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Фонд Башкармалыгынын төрагасынын кайрылуусу

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду жетишкен натыйжалар 
менен токтоп калбайт. Пайда болуп жаткан 
сыноолорго карабай, ал кыргыз рыногунда 
туруктуу жана системалуу институт катары өрчүп 
калыптанып келе жатат. 
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Урматтуу өнөктөштөр жана 
кардарлар!

Жалпы дүйнө үчүн 2021-жыл COVID-19 
пандемиясынан кийин кайра өзүнө келүү 
мезгили болду. Бир катар мамлекеттерде 
карантиндик чектөөлөрдүн жеңилдетилиши 
жана стимул берүүчү ири программалар 
кардардык суроо-талапты жандандырууга 
жана ишкердиктин активдүүлүгүн кайра 
баштоого мүмкүндүк берди. 

Өз убагында көрүлгөн кризиске каршы 
чаралардын аркасында, Россия-Кыргыз 
өнүгүү фонду пандемия учурунда жана 
андан кийинки кайра калыбына келтирүү 
мезгилинде каржылык туруктуулукту сактап, 
инвестициялык долбоорлорду каржылоону 
улантып жана өз насыя алуучуларына 
кризистик көрүнүштөрдү жеңүү үчүн 
мүмкүндүк берүүгө жетише алды. 

Фонд үчүн өткөн 2021-жыл иш-аракети 
ички процесстерин жаңылоо боюнча ири 
иштер менен да белгиленди. Дүйнөлүк 
экономика бүгүн тездик менен өзгөрүү 
тартибинде иштеп жатат, бул болсо РКӨФ 
жаңы шарттар менен жаңы сыноолорго 
ылайыкташуусу зарыл экенин шарттайт. 
Азыркы экономикалык чындыкта каржы 
институттары жөн гана инвестициялык 
долбоорлорду каржылабастан, мүмкүн 
болушунча ыңгайлуу насыялоо шарттары 
жана эксперттик-консалтингдик коштоо 
аркылуу ишкердиктин андан ары өнүгүүсү 
үчүн түрткү бериши керек. 

Фонддун 2021-жылдагы иш натыйжалары 
сапаттуу жана сандык көрсөткүчтөрдүн 
өсүшүн көрсөттү. 2020-жылга 
салыштырганда РКӨФтин насыячыларынын 
73%ы өз иш-аракеттеринин экономикалык 
көрсөткүчтөрүн жогорулаткан. 
Насыячылардын жалпы кирешеси 57,8 
млрд сом (ИДӨнүн 8%га жакын) болгон, ал 
эми РФке экспорт 59,4 млн АКШ долларына  
жеткен (2020-жылга салыштырмалуу 
дээрлик эки эсе өскөн). 2021-жылы 
Россия Федерациясына жалпы экспорттун 
көлөмүндө Фонддун насыячыларынын 
үлүшү 15%га жеткен (2020-жылы 9% болчу). 
Ошол эле мезгил аралыгында РКӨФтин 

насыячыларынын жалпы салыктык 
чегерүүлөрү 4,1 млрд сомго чейин өскөн, 
бул болсо 2020-жылдын көрсөткүчүнөн 
40% жогору. Фонддун насыя алуучу 
компанияларында 27,9 миңге жакын адам 
иштейт. Фонд тарабынан каржыланган 
долбоорлордун аркасында дагы 5,9 миңге 
жакын адам иш менен камсыз кылынган.

Инвестициялык-насыялык иш-аракеттерди 
эске алганда (333 долбоор, жалпы суммасы 
44,2 млн АКШ долл.) 2021-жылы Фонд 
тарабынан каржыланган долбоорлордун 
жалпы саны 3140 түзүп, суммасы 
407,8 млн АКШ долларына жетти. Фонд КРдин 
аймактарында активдүү иш алып баруучу 
республикадагы эң ири институциялык 
инвесторго айланды жана өнүктүрүү 
институту катары иш алып баруунун 
уникалдуу практикасын жаратты. Бүгүнкү 
күндө Фонддун насыялык портфелинин 
көлөмү банк тутумунун узак мөөнөттүү 
насыялык портфелинин 23%ын түзөт, бул 
анын Кыргыз Республикасынын каржы 
рыногундагы тутумдук маанилүүлүгүн 
аныктайт. 

Ошону менен катар, бүгүнкү күндө иштин 
сапаттык жаңы принциби зарылдыгын көрүп 
жатабыз. Каржы рыногунун катышуучулары 
жана, биринчи кезекте, өнүктүрүү 
институттары ресурстарды бириктирип жана 
Кыргызстанды экономикалык өнүктүрүүнүн 
артыкчылыктуу багыттарына шайкеш келүүчү 
конкреттүү ири долбоорлорду бирге ишке 
ашыруунун макулдашылган жол-жоболорун 
иштеп чыгуусу зарыл. Бул маселелерде 
Фонд социалдык-экономикалык жана 
интеграциялык олуттуу таасирге ээ 
ишкердик демилгелерин даярдап, о.э. 
эксперттик колдоо үчүн иштелип чыккан 
тажрыйбаларды аталган максаттарга 
багыттоо үчүн байланыштыргыч звено 
болууга даяр. 

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду эл аралык 
уюм статусуна ээ. Бул биздин багыт берүүчү 
болуп эл аралык стандарттар жана каржылоо 
практикалары эсептелет дегенди билдирет. 

Каржы рыногунун катышуучулары ресурстарды бириктирип 
жана Кыргызстанды экономикалык өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу 
багыттарына шайкеш келүүчү конкреттүү ири долбоорлорду 
бирге ишке ашыруунун макулдашылган жол-жоболорун иштеп 
чыгуусу зарыл.

2020-жылга салыштырганда РКӨФтин 
насыячыларынын 73%ы өз иш-аракеттеринин 
экономикалык көрсөткүчтөрүн жогорулаткан
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Бүгүн Фонддун компетенциясы болуп 
жеңилдетилген насыялоо гана эмес, 
стратегиялык пландоо, эл аралык каржы 
институттарынын инвестицияларын, 
заманбап инновациялык технологияларды 
тартуу, о.э. суроо-талапка ээ тармактарда 
«даяр ишкердик чечимдердин» үлгүлүк 
продуктыларын иштеп чыгуу эсептелет. 

Биз Кыргыз Республикасында импортту 
алмаштыруу саясатын экономиканы 
кластердик өнүктүрүү боюнча долбоорлорду 
каржылоого басым жасоо менен ишке 
ашыруу боюнча ырааттуу ишти улантабыз. 

Өзгөчө көңүл энергиянын кайра 
жандандырылуучу булактары боюнча 
долбоорлорго, о.э. глобалдуу климаттык 
фонддор аркылуу «жашыл каржылоону» 
тартуу боюнча иштерге бурулат. Фонд өз 
ишинде экономиканы туруктуу өнүктүрүү 
жана экологиялык жоопкерчилик деңгээлин 
жогорулатуу максаттарында ESG-практика 
принциптерин сактай тургандыгын белгилөө 
керек. Андан тышкары, Фонд ишкердик 
коомчулуктарын долбоорлорду ишке 
ашырууда «жашыл технологияларды» 
киргизип алдыга жылдырууга түрткү кылуу 
маселелеринде жардам көрсөтөт. 

Үстүдөгү жыл Фонддун иш-аракет тарыхында 
бурулуштуу жыл болушу керек. Биз 
алдыбызга амбициялуу максаттарды коёбуз: 

• насыялык портфелдин жана максаттуу 
каржылоонун 77 млн АКШ долларынан 
кем эмес өсүшү; 

• башка эл аралык өнүктүрүү институттары 
менен бирдиктүү инвестициялык 
аянтчаларды түзүү;

• лизинг кызматтары рыногун жана 
фонддук рынок инструменттерин андан 
ары өнүктүрүү; 

• сүт, тоют, эт жана жүн өндүрүшүн өстүрүү 
аркылуу ата мекендик кайра иштетүүчү 
ишканалар үчүн чийки зат базасын 
көбөйтүү. 

О.э. Фонддун дагы бир маанилүү милдеттери 
болуп ата мекендик чийки заттан текстиль 
продукциясын өндүрүүнүн пахта өстүрүүдөн 
тартып толук циклин өзүнө камтый турган 
жеңил өнөр жай кластерлерин түзүү 
эсептелет. 

Бул үчүн Фонддун учурдагы уюштуруучулук 
жана каржы үлгүсүн кайра ойлонуу, 
корпоративдик башкаруунун эң жогорку 
стандарттарын киргизүү, о.э. жаңы 
инвестициялык долбоорлорду кыйла кыска 
мөөнөттө кароого ийкемдүүлүк кылууга 
мүмкүндүк берүүчү, анын ичинде Фонддун 
күрөөлүк базасын жакшыртуу максатында 
учурдагы насыяларды кайра каржылоо 
талаптарын жеңилдетүү жагынан жаңы 
насыялык жана инвестициялык саясаттарды 
бекитүү талап кылынат.

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду жетишкен 
натыйжалар менен токтоп калбайт. Пайда 
болуп жаткан сыноолорго карабай, ал 
кыргыз рыногунда туруктуу жана системалуу 
институт катары өрчүп калыптанып келе 
жатат. 

Фонд өз ишинде маалыматтык ачыктыкка 
жана максималдуу айкындыкка 
үзгүлтүксүз умтулуп келет. Офистин 
натыйжалуулугун жогорулатуу алкагында 
РКӨФ ички процесстерди санариптештирүү 
прогарммасы ишке ашырылат. Адам 
капиталын өнүктүрүү үчүн Фонд персоналды 
конкурстук тандоо жана компетенцияларын 
жогорулатуу процедураларын ырааттуу 
жакшыртып келет. Бүгүн биз Фонддун 
жамааты Кыргыз Республикасынын 
экономикасын жаңылантып жана 
өнүктүрүүгө, Кыргыз Республикасы менен 
Россия Федерациясынын ортосундагы 
экономикалык кызматташууга көмөк кылуу 
боюнча башкы миссиясын ишке ашырууга 
даяр экендигин ишеничтүү айта алабыз. 

Акырында Кыргызстандын өнүгүүсүнө 
багытталган кызматташтык үчүн  Фонддун 
бардык өнөктөштөрү менен кардарларына 
ыраазычылык билдиргим келет. Күчүбүздү 
бириктирүү менен, биздин республика 
туруктуу экономикалык гүлдөп өсүүнүн жаңы 
баскычына чыгышына салым кошо алабыз. 

АРТЕМ НОВИКОВ

БАШКАРМАЛЫКТЫН ТӨРАГАСЫ

Биз Кыргыз Республикасында импортту алмаштыруу 
саясатын экономиканы кластердик өнүктүрүү 
боюнча долбоорлорду каржылоого басым жасоо 
менен ишке ашыруу боюнча ырааттуу ишти 
улантабыз
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АРТЕМ НОВИКОВ

БАШКАРМАЛЫКТЫН ТӨРАГАСЫ

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду жөнүндө
Фонддун миссиясы, максаттары жана милдеттери

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду (мындан ары 
– «Фонд») Кыргыз Республикасынын өкмөтү 
менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн 
ортосундагы «Евразиялык экономикалык 
интеграциялоо шартында экономикалык 
кызматташууну өнүктүрүү жөнүндө» 
2014-жылдын 29-майындагы макулдашууга, 
Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия 
Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы 
«Россия-Кыргыз өнүгүү фонду жөнүндө» 
2014-жылдын 24-ноябрындагы келишиминен 
ылайык түзүлгөн жана өз ишин алып барат.

Фонддун иш-аракеттеринин негизги багыты 
– өзүн өзү актоочу долбоорлорду, о.э. 
Кыргыз Республикасынын экономикасынын 
артыкчылыктуу секторлорунун чарбалык 
субъектилерин орто жана узак мөөнөттүү 

каржылоо жүргүзүү менен байланышкан башка 
иштердин түрүн каржылоо.

Фонддун уставдык максаттары:

• Кыргыз Республикасынын экономикасын 
жаңылаштыруу жана өнүктүрүү;

• Кыргыз Республикасы менен Россия 
Федерациясынын ортосундагы 
экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү 
жана бекемдөө;

• Кыргыз Республикасынын  Евразия 
экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) 
интеграцияланышына көмөк кылуу. 

Фонддун 
уставдык 

максаттары

Кыргыз 
Республикасынын 

экономикасын 
жаңылаштыруу жана 

өнүктүрүү

Кыргыз Республикасы менен 
Россия Федерациясынын 

ортосундагы экономикалык 
кызматташтыкты кеңейтүү 

жана бекемдөө

Кыргыз Республикасынын  
Евразия экономикалык 

биримдигине (ЕАЭБ) 
интеграцияланышына 

көмөк кылуу
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Фонддун башкармалыгы 

Максимов 
Тимур Игоревич

Россия Федерациясынын каржы 
министринин орун басары

Кеңештин төрагасы 

Ячевская 
Светлана Викторовна

Төраганын орун басары 
– «Өнүктүрүү жана тышкы 
экономикалык аракет банкы 
(Внешэкономбанк)» мамлекеттик 
корпорациясынын Башкармалык 
мүчөсү

Бакетаев
Алмаз Кушбекович

Кыргыз Республикасынын 
каржы министри

Амангельдиев 
Данияр Джолдошевич

Кыргыз Республикасынын 
экономика жана коммерция 
министри

Федоров
Илья Вячеславович

Россия Федерациясынын 
Экономикалык өнүктүрүү 
министрлигинин Интеграциялык 
долбоорлорду өнүктүрүү 
департаментинин директору

Новиков 
Артем Эдуардович

Башкармалыктын төрагасы 

Ветошкин 
Антон Владимирович

Башкармалыктын мүчөсү 

Курманбеков 
Бакыт Оболбекович

Башкармалыктын мүчөсү 

Мамытов 
Нурлан Токтобекович 

Башкармалыктын мүчөсү 

Кудяков 
Олег Амирович

Башкармалыктын 
төрагасынын орун басары 

Фонддун кеңеши 
Фонддун ишин стартегиялык башкара 
турган жогорку башкаруу органы 
болуп эсептелет. Фонддун кеңешине 
Россия тараптан 3 өкүл жана кыргыз 
тараптан 2 өкүл кирет.

Өткөн жылдын ичинде Кеңеш 
мүчөлөрдүн курамы:

Фонддун туруктуу иштөөчү 
жамааттык аткаруучу органы болуп 
эсептелет. Фонддун башкармалыгына 
Кыргызстан тараптан 3 өкүл, Россия 
тараптан 2 өкүл кирет.

Өткөн жылдын ичинде Башкармалык 
мүчөлөрдүн курамы:

Кеңештин мүчөсү Кеңештин мүчөсү Кеңештин мүчөсү Кеңештин мүчөсү 
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Кыргыз Республикасынын каржы 
рыногундагы олуттуу чектөөлөрдүн бири 
болуп узак мөөнөттүү каржылоонун 
жетишсиздиги эсептелет. Ушуга байланыштуу 
Россия-Кыргыз өнүгүү фондунун узак 
мөнөттүү каржы ресурстарын берүүдөгү 
ролу принципиалдуу маанисин жоготпой 
келет.

Фонддун капиталын Кыргыз  
Республикасынын бардык банк 
системасынын капиталы менен  
салыштырууга болот. Фонддун өз 
капиталы 2021-жылдын акырында 541 млн 
АКШ долларына жетти, ал эми Кыргыз 
Республикасынын банк системасынын 
жалпы капиталы 612 млн АКШ долларын 
түздү. Фонддун активдери менен Кыргыз 
Республикасынын банк системасынын 
активдеринин катнашы 2021-жылдын 
жыйынтыгы боюнча 13,7 пайызды түзөт.

