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Россия-Кыргыз өнүгүү фонду жөнүндө

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду 
жөнүндө

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду (мындан ары 
текстте - Фонд) Кыргыз Республикасы менен 
Россия Федерациясынын Өкмөттөрүнүн ор-
тосунда 2014-жылдын 29-майында түзүлгөн 
«Евразиялык экономикалык биримдиктин 
шартында экономикалык кызматташтык- 
ты өнүктүрүү жөнүндө» Келишимде жазып 
белгиленген макулдашууларды ишке ашы-
руу үчүн жана Кыргыз Республикасы менен 
Россия Федерациясынын Өкмөттөрүнүн 
2014-жылдын 24-ноябрындагы «Россия- 
Кыргыз өнүгүү фонду жөнүндө» Келишими-
не ылайык түзүлгөн.

Фонд Кыргыз Республикасы менен Россия 
Федерациясынын ортосундагы экономи-
калык кызматташууга, Кыргыз Республи-
касынын экономикасын жаңыртууга жана 
өнүктүрүүгө, Евразиялык экономикалык би- 
римдикке мүчө өлкөлөрдүн катышуусу ме-
нен шартталуучу мүмкүнчүлүктөрдү натый-
жалуу пайдалануу менен көмөк көрсөтүү 
милдетин аткарат. Фонд эл аралык уюм – эл 
аралык укук субъекти болуп эсептелет. 

Фонд Кыргыз Республикасынын экономикасын жаңыртуу жана 
өнүктүрүү милдетин аткарат
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Башкармалыктын Төрагасынын кайрылуусу 3

Урматтуу кардарлар жана өнөктөштөр!

Биз өзүбүздүн башкы максатыбызга – Кыр-
гыз Республикасынын экономикасын өнүк-
түрүүнүн натыйжалуу институту болууга ири 
арым таштоодобуз. 

2018-жылы Фонд аймактарды өнүктүрүү ма-
селелерине басым жасаган. 

Аймактык ишкердиктин көлөмдөрүн эске 
алуу менен, түздөн-түз каржылоонун чеги 
200 миң АКШ долларга түшүрүлүп, бул иш-
керлер үчүн Фондго түз кайрылууга мүмкүн-
дүк берди. Бардык облустук борборлордо 
кеңеш берүүчү борборлор пайда болгон. 
РКӨФ ошондой эле кепилдик камсызданды-
руу көлөмү жетишсиз насыячыларды колдой 
ала турган «Кепилдик Фонд» ААКка 200 млн 
сом бөлүп берди.

Жергиликтүү ишкерлерди колдоонун жаңы 
инструменттери менен түрлөрүнүн тизмеги 
кеңейди. 

«Региондор - өнүгүүнүн башаты» аттуу кон-
курс өткөрүлүп, ал ар бир облуста ишкердик 
активдүүлүккө түрткү берүүгө багытталган. 
Конкурстун алкагында ийгиликтүү долбоор- 
лорго төлөнгөн пайыздардын жарымына 
чейинкиси кайтарылып берилет.

2018-жылы өткөрүлгөн «Фонддун капиталга 
үлүштүк катышуусу» конкурсун өзүнчө бел-
гилейин. Конкурстун башкы максаты эко-
номиканын артыкчылыктуу тармактарынын 
биринде Фонд капиталга кириши үчүн иш-
кердик долбоорго ээ компанияны издеп та-
буу эле. 

РКӨФтү жаңылоо максатында жогоруда атал-
ган чаралары менен биз токтоп калбайбыз, 
жана 2019-жылы ишкердик коомчулугунун 
муктаждыктарын эске алуу менен Фонддун 
каржылоо инструменттерин жакшыртууну 
улантабыз. 

РКӨФ стандарттык насыялык продуктардан 
ишкердикти каржылык колдоонун сапат-
тык жактан жаңы инструменттерин кир-
гизүүгө өтүп жатат. 2019-жылы бакчылыкты 
жана уяң жүндүү кой чарбачылыгын өнүк-
түрүү боюнча тармактык эки программада  
стартаптарды каржылоо боюнча пилоттук 
программаны ишке ашырууга киришебиз. 
Ошондой эле Фонд эки тараптуу россия-
лык-кыргыз долбоорлорун каржылоону 
көбөйтүүнү пландап жатат. Биз эл аралык до-
норлордун жана өнөктөштөрдүн ресурста-
рын Кыргыз Республикасында долбоорлор-
ду ишке ашыруу үчүн тартып жана алардын 
иш билгиликтерин (компетенцияларын) пай-
далануу аркылуу алар менен кызматташууну 
активдүү өнүктүрүү ниетиндебиз. 

Акырында Кыргызстандын өнүгүүсүнө ба-
гытталган тыгыз кызматташтык үчүн Фонддун 
бардык кардарларына жана өнөктөштөрүнө 
ыраазычылык билдиргим келет.

Башкармалыктын Төрагасынын 
кайрылуусу

2018-жылы Фонд аймактарды өнүктүрүү маселелерине басым 
жасаган 

Аймактык ишкердиктин 
көлөмдөрүн эске алуу менен, 
түздөн-түз каржылоонун чеги

$200 миңге
түшүрүлдү
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4 Фонддун жетекчилиги

Фонддун Башкармалыгы

Сторчак
Сергей Анатольевич 
РФтин каржы министринин 
орун басары 

Фонддун Кеңешинин 
Төрагасы 

Жеенбаева 
Бактыгул Жаныбековна 

КРдин каржы министри 

Фонддун Кеңешинин 
мүчөсү

Ячевская 
Светлана Викторовна

«ВЭБ. РФ» Мамлекеттик 
өнүктүрүү корпорациясынын 
Төраганын орун басары – 
Башкармалык мүчөсү 

Фонддун Кеңешинин 
мүчөсү

Панкратов 
Олег Михайлович

КРдин экономика министри 

Фонддун Кеңешинин 
Төрагасынын орун 
басары

Абрамян 
Рафаэл Михайлович

РФтин Экономикалык өнүктүрүү 
министрлигинин КМШ өлкөлөрү 
менен экономикалык кызматташуу 
жана евразиялык интеграцияны 
өнүктүрүү департаментинин 
директору 

Фонддун Кеңешинин 
мүчөсү

Асрандиев
Эркин Шамшудинович

Фонддун Башкармалыгынын Төрагасы

Арсеньев 
Андрей Сергеевич

Фонддун Башкармалыгынын 
мүчөсү 

Чолпонкулов
Алмазбек Аскербекович

Фонддун Башкармалыгынын 
мүчөсү 

Касенов
Аймен Абдыталипович

Фонддун Башкармалыгынын 
мүчөсү 

Кудяков 
Олег Амирович

Фонддун Башкармалыгынын 
Төрагасынын орун басары

Фонддун Кеңеши Фонддун иш-аракетин стратегиялык 
жактан башкаруучу жогорку органы 
болуп эсептелет. Фонддун Кеңеши-
нин курамына Россия тараптан 3 өкүл, 
Кыргызстан тараптан 2 өкүл кирет. 
Кеңештин Төрагасын Россия Федера-
циясынын Өкмөтү дайындайт. 

Отчеттук мезгил аралыгында 
Кеңештин мүчөлөрү төмөнкүлөр 
болду:

Фонддун туруктуу иштөөчү коллегия-
лык аткаруучу органы болуп эсепте-
лет. Фонддун Башкармалыгынын ку-
рамына Кыргызстан тараптан 3 жана 
Россия тараптан 2 өкүл кирет. 

Отчеттук мезгил аралыгында Баш-
кармалыктын курамына төмөнкүлөр 
кирген:
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Фонддун инвестициялык жана долбоорлук иш-аракеттери 

2018-жылы Россия-Кыргыз өнүгүү фонду Кыр-
гыз Республикасынын экономикасынын ар- 
тыкчылыктуу тармактары болуп эсептелген 
айыл чарба, тигүү жана текстиль өнөр жайы, 
кайра иштетүүчү өнөр жай, транспорт жана 
туризм жаатында долбоорлорду каржылоо 
боюнча активдүү ишин улантты. 

