүү

Кыргыз-Россиялык ишкердик форумун өткөрүү

Чарба жүргүзүүчү субъектилеринин капиталына 
катышуу
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«AYIMA» кийим тигүү өндүрүшү

Айымдардын кийими Россияга, Казакстанга, Өзбекстанга 
экспорттолот, о.э. Кыргызстандын соода борборлору 
менен базарларында сатылат.

«AYIMA» бренди астында айымдардын кийимин тигүү
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«NSP» ЖЧК

Маалыматтарды иштетүү боюнча аталган борбор 24/7 
тартибинде жылына 365 күн иштейт жана Сервердик 
жана тармактык жабдууларды (Colocation) жайгаштырат.

Кыргызстандагы эл аралык деңгээлге ээ эң ири 
маалымат борбору
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«Түштүк курулуш материалдар комбинаты» ЖЧК

Цемент клинкерин кургак ыкма менен өндүрүү боюнча 
жаңы линияны куруу. Цементти өндүрүү кубаттуулугу 
жылдык 200 миң тоннадан 1 млн тоннага чейин өсөт.

Цемент клинкерин чыгаруу
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АУДИТТЕЛГЕН КАРЖЫЛЫК ОТЧЁТТУУЛУК

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
Көз карандысыз аудиторлордун аудитордук корутундусу
2-бет
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АУДИТТЕЛГЕН КАРЖЫЛЫК ОТЧЁТТУУЛУК

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду
Көз карандысыз аудиторлордун аудитордук корутундусу
3-бет
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