Каржы рыногунда Фонддун орду жана  
негизги каржылык көрсөткүчтөрү

Кыргыз Республикасынын1 банк системасынын жана РКӨФтин негизги каржылык көрсөткүчтөрү, млн АКШ доллары
1-таблица 

 Аталышы 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Фонддун капиталы,
млн АКШ доллары

350 504 509 523 532 535 541

Фонддун активи,
млн АКШ доллары

366 546 545 559 574 575 582

Фонддун активинде анын 
капиталынын үлүшү, пайызы

96% 92% 93% 94% 93% 93% 93%

Фонддун активи менен банк 
системасынын жалпы активинин 
катнашы, пайызы

16% 23% 19% 18% 16% 16% 14%

Банк системасынын жалпы 
капиталы,  
млн АКШ доллары

344 413 468 506 604 511 612

Банк системасынын жалпы активи,  
млн АКШ доллары

2 346 2 346 2 876 3 178 3 575 3 500 4 263

Фонддун жалпы капиталы менен 
банк тутумунун активдеринин 
катнашы, пайызы

15% 21% 18% 16% 15% 15% 13%

РКӨФтин насыялык портфели,  
млн АКШ доллары

17   96 164 188   216   211   204   

КРдин банк системасынын 
узак мөөнөттүү насыялык-
инвестициялык портфели, 
РКӨФтин2, мандатына туура 
келүүчү, 
млн АКШ  доллары

140   186   299   376   412   448   394   

РКӨФтин насыялык- 
инвестициялык портфели менен 
РКӨФтин  мандатына туура 
келүүчү банк системасынын 
узак мөөнөттүү насыялык-
инвестициялык портфелинин 
катнашы, 
млн АКШ  доллары

12% 51% 55% 50% 52% 47% 52%

Банк системасынын леверидж 
коэффициенти

7 6 6 6 6 7 7

1 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылдагы бюллетени;
2 Насыялык портфель, ипотекалык жана керектөөчү насыяны эсепке албаганда.
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Фонддун насыялык портфелинин көлөмү банк 
тутумунун насыялык портфелинин 9 пайызын, 
узак мөөнөттүү насыялык портфелдин 23 
пайызын3, же РКӨФтин мандатына ылайык 
келүүчү узак мөөнөттүү насыялык портфелдин 
51 пайызын, б.а. ипотекалык жана керектөөчү 
насыядан тышкаркы [бөлүгүн] ээлейт. Бул 
Фонддун Кыргыз Республикасынын каржы 
рыногундагы системалык маанилүүлүгүн 
аныктайт. 

Түз каржылоо боюнча Фонддун орто 
салмактагы чени 2021-жылы улуттук да, 
чет элдик да валюта менен коммерцялык 
банктардын узак мөөнөттүү насыялар боюнча 
орто салмактагы чендерине салыштырмалуу 
болжол менен 2 эсе төмөн болду4.

Бул өз кезегинде пайыздык чендердин 
динамикасына жана түзүмүнө, о.э. насыялык 
рыноктун тездигине таасир кылат, бул болсо 
бүгүнкү күндө өлкөнүн насыя рыногунда  
бааны түзүү процессиндеги олуттуу 
жетишкендик болуп эсептелет. Банк 
системасы тарабынан берилген узак 
мөөнөттүү насыялардын үлүшү Фонддун иши 
башталгандан бери 2015-жылдын акырында 
30 пайызга, 2021-жылдын акырында 42 
пайызга чейин өстү5. Ошону менен катар үч 
жылдан жогору мөөнөткө берилчү чет элдик 
валютадагы насыялардын үлүшү чет элдик 
валютадагы насыяларын жалпы көлөмүндө 
2015-жылдын акырындагы 41,8 пайыздан 

2021-жылдын акыркы күнү 47,8 пайызга 
олуттуу өскөнү байкалат. Ошол эле мезгил 
аралыгында узак мөөнөттүү насыялар боюнча 
орточо эсептелген пайыздык ченем улуттук 
валютада 18,9 пайыздан 13,68 пайызга жана  
чет элдик валютада 15,08 пайыздан 9,04 
пайызга түштү. Тийиштүү структуралык 
жылыштардын олуттуу себептеринин бири 
- Фонддун ЧОИ субъектилерин каржы-
насыялык уюмдар аркылуу каржылоо 
программасы болду.

Чакан жана орто ишердик үчүн каржылоо 
жеткиликтүү болушун камсыз кылуу 
максатында Фонд коммерциялык банктарды 
ж.б. каржы-насыялык уюмдарды каржылап 
келет. ЧОИни максаттуу каржылоо багытында 
Фонддун насыялык портфелинин үлүшү 
Кыргыз Республикасынын банк тутумунун 
портфелинде 2021-жыл жыйынтыгы боюнча 
3,7 пайызды түзөт. Мында чакан жана 
орто ишкердикти максаттуу каржылоого 
багытындагы насыялык портфелдин Кыргыз 
Республикасынын банк системасынын 
узак мөөнөттүк насыялык-инвестициялык 
портфелине карата катнашы 2021-жыл 
жыйынтыгы боюнча 20 пайызды түзөт. 
Фонддун каражаттарынан алынган насыялар 
боюнча ЧОИ субъектилеринин акыркы чени 
АКШ доллары менен 5 пайыз жана кыргыз 
сому менен 9 пайыз болду (15.08.2017 чейин 
ЧОИ субъектилерин насыялоо чени кыргыз 
сому менен 12 пайыз, 15.08.2017 - 15.08.2019 
аралыгында – 10 пайыз болгон).

3 Банк статистикасына ылайык үч жылдан жогорку насыялар;
4 Фонддун насыялары боюнча орточо салмактагы ченем: сом менен – 8,4 пайыз, АКШ доллары менен – 4,4 пайыз. 
Коммерциялык банктардын насыялары боюнча орточо салмактагы ченем: сом менен – 14,15 пайыз, 
АКШ доллары менен – 8,92 пайыз;
5  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени (белгиленген мезгилдин акырына карата 
коммерциялык банктар тарабынан берилген. 

1-сүрөт

РКӨФтин негизги каржылык көрсөткүчтөрү, млн АКШ доллары 

2015
20

Фонддун капиталы
РКӨФтин насыялык 
портфели

Фонддун активи
Фонддун ROE %
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2015-2021-жылдар аралыгында Фонддун 
бардык иш-аракеттер багыты: түз каржылоо, 
чакан жана орто ишкердикти Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктары 
аркылуу максаттуу каржылоо жана казыналык 
операциялар боюнча туруктуу каржылык 
абалын көрсөттү. 

Ошону менен катар Фонд коммерциялык 
уюмдардан айырмаланып, кирешени 

максималдаштырууну көздөбөйт. 
Уставга ылайык, Фонддун кирешеси аны 
түзүүчүлөргө бөлүштүрүп берилбестен, 
капиталдаштырылат, бул болсо келечекте 
долбоорлорду жеңилдетилген пайыздык 
чен менен узак мөөнөттүү каржылоого 
мүмкүндүк берет жана өнүктүрүү институту 
катары Фонддун узак мөөнөткө туруктуулугун 
кепилдейт. 

2015-2021-жылдар аралыгында Фонддун портфелдеринин башкы көрсөткүчтөрү, миң АКШ доллары
2-таблица

2-сүрөт

Аталышы 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Казыналык портфель 189 241 399 390 317 713 337 993 318 003 328 461 340 482

Насыялык портфель:

- Түз каржылоо 1 101 34 043 86 798 92 433 108 003 103 719 104 051

- Чакан жана орто ишкердик 
субъектилерин максаттуу 
каржылоо 

15 513 58 775 70 491 88 664 96 007 87 825 78 431

Тандалбаган насыя каражаттарынын көлөмү (тандап-талдоого жеткиликтүү каржылоо лимитинин бир бөлүгү)

- Түз каржылоо 41 229 34 090 14 575 23 609 17 254 24 019

- ЧОИни максаттуу каржылоо  18 787 28 739 20 643 43 180 47 026 37 109

Кепилдик портфели:

- Чыгарылган кепилдиктер 0 1 694 6 118 5 654 4 565 3 646

- Кепилдиктердин жалпы лимити  -     1 950   5 904   5 728   6 050   4 843   

Киреше 707 2 578 6 686 10 129 8 635 3 185 6 554

Өз капиталы 350 028 503 859 509 066 523 413 531 981 534 886 541 250

2015-2021-жылдар аралыгында Фонддун портфелдеринин негизги 
көрсөткүчтөрү, миң АКШ доллары

Чыгарылган кепилдиктер

ЧОИни максаттуу каржылоо

Түз каржылоо

Казыналык портфель
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Жалпы жыйынтыктар

2021-жылы экономиканын артыкычылыктуу 
тармактарындагы долбоорлорду каржылоо 
иштерин улантты, аталгандай тармактарга 
агроөнөр жай комплекси, фармацевтикалык 
жана тамак-аш өнөр жайы, туризм, жеңил 
өнөр жайы ж.б. кирет. 

Фонддун инвестициялык жана насыялык иш-
аракеттери эки багытта жүргүзүлөт:

• түз жана долбоорлук каржылоонун 
алкагында ири инвестициялык 
насыяларды берүү;

• чакан жана орто ишкердик 
субъектилерин андан ары каржылоо 
үчүн Кыргыз Республикасынын каржы-
насыялык уюмдарын максаттуу фонддоо. 

2015-2021-жылдары Фонд тарабынан 
3 140 долбоор жактырылып, жалпы 
суммасы 407,8 млн АКШ долларын түзгөн. 
Түз каржылоо боюнча Фонд 205,4 млн 
долларлык 74 ири долбоорду, «Чакан 
жана орто ишкердик субъектилерин 
насыялоо» программасы боюнча Кыргыз 
Республикасынын коммерциялык банктары 
жана микрокаржылоо уюмдары аркылуу 
жалпы суммасы 202,4 млн АКШ долларлык 
3066 долбоорду жактырган

Берилген насыялардын жалпы суммасынан 
(407,8 млн АКШ доллары) улуттук валюта 
менен 7 433 млн сом жана 311 млн АКШ 
доллары менен берилген.

2015-2021-жылдары Фонд тарабынан 3 140 долбоор жактырылып, 
жалпы суммасы 407,8 млн АКШ долларын түзгөн

Инвестициялык жана долбоорлук иш-аракет

2015-2021-жылдар аралыгында Фонд тарабынан берилген каражаттардын көлөмү
3-таблица

3-сүрөт

Багыты миң сом миң АКШ долл.

Түз каржылоо 1 296 720 188 162

Коммерциялык банктар 5 781 503 122 860

МФУ 354 402  -

Бардыгы 7 432 625 311 022

ЖАЛПЫ, миң АКШ доллары 407 813

2015-2021-жылдар аралыгында РКӨФ берген каражаттын көлөмү,  
миң сом

8 000 000,00

6 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

Прямое
финансирование

Коммерческие
банки

МФО ВсегоТүз каржылоо Коммерциялык 
банктар

МФУ Бардыгы
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Коммерческие
банки

МФО Всего

Фонддун жактырган насыялар портфелин 
31.12.2021ге карата тармактар боюнча 
ажыратып караганда эң чоң үлүшкө ээ 
болгондор: өндүрүш тармагы – 34 пайыз (141,5 
млн АКШ доллары), айыл чарба өндүрүш 
комплекси, айыл чарба продукциясын 

өндүрүү жана кайра иштетүү – 24 пайыз 
(99,5 млн АКШ доллары),  инфраструктураны 
өнүктүрүү – 13 пайыз (53 млн АКШ доллары), 
туризм – 12,4 пайыз (50,5 млн АКШ доллары), 
унаа жана кампа чарбасы – 8,3 пайыз (33,9 
млн АКШ доллары).

4-сүрөт

Аталышы Долбоорлордун 
саны

Миң АКШ  
доллары Түзүмү, пайызы

Өндүрүш тармагы 600 141 550   34%

Айыл чарба өндүрүш комплекси, айыл чарба продукциясын 
өндүрүү жана кайра иштетүү 1 860 99 538   24%

Инфраструктураны өнүктүрүү 183 53 053   13%
Туризм 179 50 494   12%
Унаа жана кампа чарбасы 226 33 905   8%
Байланыш жана маалымат технологиялары 9 13 296   3%
Башка тармактар 81 10 448   2%
Каржы иштери 2 5 529   1%

Бардыгы: 3 140 407 813   100%

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду тарабынан жактырылган долбоорлордун тармактык түзүмү, 31.12.2021ге карата

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

4-таблица

2015-2021-жылдар аралыгында РКӨФ берген каражаттын көлөмү, 
миң АКШ доллары

Түз каржылоо Коммерциялык 
банктар

МФУ Бардыгы
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Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

5-сүрөт

6-сүрөт

Долбоорлордун тармактык түзүмү (долбоорлордун саны)

Долбоорлордун тармактык түзүмү  

34,7%
ӨНДҮРҮШ 
ТАРМАГЫ

24,4%
АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШ 
КОМПЛЕКСИ, АЙЫЛ 
ЧАРБА ПРОДУКЦИЯСЫН 
ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА 
ИШТЕТҮҮ

8,3%
УНАА ЖАНА КАМПА 

ЧАРБАСЫ

2,6%
БАШКА ТАРМАКТАР

3,3%
БАЙЛАНЫШ ЖАНА МААЛЫМАТ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

1,3%
КАРЖЫ ИШТЕРИ

13,0%
ИНФРАСТРУКТУРАНЫ 
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12,4%
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Бардык нерселерден тышкары, Фонд өзүнүн 
насыя-инвестициялык ишинде насыялык 
ишинде аймактык деңгээлде социалдык-
экономикалык мультипликативдүү таасир 
берүүчү долбоорлорду каржылоо аркылуу 
аймактарды өнүктүрүү боюнча башкы 
милдетин аткарып келет. 

Долбоорлорду каржылоонун 
жеткиликтүүлүгү максатында түз насыялоо 
чеги АКШ доллары менен 100 миң долларга 
чейин Талас, Баткен жана Нарын областтары 
үчүн, ал эми Кыргыз Республикасынын калган 
областтары үчүн 200 миң долларга чейин 
убактылуу түшүрүлдү. Бул чара аймактык 
дүң өндүрүштүн өсүшүнө жана ишкердикти 

колдоого, анын ичинде аймактарда иш 
менен камсыздуулукка жана экономикалык 
аракеттерди колдоого өбөлгө болот.

«Чакан жана орто ишкердик субъектилерин 
каржылоо» программасы боюнча Фонддун 
кенен өнөктөштүк түйүнүнүн аркасында 
РКӨФтин каражаттары ар бир аймакта 
жеткиликтүү. Республиканын жалпы 
аймагында Фондго өнөктөш каржы-
насыялык мекемелердин 600дөн ашык 
бөлүмдөрү (филиалдары, сактык кассалар, 
өкүлчүлүктөр) бар, алар аркылуу ЧОИ 
субъектилерине РКӨФтин насыялык 
каражаттары жеңилдетилген шартта берилет. 

Россия-Кыргыз өнүгүү фонду тарабынан жактырылган долбоорлордун аймактык түзүмү, 31.12.2021 
карата

5-таблица

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Шаар\областтар
Берилген насыяларадын баары, 01.01.2022 карата

миң АКШ долл. долбоорлордун саны 

Чүй областы 122 990 612

Бишкек ш. 173 298 575   
Ысык-Көл областы 39 064 539
Талас областы 4 278 455
Жалал-Абад областы 19 856 352
Ош областы 23 578 293
Баткен областы 3 948 116
Ош ш. 16 018 107
Нарын областы 4 783 91
Бардыгы: 407 813 3 140

«Чакан жана орто ишкердик субъектилерин каржылоо» 
программасы боюнча Фонддун кенен өнөктөштүк түйүнүнүн 
аркасында РКӨФтин каражаттары ар бир аймакта жеткиликтүү
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Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

7-сүрөт

8-сүрөт

122 990
ЧҮЙ ОБЛАСТЫ16 018

ОШ Ш.