Фонддун инвестициялык-насыялоо иш-ара-
кеттери эки багыт боюнча жүргүзүлдү:

• түз жана долбоорлук каржылоо алкагын-
да ири инвестициялык насыяларды берүү;

• чакан жана орто ишкердик субъектиле-
рин АКШ доллары жана улуттук валюта 
түрүндө андан ары каржылоо үчүн Кыр- 
гыз Республикасынын каржы-насыялык 
мекемелерин максаттуу каржылоо.

2018-жылдын 31-декабрына карата Фонд та-
рабынан 1 653 долбоор жактырылып, алар-
дын жалпы суммасы 303,93 млн АКШ долла-
рын түздү. Түз каржылоонун алкагында жалпы 
суммасы 155,78 млн АКШ доллар болгон 36 
долбоор колдоо алган. Коммерциялык банк- 
тар жана чакан каржылык уюмдар аркылуу 
ишке ашырылуучу «Чакан жана орто ишкер-
дик субъектилерин каржылоо» программасы 
боюнча жалпы суммасы 148,15 млн АКШ дол-
ларлык 1 617 долбоор жактырылган.

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду тарабынан жак-
тырылган долбоорлордун тармактык түзүмү 
1-таблицада берилет.

Отчеттук мезгил аралыгында долбоорлорду 
идентификациялоо жана түзүмдөштүрүү бо-
юнча иш-чаралардын алкагында Фонд Кыр- 
гыз Республикасынын мамлекеттик органда-
ры жана ведомстволору менен, анын ичинде 
КРдин экономика министрлиги, КР өкмөтүнүн 
алдындагы Мамлекеттик салык кызматы жана 
КРдин Улуттук статистикалык комитети менен 
тыгыз кызматташты. Кыргыз Республикасын-

да иштөөчү эң ири компаниялар жөнүндө 
маалымат алуу үчүн Фонд «ТОП-200» журна-
лынын, ошондой эле Кыргыз Республикасы-
нын эң ири компанияларынын рейтингинин 
үстүндө мониторинг жүргүздү. 

Ишкерлерди Фонддун кирешесинен че-
герүүлөрдүн эсебинен колдоо максатында 
Долбоорлорду даярдоо жана коштоо фонду 
(ДДКФ) түзүлүп, ишке ашырылып жаткан ин-
вестициялык долбоорлор боюнча техникалык 
жардам көрсөтүүнүн жол-жоболору иштелип 
чыккан. 2018-жылы ДДКФтин каражаттарын 
пайдалануу үчүн ченемдик-методологиялык 
база түзүлүп, анын алкагында бир ишка-
нага эң чоң суммада – 100 000 АКШ доллар 
көлөмүндө техникалык жардам көрсөтүлгөн. 

Отчеттук жылда Фонд техникалык документ-
терди (анын ичинде ишкердик пландарды, 
техникалык-экономикалык негиздөөлөрдү) 
даярдоодо көмөк кылуучу, о.э. долбоорлорду 
даярдап, ишке ашыруунун бардык баскычын-
да түрдүү технологиялык жана адистешилген 
түрдө коштоочу компанияларды аккредита-
циялоо боюнча ишин баштады. 

2018-жылы Фонд пилоттук түрдө «Фонддун 
капиталга үлүштүк катышуусу» жаңы каржы-
лык инструментти пилоттук түрдө ишке кир-
гизе баштап, анын алкагында катышуучуларга 
карата талаптар жана каржылоо шарттары 
жактырылган. Бул продукт демилгечи компа-
ниянын капиталына Фонд кире тургандыгы 
алдын ала каралган долбоорлорго багытта-
лат. Конкурстун жүрүшүндө кызыккан 6 ком-
паниядан арыз келип түшкөн. 

Конкурстун натыйжасында андан ары талдап, 
келишимди түзүмдөштүрүү үчүн эки долбоор 
тандап алынган. Алар Кыргыз Республикасы-
нын аймактарына интернет жеткирүү боюнча 
жана, экинчиси, айыл чарба өндүрүмдөрүн 
кайра иштетүүчү ишкананы кеңейтүү боюнча 
долбоорлор.

2018-жылдын 31-декабрына карата Фонд тарабынан 1 653 долбоор 
жактырылып, алардын жалпы суммасы 303,93 млн АКШ долларын 
түздү 

Инвестициялык жана 
долбоорлук иш-аракет 
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Фонддун инвестициялык жана долбоорлук иш-аракеттери 

№ Экономиканын тармагы Долбоордун саны Миң АКШ долл.

1 Агроөнөр жай комплекси, айыл чарба өндүрүмдөрүн 
чыгаруу жана кайра иштетүү 896 72 169

2 Өндүрүү тармагы 412 87 404 
3 Транспорт жана кампа чарбасы 130 37 777
4 Байланыш жана маалымат технологиялары 6 4 989
5 Каржылык иш-аракет 1 2 863 
6 Инфраструктураны өнүктүрүү 89 35 243
7 Туризм 88 35 903
8 Башка тармактар 31 27 583 

Бардыгы 1 653 303 931

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду тарабынан КРдин каржы министрлигинен 50 млн АКШ доллардык 
МККО-В алынып, анын ичинен 2,4 млрд сом (35,76 млн АКШ долл.) КР Өкмөтүнүн «жеткиликтүү 
турак жай 2015-2020» программасын ишке ашырууга жумшалган.

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду тарабынан жактырылган долбоорлордун 31.12.2018 карата 
тармактык түзүмү 1-таблицада берилген.

1-таблица 

РКӨФтүн тармактар боюнча долбоорлору

28,8%
ӨНДҮРҮШ ТАРМАГЫ

23,7%
АГРОӨНӨР ЖАЙ 
КОМПЛЕКСИ

12,4%
ТРАНСПОРТ ЖАНА КАМПА 

ЧАРБАЧЫЛЫГЫ

9,1%
БАШКА ТАРМАКТАР

1,6%
БАЙЛАНЫШ ЖАНА МТ

0,9%
КАРЖЫЛЫК 
ИШ-АРАКЕТ

11,6%
ИНФРАСТРУКТУРАНЫ 

ӨНҮКТҮРҮҮ 

11,8%
ТУРИЗМ
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Фонддун инвестициялык жана долбоорлук иш-аракеттери 

РКӨФтүн аймактар боюнча долбоорлору

Түздөн-түз каржылоо

2018-жылы Ош облусунда (Шор-Булак а., 
Араван району) Фонд өнөктөш банк менен 
биргеликте цемент клинкерлерин чыгаруу-
чу «ТКМК» (Түштүк курулуш материалдар 
комбинаты) ЖЧК заводун кеңейтүү боюнча 
долбоорду ийгиликтүү ишке ашырган. Иш-
кананын өндүрүмдүүлүгү күнүнө 2 500 тонна 
клинкерге көбөйтүлгөн. Долбоордун жал-
пы наркы – 38,2 млн АКШ доллары. Бүгүнкү 
күндө завод жылына 1 млн тонна цемент 
чыгарууга мүмкүнчүлүк берүүчү заманбап 
жабдууга ээ. Аталган ишкана өлкөдө цемент 
клинкер чыгаруучу эң ири ишканалардын 
бири болуп эсептелет. Бул заводду курууда 
экологиялык коопсуздукка өзгөчө көңүл бу-
рулган.

Чүй облусунун Токмок шаарында ийрилген 
жип жана трикотаж буюмдарын чыгаруучу 
«Вива Текс» ЖЧК ишканасын кеңейтүү боюн-
ча долбоор ишке ашырылган. Жылына 600 
тонна жип жана 200 миң трикотаж буюмда-
рын чыгарууга эсептелген долбоордун жал-
пы наркы 2 млн АКШ доллар. 