39 064
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫ

19 856
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

4 783
НАРЫН ОБЛАСТЫ

3 948
БАТКЕН ОБЛАСТЫ 23 578

ОШ ОБЛАСТЫ
4 278
ТАЛАС ОБЛАСТЫ

173 298
БИШКЕК Ш.

ТАЛАС ОБЛАСТЫ
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫ
НАРЫН ОБЛАСТЫ
ОШ ОБЛАСТЫ
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ
БАТКЕН ОБЛАСТЫ

612
ЧҮЙ ОБЛАСТЫ

107
ОШ Ш.

539
ЫСЫК-КӨЛ ОБЛАСТЫ

352
ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫ

91
НАРЫН ОБЛАСТЫ116

БАТКЕН ОБЛАСТЫ

293
ОШ ОБЛАСТЫ

455
ТАЛАС ОБЛАСТЫ

575
БИШКЕК Ш.

Берилген насыялар, бардыгы 01.01.2022 карата, долбоорлордун саны 

Бардыгы берилген насыялар, 01.01.2022 карата, миң АКШ долл. 
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2021-жылы Фонд үстөк нарк тизмегин 
өнүктүрүүгө багытталган кластердик 
долбоорлорду каржылоо боюнча Кыргыз 
Республикасынын экономикасынын 
төмөндөгү артыкчылыктуу тармактарында 
жаңы насыялык продуктыларды аткарууга 
киришти:

• сүт өндүрүшү;

• эт өндүрүшү;

• балык чарбасы;

• мөмө-жашылча сектору.

Аталган багыттар боюнча долбоорлор 
өлкөнүн экономикасы үчүн олуттуу 
мультипикативдүү таасир берип, о.э. 
аймактардын өнүгүшүнө кыйла салым кошо 
алат. 

Түз насыялоонун алкагында бул продуктылар 
ишке киргизилгенден бери жалпы суммасы 
10,3 млн АКШ долларлык 12 кластердик 
долбоорду каржылоо жактырылган. 

Кластердик долбоорлорду каржылоо үчүн насыя продуктылары

Сүт өндүрүшү Эт өндүрүшү Балык чарбасы Мөмө-
жашылча 
сектору

Кластердик долбоорлорду каржылоо, 31.12.2021 карата
6-таблица

9-сүрөт

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Кластердин аталышы Долбоорлордун саны Жактырылган сумма,  
миң АКШ доллары

Мөмө-жашылча кластери – сактоо жана кайра иштетүү 6 6 616   

Сүт багыты – кайра иштетүүчү 4 2 029   
Сүт багыты – фермер 1 482   
Форель өстүрүү 1 1 152   

Бардыгы: 12 10 279

Кластердик долбоорлорду каржылоо, 31.12.2021 карата, 
миң АКШ доллары 

6 616
МӨМӨ-ЖАШЫЛЧА КЛАСТЕРИ – 
САКТОО ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮ

2 029
СҮТ БАГЫТЫ – 

КАЙРА ИШТЕТҮҮЧҮ 

482
СҮТ БАГЫТЫ – ФЕРМЕР

1 152
ФОРЕЛЬ ӨСТҮРҮҮ
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Кластердик долбоорлорду каржылоо 
боюнча насыялык продуктылардын бөтөнчө 
айырмачылыктары:

• учурда насыялоо көлөмүнө тең келе 
турган жүгүртүүсү жок, өсүп келе жаткан 
компанияларды каржылоо;

• каржылоонун көбөйтүлгөн мөөнөттөрү 
жана насыянын негизги суммасын жабуу 
боюнча жеңилдетилген мезгилдер;

• күрөөлүк камсыздоонун төмөндөтүлгөн 
коэффициентттери, бул Фонд 
тарабынан түз каржылоонун алкагында 
насыялардын жеткиликтүүлүгүн 
жогорулатат;

• инвестициялык долбоордун 
алкагында жүгүртүүдөгү капиталды түз 

каржылоонун алкагында да, чакан жана 
орто ишкердикти колдоо программасы 
боюнча да каржылоо мүмкүнчүлүгү.

Ири долбоорлорду түз 
каржылоо

Фонд Кыргыз Республикасынын 
экономикасынын артыкчылыктуу 
тармактарындагы негизги каражаттарды 
ж.б. узак мөөнөттүү инвестицияларды 
түзүүгө, сатып алууга, жаңыртып жаңылоого 
ж.б. багытталган ири долбоорлорду түз 
каржылайт.

2021-жылы түз каржылоонун алкагында 
суммасы 26,5 млн АКШ долларын түзгөн 
18 олуттуу долбоор жактырылып ишке 
ашырыла баштады. 

2021-жылы түз каржылоонун алкагында Россия-Кыргыз өнүгүү фонду тарабынан жактырылган жана 
ишке ашырууга кабыл алынган долбоорлорунун тармактык түзүмү

2021-жылы түз каржылоо алкагында РКӨФ тарабынан жактырылып жана 
аткарууга кабыл алынган долбоорлордун тармактык түзүмү, миң АКШ 
доллары

7-таблица

10-сүрөт

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Аталышы Долбоорлордун саны миң АКШ доллары
Каржылоонун 
үлүштүк салмагы, 
пайыз менен

Агроөнөр жай комплекси, айыл чарба 
продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү 7   5 261 20

Өндүрүш тармагы 7   9 695 37
Байланыш жана маалымат технологиялары 1 500 2
Инфраструктураны өнүктүрүү 2 10 700 40

Туризм 1 380 1

Бардыгы : 18 26 536 100

37%
9 695
ӨНДҮРҮШ ТАРМАГЫ

20%
5 261
АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШ 
КОМПЛЕКСИ, АЙЫЛ 
ЧАРБА ПРОДУКЦИЯСЫН 
ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА 
ИШТЕТҮҮ

2%
500

БАЙЛАНЫШ ЖАНА 
МААЛЫМАТ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

40%
10 700

ИНФРАСТРУКТУРАНЫ 
ӨНҮКТҮРҮҮ

1%
380

ТУРИЗМ
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Фонддун Кеңешинин денгээлинде кароо 
үчүн 2021-жылы жалпы суммасы 31 млн АКШ 
долларлык 5 ири долбоор иштелип чыгып, 

түзүмдөлгөн. Бул долбоорлор Фонддун 
Кеңеши тарабынан 2022-жылдын башында 
эле жактырылган. 

Түз каржылоо багыты боюнча 2021-жыл 
ичинде жалпы суммасы 19,3 млн АКШ 
долларлык насыялык каражат берилген. 

2021-жыл ичинде эң олуттуу долбоорлор 
өндүрүш жана агроөнөр жай комплекси 
тармагында ишке ашырылган.

2021-жыл Фонд «ЭлДан Аталык» ЖЧК 
агроөнөр жай комплексин инвестициялык 
долбоорун каржылоону жактырган. Фонда 
каражаттарын жумурткалоочу тоок багуу 
үчүн дүйнөлүк алдыңкы өндүрүшчүлөрдөн 
жогорку технологиялуу жабдык сатып 
алууга жумшоо каралган. Бул жылына 45 

млн жумуртка өндүрүүнү камсыз кылып, 
Кыргыз Республикасынын бул товар жагынан 
импорттук көз карандылыгын 10%га кыскартат 
жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун 
бекемдейт. Учурда Кыргыз Республикасы 
өзүнүн тоок жумурткасына болгон суроо-
талабын 54% камсыз кылат. Долбоор РКӨФ 
ишке ашыруучу жана Кыргыз Республикасында 
канаттуулар өндүрүш кластерин өнүктүрүүгө 
шарт түзүүгө жана профилдик ишканалардын 
атаандаштык жөндөмүн жогорулатууга 
багытталган кластердик программанын бир 
бөлүгү болуп эсептелет. 

2021-жылы түз каржылоонун алкагында РКӨФ тарабынан жактырылган долбоорлорун тармактык түзүмү

Түз каржылоо алкагында РКӨФ Кеңеши тарабынан жактырылып жана аткарууга 
кабыл алынган ири долбоорлордун тармактык түзүмү, миң АКШ  доллары 

8-таблица

11-сүрөт

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Аталышы  Долбоорлордун саны миң АКШ доллары 
Каржылоонун  
үлүштүк салмагы, 
пайыз менен

Агроөнөр жай комплекси, айыл чарба 
продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү 1   2 000   6,26   

Өндүрүш тармагы 1   7 498   23,48   
Байланыш жана маалымат технологиялары 1   9 000   28,18   
Унаа 1   7 840   24,55   

Электр энергиясын өндүрүү 1   5 600   17,53   

Бардыгы : 5   31 938   100   

23,48%
7 498
ӨНДҮРҮШ 
ТАРМАГЫ

6,26%
2 000
АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШ 
КОМПЛЕКСИ, АЙЫЛ 
ЧАРБА ПРОДУКЦИЯСЫН 
ӨНДҮРҮҮ ЖАНА КАЙРА 
ИШТЕТҮҮ

28,18%
9 000
БАЙЛАНЫШ ЖАНА 
МААЛЫМАТ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

24,55%
7 840

УНАА

17,53%
5 600

ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГИЯСЫН 

ӨНДҮРҮҮ
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Чүй областында жылуулукту тосуучу 
материалдарды чыгаруу боюнча Кыргыз 
Республикасында буга чейин болбогон ири 
өндүрүш заводу курулуп бүтүп иштей баштады. 
Заводдун жылдык өндүрүш кубаты жылына  
20 000 тонна продукцияны түзүп, анын   
50%га чейинкисин коңшу өлкөлөргө 
экспорттоо пландалууда. Ишкана 100гө 
жакын адамды иш менен камсыз кылат. 
Фонд кош каржылоонун алкагында өнөктөш 
коммерциялык банк менен биргеликте 
долбоорду каржылаган. Фонддун насыялык 
каражаттары өндүрүш линиясын сатып алууга, 
о.э. Россия Федерациясынан чийки зат сатып 
алууга жумшалган.

Фонд Чүй областынын Сокулук айылында 
ампуладагы инфузиялык аралашма жана 
иньекция чыгаруу боюнча өлкөдөгү 
алгачкы фармацевтикалык завод куруу 
үчүн «БИОВИТ» ЖЧКга инвестициялык 
каржылоо берүүдө. Фонддун каражаттары 
дүйнөлүк өндүрүүчүлөрдөн жогорку 
технологиялуу өндүрүш жабдыктарын сатып 
алууга жумшалат. Завод EU GMP эл аралык 
стандарттардын талаптарына ылайык курулат 
жана өндүрүш көлөмүн жогорулатууга жана 
өлкөнүн медициналык мекемелери менен 
дарыканаларына жиберүү үчүн өтө зарыл, анын 
ичинде COVID-19ду дарылоо протоколунда 
колдонулчу дары-дармектер камсыз кылууга 
мүмкүндүк берет. Заводдун курулушу ЕАЭБге 
мүчө өлкөлөрдүн товардык жүгүртүүсүнө 
1,2 млн АКШ доллары көлөмүндөгү жылдык 
салым кошот. Андан тышкары, долбоор 
ампуладагы имфузиялык аралашмалар менен 
ампулалардын өлкөгө 10 млн АКШ долларынан 
кем эмес көлөмдө импортту алмаштырып 
жана 78 жаңы иш ордун түзүү менен Кыргыз 
Республикасынын экономикасына комплекстүү 
таасир кылат. 

Бишкек шаарында эл аралык франшиза 
боюнча иштөөчү мейманкана комплекси 
курулуп бүтүп ишин баштады. «Novotel Bishkek 
City Center» мейманканасы жалпы аянты 
17 миң м2 болгон 10 кабаттуу имарат, анда 
номерлик фонддон тышкары ресторан жана 
конференц-залдар камтылган. Novotel бренди 
дүйнөнүн 110 өлкөсүндөгү 5 000 отель жана 10 
000 ресторан, кафе жана барды бириктирчү 
Accor тобуна кирет.

Импортту алмаштыруу саясатын ишке 
ашыруунун алкагында  Бишкек шаарында 
айнекти иштетүү жана айнек пакеттерди 
чыгаруу боюнча заманбап завод ишке 

киргизилди. Фонддун каражаттары россиялык 
сатуучулардан Европада өндүрүлгөн  
замандап жабдык сатып алууга жумшалган. 
Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу күнүнө 
1000 м2 айнек пакетин түзөт. Долбоорду 
ишке ашыруунун аркасында кошумча 80 иш 
орду түзүлгөн. Долбоор Россия Федерациясы 
менен соода-экономикалык мамилелерди 
өнүктүрүүгө багытталган: негизги чийки зат 
(айнек) россиялык заводдордон сатып алынат.

Фонд Ош областында ири тигүүчү фабрика 
ачууга багытталган инвестициялык долоорду 
жактырды. Компания өзүнүн бардык 
продукциясын Россия Федерациясына 
экспорттоону пландап жатат. Долбоорду 
сапаттуу иштетүү максатында суроо-талапка 
ээ кийим үлгүлөрүн аныктоо, долбоордун 
каржылык үлгүсүн иштеп чыгуу, о.э. 
автоматташтырылган зарыл жабдууну тандоо 
үчүн Фонд РФтен адистешилген консультантты 
ишке тартты. Ишкананын өндүрүшүнүн жалпы 
көлөмү жылына 7 млн ашык даана тигилген 
продукция деңгээлинде пландалууда, бул 
800дөн ашык адамды иш менен камсыз кылып, 
алардын 85%ы аялдар болот.

Ысык-Көл областында республика боюнча 
бройлерлик багыттагы алгачкы канаттуулар 
фабрикасы ишке киргизилген. Өндүрүш 
2021-жылы жайында башталды. 2021-жыл 
натыйжасы боюнча компания 3,6 млн ашык 
АКШ доллары киреше алды. Өнөр жай 
комплекси жергиликтүү 250 адамды иш менен 
камсыз кылууда. Комплекс жылына 7 900 тонна 
канаттуунун этин чыгарууга мүмкүндүк берет, 
пландалган жергиликтүү өндүрүш кубатына 
жеткенде КРден акча каражаттырынын сыртка 
агымы 11 млн АКШ долларына кыскарат деп 
бааланууда. Өндүрүштүн ири масштабын эске 
алып, долбоорду даярдоодо өзгөчө көңүл 
экологиялык аспектилерге бурулган. Фабрикада 
айлана-чөйрөгө таасирди кыскартуучу эң жаңы 
технологиялар киргизилген. Канаттууларды 
союудан чыккан таштандыларга рендеринг 
орнотуу үй жаныбарлары үчүн протеини 
жогору тоют чыгарууга мүмкүндүк берүүдө, 
бул учурда мал чарбалыгында калыптанган 
абалда жана малды багуу натыйжалуулугун 
жогорулатуу милдеттеринин шартында өзгөчө 
актуалдуу.

Чүй областында жылуулукту тосуучу материалдарды 
чыгаруу боюнча Кыргыз Республикасында буга 
чейин болбогон ири өндүрүш заводу курулуп бүтүп 
иштей баштады
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Фонд «Семейные Традиции» ЖЧКнын Бишкекте 
сүттү кайра иштетүүнү жана сүт азыктарын 
чыгарууну кароочу инвестициялык долбоорун 
жактырды. Долбоорду ишке ашыруу 
Кыргызстандын экономикасына комплекстүү 
таасир кылат: фермердик чарбалар үчүн сүт 
сатуу рыногу кеңейет, сапаттуу сүт азыктарын 
өндүрүү жана аны Россия Федереациясы 
менен Казакстанга экспорттоо көбөйөт.

Фонд сүт-товар-комплексинин (СТК) сүттү 
кайра иштетүүчү заводду өз чийки заты менен 

камсыз кылуу үчүн сүт багытындагы бодо мал 
өстүрүү боюнча инвестициялык долбоорун 
жактырды. Сүт-товар комплексинин 
кубаттуулугу 200 баш сүт багытындагы бодо 
малды багууга мүмкүндүк берет. Аталган 
малдын жалпы сааны 6500-7500 л сүткө 
чейин жетип, майлуулук көрсөткүчү 3,5-4%дан 
кем эмес жана белогу 3,0-3,2% болот. Сүт-
товардык комплекс малды тоюнтуу, сааш жана 
сүттү сактоо боюнча заманбап жабдык, о.э. 
кык чыгаруу боюнча система менен жабдылат.

Чакан жана орто ишкердик 
субъектилерин каржылоо 

Чакан жана орто ишкердикти колдоо 
Фонддун башкы багыттарынын бири. Фонд 
2020-жылда Кыргыз Республикасынын бардык 
аймактарындагы чакан жана орто ишкердикти 
каржылоо боюнча өнөктөш банктар жана 
өнөктөш микрокаржылоо уюмдары менен 
кызматташууну улантты. Чакан жана орто 
ишкердикти колдоо программасын өлкөдө 
иштеп жаткан 23 коммерциялык банктын 14ү, 
о.э. 3 микро каржылоо уюму ишке ашырууда.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
маалыматы боюнча 2021-жылы КРдин банк 
секторунда капиталдын адекваттуулук деңгээли 
жогору болуп, - нормативи 12% болгон шартта 
31.12.2021 карата 22,2%ды түзгөн. Бул каржы 
ортомчулук деңгээлин андан ары жогорулатуу 
жана келечекте банк секторунун натыйжалуу 
иштешин жана туруктуулугун камсыз кылуу  
үчүн жетиштүү мүмкүнчүлүк бар экенин 
күбөлөйт6.

Фонд ампуладагы инфузиялык аралашма жана инъекция чыгаруу боюнча 
өлкөдөгү алгачкы фармацевтикалык завод куруу үчүн «БИОВИТ» ЖЧКга 
инвестициялык каржылоо берүүдө

Аймактык түзүм (түз каржылоо)

12-сүрөт

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

6 Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын бюллетени, 2021-жыл

53

КАРАКОЛ

ЖАЛАЛ-АБАД

ТАЛАС

ОШ

БАТКЕН

НАРЫН

БИШКЕК27

2
1 24

10

7

2

74 долбоор 
(1 долбоор КРдын бүтүндөй 
аймагында ишке ашырылган)
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Отчеттук жылда Кыргыз Республикасынын 
банк тутумунда «насыялык портфелдеги 
классификацияланган насыялардын 
үлүшү» көрсөткүчү 2020-жылдын ошол эле 
көрсөткүчүнө салыштырганда 10,5%дан 11,1ге 
өстү, бул банк системасынын абалын баалоо 
үчүн жаман эмес. 

Фонддун коммерциялык банктар жана 
микрокаржылоо уюмдары менен  
кызматташуу мезгилинде өз ара 
аракеттешүүнүн жол-жобосу калыптанып, 

ал каржы-насыя мекемелеринин каржылык 
абалына байкоо салууга жана өзгөрүүлөргө 
карата ыкчам чара көрүүгө, Фонддун 
ресурсунун эсебинен түзүлгөн насыялык 
портфелге мониторинг жүргүзүүгө мүмкүндүк 
берет.

2021-жылда чакан жана орто ишкердикти 
Фонддун каражатынын эсебинен каржылоо 
программасы боюнча 307 долбоор 
жактырылган, жалпы суммасы 24,9 млн АКШ 
долларын түзөт. 

Чакан жана орто ишкердик субъектилерин максаттуу каржылоо боюнча Фонддун программасынын 
алкагында насыяларды жактыруу боюнча маалымат, 2021-жыл

9-таблица

13-сүрөт

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Аталышы Долбоорлордун саны миң АКШ доллары
Каржылоонун 
үлүштүк салмагы, 
пайыз менен

Өндүрүш тармагы 51 7 920 31,7

Инфраструктураны өнүктүрүү 30 5 832 23,4
Агроөнөр жай комплекси, айыл чарба 
продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү 170 5 540 22,2 

Унаа жана кампа чарбасы 24 2 421 9,7

Туризм 19 2 151 8,6

Башка тармактар 13 1 098 4,4

Бардыгы: 307 31 938   100   

Чакан жана орто ишкердикти каржылоо программасы боюнча 
долбоорлордун тармактык түзүмү 

31,7%
7 920
ӨНДҮРҮШ 
ТАРМАГЫ

22%
5 540

АЙЫЛ ЧАРБА ӨНДҮРҮШ 
КОМПЛЕКСИ, АЙЫЛ ЧАРБА 
ПРОДУКЦИЯСЫН ӨНДҮРҮҮ 

ЖАНА КАЙРА ИШТЕТҮҮ

9,7%
2 421

УНАА ЖАНА КАМПА 
ЧАРБАСЫ

4,4%
1 098

БАШКА ТАРМАКТАР

23,4%
5 832
ИНФРАСТРУКТУРАНЫ 
ӨНҮКТҮРҮҮ

8,6%
2 151

ТУРИЗМ
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Чакан жана орто ишкердик 
субъектилерин максаттуу каржылоо 
боюнча Фонддун программаларынын\ 
насыялык продуктыларынын алкагында 
2020-жыл ичинде жактырылган насыялардын 
портфелинде тармактар боюнча алсак, эң чоң 
үлүшкө ээлер: өндүрүш тармагы – 31,7 пайыз 
(7,9 млн АКШ доллары), инфраструктураны 
өнүктүрүү – 23,4 пайыз (5,8 млн АКШ 
доллары), агроөнөр жай комплекси, айыл 
чарба продукциясын өндүрүү жана кайра 
иштетүү – 22,2 пайыз (5,5 млн АКШ доллары), 
унаа жана кампа чарбасы – 9,7 пайыз  
(2,4 млн АКШ доллары), туризм – 8,6 пайыз 
(2,1 млн АКШ доллары) ж.б. тармактар –  
4,4 пайыз (1,1 млн АКШ доллары).

Аймактар менен өз ара 
аракеттешүү

Фонддун байланыш саясатынын олуттуу 
багыты болуп республиканын аймактары 
менен өз ара аракеттешүүнү бекемдөө 
эсептелет. Жергиликтүү башкаруу органдары 
менен тыгыз өз ара аракеттешүүнү орнотуу, 
ишкерлер менен жолугушуу уюштуруп жана 
Фонддун линиясы боюнча ишке ашырылып 
жаткан долбоорлорго баруу максатында Фонд 
республиканын аймактарына үзгүлтүксүз иш 
сапарларына чыгып турат. 

Учурда Фонддун Кыргыз Республикасынын 
президентинин (мурда – өкмөтүнүн) 
Жалал-Абад, Баткен, Талас жана Нарын 
областтарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү 
менен кызматташуу жөнүндө меморандуму 
бар.

Ар бир областтын аймагында маалымат 
иштеринин сапатын оптималдаштыруу жана 
жакшыртуу максатында (Бишкек ш. жана Чүй 
областынан тышкары) Фонддун Аймактык 
консультанттары туруктуу иштешет. Алардын 
милдетине төмөнкүлөр кирет:

• РКӨФтин насыялык продуктылары 
жана жаңылыктары жөнүндө аймактын 
ишкерлерине үзгүлтүксүз маалымат 
берүү жана консультациялоо;

• аймактын ишкердигиндеги маселелерге 
дайыма мониторинг жүргүзүү;

• аймакта келечектүү ишкердик 
долбоорлорун издөө;

• Фонд каржылоочу долбоорлорду 
бардык баскычтарында коштоо жана 
мониторинг.

2021-жыл ичинде РКӨФтин аймактык 
консультанттары Фонддун 1265 болочок 
насыячыларын жеке консультациялашкан 
жана 245 долбоор боюнча ишкердик план 
даярдап, техникалык-экономикалык жүйөө 
иштеп чыгууда көмөк кылышкан. 

Ар бир областтын аймагында маалымат иштеринин 
сапатын оптималдаштыруу жана жакшыртуу 
максатында Фонддун Аймактык консультанттары 
туруктуу иштешет

Фонддун байланыш саясатынын олуттуу багыты болуп республиканын 
аймактары менен өз ара аракеттешүүнү бекемдөө эсептелет
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14-сүрөт

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Аймактык өкүлдөрдүн башкы иш-аракет көрсөткүчтөрү, 2021-жыл

10-таблица

Булагы: Россия-Кыргыз өнүгүү фонду

Шаар / областтар Консультациялардын саны Каржылоого даярдалган 
долбоорлордун саны 

Талас областы 291   92   

Ысык-Көл областы 305   64   
Нарын областы 93   30   
Ош областы 238   24   

Жалал-Абад областы 252   19   

Баткен областы 86   16   

Бардыгы: 1 265   245   

Аймактык өкүлдөрдүн 2021-жылдагы ишинин негизги көрсөткүчтөрү

Талас областы

Ош областы

Баткен областы

Нарын областы

Жалал-Абад областы

Ысык-Көл областы

Консультациялардын саны

Каржылоого даярдалган долбоорлордун саны
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ДДКФтин (Долбоорлорду 
даярдоо жана коштоо фонду) 
каражаттарын пайдалануу

Фонд өз кардарларынын органикалык өсүшүнө 
кызыгат, андыктан насыялык ресурстарды 
берүүдөн тышкары, долбоорлорду даярдап 
аларды коштоодо колдоо көрсөтөт. 
Фонддун кирешесинен чегерүүнүн эсебинен 
Долбоорлорду даярдоо жана коштоо фонду 
(ДДКФ) – ишке ашырылып жаткан долбоорлорго 
жана болочок насыя алуучулардын 
долбоорлоруна техникалык жардам көрсөтүү 
жана экспертиза жүргүзүү, о.э. рынокту, 
экономиканын түрдүү секторлорун талдоо, 
тармактык жана аймактык программаларды 
иштеп чыгып алдыга жылдыруу жол-жобосу 
түзүлгөн. ДДКФтин каражаттары долбоордун 
инвесторлорунун өз салым кошуусу менен 
гранттык негизде бөлүнөт. 

2021-жылы ДДКФтин каражаттарынын  
эсебинен жалпы суммасы 218 миң АКШ 
долларлык 14 долбоор боюнча иш-
чаралар менен изилдөөлөргө техникалык/
консультациялык жардам берүү жана каржылоо 
жактырылган. Долбоорлор төмөнкү багыттар 
боюнча:

• андан ары каржылоо үчүн каралып 
жаткан долбоорлордун ченем-техникалык 
документтерин иштеп чыгуу жана баалоо, 
анын ичинде каржы үлгүлөрүн жана 
ишкердик пландарын даярдоо; 

• Фонддун учурда аткарылып 
жаткан долбоорлорунда тамак-аш 
продукциясынын сапатынын жана 
коопсуздугун башкаруунун өндүрүштүк 
системаларын иштеп чыгып киргизүү;

• Фонддун насыя алуучу компанияларынын 
персоналын Фонддун каражат эсебинен 
сатып алынган жабдыктарды пайдаланууга 
жана техникалык тейлөөгө окутуу; 

• Кыргыз Республикасынын  
экономикасынын түрдүү тармактары 
менен рынокторунун учурдагы абалын 
жана өнүгүү келечегин изилдөө;

• ишке ашырылып жаткан долбоорлорду 
андан аркы колдоо чараларын иштеп 
чыгууга түрткү болуучу каржылык 
отчеттуулукка көз карандысыз аудит, 
юридикалык ж.б. экспертизаларды 
жүргүзүү.

ДДКФтин каражаттарын пайдалануу 
төмөнкүлөрдү мүмкүн кылды:

• Фонд тарабынан андан ары каржылоо 
үчүн каралып жаткан ири технологиялык 
долбоорлорду иштетүүнүн сапатын жана 
тереңдигин жогорулатуу;

• Фонддун насыячылары технологиялык 
агымдарды жана ички байланышты 
оптималдаштыруу, чыгарылган продукциянын 
ассортиментин кеңейтүү, өндүрүштүк эмес 
чыгымдарды кыскартуу жана эмгектин 
өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жолу менен өз 
ишинин натыйжалуулугун көтөрүүсү;

• КРдин экономикасынын башкы багыттары 
менен тармактарын өнүктүрүүнүн учурдагы 
абалы, коопсуздук жана келечеги жөнүндө, 
тармактык тизмектин катышуучуларынын алдуу 
жана алсыз жактары жөнүндө ар тараптуу 
маалымат жана түшүнүк алуу;

• Фонд каржылап жаткан долбоорлорду 
андан ары колдоо жана өнүктүрүү максатында 
алардын анык каржылык абалын аныктоо.

Фонд өз кардарларынын органикалык өсүшүнө кызыгат, андыктан 
насыялык ресурстарды берүүдөн тышкары, долбоорлорду даярдап аларды 
коштоодо колдоо көрсөтөт

2021-жылы ДДКФтин каражаттарынын эсебинен 
жалпы суммасы 218 миң АКШ долларлык 14 
долбоор боюнча иш-чаралар менен изилдөөлөргө 
техникалык/консультациялык жардам берүү жана 
каржылоо жактырылган
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Маалымат-аналитикалык иш-аракеттер 
Фонддун артыкчылыктуу милдеттеринин 
бири, анын натыйжалары Фонддун жаңы 
инструменттери үчүн суроо-талапка ээ жана 
прикладдык сунуштарды калыптандырууга 
багытталган аналитикалык иштердин 
негизги багыттары тармактык талдоо, 
экономика менен сооданын абалын, ички 
коопсуздуктарды, сырткы факторлор менен 
дүйнөлүк тренддерди, каржылык тутумдун 
туруктуулугун талдоо болуп эсептелет.

2021-жыл ичинде Фонддун  
иш-аракеттеринин анык социалдык-
экономикалык таасирин долбоорлорду ишке 
ашыруунун мониторингдик натыйжалары 
боюнча алынган баштапкы маалыматтын 
негизинде баалоо боюнча иш улантылды. 
Мунун натыйжасында Фонддун иши коомдун 
түрдүү тараптарына түз каржылоо боюнча 
жана чакан жана орто ишкердикти каржылоо 
программасы боюнча долбоорлорду 
каржылоо аркылуу таасир кылганын көрүү 
мүмкүнчүлүгү бар.

Отчеттук жылда түрдүү багыттар боюнча бир 
катар маалымат-аналитикалык материалдар 
даярдалган, анын ичинде:

• Кыргыз Республикасынын сүт тармагына 
баяндама;

• Кыргыз Республикасынын тоок 
жумурткасын өндүрүү тармагына 
баяндама;

• Кыргыз Республикасында уяң жана 
жарым уяң жүндүү кой чарбасы 
тармагына талдоо;

• Кыргыз Республикасында интенсивдүү 
бакчылык чарбасы тармагына талдоо;

• Кыргыз Республикасынын турак жай-
курулуш тармагына баяндама;

• Кыргыз Республикасында 
2015-2021-жылдагы насыялоо рыногуна 
баяндама;

• 2021-жылы каржы рыногунда Россия-
Кыргыз өнүктүрүү фондунун ордуна 
баяндама;

• Кыргыз Республикасында лизингди 
өнүктүрүү келечеги.

Ишкердик чечимдердин конкреттүү 
багыттары боюнча техникалык-
экономикалык жүйөөлөрдү сунуштоо 
менен тармактык байкоолор, о.э. Фонддун 
ишинин социалдык-экономикалык таасирин 
аныктоо. Аналитикалык иштин натыйжалары 
фондго каржылоону сунуштоо боюнча гана 
эмес, инвестициялоонун жаңы багыттарын 
илгерилетүү боюнча да активдүү позицияны 
ээлөөгө мүмкүндүк берет.

Фонддун маалымат-аналитикалык  
иш-аракеттери

Ишкердик чечимдердин конкреттүү багыттары боюнча техникалык-
экономикалык жүйөөлөрдү сунуштоо менен тармактык байкоолор,  
о.э. Фонддун ишинин социалдык-экономикалык таасирин аныктоо
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Фонддон каржы алган ишканалар менен 
жеке ишкерлердин кирешеси 2021-жыл 
жыйынтыгы боюнча 12,9 млрд сомго өстү 
(2021-жылдын аягына карата КРУБдин 
эсептик курсу боюнча 152 млн АКШ доллары). 
Жыл жыйынтыгы боюнча жалпы киреше 
57,8 млрд сомду же ИДӨгө карата 8% (2020-
жылы 44,9 млрд сом же ИДӨгө карата 7%) 
түздү.