Долбоор уяң жүндүү («меринос») малдын 
санын сактап жана көбөйтүүгө түрткү берет, 
себеби ишкана жүнгө болгон туруктуу суроо- 
талапты жаратат. Аталган долбоор үстөк 
баанын кластердик тизмегин өнүктүрүүнүн 
мисалы болуп эсептелет, анын алкагында 
Фонд мал чарбачылыгын уяң жүндүү кой-
лорду багып көбөйтүү багытында өнүктүрүү 
маселесин карап жатат. Компаниянын про-
дукциясы ЕАЭБде сатылышы Биримдиктин 
мүчөлөрүнүн ортосунда соода-экономи-
калык мамилелерди кеңейтип, өрчүтүүгө 
Фонддун кошкон салымы болуп эсептелет. 

Бишкек шаарында Фонд тарабынан металл 
түтүктөрдү чыгаруучу, өндүрүштүк кубаттуу-
лугу жылына 50 миң тонна түтүк-прокаттык 
өндүрүмдү түзүүчү «Металл Торг Сервис» 
ЖЧК заводун куруу боюнча долбоор ишке 
ашырылган. Долбоордун жалпы наркы 2,4 
млн АКШ долларын түздү. Заводдун ийгилик-
түү ишке кириши жана даяр өндүрүм сатыла 
башташы өндүрүштүн өлкөдө жайгашуусу-
нун эсебинен аталган товардын импортунун 
ордун толтурууга мүмкүндүк берди. Бул о.э. 
металл түтүктөрдү коңшулаш мамлекеттерге 
экспорттоого мүмкүндүк берип, өз кезегинде 
Кыргыз Республикасынын экономикасынын 
өнүгүшүнө оң таасирин тийгизди. 
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Минералдык дарылык-ашкана суусун куюу

«Келечек» ЖАК

Продукция Тажикистанга жана Өзбекистанга 
экспорттолот
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Цемент клинкерин өндүрүү

«Түштүк курулуш материалдар комбинаты» ЖЧК

Завод заманбап жабдууга ээ, өлкөдө эң ирилердин 
бири болуп эсептелет жана жылына 1 млн тонна цемент 
чыгарат
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Фонддун инвестициялык жана долбоорлук иш-аракеттери 

Чүй облусунун Ак-Түз айылында Фонд 
тарабынан «Манас Хэндлинг» ЖЧКнын  
тоо-лыжа базасын куруу боюнча долбоор 
ишке ашырылды. Долбоордун жалпы нар-
кы 2,2 млн АКШ долларын түздү. Көтөр-
гүчтөрдүн узундугу 4 км, лыжа жолдорунун 
жалпы узундугу 8 км келет. Спорт-ден соолук 
чыңдоо багытындагы долбоорлорду Фонд 
тарабынан каржылоо коңшу өлкөлөрдөн 
туристтердин агымын олуттуу көбөйтүп,  
Кыргыз Республикасынын туристтик тарма-
гын өнүктүрүүгө көмөк болот деп эсептелет. 

Чүй облусунун Токмок шаарында иштеп 
жаткан «КазГрейн» ЖЧК ишканасын кеңей-
түү жана жаңылоо боюнча долбоор ишке 
ашырылды. Долбоордун жалпы наркы 7,6 
млн АКШ долларын түзөт. Ишке ашырылган 
долбоордун алкагында макарон азыктарын 
чыгаруу боюнча өндүрүү кубаттуулугу жылы-
на 3 миң тонна даяр продукциялык 2 линия 
ишке киргизилди. 

Бишкек шаарында курулуш материалдарын 
чыгаруу тармагында Фонд тарабынан тро-
туарга төшөмөлөр менен жол кырларын 
(бордюр) чыгаруу боюнча «Бессер ЦА» ЖЧК 
өндүрүш цехин куруу долбоору каржылан-
ган. Долбоордун жалпы наркы 2,3 млн АКШ 
долларын түзөт. Жаңы линиянын өндүрүштүк 
кубаттуулугу бир иштик мөөнөттө (смена)  
1 500 м2 тротуардык төшөмө, о.э. 8 400 даана 
жол кырын түздү. Жаңы өндүрүштүк линияны 
ишке киргизүүнүн эсебинен ассортиментти 
олуттуу кеңейтүү жана заманбап технология-
ларды пайдалануу менен өндүрүлчү продук-
циялардын сапатын жакшыртуу пландалып 
жатат. 

2018-жылы Фонд тарабынан «Экопродукт 
Азия» ЖЧКны долбоорлук каржылоо боюн-
ча биринчи макулдашуу жактырылып, анын 
алкагында акча ресурстарын кайтаруу дол-
боорду ишке ашыруунун эсебинен камсыз 
кылынат. Аталган макулдашуунун алкагында 
каржылоонун жаңы инструменттери, анын 
ичинде, «мезониндик каржылоо» деп ата-
луучу инструмент колдонулган. Долбоор жо-
горку технологиялуу жана натыйжалуу жаб-
дууларды пайдалануу менен шире чыгаруу 
боюнча завод курууну болжойт. Ишкананы 
2019-жылдын экинчи чейрегинде (квартал) 
ишке киргизүү пландалууда. Макулдашууну 
түзүмдөө алкагында Фонд тарабынан эл ара-

лык каржы өнөктөшү ишке тартылган. Атал-
ган долбоорду ишке ашыруу Кыргыз Респуб- 
ликасынын рыногунда каржылоонун жаңы 
багытынын башталышы болуп эсептелет. 

Чакан жана орто ишкердик 
субъектилерин каржылоо

ЧОИни максаттуу каржылоо программасы-
нын алкагында Фонд өнөктөш банктар ме-
нен микрокаржылык уюмдар аркылуу чакан 
жана орто ишканаларга колдоо көрсөтүүнү 
улантты. 

Орто жана чакан ишкердик субъектилери 
үчүн насыялык каражаттар жеңилдетилген 
үстөк пайыз менен: улуттук валюта түрүндө 
10% жана АКШ доллары түрүндө 5% менен 
берилди. Фонддун насыялык продуктта-
рына жараша, каржылоо 7 жылга чейинки 
мөөнөткө берилген. Фонддун программала-
ры боюнча насыялоонун пайыздык ченем-
дери Кыргыз Республикасынын каржы рыно-
гундагы үстөк пайыз ченемдеринин жалпы 
деңгээлине салыштырмалуу бир топ жеңил-
детилген түрдө экендигин белгилөө керек. 

«Чакан жана орто ишкердик субъектиле-
рин коммерциялык банктар аркылуу насыя- 
лоо» программасынын алкагында Фонддун 
өнөктөш банктары болуп «Айыл Банк» ААК, 
«РСК Банк» ААК, «БТА Банк» ЖАК, «КБ Кыр- 
гызстан», «Кыргыз Инвестициялык-насыя 
банкы» ЖАК, «Халык Банк Кыргызстан» ААК, 
«Азия Банкы» ЖАК, «Капитал Банк» ААК, 
«Банк Компаньон» ЖАК, «Демир Кыргыз Ин-
тернэшнл Банк» ЖАК, ОАО «Оптима Банк», 
«Бакай Банк» ААК жана «Кыргызкоммерц-
банк» ААК эсептелет.