Фонддун насыя алуучулары КРдин бюджетине 
жиберген салык чегерүүлөрү 2021-жыл 
жыйынтыгы боюнча 1,2 млрд сомго же 40%га 
өстү. Салык чегерүүлөрдүн көлөмү 1,27 млн 
сомго (2021-жылдын аягына карата КРУБдин 
эсептик курсу боюнча 1 млн АКШ долларына) 
өстү. Жалпы салык чегерүүлөр 4,2 млрд сом 
же республиканын мамлекеттик бюджетине 
түшкөн бардык салыктын 3,1%ын түздү (2020-
жыл ичинде 3,0 млрд сом же республиканын 
мамлекеттик бюджетине түшкөн бардык 
салыктын 4,3%ы).

Жалпы салык чегерүүлөр

өстү

40% 
$14 млн

57,8 
млрд 
сомду

Жалпы киреше

ИДӨгө 
карата 
8% 

Фонддун кредиттик-инвестициялык иш-
чараларынын Кыргыз Республикасынын 
экономикасына тийгизген социалдык-
экономикалык жана интеграциялык 
таасирине, өзүнүн карыз алуучуларын 
сурамжылоонун негизинде жыл сайын 

мониторинг жүргүзүлөт. Социалдык 
экономикалык жана интеграциялык 
эффекттин жыйынды маалыматтары төмөнкү 
таблицаларда келтирилген.

Фонддун иш-аракеттеринин социалдык-
экономикалык жана интеграциялык таасири

Аталышы  2021 жыл  2020 жыл Өзгөрүүлөр Өзгөрүүлөр %

Фонддун кардарларынын кирешеси 58   45   13   29%

КР ИДП 723,1 601,8 121   20%
КР ИДПга карата РКӨФ кардарларынын түшкөн 
каражаттарынын катышы 8% 7% 1%

    

Кардарлардын салыктык чегерүүлөрү РКӨФ 4,2   3,0   1,2   40%

КР бюджетине салыктык түшүүлөр 135,8   69,8   66,1   95%

Кардарлардын салыктык чегерүүлөрүнүн үлүшү 
РКӨФ 3,1% 4,30% -1%

    

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча социалдык 
чегерүүлөр 1,2   1,1   0   9%

Жалпы социалдык чегерүүлөр 38,4   32,4   6   19%

Кардарлардын социалдык чегерүүлөрүнүн 
үлүшү РКӨФ 3,1% 3,4% -0,3%

    

Жумуш орундарынын саны 27900 25867 1033 4,0%

Социалдык-экономикалык таасир, млрд сом
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Фонддун насыя алуучулары КРдин Социалдык 
фондуна социалдык чегерүүлөр боюнча жасаган 
камсыздандыруу төлөмдөрүнүн көлөмү 2021-
жыл жыйынтыгы боюнча 95,8 млн сомго же 9% 
(2021-жылдын аягына карата КРУБдин эсептик 
курсу боюнча 1,1 млн АКШ долларына) өстү. 
Жалпы социалдык чегерүүлөр 1,2 млрд сомду 
же Соцфондго бардык камсыздандыруучу 
төлөмдөрдүн 3,1%ын (2020-жылда –1,1 млрд 
сом же Соцфонддун бюджетине түшкөн бардык 
каражаттын 3,4%ы) түздү.

Фонддон каржылоо алган ишканаларда жаңы 
түзүлгөн иш орундарынын саны 2021-жыл 
жыйынтыгы боюнча 1033 болду. Иш орундарынын 
саны 2020-жылдагы 26,9 миңден 2021-жылы 27,9 
миңге жетти. Долбоорлор ишке ашырылгандан 
кийин кыйыр камсыз кылынган иш орундарынын 
саны отчеттык мезгил аралыгында 5,9 мин болду 
(2020-жыл жыйынтыгы боюнча Фонддон насыя 
алган ишканаларда түзүлгөн иш орундары 26,9 
миң, ал эми долбоорлор ишке ашырылгандан 
кийин кыйыр камсыз кылынган иш орундарынын 
саны 5,9 миң болгон).

Жалпы социалдык чегерүүлөр

1,2 
млрд 
сомду

Бардык 
камсыздандыруучу 
төлөмдөрдүн 
3,1%ын

7 Жабдууларды сатып алуунун көлөмү РКӨФтүн 31.12.2021-жылга чейинки ишмердигинин мурдагы мезгилдери 
үчүн чогуу берилген;
8 Чийки заттарды жана материалдарды сатып алуу көлөмү РКӨФтүн 31.12.2021-жылга чейинки ишмердигинин 
мурдагы мезгилдери үчүн чогуу берилген.

Аталышы
2021-
жылдын 
ичинде

2020-
жылдын 
ичинде

Өзгөрүүлөр Өзгөрүүлөр 
%

Түзүмү

2020

Фонддун карыз алуучуларынын 
экспорту 153,2   94,3   58,9   62% 100% 100%

Россия Федерациясы 59,6   23,4   36,3   155% 39% 25%

ЕАЭБ өлкөлөрү 33,0   24,0   9,0   37% 22% 25%

Үчүнчү өлкөлөр 60,5   46,9   13,6   29% 40% 50%

       
Жабдууларды сатып алуу7 315,0   169,3   145,7   86% 100% 100%

Россия Федерациясы 30,9    26,8   4,1   15% 10% 16%

КР ички рыногу 106,4   53,7   52,7   98% 34% 32%

ЕАЭБ өлкөлөрү 11,9   7,4   4,5   61% 4% 4%

Үчүнчү өлкөлөр 165,7   81,4   84,3   104% 53% 48%

       

Чийки заттарды жана 
материалдарды сатып алуу8 462,6 376,6 86,0 23% 305% 383%

Россия Федерациясы 124,0   73,0   51,0  70% 27% 19%

КР ички рыногу 193,0   144,6   48,4   33% 156% 198%

ЕАЭБ өлкөлөрү 80,4 74,1 6,3 9% 42% 51%

Үчүнчү өлкөлөр 65,2   84,9   -19,6   -23% 81% 115%

Интеграциялык таасир, млн АКШ доллары

Жумуш орундарын түзүү

1 033

5,9 миң

кайыр баштан түзүлгөн  
жумуш орундары
ыйыр түрдө камсыздалган 
жумуш ордулары
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2021-жыл жыйынтыгы боюнча Фонддун насыя 
алуучуларынын жалпы экспортунун көлөмү 
153 млн АКШ долларын түздү: анын ичинде 
Россия Федерациясына экпорттун көлөму нарк 
жагынан алганда 59,6 млн АКШ долларын же 
жалпы сумманын 39%ын, ЕАЭБге мүчө башка 
өлкөлөргө 33,0 млн АКШ долларын же жалпы 
экспорттун 22%ын, жана үчүнчү өлкөлөргө 60,5 
млн АКШ долларын же жалпы экспорттун 40%ын 
түздү (2020-жыл жыйынтыгы боюнча РФке 
нарк жагынан алганда 23,4 млн АКШ доллары 
(25%),  ЕАЭБге мүчө башка өлкөлөргө – 24,0 
млн АКШ доллары США (25%) үчүнчү өлкөлөргө 
– 46,9 млн АКШ доллары (50%)). 2021-жылдагы 
жалпы экспорттун ичинде Фонддун насыя 
алуучуларынан Россия Федерациясына жасаган 
экспортунун үлүшү 15%га жетти (2020-жылы 
9%ды түзгөн). 2021-жыл жыйынтыгы боюнча 
Фонддон насыя алган ишканалардын экспортунун 
көлөмү 2020-жылга салыштырганда 58,9 млн АКШ 
долларына же 62%га өскөн.

 

2021-жылы Фонд аркылуу  каржылоо алган 
ишканалар менен жеке ишкерлердин алынган 
жаны жабдуулардын көлөму 145,7 млн сом 
түзөт. Жалпы алынган жабдуулардын көлөмү 
мурунку мезгилдерге салыштырмалуу  
315 млн сом түзөт: Россия Федерациясынан 
- 30,9 млн АКШ долларына же жалпы сатып 
алынган жабдуулардын 10%ын, ички рынокто – 
106,4 млн АКШ долларына же 34%ын, ЕАЭБдин 
башка өлкөлөрүнөн – 11,9 млн АКШ долларына 
же 4%ын жана үчүнчү өлкөлөрдөн – 165,7 млн 
АКШ долларына же 53%ын сатып алышкан 
(2020-жыл жыйынтыгы боюнча РФтен – 26,7 
млн АКШ долларына, ички рынокто – 53,7 млн 
АКШ долларына, ЕАЭБдин башка өлкөлөрүнөн –  
7,4 млн АКШ долларына, үчүнчү өлкөлөрдөн – 
81,4 млн АКШ долларына сатып алынган). 

2021-жылы чийки заттар менен материалдардын 
сатып алынган жалпы көлөмү 86,0 млн АКШ 
долларыны  түзөт. Мурунку мезгилдерге 
салыштырмалуу жалпы алынган жабдуулардын  
көлөму 462,6 млн АКШ долларына жетти. Россия 
Федерациясынан сатып алынган чийки заттар 
менен материалдардын көлөмү 123,9 млн АКШ 
долларын же бардык сатып алуулардын 27%ын, 
ички рыноктогу сатып алуулар 193,0 млн АКШ 
долларын же 42%, ЕАЭБдин башка өлкөлөрүнөн 
80,4 млн АКШ долларын же 17%ын жана үчүнчү 
өлкөлөрдөн 65,2 млн АКШ долларын же 14% түздү 
(2020-жылы сатып алуулар РФтен – 73 млн АКШ 
доллары (19%), ички рыноктон – 144,6 млн АКШ 
доллары (38%), ЕАЭБдин башка өлкөлөрүнөн – 74 
млн АКШ доллары (20%), үчүнчү өлкөлөрдөн – 
84,8 млн АКШ доллары (23%) түздү. 

Жабдууларды сатып алуу

$30,9 МЛН
РФТЕН

$106,4 МЛН
КРДЕН

$11,9 МЛН
ЕАЭБ ӨЛКӨЛӨРҮНӨН

$165,7 МЛН
ҮЧҮНЧҮ

ӨЛКӨЛӨРДӨН

Чийки заттар менен 
материалдарды сатып алуу

$123,9 МЛН
РФТЕН

$193,0 МЛН
КРДЕН

$80,4 МЛН
ЕАЭБ ӨЛКӨЛӨРҮНӨН

$65,2 МЛН
ҮЧҮНЧҮ

ӨЛКӨЛӨРДӨН

Экспортунун көлөмү 

$59,6 МЛН
РФКЕ

$33 МЛН
ЕАЭБ ӨЛКӨЛӨРҮНӨ

$60,5 МЛН
ҮЧҮНЧҮ ӨЛКӨЛӨРГӨ
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9 Инновациялык жабдуу сатып алууга, технологиялык фонддорду жаңылоого, программалык камсыздоону сатып 
алуу ж.б. багытталган каржылоонун бааланган көлөмү;
10 Имараттар менен курулуштарды тургузууда энергияны сактоого, энергиянын жаңылануучу булактарын 
өндүрүүгө жана пайдаланууга багытталган каржылоонун бааланган көлөмү;
11 Инновациялык жабдуу сатып алууга, технологиялык фонддорду жаңылоого, программалык камсыздоону сатып 
алуу ж.б. багытталган каржылоонун бааланган көлөмү;
12 Имараттар менен курулуштарды тургузууда энергияны сактоого, энергиянын жаңылануучу булактарын 
өндүрүүгө жана пайдаланууга багытталган каржылоонун бааланган көлөмү.

Фонддон каржылоо алган ишканалардын 
инновацияларды өнүктүрүүгө салган 
инвестицияларынын суммасы9    67,9 млн 
АКШ долларын түздү. Фонддон каржылоо 
алган ишканалардын энергияны үнөмдөөгө 

салган инвестицияларынын суммасы10 
129,2 млн АКШ долларын түздү (2020-
жылы инновацияларды өнүктүрүүгө11 

- 58,4 млн АКШ доллары, энергияны үнөмдөөчү 
компоненттерге12 - 111,0 млн АКШ доллары).

Инновацияларды өнүктүрүүгө 
инвестициялар

$67,9
млн

РКӨФтүн
долбоору

Энергияны үнөмдөөчү 
компоненттерге инвестициялар

$111
млн

РКӨФтүн
долбоору
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Эл аралык иш-аракеттер 
Фонддун эл аралык иш-аракеттери анын 
Кыргыз Республикасы менен Россия 
Федерациясынын ортосундагы экономика-
лык кызматташтыкты тереңдетүү жана  
евразиялык экономикалык интеграцияны 
кеңейтүү, анын ичинде Кыргызстандын 
экономикасына инвестициялык 
каржылоонун тышкы булактарын тартуу 
боюнча башкы миссиясын аткарууга басым 
жасайт. 

Башкы көңүл россиялык-кыргыз ишкердик 
кызматташууну кеңейтүүгө, муну башка 
аракеттер менен катар интеграциялык иш-
чараларды жүргүзүү аркылуу аткарууга 
бурулат. 

2021-жылы августта өз аянтчасында 
россиялык ишкердик өкүлдөрүн, 
инвесторлорду, тармактык мамлекеттик 
ишканаларды ж.б. бириктирүүчү III Кыргыз-
Россиялык ишкердик форуму өттү. Бардыгы 
болуп форумда 300дөн ашык адам катышты. 
13 документке — КРдин ишкерлерине РФ 
менен кызматташууну тереңдетүүгө жана 
биргелешкен инновациялык долбоорлорду 
жана экспорттук макулдашууларды ишке 
ашырууга мүмкүндүк берүүчү келишимдерге 
кол коюлду. Форумдун жүрүшүндө 
Евразиялык өнүктүрүү банкы менен 
насыялоо линиясы боюнча каржылоо 
шарттары жакшыртылган келишимге 
кол коюлду. Ал келишимдин алкагында 
Фонд насыя алуучуларга рубль түрүндөгү 
каржылоону, анын ичинде жүгүртүү 
капиталын сунуштай алат. О.э. стратегиялык 
өнөктөштүк жана өз ара аракеттешүү 
жөнүндө РКӨФ менен «Россиялык экспорттук 
борбор» акционердик коомунун ортосунда 

келишим түзүлгөн. Документ экспорттук 
борбор менен РКӨФтин ортосундагы 
кызматташтыкты эки өлкө ортосундагы 
экспортту алдыга жылдырууга көмөк кылуу 
максатында кеңейтүүнү болжойт. 

2021-жылы ноябрда Фонд россиялык 
компаниялардын эл аралык көп тармактуу 
миссиясынын Кыргыз Республикасына 
келишин уюштурду. Иш-чаранын 
алкагында республикага РФтин 70 алдыңкы 
компаниясынын, о.э. каржы институттарынын 
өкүлдөрү келген.

Миссиянын жүрүшүндө РКӨФ менен 
«Нацпромлизинг» Кыргызстанда уставдык 
капитал 50 млн сомдон турган ААК 
«Нацпромлизинг-Кыргызстан» компаниясын 
түзүү жөнүндө келишимге кол койгон. 
Лизингдик компания өнөр жайды жана  
өнөр жай кооперациясын өнүктүрүүгө 
басым жасайт жана жакынкы жылдары 
Кыргызстандын экономикасына Фонддун 
ресурстарын түздөн-түз пайдаланбастан 
Россиядан капиталдарды тартууга мүмкүндүк 
берет. 

B2B форматындагы ишкердик жолугушууларга 
200 кыргызстандык компаниялар катышты. 
Иш-чаранын аянтчасы жаңы өнөктөштөрдү 
издөө, биргелешкен долбоорлорду баштоо 
жана эки өлкөнүн тең ишкерлеринин 
мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу 
жер болду. 

Фонддун эл аралык иш-аракеттери Кыргыз Республикасы 
менен Россия Федерациясынын ортосундагы экономикалык 
кызматташтыкты тереңдетүү жана евразиялык экономикалык 
интеграцияны кеңейтүү

Башкы көңүл россиялык-кыргыз ишкердик 
кызматташууну кеңейтүүгө, муну башка аракеттер 
менен катар интеграциялык иш-чараларды жүргүзүү 
аркылуу аткарууга бурулат
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2021-жылы Фонд биргелешкен 
долбоорлорду ишке ашыруу максатында 
эл аралык өнүктүрүү институттары жана эл 
аралык каржылык эмес өнөктөштөр менен 
кызматташууну кеңейтүү боюнча активдүү 
ишти сунуштады. Мындай долбоорлордун 
алкагындагы иш-чаралар долбоорлорго 
техникалык жардам көрсөтүүнү, маалыматтык 
кампанияларды жүргүзүүнү, көп сандагы 
маселелер боюнча окутууну, кеңеш берүүнү 
ж.б. КРдин ишкердик субъектилеринин 
мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүүгө багытталган 
иш-чараларды камтыйт.

БУУӨПтин «КМШ аймагында туруктуу 
өнүгүү үчүн каржылоо» долбоору менен 
РКӨФтин кызматташтыгынын аркасында 
КРдин Экономика жана коммерция 
министрлигинин Артыкчылыктуу 
инвестициялык долбоорлордун тизмесин 
түзүү боюнча кеңеши ТЭЖ иштеп чыгуу 
боюнча гранттык техникалык жардам алууга 
ишкердик долбоорлору боюнча 11 арызды 
жактырып, анын ичинен 3 долбоор боюнча 
РКӨФ тараптан каржылоо жактырылды. 
Сүт тармагын өнүктүрүүгө комплекстүү 
ыкмаларды ишке ашыруунун алкагында Фонд  
БУУӨПтин «КМШ аймагында туруктуу өнүгүү 
үчүн каржылоо үчүн мүмкүнчүлүктөрдү 
бекемдөө»  долбоору менен бирге Чүй 
областынын Жайыл жана Ысык-Ата 

областында орун алган сүт багытындагы 
фермердик чарба ээлери үчүн тренингдерди 
өткөрдү. 

РКӨФ тарабынан каржыланчу 
долбоорлордун ТЭӨ иштеп чыгууга гранттык 
техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө 
Эл аралык айыл чарбаны өнүктүрүү 
фонду (ЭАЧӨФ) каржылоочу «Рынокторго 
жетишүүнү камсыздоо» долбоору (РЖКД) 
менен олуттуу макулдашуулар болду. 

Долбоорлорду биргелешип жана 
катар каржылоо, о.э. насыялык 
аракеттердин алкагында инструменттерди 
диверсификациялоо үчүн негиздерди 
орнотуу максаттарында Фонд эл аралык 
каржы уюмдары ж.б. өнөктөштөр менен 
кызматташууну улантууда. 

2021-жылы Фонд биргелешкен долбоорлорду 
ишке ашыруу максатында эл аралык өнүктүрүү 
институттары жана эл аралык каржылык эмес 
өнөктөштөр менен кызматташууну кеңейтүү боюнча 
активдүү ишти сунуштады



РКӨФ жылдык отчету l 2021

31

Фонддун каржы рынокторунда иш-
аракеттери жана казыналык операциялар

Каржы рынокторунда Фонд өз иш-аракетин 
убактылуу бош каражаттардын башкаруу 
процессинин алкагында жүргүзгөн жана 
Фонддун башкы милдеттери аткарылышын 
камсыз кылууга багытталган. Казыналык 
операциялар убактылуу бош каражаттардын 
сактыгы жана натыйжалуу пайдалануу 
принциптерин катуу сактоо менен 
жүргүзүлгөн. Инвестициялоонун каржылык 
инструменттерин тандоодо кирешелүүлүктөн 
ликвиддүүлүк жана ишеничтүүлүк артык 
деген шарт башкы болду.

Фонддун ички ченем документтери 
тарабынан орнотулган лимиттер менен 
чектөөлөрдүн алкагында убактылуу 
бош каражаттар мамлекеттик жана 
корпоративдик эмитенттердин баалуу карыз 
кагаздарына, о.э. «Standard and Poor’s» же 
«Fitch Ratings» рейтингдик агенттиктеринин 
классификациясы боюнча «BB–» же «Moody’s 
Investors Service» рейтингдик агенттигинин 
классификациясы боюнча «Ba3» кем эмес 
насыялык рейтингге ээ эл аралык каржы 
институттарынын инструменттерине гана 
жайгаштырылган.  Отчеттук мезгилге карата 
убактылуу бош каражаттар насыялык 
рейтингге ээ баалуу кагаздардын он бир 
эмитентин чыгарууга жумшалган, алардын 
инвестициялык категориясы «Standard 
and Poor’s» же «Fitch Ratings» рейтингдик 
агенттиктеринин классификациясы боюнча 
«BB–» же «Moody’s Investors Service» 
рейтингдик агенттигинин классификациясы 
боюнча «Ba3» кем эмес.

Фонддун убактылуу бош каражаттарынын 
портфелинин негизги стратегиялык 
параметрлери Фонддун Кеңеши тарабынан 
аныкталган. Фонддун Кеңеши берген 
стратегиялык параметрлердин алкагында 
каржы инструменттерин тандоо, убактылуу 
бош каражаттардын көлөмүн жана 
инвестициялоо мөөнөттөрүн аныктоо 
боюнча чечимдер Фонддун Башкармалыгы 
тарабынан кабыл алынган.

2021-жылы дүйнөлүк экономика өлкөлөрдүн 
өкмөттөрү киргизген чектөө чараларынын 
натыйжасында экономикалык өсүштү дүйнө 
боюнча жайлаткан COVID-19 пандемиясынын 
кесепеттери менен күрөштү улантты. Каржы 
рыноктору каржы регуляторлору тарабынан 
экономикалык активдүүлүккө түрткү берүү 
шартында иштеди. Натыйжада каржы 
рынокторунда иш өтө төмөн пайыздык 
чен шартында жүрдү. Ошону менен катар 
убактылуу бош каражаттарды башкаруу 
боюнча иштердин натыйжасында алынган 
кирешелер Фондго жеңилдетилген пайыздык 
ченем боюнча долбоорлорду каржылоого 
мүмкүндүк берди. 2021-жылдын акырында 
карантиндик чаралардын жеңилдетилишине 
жараша инфляциялык кысымдын өсүшү 
менен коштолгон дүйнөлүк экономиканын 
өсүш тездиги кайра калыбына келиши 
байкалды.

Каржы рынокторунда Фонд өз иш-аракетин убактылуу бош 
каражаттардын башкаруу процессинин алкагында жүргүзгөн 
жана Фонддун башкы милдеттери аткарылышын камсыз кылууга 
багытталган
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Каржы ресурстарын тартуу 
боюнча иштер 

Фонд тарабынан каржы ресурстарын тартуу 
линиясы боюнча кызматташуу шарттарын 
жакшыртуу иштери жүргүзүлгөн. Ишке ашырылып 
жаткан инвестициялык долбоорлордун 
алкагында жүгүртүү капиталын каржылоо 
максаттарына каражаттарды тартуу боюнча 
Фонддун мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Бул 
багытта иш эл аралык өнүктүрүү институттары, о.э. 
россиялык жана чет элдик экспорттук-импорттук 
институттары менен бирге жүргүзүлгөн. 

Атап айтканда, Евразиянын өнүктүрүү банкы 
(ЕАӨБ) менен тийиштүү келишимдер түзүлүп, 
аларга ылайык жүгүртүү капиталын россиялык 
рубль менен каржылоо мүмкүнчүлүгү камсыз 
кылынды, карыз каражаттарын берүү мөөнөтү 
көбөйтүлдү, тартылып жаткан ресурстардын 
наркы төмөндөтүлдү, о.э. ЕАЭБ өлкөлөрүнө чийки 
заттарды кайра каралып, кыйла жеңилдетилген 
шарт менен сатып алуу мүмкүнчүлүгү берилди.

2021-жыл ичинде ЕАӨБ каражаттарынын 
эсебинен Фонддун бир нече насыя алуучусуна 
жүгүртүү капиталын толтуруу максаттары үчүн 
жеңилдетилген каржылоо берилген. Бардык 
берилген каражаттар ЕАЭБ өлкөлөрүнөн чийки 

зат алууга багытталган, о.э. аталган бирикмеге 
мүчө өлкөлөрдүн ортосунда товар жүгүртүүнү 
көбөйтүүгө өбөлгө болду.

Фонд тарабынан ишке ашырылып, о.э. каралып 
жаткан долбоорлордун чыгымдарындагы 
россиялык бөлүктү каржылоо РОСЭКСИМБАНК 
АК тарабынан россиялык рубль менен 
жеңилдетип берилген каржылоонун эсебинен 
ишке ашырылды. Фонд РОСЭКСИМБАНК АКтын 
каражаттарды максаттуу багыттоонун насыялык 
чегин 20 млн АКШ доллары суммасында кеңейтүү 
боюнча иш жүргүздү. Жаңы макулдашуулардын 
алкагында капиталдык чыгымдарды каржылоодон 
тышкары, Фонддо РОСЭКСИМБАНК АКнын 
каражаттарын насыя алуучулардын жүгүртүү 
капиталын толтуруу максаттарына пайдалануу 
мүмкүнчүлүгү жаралды. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 
ишеничтүү өнөктөшү болуу менен, Фонд КРнын 
чарба субъектилерин улуттук валютада насыялоо 
боюнча биргелешкен ишти улантууда.

Ишке ашырылып жаткан инвестициялык 
долбоорлордун алкагында жүгүртүү капиталын 
каржылоо максаттарына каражататрды тартуу 
боюнча Фонддун мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди
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2021-жыл ичинде кризистен кийинки абалга 
ишкердикти ылайыкташтыруу жана Фонд тарабынан 
каржылануучу көпчүлүк долбоорлор боюнча 
каржылык абалды жакшыртуу жүрдү

Коопсуздуктарды башкаруу

Коопсуздуктарды башкаруу Фонддун 
ишиндеги олуттуу элемент болуп эсептелет. 
Коопсуздукту башкаруунун негизги 
милдеттери узак мөөнөттүү каржылык 
туруктуулукту камсыз кылуу жана Фонддун 
миссиясынын алкагындагы милдеттерди 
аткарууга жетишүү болуп эсептелет. 
Коопсуздукту башкаруу системасы өзүнө 
коопсуздуктарды идентификациялоону, 
баалоону жана мониторингди, аларды 
кыскартуу боюнча натыйжалуу чараларды 
иштеп чыгууну камтыйт Фонддун 
коопсуздуктарынын олуттуу түрлөрүнө 
төмөнкүлөр кирет:

1. Насыялык коопсуздук. Кыргыз 
Республикасынын банк системасына 
салыштырганда Фонддун иши кыйла жогору 
«риск-аппетит» менен мүнөздөлөт, бул 
Фонддун миссиясы жана жетиштүү капитал 
ченемдери боюнча олуттуу запастын 
болушу менен мүнөздөлөт. «Риск-аппетит» 
жогорку деңгээлде болушу көбүнчө ири 
долбоорлорду (топтолуу коопчулугу) 
каржылоо, насыялоонун узак мөөнөтү (10 
жылга чейин), каржылоонун жеңилдетилген 
чени жана долбоорлордун кыйла жогорку 
тобокел-метрикалары, анын ичинде карыз 
жүгүнүн жогорулатылган коэффициенти 
жана күрөөлүк камсыздоого төмөндөтүлгөн 
талаптар түрүндө болот. 

2021-жыл ичинде кризистен кийинки 
абалга ишкердикти ылайыкташтыруу жана 
Фонд тарабынан каржылануучу көпчүлүк 
долбоорлор боюнча каржылык абалды 
жакшыртуу жүрдү. Натыйжада насыялык 
портфелдин сапаты жакшырганы байкалат: 
камсыздоо белгиси жок насыялардын үлүшү 
76%дан 80%га жогорулаган. Камсыздоо 
белгилери бар насыялар боюнча башкы 
резервдер көбүнчө 2020-жылы калыптанган, 
анын эсебинен 2021-жылы резервдердин 
олуттуу кыскарышы байкалган: 7,0 млн АКШ 
долларынан 2,0 млн чейин.

2. Пайыздык Коопсуздуктарды, 
ликвиддүүлүктү жоготуу коопчулугу жана 
валюталык Коопсуздукту камтыган рыноктук 
жана түзүмдук Коопсуздуктар 2021-жыл 
ичинде чакан деп бааланды. Башкы 
борбордук банктар жүргүзгөн, 
2020-21-жылдагы пандемия жана 
андан кийинки мезгилде экономикалык 
активдүүлүккө түрткү берүүгө багытталган 
саясатка байланыштуу баалуу кагаздарга 
инвестициялоо боюнча пайыздык 
кирешенин төмөндөшү байкалды. Пайыздык 
кирешенин төмөндөшү Фонддун насыялык 
протфелинин сапатын жакшыртуу эсебинен 
толтурулду, бул күтүлүүчү насыялык 
чыгымдарды жабууга резервдин бир бөлүгүн 
кайра калыбына келтирүүгө жана тийиштүү 
мезгил аралыгында Фонддун кирешелүүлүгүн 
камсыз кылууга мүмкүндүк берди. 

Фонддун ликвиддүүлүгү 2021-жыл ичинде 
жогорку деңгээлде сакталды. Убактылуу 
бош каражаттар Фонддун насыялык 
милдеттемелеринен бир нече эсе жогору 
болду. 

2021-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук 
валютасынын курсу туруктуу болуп, анын 
эсебинен VAR көрсөткүчтөрү (белгилүү бир 
божомолдуулук менен жогорулабай турган 
потенциалдуу чыгымдардын бааланган 
көлөмү) 2020-жылга салыштырганда олуттуу 
төмөндөдү. Фонддун ачык валюталык 
позициясынын өлчөмү 2021-жыл ичинде 
минималдуу деңгээлде сакталган жана 
натыйжада валюталык коопсуздуктар төмөн 
деп бааланган.
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2022-жылдын февралынан тарта геосаясий 
чыңалуу өсүшүнө байланыштуу жалпы 
дүйнө боюнча валюталык жана каржы 
рынокторунда волатилдүүлүк олуттуу өскөнү 
байкалат. О.э. эл аралык акча которууларга 
жана баалуу кагаздар менен операцияларга 
бир катар чектөөлөр байкалат. 2022-жыл 
Коопсуздук деңгээли жогорулашына алып 
келиши ыктымал болгон башкы факторлор 
төмөнкүлөр:

а) Улуттук валютанын волатилдүүлүгү – түз 
каржылоо боюнча насыялык портфелдин 
болжолдуу 70%ы киреше валютасы менен 
насыя валютасынын төп келбешине 
байланыштуу долбоорлордун валюталык 
коопчулугунда турат (кыйыр валюталык 
Коопсуздук).

б) Чийки зат, товарларды жана жабдууларды 
сатуу схемаларынын бузулушу, бул 
инвестициялык долбоорлорду ишке 
ашырып, баштоо мөөнөттөрү узарышына 
жана натыйжада насыя алуучулардын 
каржылык абалынын начарлашына алып 
келиши мүмкүн. 

в) Инфляция деңгээлинин жогору болушуна 
жана товарлар менен кызматтардын 

кыймылы чектелишине байланыштуу Кыргыз 
Республикасында жана соода-өнөктөш 
өлкөлөрдө ишкердик активдүүлүктүн жана 
сатып алуучулук жөндөмдүн төмөндөшү.