«Чакан жана орто ишкердик субъектилерин 
коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» 
программасынын алкагында 2018-жылы 
жактырылган долбоорлордун өсүшү төмөнкү 
факторлор менен камсыз болгон:

• насыя каражаттарынын эки валюта 
түрүндө (АКШ доллары, улуттук валюта) 
жеткиликтүүлүгү, бул ЧОИ субъектиле-
рине өз киреше булагынын валютасы-
на ылайык каржылоо алууга мүмкүндүк 
берди;
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• өнөктөш банктар үчүн насыялык кошумча 
чектөөлөрдүн орнотулушу, айрым өнөк-
төш банктар («Айыл Банк» ААК, «Коммер-
циялык Банк КЫРГЫЗСТАН» ААК, «Азия 
Банкы» ЖАК, «Бакай Банк» ААК жана «Ка-
питал Банк» ААК) үчүн кайра жаңылануучу 
(револьвердик) насыялык линиянын беки-
тилиши;  

• Кыргыз Республикасынын микрокаржы-
лык уюм – өнөктөштөрүнүн саны көбөй-
үшү, атап айтканда, «Салым Финанс» МКУ 
ААК. 

• Азыркы кезде Кыргыз Республикасында 
насыя бөлүп берүүчү өнөктөш банктар 
менен микронасыялык уюмдардын ай-
мактык түйүнү Кыргыз Республикасынын 
бардык аймактары боюнча 356 бөлүмдөн 
(филиалдардан жана аймактык өкүлчүлүк-
төрдөн) турат. 

«Чакан жана орто ишкердик субъектилерин 
коммерциялык банктар аркылуу насыялоо» 
программасын ишке ашыруу өлкөнүн иш-
керлери үчүн банк продукттарынын спектрин 
кеңейтти. 

Өнөктөш банктар жана микронасыялык уюм-
дар чакан жана орто ишкердик субъектилер 
менен катар Фонд аларды каржылоодо койгон 
шарттарды аткаруу жагынан жогорку деңгээл-
деги жоопкерчиликти көрсөтүштү. Атап айткан- 
да, Кыргыз Республикасынын экономикасы-
нын артыкчылыктуу секторлорунда иштөөчү 
ишканалардын негизги каражаттарын сатып 

алуу, жаңылоо, кеңейтүү жана модернизация- 
лоо, о.э. Фонддун каражаттарын максаттуу 
пайдалануу практикасына тиешелүү. 

Кыргыз Республикасында жаңы интенсивдүү 
бак чарбачылык технологияларын киргизүү, 
кайра иштетүүчү ишканаларды чийки заттар 
менен зарыл санда камсыздоо, о.э. тармактын 
жалпы экспорттук мүмкүндүгүн жогорулатуу 
максатында «Интенсивдүү бактарды отургузуу-
ну каржылоо» аттуу жаңы насыялык продукт 
киргизилген. Аталган продукттун алкагында 
каражаттар бак жана мөмө-өсүмдүк өстүрүүчү 
чарбаларга 7 жылга чейинки мөөнөткө берил-
ген. Каралуучу продукттардын параметрлери 
насыянын негизги суммасын төлөөнү 24 айга 
чейинки жеңилдетилген мөөнөткө берүү да 
алдын ала каралган. 2018-жылдын аягына ка-
рата Фонд тарабынан интенсивдүү бактарды 
отургузуу боюнча жалпы суммасы 2 млн АКШ 
долларлык 28 долбоор каржыланган. Бактар-
дын отургузулган жалпы аянты – 276 гектар.

Айыл чарба техникасын, кайра иштетүүчү, 
өнөр жай жана тамак-аш багытындагы жаб-
дууларды сатып алуу боюнча лизингдик опе-
рацияларды өнүктүрүүгө Фонд тарабынан инс- 
титуциялык колдоо көрсөтүлдү. «Лизингдик 
операцияларды коммерциялык банктар жана 
микронасыялык уюмдар аркылуу каржылоо» 
программасынын алкагында Фонд 2018-жыл-
дын акырына карата жалпы суммасы 2,5 млн 
АКШ долларлык (насыя алуучунун жеке салы-
мын эсепке алганда) 51 даана негизги каражат-
тар менен жабдууларды сатып алууну каржы-
лаган. 

Өнөктөш банктар аркылуу 
жеңилдетилген каржылоо 
Кыргызстандын бардык 
аймактарында жеткиликтүү

Өнөктөш банктар жана МНУ 

356 филиал



12

РКƟФ жылдык отчету l 2018

Таш төшөмө (брусчатка) өндүрүү 

«Бессер – Центральная Азия» ААК

Компания тротуардык төшөмөлөрдү жана жол кырларын 
Борбордук Азияда аналогу жок Color Mix заманбап 
технологиясы боюнча чыгарат
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Металл түтүктөрү жана профиль өндүрүшү 

«Металл Торг Сервис» ЖЧК

Өндүрүштү Кыргызстанга жайгаштыруунун эсебинен 
металл түтүктөрдүн жана профилдин импортунун 
ордун толтуруу
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Фонд тарабынан чакан ишкердик субъекти-
лерин Кыргыз Республикасынын микрона-
сыялык уюмдары аркылуу каржылоо боюнча 
продукт иштелип чыгып пайдаланууга кирги-
зилди. Аталган продукттун алкагында чакан 
ишкердик субъектилерине жана топтошуп 
насыя алуучуларга өз ишкердигин калыптан-

дырып өстүрүүгө 500 миң сомго чейинки на-
сыя алууга мүмкүнчүлүк берилди. 2018-жыл-
дын акырына карата «Салым Финанс» ЭКА 
келишиминин алкагында Фонддун каража-
тынын эсебинен чакан ишкердик субъекти-
лерине 65 млн сомдон ашык суммада насыя 
берилген. 

№ Экономиканын тармагы Долбоордун саны Миң АКШ долл. 

1 Агроөнөр жай комплекси, айыл чарба 
өндүрүмдөрүн чыгаруу жана кайра иштетүү 888 28 513

2 Өндүрүү тармагы 400 55 195
3 Транспорт жана кампа чарбасы 125 10 727
4 Байланыш жана маалымат технологиялары 4 689
5 Каржылык иш-аракет - -
6 Инфраструктураны өнүктүрүү 86 9 643
7 Туризм 83 15 803
8 Башка тармактар 31 27 583

Бардыгы 1 617 148 153

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду тарабынан ЧОИлерди банктар жана МНУ аркылуу максаттуу 
каржылоо программасы боюнча жактырылган долбоорлордун 31.12.2018 карата тармактык 
түзүмү 

РКӨФ тарабынан ЧОИлерди банктар жана МНУ аркылуу 
максаттуу каржылоо программасы боюнча жактырылган 
долбоорлордун тармактык түзүмү

2 -таблица

37,3%
ӨНДҮРҮШ ТАРМАГЫ

19,2%
АГРОӨНӨР ЖАЙ 
КОМПЛЕКСИ

7,2%
ТРАНСПОРТ ЖАНА 

КАМПА ЧАРБАЧЫЛЫГЫ

18,6%
БАШКА ТАРМАКТАР

0,5%
БАЙЛАНЫШ ЖАНА МТ

6,5%
ИНФРАСТРУКТУРАНЫ 

ӨНҮКТҮРҮҮ

10,7%
ТУРИЗМ
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Фонддун инвестициялык жана долбоорлук иш-аракеттери 

Чакан жана орто ишкердик субъектилерин 
максаттуу каржылоону ишке ашыруу на-
тыйжалары боюнча өнөктөш банктардын 
отчетторунун негизинде Фонд тарабынан 
2018-жылдын акырына карата төмөнкүлөр 
аныкталган:

• ЧОИ субъектилеринин кирешелик өсүшү 
Фонддун эсебинен максаттуу каржылоо 
алганга чейинкиден орто эсеп менен 15% 
жогорулаган; 

• жаңы түзүлгөн иш орундары – 4,2 миң 
адамга чейин; 

• салык жана башка мамлекеттик төлөмдөр 
орто эсеп менен 19% өскөн.