г) Пайыздык киреше алуу, о.э. ликвиддүүлүк 
сапатын колдоо үчүн Фонддун активдерди 
башкаруу мүмкүнчүлүгүнө таасир кылышы, 
ыктымал болгон баалуу кагаздар менен 
операцияларга чектөөлөр.

д) Эмитенттерге карата эл аралык насыялык 
рейтингдердин РФтен чыгарылып кетиши 
улуттук рейтингдик агенттиктердин 
баалоолорун колдонуу зарылчылыгын 
жаратышы мүмкүн. 

2022-жылдын башында пайда болгон 
айкынсыздыкты эске алып, Фонд калыптанып 
жаткан каржы-экономикалык конъюнктурага 
үзгүлтүксүз баалоо жүргүзүүдө. Кыргыз 
Республикасынын экономикасын өнүктүрүү 
жана жаңылаштыруу ишине андан ары 
катышуу үчүн Фонддун узак мөөнөттүү 
каржылык туруктуулугун сактоо максатында 
зарыл чара көрүү аракеттерин иштеп чыгуучу 
кризиске каршы жумушчу топ иштеп жатат.

2022-жылдын башында пайда болгон айкынсыздыкты эске алып, 
Фонд калыптанып жаткан каржы-экономикалык конъюнктурага 
үзгүлтүксүз баалоо жүргүзүүдө
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Фонддун иш натыйжалуулугун жогорулатуу жана корпоративдик 
башкарууну жакшыртуу боюнча көрүлгөн күч-аракеттерге 
байланыштуу 2021-жылда жана 2022-жылдын башында 
уюштуруучулук түзүмдү жана штаттык ырааттаманы жаңылоо 
боюнча иш аткарылган

Фонд ишеничтүү билимге, көндүмгө, тажрыйбага, 
кесиптик экспертизага жана жакшы кадыр-баркка  
ээ персоналды ишке тартат

Уюштуруучулук өнүктүрүү

Фонддун ишиндеги ийгилик көбүнчө 
анын командасынан көз каранды. Буга 
байланыштуу Фонд кызматкерлерин кадрлык 
мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө олуттуу көңүл 
бөлөт. Жыл ичинде Фондду башкарууну 
жана уюштуруучулук жактан өнүк-
түрүүнү жөнгө салуучу ченем негиздерин 
жакшыртуу боюнча терең методологиялык 
иш жүргүзүлгөн: жаңы Кадрлар саясаты 
жана Окутуу жөнүндө жобо кабыл алынды, 
РКӨФте Персоналды жалдоо, жылдыруу 
жана иштен бошотуу жөнүндө жобо, эмгек 
акысын, компенсациялык, социалдык 
ж.б. төлөмдөрдү жүргүзүү жөнүндө жобо 
актуалдаштырылды, Фонд менен анын 
кызматкерлеринин ортосунда жамааттык 
келишим түзүлдү.

Фонддун иш натыйжалуулугун жогорулатуу 
жана корпоративдик башкарууну жакшыртуу 
боюнча көрүлгөн күч-аракеттерге 
байланыштуу 2021-жылда жана 2022-жылдын 
башында уюштуруучулук түзүмдү жана 
штаттык ырааттаманы жаңылоо боюнча 
иш аткарылган. Кадрлык потенциалдык 
башкарууда жана өнүктүрүүдө башкы басым 
Фонддун кызматкерлерин кесиптик өсүш 
мүмкүнчүлүгү менен камсыз кылуу, мунун 

башка аракеттер менен катар жеке өсүү 
планын даярдап ишке ашыруу аркылуу 
аткарууга жасалат. 

Фонд ишеничтүү билимге, көндүмгө, 
тажрыйбага, кесиптик экспертизага жана 
жакшы кадыр-баркка ээ персоналды 
ишке тартат. Мындай персоналды тартып, 
өбөлгөлөө үчүн Фонд атаандаштык сый акы, 
социалдык пакет, окуп-өсүү мүмкүнчүлүгүн, 
о.э. кызматтан жогорулоо мүмкүндүгүн берет. 

Фонд кызматкерлердин кесиптик өнүгүүгө 
муктаждыгын түшүнүү менен персоналды 
активдүү колдойт жана Фонддун 
натыйжалуулугун жогорулатууга көмөк болчу 
үзгүлтүксүз окууга жана кесиптик өсүшкө чоң 
маани берет. Жыл ичинде кызматкерлердин 
30%ы компаниянын каржылык үлгүсүн түзүү, 
баалоо жана наркын түзүү боюнча билим-
көндүмдөрдү жогорулатууга багытталган 
программалар боюнча окуудан өткөн. 
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2022-жылы Фонд алдында институциялык 
жетилгендиктин жаңы деңгээлине жетишүүгө 
байланышкан милдеттердин бүтүндөй тобу,  
анын ичинде 2023-2027-жылдарга карата  
Фонддун стратегиясын бекитүү милдети турат

Фонддун 2022-жылга карата келечектүү 
пландары
2022-жылы Фонд алдында институциялык 
жетилгендиктин жаңы деңгээлине жетишүүгө 
байланышкан милдеттердин бүтүндөй тобу, 
анын ичинде 2023-2027-жылдарга карата 
Фонддун стратегиясын бекитүү милдети 
турат. Фонд туруктуу өнүктүрүү институту 
катары өз ордун бекитүүнү жана бардык 
негизги ички процесстерди жаңыртуу жолу 
менен өз ички мүмкүнчүлүгүн жогорулатууну 
көздөйт. 

Фонд ишкердик процесстерин, анын 
ичинде насыя алууга арыздарды кароо 
жана Коопсуздуктарды баалоо процессин 
оптимизациялоону бүтүрүүгө ниеттенет. 
Бул РКӨФтин башкы каржылоо багыттары 
боюнча, анын ичинде долбоорлук 
каржылоонун алкагындагы долбоорлорду 
иштетүү сапатын жакшыртууга оң таасир 
кылат. 

Убактылуу бош каражаттарды 
башкарууда ликвиддүүлүк коопчулугун 
диверсификациялоо, о.э. учурдагы геосаясий 
абалдын кесепеттерин минималдаштыруу 
максатында казыналык портфелдин баалуу 
кагаздар тизмесин кеңейтүү пландалууда. 

Кызматкерлердин квалификациясын 
жогорулатууга, насыялардын эсебин, 
кепилдиктерди, бюджеттөө ыкмаларын 
жакшыртууга багытталган ички 
корпоративдик иш-чараларды өткөрүү, 
көйгөйлүү долбоорлор менен натыйжалуу 
ишти уюштуруу жана ички ишкердик 
процесстерди автоматташтыруу Фонддун 
иш сапатын жана натыйжалуулугун 
жогорулатууга мүмкүндүк берет. 

Дүйнөдө жана Борбордук Азия чөлкөмүндө 
каржы-экономикалык абалдын өрчүүсү эч 
айкын эмес шартта Фонд өз кардарларын 
өз убагында каржылык колдоо чараларын 
көрүүгө даяр. 

Фонддун планында  –эл аралык өнүктүрүү 
институттары менен кызматташууну 
кеңейтүү жана долбоорлорду биргелешип 
каржылоо шарты менен ресурстарды тартуу 
турат. О.э. Фонд өзү ишке ашырып жаткан 
долбоорлорго ресурстарды тартуу жагынан 
адистешилген экспорттук уюмдар менен 
ишти улантуу ниетинде. 

Фонддун көңүлү Россия Федерациясы 
менен Кыргыз Республикасынын 
ишкердик коомчулуктарынын ортосундагы 
байланышты биргелешкен инвестициялык 
долбоорлорду ишке ашыруу келечеги менен 
кеңейтүүгө бурулган. Кыргыз-Россиялык 
ишкердик форумун уюштуруп өткөрүү, 
Россия ишкердигинин Кыргызстандагы 
ишкердик миссиясына катышуу салттуу 
түрдө Кыргыз Республикасындагы ишкердик 
коомчулугу үчүн башкы окуяларды бири 
болот. Евразиялык экономикалык форумду 
даярдоого Фонддун тартылышы жаңы 
байланыштарды түзүүгө жана ишкердик, 
экономикалык кызматташууну кеңейтүүгө 
мүмкүндүк берет. Россиялык инвесторлор 
менен КРдын бизнес-коомчулуктарынын 
интеграциялык аянтчаларда үзгүлтүксүз 
жолугушуулары биргелешкен жаңы бизнес-
долбоорлорунун пайда болшуна көмөк 
кылат.

Фонд айыл чарба секторунда үстөк нарктын 
туруктуу тизмегин өнүктүрүүгө багытталган 
кластердик долбоорлорду каржылоо 
боюнча продуктыларды киргизүү боюнча 
ишти улантат. 2022-жылы Фонд өлкөнүн 
экономикасы үчүн келечектүү бир катар 
секторлордо кластердик ыкманы аныктоо 
максатында артыкчылыктуу багыттар боюнча 
изилдөө жүргүзүүнү пландап жатат. Фонддун 
аналитикалык ишинин натыйжасында жаңы 
кластердик продуктылар калыптана турганы 
күтүлүүдө. 

2022-жылы долбоорлук каржылоо жана 
КРдын экономикасын техникалык жаңыртууга 
багытталган  инновациялык долбоорлорду 
каржылоо ыкмаларынын негизинде 
насыялоо көлөмүн көбөйтүү пландалууда. 
Фонд долбоорлорду түзүүдө жардам издөө 
жана көрсөтүү боюнча ишти активдештирүү 
ниетинде. Экономиканы каржылоо көлөмүн 
жогорулатууну үлүштүк катышуу өңдүү 
каржылык жаңы инструмент менен да ишке 
ашыруу  пландалууда.
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Фонддун болочок насыя алуучуларынын 
долбоорлук документтеринин сапатын 
жогорулатуу үчүн эксперттик-аналитикалык 
колдоону кеңейтүү пландалган. Техникалык 
жардам бизнес-план түзүү жана техникалык-
экономикалык жүйөнү даярдоо үчүн, о.э. көз 
карандысыз эксперттерди жана аудитордук 
компанияларды тартуу үчүн көрсөтүлөт. 
Каржы булактары катары СДКФтин 
каражаттары да, башка эл аралык өнүктүрүү 
институттарынын техникалык жардамы да 
болот.

2022-жылы Фонд өлкөнүн аймактары 
менен активдүү өз ара аракеттешүүнү 
орнотуу боюнча ишти улантат. Фонддун 
продуктылары, анын ичинде кластердик 

багыттар боюнча продуктылары жөнүндө 
аймактардын маалымдуулугун жогорулатуу 
боюнча иш активдешилет. Аймактык кеңеш 
берүү борборлорунун башкы милдети 
мурдагыдай ишкердик долбоорлорун 
даярдоого жана ишкерлер Фонддун линиясы 
менен каржылоо алышына көмөк кылуу 
болуп эсептелет.

Фонддун көңүлү келечектүү багыттарга 
да, атап айтканда, Кыргызстандын каржы 
секторун сан санариптештирүү деңгээлин 
өнүктүрүүгө жана туруктуу жашыл каржылоо 
идеяларын алдыга жылдырууга багытталган. 

Каржы секторун сан санариптештирүү деңгээлин өнүктүрүү

Казыналык портфелдин баалуу кагаздар тизмесин кеңейтүү

Эл аралык өнүктүрүү институттары менен кызматташууну кеңейтүү 
жана долбоорлорду биргелешип каржылоо

Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ишкердик 
коомчулуктарынын ортосундагы байланышты биргелешкен 
инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу

Жаңы кластердик продуктыларды иштеп чыгуу

Долбоорлук каржылоо жана КРдин экономикасын техникалык 
жаңыртууга багытталган  инновациялык долбоорлорду каржылоо

2023-2027-жылдарга карата Фонддун стратегиясын бекитүү

Ишкердик процесстерди оптимизациялоо 

Долбоорлук документтеринин сапатын жогорулатуу үчүн эксперттик-
аналитикалык колдоону кеңейтүү

Өлкөнүн аймактары менен активдүү өз ара аракеттешүүнү орнотуу 
боюнча ишти улантат
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РКӨФтин каржылык отчеттуулугу жана 
аудитордук бүтүм

Фонддун жылдык отчеттуулугу эл аралык каржылык отчеттуулук 
стандарттарына ылайык түзүлгөн жана тышкы аудитордук 
компаниясынын бүтүмүн алган

 

2 

Көз карандысыз аудитордун  
аудитордук бүтүмү  

 
 
Россия-Кыргыз өнүктүрүү Фондунун Кеңешине  
 
Пикир 
 
Биз Россия-Кыргыз өнүктүрүү Фондунун (мындан ары – «Фонд») 2021-жылдын 31-декабрындагы 
абалына карата каржылык абалы туурасында отчеттон, киреше же чыгаша жана башка жалпы киреше 
жөнүндө отчеттон, өз капиталындагы өзгөрүүлөр жөнүндө отчеттон жана көрсөтүлгөн күнү аяктаган 
жыл ичиндеги акча каражаттарынын кыймылы жөнүндө отчеттон турган каржылык отчетуна, о.э. 
каржылык отчеттуулуктарга карата эскертүүлөргө, анын ичинде эсеп саясатынын негизги жоболоруна 
карата кыскача баяндамага аудит жүргүздүк.  
 
Биздин пикирбизде, тиркелген каржылык отчет 2021-жылдын 31-декабрына карата Фонддун 
каржылык абалын бардык олуттуу жактардан, о.э. анын 2021-жылдын 31-декабры менен бүткөн бир 
жыл ичиндеги каржылык натыйжаларын жана акча каражаттарынын кыймылын Эл аралык каржылык 
отчеттуулук стандарттарына (ЭКОС) ылайык анык чагылдырат.  
 
Пикир билдирүүгө негиз  
 
Биз Эл аралык аудит стандарттарына (ЭАС) ылайык аудит жүргүздүк. Аталган стандарттарга ылайык 
биздин милдеттерибиз мындан ары биздин бүтүмдүн «Каржылык отчеттуулукка аудит жүргүзүү үчүн 
аудитордун жоопкерчилиги» бөлүгүндө сүрөттөлгөн. Бухгалтерлер үчүн эл аралык этика стандарттары 
боюнча Кеңеш (БЭЭСК) кабыл алган, Кесипкөй бухгалтерлердин этикасынын эл аралык кодексине 
(анын ичинде эл аралык көз карансыздык стандарттарына) (БЭЭСК кодексине) ылайык биз Фондго 
карата көз карандысызпыз, жана биз БЭЭСК кодексине ылайык башка этикалык милдеттерди 
аткардык.  
 
Биз алган аудитордук далилдер өз пикирибизди билдирүү үчүн негиз болууга жетиштүү жана 
талаптагыдай деп эсептейбиз. 
 
Фонддун 2021-жыл боюнча жылдык отчетуна киргизилген башка маалымат  
 
Башка маалымат Фонддун 2021-жыл үчүн жылдык отчетунда камтылган маалыматты камтыйт, бирок 
каржылык отчетту жана ал жөнүндө биздин аудитордук бүтүмдү камтыбайт. Башка маалымат үчүн 
жетекчилик жооптуу.  
 
Жылдык отчет, божомолдоо боюнча, ушул аудитордук бүтүм берилген күндөн кийин берилет. 
 
Каржылык отчеттуулук жөнүндө биздин пикирдин башка маалыматтарга тиешеси жок, жана биз 
аталган маалыматка карата эч кандай түрдөгү ишеничибизди билдире турган эч бир тыянак 
чыгарбайбыз.  
 
Биз каржылык отчеттуулукка аудит жүргүзгөнүбүзгө байланыштуу, биздин милдетибиз башка 
маалыматты кароо жана ошону менен катар башка маалымат менен каржылык отчеттуулуктун же 
аудит учурунда биз билгендердин ортосунда олуттуу келишпестик жокбу, жана башка маалымат дагы 
олуттуу бурмалоолорду камтыбайбы деген суроону кароо эсептелет. Эгер биз жүргүзгөн иштин 
негизинде мындай башка маалыматта олуттуу бурмалоо бар деген тыянакка келсек, анда биз бул факт 
туурасында билдирүүгө милдеттүүбүз.  
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Жетекчиликтин жана корпоративдик башкарууга, каржылык отчеттуулукка жооптуу 
тараптардын жоопкерчилиги 
 
Жетекчилик аталган отчетту ЭКОСке ылайык анык берүү үчүн жана жоопкерчиликсиз аракеттин же 
катанын натыйжасында болгон олуттуу бурмалоолор жок каржылык отчетту даярдоо максатында 
жетекчилик зарыл деп эсептеген ички көзөмөл тутуму үчүн жооп берет.  
 
Каржылык отчетту даярдоодо жетекчилик Фонддун өз ишин үзгүлтүксүз улантуу жөндөмүн баалоо 
үчүн, о.э. жетекчилик Фондду жоюуга, анын ишин токтотууга ниеттенген учурлардан же андай 
аракеттерге жетекчиликтин анык альтернативасы жок болгон учурлардан тышкары, мезгилде 
тийиштүү учурларда иштин үзгүлтүксүздүгүнө тиешелүү маалыматтарды ачып-табуу үчүн жана иштин 
үзгүлтүксүздүгү мүмкүндүгүнүн негизинде отчет түзүү үчүн жооп берет.  
 
Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү тараптар Фонддун каржылык отчетун даярдоо 
процессине көз салууга жооптуу.  
 
Каржылык отчетко аудит жүргүзүү үчүн аудитордун жоопкерчилиги  
 
Биздин максатыбыз каржылык отчетто жоопкерчиликсиз аракеттин же катанын натыйжасында болгон 
олуттуу бурмалоолор жок экендигине акылга сыярлык ынануу, о.э. биздин пикир камтылган 
аудитордук тыянак чыгаруу болуп эсептелет. Акылга сыярлык ынануу – бул жогорку деңгээлдеги 
ишенич, бирок Эл аралык аудит стандарттарына ылайык жасалган аудит отчетто бар олуттуу 
бурмалоону сөзсуз аныктай тургандыгына кепил эмес. Бурмалоолор жоопкерчиликсиз аракеттин же 
катанын натыйжасында болушу мүмкүн жана, эгер алар бирге же ар бири өзүнчө ушул каржылык 
отчеттуулуктун негизинде кабыл алынчу экономикалык чечимдерге таасир кыла алмак деп негиздүү 
божомолдоого боло турган болсо, олуттуу деп эсептелет.  
 
Эл аралык аудит стандарттарына ылайык жасалган аудиттин алкагында биз кесипкөйлүк ой 
жүгүртүүнү колдонобуз жана бүтүндөй аудиттин жүрүшүндө кесиптик скептицизм сакталат. Мындан 
тышкары, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:  

► жоопкерчиликсиз аракеттин же катанын натыйжасында каржылык отчетту олуттуу бурмалоо 
коопсуздуктарын аныктап баалайбыз; ал коопсуздуктарга жооп кылып аудитордук 
процедураларды иштеп чыгарабыз; биздин пикирибизди билдирүү үчүн негиз болууга жетиштүү 
жана талаптагыдай болуп эсептелген аудитордук далилдерди алабыз. Жоопкерчиликсиз 
аракеттин натыйжасындагы олуттуу бурмалоону таппай калуу коркунучу каталардын 
натыйжасындагы олуттуу бурмалоону таппай калуу коркунучунан жогору, себеби 
жоопкерчиликсиз аракеттер жең учунан келишүү, алдамчылык, атайылап өткөрүп жиберүү, 
маалыматты бурмалап берүү же ички көзөмөл тутумунан жаап-жашырып жасалган аракет 
түрүндө болушу мүмкүн.; 

► Фонддун ички көзөмөл тутумунун натыйжалуулугу жөнүндө пикир билдирүү максатында эмес, 
жагдайга ылайык келчү аудитордук процедураларды иштеп чыгуу максатында аудит үчүн 
мааниге ээ көзөмөлдүн ички тутуму жөнүндө түшүнүк алабыз;  

► колдонуудагы эсеп саясатынын талаптагыдай мүнөзүн жана жетекчилик тарабынан эсептелип 
чыккан баа маанилеринин негиздүүлүгүн, о.э. тийиштүү маалыматты ачууну баалайбыз; 

► иштин үзгүлтүксүздүгү жөнүндө жетекчилик жол берчү мүмкүнчүлүктүн мыйзамдуулугу 
туурасында тыянак чыгарабыз, о.э. алынган аудитордук далилдердин негизинде Фонд ишин 



РКӨФ жылдык отчету l 2021

40

КИРЕШЕ ЖЕ ЧЫГЫМ ЖАНА БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ  

2021-жылдын 31-декабры менен бүткөн бир жыл аралыгы боюнча  

(Миң АКШ доллары менен) 
 

 Болж. 2021-жыл 2020-жыл 
Эффективдүү пайыздык ченди пайдалануу менен эсептелген 

пайыздык тапкан акча 5 12.870 16.235 
Пайыздык чыгымдар  5 (1.331) (1.571) 
Таза пайыздык киреше  11.539 14.664 
     
Насыялык чыгашалар боюнча чыгымдар 6 (691) (8.013) 
Насыялык чыгашалар боюнча чыгымдардан кийинки таза 

пайыздык киреше   10.848 6.651 
     
Таза комиссиялык киреше  22 151 
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза 

кирешелер\чыгымдар   2 (277) 
Жалпы административдик чыгымдар 7 (4.318) (3.340) 
Кирешеге карата салык боюнча чыгымдарга чейинки киреше   6.554 3.185 
     
Кирешеге карата салык боюнча чыгымдар   – – 
Бир жылдагы киреше  6.554 3.185 
     
Башка жалпы киреше  – – 
Бир жылдагы жалпы кирешенин бардыгы   6.554 3.185 

 
 
Фонддун жетекчилигинин атынан чыгарууга кол коюлуп бекитилди: 
 
 
 
 
 
Новиков А.Э. Башкармалыктын төрагасы 
 
 
 
 
 
Нам О.Р. Башкы бухгалтер 
 
 
 
 
 
18-март,  2022-жыл 
  

 

4 

үзгүлтүксүз улантууга жөндөмдүүлүгүнө олуттуу шек жаратышы мүмкун болгон окуялар менен 
шарттарга байланыштуу олуттуу айкынсыздык бар-жогу туурасында тыянак жасайбыз. Эгер 
олуттуу айкынсыздык бар деген тыянакка келсек, биз өз аудитордук бүтүмүбуздө финансылык 
отчетто тийиштүү маалыматты ачууга көнүл буруп жана, эгер андай маалыматты ачуу 
талаптагыдай болбосо, өз пикирибизди модификациялашыбыз керек. Биздин тыянактар биздин 
аудитордук тыянак чыккан күнгө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок 
болочок окуялар жана шарттар Фонд өз ишин үзгүлтүүсүз улантуу жөндөмүн жоготушуна алып 
келүүсү мүмкүн; 

► каржылык отчет берүүгө, анын түзүмү менен мазмунуна, анын ичинде маалыматтын 
ачылышына, о.э. каржылык отчеттун негизинде жаткан операциялар менен окуяларды анык 
берилишин камсыз кылгыдай камтыган-камтыбасына жалпысынан баа беребиз.  

►  
Биз корпоративдик башкарууга жооптуу тараптар менен маалыматтык өз ара аракет жүргүзүп, аларга 
башка маалыматтар менен катар, аудиттин пландалып жаткан көлөмү жана мөөнөтү жөнүндө, о.э. 
аудиттин натыйжалары боюнча, эгер анын жүрүшүндө аныктасак, олуттуу эскертүүлөр, анын ичинде 
ички көзөмөлдөө тутумундагы олуттуу кемчиликтер жөнүндө билдиребиз.  
 
 
 
 
 
Ольга Хегай 
Аудитор  
 

 
 
 
 
Пол Кон 
«Эрнст энд Янг Аудит» ААКнын 
Башкы директору 
 

Аудитордун квалификациялык сертификаты:  
сериясы AД № 0017, каттоо номери № 0446,  
7-август, 2019 

 

Аудитордун квалификациялык сертификаты:  
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22-октябрь, 2018 
 
Аудитордук иш жүргүзүүгө лицензия: сериясы А 
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февралда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 
алдындагы Каржы рыногун жөнгө салуу жана 
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КИРЕШЕ ЖЕ ЧЫГЫМ ЖАНА БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ  

2021-жылдын 31-декабры менен бүткөн бир жыл аралыгы боюнча  

(Миң АКШ доллары менен) 
 

 Болж. 2021-жыл 2020-жыл 
Эффективдүү пайыздык ченди пайдалануу менен эсептелген 

пайыздык тапкан акча 5 12.870 16.235 
Пайыздык чыгымдар  5 (1.331) (1.571) 
Таза пайыздык киреше  11.539 14.664 
     
Насыялык чыгашалар боюнча чыгымдар 6 (691) (8.013) 
Насыялык чыгашалар боюнча чыгымдардан кийинки таза 

пайыздык киреше   10.848 6.651 
     
Таза комиссиялык киреше  22 151 
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза 

кирешелер\чыгымдар   2 (277) 
Жалпы административдик чыгымдар 7 (4.318) (3.340) 
Кирешеге карата салык боюнча чыгымдарга чейинки киреше   6.554 3.185 
     
Кирешеге карата салык боюнча чыгымдар   – – 
Бир жылдагы киреше  6.554 3.185 
     
Башка жалпы киреше  – – 
Бир жылдагы жалпы кирешенин бардыгы   6.554 3.185 

 
 
Фонддун жетекчилигинин атынан чыгарууга кол коюлуп бекитилди: 
 
 
 
 
 
Новиков А.Э. Башкармалыктын төрагасы 
 
 
 
 
 
Нам О.Р. Башкы бухгалтер 
 
 
 
 
 
18-март,  2022-жыл 
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КАРЖЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ  

2021-жылдын 31-декабрына карата  

(Миң АКШ доллары менен) 
 

 Болж. 2021-жыл 2020-жыл 
Активдер    
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери 8 13.990 10.535 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы каражаттар 14 43.335 43.335 
Пайдаланууда чектелген каражаттар  9 1.390 - 
Насыялык уюмдардагы каражаттар  10 78.431 87.825 
Кардарларга насыялар  11 104.051 103.719 
Инвестициялык баалуу кагаздар  12 340.482 328.461 
Башкы каражаттар жана материалдык эмес активдер 13 91 114 
Башка активдер   502 535 
Бардык активдер  582.272 574.524 
     
Милдеттемелер     
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алдындагы карыз 14 32.453 33.281 
Башка милдеттемелер  15 8.569 6.357 
Бардык милдеттемелер  41.022 39.638 
     
Өз капитал 16   
Уставдык капитал   500.000 500.000 
Бөлүштүрүлбөгөн киреше жана атайын резервдер  41.250 34.886 
Бардык өз капитал   541.250 534.886 
Бардык милдеттемелер жана өз капитал  582.272 574.524 
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ӨЗ КАПИТАЛДА ӨЗГӨРҮҮЛӨР ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ 

2021-жылдын 31-декабры менен бүткөн бир жыл аралыгы боюнча  

(Миң АКШ доллары менен) 
 

 
Уставдык 

капитал 

Бөлүштүрлүбөгөн 
киреше жана 

атайын резервдер 
Бардык өз  

капитал 
    
2019-жылдын 31-декабрына карата  500.000 31.981 531.981 
     
Бир жылдагы киреше – 3.185 3.185 
Бир жылдагы жалпы кирешенин бардыгы  – 3.185 3.185 
     
Долбоорлорду даярдоо жана коштоо фондун пайдалануу 

(Эскертүү 16) – (280) (280) 
2020-жылдын 31-декабрына карата  500.000 34.886 534.886 
     
Бир жылдагы киреше – 6.554 6.554 
Бир жылдагы жалпы кирешенин бардыгы – 6.554 6.554 
     
Долбоорлорду даярдоо жана коштоо фондун пайдалануу 

(Эскертүү 16) – (190) (190) 
2021-жылдын 31-декабрына карата 500.000 41.250 541.250 

 
  



РКӨФ жылдык отчету l 2021

44 АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН КЫЙМЫЛЫ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЁТ  

2021-жылдын 31-декабры менен бүткөн бир жыл аралыгы боюнча  

(Миң АКШ доллары менен) 
 Болж. 2021-жыл 2020-жыл 
Операциялык иш-аракеттерден акча агымдары    
Алынган пайыздар   9.927 11.951 
Төлөнгөн пайыздар  (1.527) (1.578) 
Алынган комиссиялар  47 151 
Төлөнгөн жалпы административдик чыгымдар  (3.513) (3.225) 
Операциялык активдерде жана милдеттемелерде өзгөрүүлөргө 

чейин операциялык иш-аракеттерден акча агымдары   4.934 7.299 
     
Операциялык активдердеги таза (көбөйүш) /азайыш     
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы каражаттар  – (2.920) 
Пайдаланууда чектелген каражаттар   (1.390) – 
Насыялык уюмдардагы каражаттар   8.828 2.718 
Кардарларга насыялар   (1.850) (2.128) 
Башка активдер  (458) (202) 
     
Операциялык милдеттемелерде таза көбөйүш     
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алдындагы карыз  – 2.420 
Башка милдеттемелер   2.433 149 
Операциялык аракеттерден түшкөн акча каражаттарынын таза 

келиши  12.497 7.336 
     
Инвестициялык аракеттерден акча агымдары     
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу   (156.493) (187.852) 
Инвестициялык баалуу кагаздарды жабуудан түшкөн каражаттар   147.861 180.087 
Башкы каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып 

алуу 13 (24) (80) 
Инвестициялык аракеттерде акча каражаттарын таза жумшоо   (8.656) (7.845) 
    
Каржы аракеттеринен акча агымдары     
Ижара боюнча төлөмдөр  (383) – 
Каржы аракеттеринде акча каражаттарын таза жумшоо  (383) – 
    
Акча алмаштыруу курстарынын өзгөрүшүнүн акча каражаттарына 

жана алардын эквиваленттерине таасири   (3) (1) 
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза 

көбөйүшү\ (азайышы)  
  3.455 (510) 

     
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери, 1-январга карата  10.535 11.045 
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери, 31-декабрга 

карата 8 13.990 10.535 
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2021-жылдын 31-декабры менен бүткөн бир жыл аралыгы боюнча  

(Миң АКШ доллары менен) 
 Болж. 2021-жыл 2020-жыл 
Операциялык иш-аракеттерден акча агымдары    
Алынган пайыздар   9.927 11.951 
Төлөнгөн пайыздар  (1.527) (1.578) 
Алынган комиссиялар  47 151 
Төлөнгөн жалпы административдик чыгымдар  (3.513) (3.225) 
Операциялык активдерде жана милдеттемелерде өзгөрүүлөргө 

чейин операциялык иш-аракеттерден акча агымдары   4.934 7.299 
     
Операциялык активдердеги таза (көбөйүш) /азайыш     
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Кардарларга насыялар   (1.850) (2.128) 
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Инвестициялык аракеттерден акча агымдары     
Инвестициялык баалуу кагаздарды сатып алуу   (156.493) (187.852) 
Инвестициялык баалуу кагаздарды жабуудан түшкөн каражаттар   147.861 180.087 
Башкы каражаттарды жана материалдык эмес активдерди сатып 
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Ижара боюнча төлөмдөр  (383) – 
Каржы аракеттеринде акча каражаттарын таза жумшоо  (383) – 
    
Акча алмаштыруу курстарынын өзгөрүшүнүн акча каражаттарына 

жана алардын эквиваленттерине таасири   (3) (1) 
Акча каражаттарынын жана алардын эквиваленттеринин таза 
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Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери, 1-январга карата  10.535 11.045 
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери, 31-декабрга 
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