Өнөктөш банктар тарабынан берилген насыя- 
лардын түзүмүндө 2018-жылдын аягына ка-
рата каражаттар төмөнкүлөргө багытталган:

Максаттуу пайдалануу боюнча:

• учурда бар өндүрүштү кеңейтүүгө жана 
модернизациялоого – 70%; 

• жаңы өндүрүш түзүүгө – 30%.

Көздөө боюнча:

• жабдуу сатып алууга – 50%;

• курулуш-монтаждык иштерине – 30%;

• ТЭН иштеп чыгууга жана изилдөөгө, кый-
мылсыз мүлк сатып алууга – 20%.

Чакан ишкердик субъекти-
лерин микронасыялык уюм- 

дары аркылуу каржылоо 
боюнча продукт иштелип 

чыгып, 500 миң сом 
пайдаланууга киргизилди

ЧОИге берген каражаттардын максаттуу пайдалануусу

ЧОИге берилген насыянын багыты 

30%
ЖАҢЫ ӨНДҮРҮШ 
ТҮЗҮҮГӨ 

70%
УЧУРДА БАР ӨНДҮРҮШТҮ 

КЕҢЕЙТҮҮГӨ ЖАНА 
МОДЕРНИЗАЦИЯЛООГО 

50%
ЖАБДУУ САТЫП 

АЛУУГА 

20%
ТЭН ИШТЕП ЧЫГУУГА ЖАНА 
ИЗИЛДӨӨГӨ, КЫЙМЫЛСЫЗ
МҮЛК САТЫП АЛУУГА 

30%
КУРУЛУШ-МОНТАЖДЫК 
ИШТЕРИНЕ 
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Фонддун инвестициялык жана долбоорлук иш-аракеттери 

2018-жылы ЧОИ субъектилерин максаттуу 
каржылоонун алкагында Фонд өнөктөш банк- 
тар менен кызматташа баштагандан тартып 
байкалган насыялар боюнча үстөк пайыздын 
деңгээли төмөндөшү уланды.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы-
нын (мындан ары текстте – КРУБ) статисти-
калык маалыматы боюнча коммерциялык 
банктардын 3 жылдан ашык мөөнөткө кай-
ра берилген насыялар боюнча үстөк пайыз 
2018-жылдын декабры үчүн жылдык 11,76% 
түздү, б.а. 2015-жылдын сентябрындагы ошол 
эле көрсөткүчкө салыштырганда 5,65 пайызга 
төмөндөдү (2015-жылдын сентябрында жыл-
дык үстөк пайыз 17,41% түзгөн).

КРУБтун статистикалык маалыматына ылай-
ык, коммерциялык банктардын 3 жылдан 
ашык мөөнөткө кайра берилген насыялар 
боюнча үстөк пайыз 2018-жыл боюнча орто 
эсеп менен алганда төмөнкүлөрдү түздү: 

• улуттук валюта менен – жылдык 15,65% 
(2015-жыл боюнча ошол эле көрсөткүч 
–жылдык 20,60%);

• чет элдик валюта менен – жылдык 9,54% 
(2015-жыл боюнча – жылдык 14,52%).

2018-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз 
Республикасынын бардык банк тутумунун 
насыялык портфелинин суммасы 127,885 
млрд сомго жетип, жыл башынан бери 18,1% 
көбөйгөн (2017-жылдын аягында – 108,3 млрд 
сом). Фонддун насыялык портфелинин анык 
көлөмү Кыргыз Республикасынын банк туту-
мунун жалпы насыялык портфелинде 10,3% 
түзөт.

КРУБтун статистикалык маалыматына ылай-
ык, Кыргыз Республикасынын банк тутумунун 
жалпы насыялык портфелинде насыялардын 
башкы үлүшү экономиканын соода (27,3%), 
айыл чарбасы (18,5%), керектөөчүлүк насыя-
лар (10,7%) жана ипотека (9,6%) сыяктуу тар-
мактарында топтолгон. Банк тутуму боюнча 
насыялык портфелдин кайтаруучулук коэф-
фициенти 95,9% түздү.

Мунун алкагында Фонддун насыяларынын 
тармактык түзүмү бир топ диверсифициялан-
ган жана социалдык багытталган. Агроөнөр 
жай комплекси, тамак-аш продукттарын өн-
дүрүү тармагында Фонд тарабынан жакты-
рылган долбоорлордун үлүшү – 56,5%, транс-

порт жана логистика тармагында – 7,2%, 
инфраструктураны өнүктүрүү – 6,5%, туризм 
– 10,7%, башка тармактарда (анын ичинде 
банктардын лимиттери) – 18,6%, байланыш 
жана маалымат технологиялары тармагында 
– 0,5% түздү.

«КРдин каржы секторунун туруктуулу-
гу жөнүндө отчетко» (КРУБтун басылмасы) 
ылайык, Кыргыз Республикасынын банк ту-
туму боюнча активдерди кайтарып бербөө 
кооптуулугу (атайын ЖЧТР (РППУ) менен на-
сыялык портфелдин айкашы) 2018-жылдын 
биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы 
боюнча 4,1% түздү.

Агроөнөр жай комплекси, тамак-аш про-
дукциясын өндүрүү тармагында Фонд тара-
бынан жактырылган насыялардын көлөмү 
83 708 миң АКШ долларын (5 847 млн сом 
же аталган тармакта банк тутумунун насыя-
лык портфелинин 16,6%) түздү. Банк тутуму-
нун Кыргыз Республикасында экономиканын 
артыкчылык секторлору боюнча насыялык 
портфелинин түзүмүндө Фонддун насыялары 
олуттуу үлүштү ээлейт жана алгылыктуу роль 
ойнойт. 

Аймактык өнүгүү боюнча 
чаралар

Кыргыз Республикасынын Президентинин 
Жарлыгы менен 2018-жыл аймактарды өнүк-
түрүү жылы деп жарыяланган. Фонд өнөктөш 
банктар менен биргеликте аймактык иш-
керлерге Фонддун ресурстары жеткиликтүү 
болушун кеңейтүү, маалымат алуусун жак-
шыртуу, насыяларды алуу жана пайдалануу 
шарттарын жакшыртуу боюнча бир катар 
иш-чараларды жүргүздү.

2018-жылы ушул максаттарда Фонддун 
каржылоосуна ишкерлердин жетишүү мүм-
күнчүлүгүн кеңейтүү үчүн жер-жерлерде 
аймактык кеңеш берүүчүлүк борборлор 
(АКББ) ачылган. Ишкердик пландарын даяр-
дап жана Фонддун линиясы боюнча каржы 
алууга көмөк көрсөтүү милдетин аткаруучу 
бул компанияларды Фонд аккредитациялоо 
жолу менен тандап алды. Андан тышкары, 
географиялык жактан алыс жайгашкандыгын 
эске алып, Фонд түштүк аймактары үчүн Ош 
шаарында да өз өкүлүнүн болушун камсыз 
кылган. 
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Фонддун инвестициялык жана долбоорлук иш-аракеттери 

Аймактык долбоорлордун капиталдык жак-
тан чакандыгын эске алуу менен, насыялык 
каражаттардын жеткиликтүүлүк чегин акы-
рындап төмөндөтүү Фонд тарабынан аймак-
тык ишкерлерге берилүүчү түз каржылоонун 
жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү боюнча чара 
болду. Ушуга байланыштуу 2018-жылы Фонд 
түз каржылоо чегин аймактар үчүн 200 миң 
АКШ долларына чейин төмөндөтүү жөнүндө 
чечим кабыл алган. Фонд тарабынан көрүл-
гөн чаралардын натыйжасында 2018-жылдын 
акырына суммасы 2,1 млн АКШ долларын түз-
гөн 8 арыз келип түштү (ар бири 1,0 млн АКШ 
долларынан кем).

Фонддун өнөктөш банктары үчүн аймак-
тык чек орнотулуп, ал ресурстарды Бишкек 
шаарынан жана Чүй областынын жакынкы 
райондорунан өлкөнүн аймактарына жыл-
дыруу максатын көздөйт. «Чакан жана орто 
ишкердик субъектилерин коммерциялык 
банктар аркылуу насыялоо» программасы-
нын алкагында өнөктөш банктар үчүн кайра 
берилүүчү насыялар боюнча насыялоонун 
өзгөрбөс чеги орнотулган, алардын тартиби: 
аймактарда 100% мамлекеттик катышуусу бар 
банктар үчүн 60% кем эмес, аймактарда жеке 
менчик банктар үчүн 50% кем эмес. 

«Кыргыз Республикасынын аймактык саясат 
концепциясына ылайык» экономиканын ар-
тыкчылыктуу тармактарында долбоорлорду 
ишке ашыруу жана Кыргыз Республикасынын 
аймактарында ишкердиктин өнүгүшүнө түрт-
кү берүү үчүн Фонд тарабынан адистешил-
ген насыялык продукттар иштелип чыгып, 
анда техникалык жардамды гранттык негизде 
көрсөтүү боюнча өзгөчө шарттар каралган. 
О.э. насыялык милдеттемелер өз убагында 
аткарылган учурда насыя боюнча төлөн-
гөн пайыздын ½ чейинки бөлүгүн кайтарып 
берүү түрүндө түрткү берүүчү жол-жоболор 
да каралган. Долбоорлорду «Региондор – 
өнүгүүнүн башаты» конкурсунун алкагында 
тандоо пландалып жатат. Аталган конкурс 
конкреттүү аймакты өнүктүрүү үчүн мульти-
пикативдүү таасирге ээ эң натыйжалуу дол-
боорлорго өбөлгө түзүүгө, о.э. каржылоонун 
бөтөнчө шарттарына ээ инвестициялык дол-

боорлорду тандоого багытталган. 2018-жыл-
дын акырына карата, конкурстун алкагын-
да жалпы суммасы 8,6 млн АКШ долларын 
түзгөн эки арыз келип түштү. Долбоорлор 
2019-жылдын жыйынтыгы боюнча тандап 
алынат.

Аймактарды өнүктүрүүгө түрткү берүү бо-
юнча иш-чаралардын алкагында Фонд тара-
бынан кошумча чаралар жүргүзүлдү:

• «Кепилдик Фонд» ААКка 200 млн сом 
көлөмүндө насыялык каражат бөлүндү. 
Насыя берүүнүн негизги шарты кепил-
диктерди Кыргыз Республикасынын ай-
мактарында гана берүү болчу;

• «Чакан жана орто ишкердик субъектилерин 
коммерциялык банктар аркылуу насыя- 
лоо» программасына мониторингдик от-
четтор, о.э. акчаны чекенелөө суммасынын 
чеги боюнча өзгөртүүлөр киргизилди;

• аймактарда долбоорлор изделип, анын 
алкагында аймактык ишкерлер менен 
бардык облусунда 30дан ашуун жолугу-
шуу жергиликтүү бийлик органдарынын 
жана каржы-насыялык мекеме өкүл-
дөрүнүн катышуусу менен өттү. Ал жо-
лугушууларда бүтүндөй өлкө боюнча 2 
000ден ашык ишкер катышты. 

Фонддун каржылоосуна иш-
керлердин жетишүү мүм-
күнчүлүгүн кеңейтүү үчүн 

жер-жерлерде аймактык 
кеңеш берүүчүлүк 
борборлор ачылган. 

Ишкердик пландарын даяр-
дап жана Фонддун линиясы 
боюнча каржы алууга көмөк 

көрсөтүлөт
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Жол, көпүрө жана темир жол өтмөктөрүн куруу үчүн 
темир-бетон буюмдарын чыгаруу

«Каухар-Таш» ААК

Заводдо көпүрө төшөмөлөрүн (плита) чыгаруу үчүн 
арматураны алдын ала керүүнүн уникалдуу ыкмасы 
колдонулат
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Ийирме жип жана толук циклдеги трикотаж өндүрүү

Viva Tex ЖЧК

Компаниянын продукциясы эл аралык стандарттарга 
жооп берет жана Россияга, Өзбекстан менен Казакстанга 
экспорттолот
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Эл аралык жана чет элдик өнөктөштөр менен иш

Эл аралык жана чет элдик өнөктөштөр 
менен иштөө

РКӨФтүн эл аралык өнөктөштөрү

2018-жылы Фонддун Евразиялык өнүктүрүү банкы 
жана «Росэксимбанк» АК менен түзүлгөн насыя-
лык келишимдердин алкагында аталган каржы 
институттарынын каражаттарын Фонд ишке 
ашыруучу долбоорлорго тартуу боюнча алгачкы 
макулдашууларга кол коюлган. «Росэксимбанк» 
АКнын 14,45 млн рубль көлөмүндөгү каражаты 
россиялык өндүрүүчүлөрдүн техника-жабдуула-
рын сатып алуу үчүн тартылган. Евразиялык өнүк-
түрүү банкынын 1,13 млн АКШ доллары түрүн-
дөгү каражаты Фонддун насыя алуучуларынын 
жүгүртүүдөгү капиталга болгон муктаждыктарын 
каржылоо максатында Фонддун долбоорлоруна 
тартылган. 

2018-жылдын сентябрында Бишкекте Фонд Россия 
Федерациясынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республика-
сындагы Соода өкүлчүлүгүнүн, Россия Федерация- 
сынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин 
жана Россиянын Экспорттук борборунун колдо-
осу менен Биринчи Кыргыз-Россиялык ишкердик 
форумун өткөргөн. Ишкердик форумдун максаты 
– экономиканын артыкчылыктуу тармактарында 
Россия менен Кыргызстандын компанияларынын 
ортосунда тыгыз байланыш орнотуу үчүн «аянт-
ча» түзүү, биргелешкен өндүрүш долбоорлору 
менен потенциалдуу ишке өнөктөштөрдү издөө. 

Форумдун ишине 200 адам катышып, анын ичин-
де Кыргыз Республикасы менен Россия Феде-
рациясынын кызыкдар министрликтери менен 
ведомстволорунун, кыргыз жана орус ири иш-
кердиктеринин, о.э. россиялык жана эл аралык 
каржы институттарынын өкүлдөрү болду. Өт-
көрүлгөн Форумдун алкагында бир катар эки та-
раптуу олуттуу келишимдерге кол коюлду, анын 
ичинде Фонд менен «Росэксимбанк» АКнын орто-
сундагы келишим, о.э. Россиянын «Русская Кожа» 
АК менен Фонддун кардары - «Империал Групп 
Компани» ЖЧКнын ортосундагы келишим бар.

БУУнун Өнүктүрүү программмасы (БУУӨП) менен 
биргеликте 2018-жылы Кыргыз Республикасынын 

Экономика министрлигинин жетекчилиги менен 
Долбоорлорду даярдоо фондун түзүү боюнча 
иш жүргүзгөн. Аталган фонддун ишинин алка-
гында Фонддон каржылоо алуу үчүн ТЭН иштеп 
чыгуу боюнча техникалык колдоого муктаж иш-
каналардын тизмеси түзүлгөн. Аталган фонддун 
Байкоочулук кеңеши долбоорлорду тандоо кри-
терийлерин, арыз берүү формасын бекитип, о.э. 
Россия Федерациясынын каражат эсебинен түзүл-
гөн БУУӨПтүн гранттык фонду аркылуу ТЭН иштеп 
чыгуу боюнча техникалык колдоо алууга жети иш-
кана жактырылган. 

2018-жылы Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү 
өнөктөштөрүнүн Координациялык кеңеши (ӨӨКК) 
боюнча Фонддун өнөктөштөрүнө (КСПР) аймак-
тык кеңеш берүүчү борборлордун (АКББ) максат-
тарына жана милдеттерин аткарууга багытталган 
кызматташуу сунушталган. Аталган борборлор 
Фонд тарабынан Кыргыз Республикасынын беш 
аймагында ачылган. Фонд сунуштаган кызматта-
шуунун натыйжасында АКББга БУУнун Азык-түлүк 
программасы (FAO) тарабынан техникалык жар-
дам көрсөтүү долбоору түзүлүп ,ал 2018-жылдын 
сентябрында ишке ашырыла баштады. 

Ошондой эле Фонд айыл чарба тармагында өзү 
ишке ашырып жаткан долбоорлорго FAO каты-
шуусу боюнча иш жүргүздү. Өнөктөштөр инвести-
циялык салымды жарым-жартылай жабуу жана 
насыя алуучуга Эл аралык айыл чарбаны өнүк-
түрүү фондунун (ЭАЧӨФ) каражатынан техникалык 
жардам көрсөтүү жолу менен мал чарбачылыгы 
тармагындагы Фонддун долбоорлоруна катышуу-
га даяр экендиктерин билдирди. БУУнун FAO да 
инвестициялык салымды жарым-жартылай жабуу 
жана насыя алуучуга жашыл климаттык фонддун 
(ЖКФ) каражатынан техникалык жардам көрсөтүү 
жолу менен өсүмдүк өстүрүү тармагындагы Фонд-
дун долбоорлоруна катышууну карап чыгууга 
даяр экендигин билдирди. 

Islamic Corporation for the 
Development of the Private Sector

Islamic Corporation for the 
Development of the Private Sector
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Каржы рынокторундагы иш-аракеттер жана казыналык операциялар 
Тобокелдиктерди башкаруу

Каржы рынокторундагы иш-аракет 
жана казыналык операциялар

Фонддун убактылуу бош каражаттарын 
башкаруу алардын сактыгын камсыз кылуу 
принцибине гана ылайык жүргүзүлдү. Ин-
вестициялоо инструменттери алардын ки-
решелүүлүгүнөн ликвиддүүлүгү менен ише-
ничтүүлүгү артыкчылык кылышына жараша 
тандап алынды. Убактылуу бош каражат-
тарды башкаруу боюнча иш-аракеттердин 
натыйжасында 2018-жылы Фондго долбоор- 
лорду жеңилдетилген үстөк пайыз менен 
каржылоого мүмкүнчүлүк берген киреше 
алынды. 

Фонддун убактылуу бош каражат портфе-
линин негизги стратегиялык параметрлери 
Фонддун Кеңеши тарабынан аныкталган. 
Алардын алкагында Фонддун башкармалыгы 
каржы инструменттерин тандоо, убактылуу 
каражаттарды инвестициялоо көлөмдөрү 
менен мөөнөттөрүн аныктоо боюнча чечим-
дерди кабыл алган. 

Фонддун ички ченем документтери тара-
бынан орнотулган чектөөлөрдүн алкагын-
да убактылуу бош каражаттар мамлекеттик 

жана корпоративдик эмитенттердин карыз- 
дык баалуу кагаздарына, о.э. эл аралык 
каржы институттарынын насыялык рейтинги 
«Standard and Poor’s» же «Fitch Ratings» рей-
тингдик агенттиктеринин классификация- 
сы боюнча «BB–» деңгээлинен же «Moody’s 
Investors Service» рейтингдик агенттигинин 
классификациясы боюнча «Ba3» деңгээли-
нен төмөн эмес карыздык инструменттери-
не гана жайгаштырылат. Ошол эле насыялык 
сапатка ээ инструменттер Фонддун кыска 
мөөнөттөгү ликвиддүүлүктү башкаруу боюн-
ча операцияларында да пайдаланылган.

Фонд тарабынан ишке ашырылып жаткан 
долбоорлорго каражаттарды тартуу боюнча 
Россиянын экспорттоо-импорттоо институт-
тары, о.э. эл аралык өнүктүрүү институттары 
менен кызматташтык жүргүзүлгөн. Фонд Кыр- 
гыз Республикасынн улуттук валютасындагы 
каражаттарды тартуу маселелери боюнча 
КРдин Улуттук банкы менен кызматташууну 
улантты. 

Фонд тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоорлорго 
каражаттарды тартуу боюнча Россиянын экспорттоо-импорттоо 
институттары, о.э. эл аралык өнүктүрүү институттары менен 
кызматташтык жүргүзүлгөн

Тобокелдиктерди башкаруу

2018-жылы капиталдын адекваттуулук ченем-
дери жогорку деңгээлде болду, бул Фонддун 
иш-аракетинин туруктуулугун жана тең сал-
мактуулугун күбөлөйт. Отчеттук мезгилдеги 
капиталдын көлөмү бардык күтүлүүчү насыя- 
лык чыгымдарды жабууга жетиштүү болду. 

Отчеттук жылда Фонд КОЭС 9 (МСФО 9) 
стандартына өтүү боюнча олуттуу иштерди 

жасап, насыялык кооптуулугу баалоо туту-
мун андан ары өнүктүрүү үчүн, о.э. эл аралык 
стандарттарга ылайык адекваттуу резервдер-
ди калыптандыруу үчүн негиздерди түздү. 
Стандартты киргизүүнүн алкагында каржы 
үлгүлөрү иштелип чыгып жана Фонддун че-
нем актыларына өзгөртүүлөр киргизилди.

Отчеттук жылда Фонд КОЭС 9 (МСФО 9) стандартына өтүү боюнча 
олуттуу иштер жасалды
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Ун жана макорон азыктарын чыгаруу 

«КазГрейн» ЖЧК

Компаниянын продукциясы эл аралык ISO 9001:2008 сапат 
стандартына туура келет
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Роботторду жана санариптик технологияларды колдонуучу 
алгачкы ата мекендик бут кийим фабрикасы

«Империал групп компани» ЖЧК

Ишкана жалпыга арналган жана адистешилген бут кийимди 
чыгарат. Өндүрүш атайын бут кийимдин импортунун 
ордун толтурат
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2018-жылга карата иш-аракеттер планы 

2019-жылы Фонд Кыргыз Республикасынын учур-
да чарбачылык жүргүзүп жаткан субъектилерин 
жеңилдетилген түрдө каржылоону улантууга ниет-
тенет. Фонддун түз каржылоо, долбоорлук каржы-
лоо жана чакан жана орто ишкердик субъек- 
тилерин каржылоо программасы боюнча 2019-
жылы жалпы суммасы 96 млн АКШ долларлык 
каржылоону жактоо пландалып жатат. 

2019-жылда Фонддун иш-аракетинин өзүнчө ба-
гыты катары «стартап» долбоорлорун каржылоо 
боюнча пилоттук келишимдерди ишке ашыруу 
пландалууда, аталган долбоорлордун алкагын-
да ишкердик долбоорлор өзүнүн алгачкы бас- 
кычтарында иштетилип каржыланмакчы. Аталган 
долбоорлордун башкы максаты Кыргыз Респуб- 
ликасынын аймактарында ишкердик долбоор-
лорун андан ары бекемдөө мүмкүнчүлүгү менен 
түзүп өнүктүрүү. Аталган багыттын алкагында түз 
каржылоо программасы боюнча «стартап» дол-
боорлоруна жана Фонддун өнөктөш банктары 
аркылуу каржылануучу «старт-ап» долбоорлору-
на 1 млн АКШ долларынан бөлүп берилет. Атап 
айтканда, Фонддун бул багыттагы иш активдүүлү-
гүн Баткен, Нарын жана Талас областтарында 
өстүрүү пландалууда.

Фонд Кыргыз Республикасынын рыногунда көр-
сөтүлүүчү каржы кызматтарын кеңейтүүгө багыт-
талган «Фонддун капиталда үлүштүк катышуусу» 
программасын ишке ашырууну улантууну план-
дайт. 2018-жылда ишкерлерден алынган арыздар 
боюнча тандоонун жыйынтыгын чыгаруу, о.э. 
аталган конкурстун жеңүүчүсү менен пилоттук ке-
лишим түзүү пландалган. 

Аймактарда долбоорлорду ишке ашыруу жана 
ишкердиктин өнүгүшүнө түрткү берүү максатын-
да, о.э. Кыргыз Республикасынын Президентинин 
2019-жылды Аймактарды өнүктүрүү жана сана-
риптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө Жар-
лыгын колдоо максатында «Аймактар – өнүгүү 
башаты» конкурсун өткөрүү 2019-жылдын акыры-
на чейин узартылып, жана долбоорлорду тандоо 
улантылган. 

Фонд бак чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча план-
ды пилоттук тартипте өнүктүрүүнү пландап жатат, 
бул учурда бар бактардын түшүмдүүлүгүн жогору-
латууга жана жаңы бактарды тигүүгө багытталат. 
Аймактын мөмө-жемиш продукттарын сактоо, 
кайра иштетүү жана экспорттоо үчүн инфраструк-
туралык объектилерди түзүү пландалууда. Бул 

иш-чаралар мамлекеттин тийиштүү органдары, эл 
аралык уюмдар жана ишкердик коомчулук менен 
биргеликте ишке ашырылат. 

2019-жылы Фонд Кыргыз Республикасында мал 
чарбачылыгын өнүктүрүү программасын беки-
тип, мамлекеттик органдар, эл аралык каржы 
институттары жана донорлор менен бирге ишке 
ашырууну баштоону пландап жатат. Аталган багыт 
тармакты кластердик өнүктүрүү үчүн зор мааниге 
ээ болушу күтүлүүдө. Бул тармак өзүнө уяң жүндү, 
кой этин, кой терилерин иштетүүнү, андан ары ти-
гүү тармагын, анын ичинде булгаары буюмдарын 
тигүүнү өнүктүрүүнү камтыйт. 

Кыргыз Республикасынын экономикасынын 
каржы секторун өнүктүрүүнү жана каржылоо 
көлөмүн кеңейтүүнү колдоо аракеттеринин алка-
гында 2019-жылы Кыргыз Республикасынын түзүм 
жаратуучу каржылык институтунун капиталына 
кирүү жөнүндө маселенин үстүндө ишти улантуу 
пландалып жатат. 

Кыргыз жана россиялык ишкердиктин экономи-
калык карым-катнашын өстүрүү, кыргыз ишкер-
дигин ЕАЭБдин артында интеграциялоо боюнча 
чара катары кыргыз-россиялык биргелешкен 
долбоорлорду издеп түзүмдөштүрүү боюнча иш 
жүргүзүү пландалууда. Кыргыз Республикасынын 
экономикасынын артыкчылыктуу тармактарында 
кошумча нарк тизмегин өнүктүрүүгө багытталган 
кластердик долбоорлорго өзгөчө көңүл бурулат. 

Фонд өзү ишке ашырып жаткан долбоорлорго 
насыялык каражаттарды тартуу боюнча эл аралык 
өнүктүрүү институттары менен жана адистешил-
ген экспорттук уюмдар менен, биринчи кезекте 
иштеп жаткан институттар – «Росэксимбанк» АК 
жана Евразиялык өнүктүрүү банкы менен кыш-
матташууну кеңейтүү ниетинде. 

Долбоорлук документтердин сапатын жакшыртуу 
боюнча иш-чаралар улантылат. Техникалык жар-
дам ишкердик план жана ТЭН түзүүдө, о.э. көз 
карандысыз эксперттер менен аудитордук компа-
нияларды тартууда көрсөтүлөт. Ошону менен ка-
тар Долбоорлорду даярдоо жана коштоо боюнча 
фонддун (ДДКФ), о.э. эл аралык уюмдардын, анын 
ичинде БУУӨП, ЮНИДО, USAIDдин каражаттары 
пайдаланылат. Долбоорлордун сапатын жогору-
латуу боюнча Фонд тарабынан Фонддун каржы-
лоо багыттарынын негизги багыттары боюнча 
коомдук эксперттик кеңеш түзүү да пландалууда.

2019-жылы жалпы суммасы 96 млн АКШ долларлык каржылоону 
жактоо пландалып жатат

2019-жылга карата иш-аракеттер 
планы
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2018-жылга карата иш-аракеттер планы 

2019-жылы Фонддун жаңы продукттары жана 
учурдагы продуктарындагы өзгөрүүлөрү жөнүн-
дө ишкер коомчулуктарынын маалыматын  
жогорулатуу боюнча иштер Кыргыз Республи-
касынын жер-жерлериндеги ишкер коомчулук-
тар менен жолугушууларды, аймактарда кон-
ференцияларды өткөрүү жолу менен улантуу 
пландалууда.

Фонддун эл аралык ишиндеги башкы багыты бо-
луп россиялык жана чет элдик инвесторлордун 

катышуусу менен ишкердик форумдарды жана 
тегерек столдорду уюштуруп өткөрүү эсептелет. 
Мындай иш-чаралар Кыргыз Республикасынын 
ишкер коомчулугу россиялык жана чет элдик ин-
весторлор менен жолугушуусу үчүн аянтча болуу-
га арналат. Кыргыз-Россиялык ишкерлик форумун 
өткөрүү салттуу түрдө Кыргыз Республикасынын 
ишкер коомчулугу үчүн негизги окуялардын бири 
болот. 

Каржылоо программасы боюнча жалпы суммасы 96 млн АКШ         
долларлык каржылоону жактоо;
«Стартап» долбоорлорун каржылоодо пилоттук келишимдерин ишке 
ашыруу;

“Фонддун капиталга үлүштүк катышуу” программаны ишке ашыруу;

“Региондор – өнүгүүнүн башаты” конкурсун 2019-жылдын аягына 
чейин узартуу;

Бакчылыкты өнүктүрүү планын пилоттук режиминде ишке ашыруу;

Уяң жүндүү кой чарбасын өнүктүрүү программасын мамлекеттик ор-
гандары, эл аралык финансы институттары жана донорлор менен 
биргеликте бекитип ишке ашыруу;

Туруктуу финансылык институтунун капиталына кирүү маселенин 
үстүндө иш жүргүзүү;

Фонд тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоорлор менен кредит-
тик каражат тартууга эл аралык өнүктүрүү мекемелер жана адистеш-
тирилген экспорттук уюмдар менен кызматташууну кеңейтүү;

Кыргыз-россиялык долбоорлорун издөө жана түзүү үстүндө иш  
жүргүзүү;

Долбоордук документтердин сапатын жогорулатуу максатында иш- 
чараларды ишке ашыруу.

Жергиликтүү бизнес-коомчулук менен региондордо жолугушуулар-
ды, конференцияларды өткөрүү;

Россиялык жана чет өлкөлүк инвесторлордун катышуусу менен      
бизнес-форумдарды жана тегерек столдорду өткөрүү;
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Тигүү өндүрүшү 

ЖИ Омонова Д.

Продукция ЕАЭБ өлкөлөрүнө, анын ичинде Казакстанга 
экспорттолот
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Табигый сүт азыктарын өндүрүү

«Алайку Органикс» ЖЧК

Ишкана НАССР эл аралык тамак-аш стандарттарына 
ылайык курулган
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Аудиттен өткөн каржылык отчеттуулук

Аудиттен өткөн каржылык 
отчеттуулук
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Аудиттен өткөн каржылык отчеттуулук
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Аудиттен өткөн каржылык отчеттуулук
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Аудиттен өткөн каржылык отчеттуулук
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Аудиттен өткөн каржылык отчеттуулук
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Аудиттен өткөн каржылык отчеттуулук
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Аудиттен өткөн каржылык отчеттуулук
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