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Илимий макалада рынок шартында ишкердик иш-
мердүүлүктүн өнүгүүсүнүн негизги өбөлгөлөрүнүн масе-
лелери каралган. Макалада аймактардагы ишкердик иш-
мердүүлүктүн өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүүнүн формала-
ры, экономикасы өнүккөн мамлекеттердин ишкердик иш-
мердүүлүккө дем берүү программалары изилденип, алар-
дын практикасын Кыргызстанда колдонуу маселеси ка-
ралган.  

Негизги сөздөр: ишкердик ишмердүүлүк, ишкердикти 
колдоо көрсөтүүнүн формалары, дем берүү программала-
ры, ишкердикти өнүктүрүү, экономикалык функция. 

В научной статье рассматриваются вопросы основ-
ных предпосылок развития предпринимательской деятель-
ности в условиях рынка. В ней исследованы формы оказа-
ния поддержки развитию предпринимательской деятель-
ности в регионах, программы стимулирования предприни-
мательской деятельности стран с развитой экономикой, 
а также рассматриваются вопросы применения их прак-
тики в Кыргызстане. 

Ключевые слова: предпринимателская деятель-
ность, формы поддержки предпринимательства, про-
граммы стимулирования, развитие предпринимательства, 
экономическая функция. 

In scientific article are considered questions of the main 
premises of the development to business activity in condition 
market. In her explored forms of the rendering of support deve-
lopment to business activity in region, program of the stimula-
tion to business activity of the countries with developed econo-
my, as well as are considered questions of the using their prac-
tical persons in Kyrgyzstan. 

Key words: business activity, the forms of support enter-
prise, program of the stimulation, development enterprise, eco-
nomic function. 

Азыркы мезгилде ата-мекендик экономиканын 
абалына мамлекет тарабынан экономикалык дем бе-
рүү болмоюнча ишкердик ишмердүүлүктүн өнүгүүсү 
өтө катаал абалга кабылат. Кандай гана малекет бол-
босун, алардын ишкердик чөйрөсүндөгү типтүү эко-
номикалык функциялары болуп төмөнкүлөр саналат: 
- калктын ишмердик жигердүүлүгүнө дем берүү; 
- ишкердиктин эркиндигин камсыз кылуу; 
- монополиялык тенденцияларды чектөө; 
- рыноктогу “оюн эрежелерин” аныктоо; 
- менчик укуктарын коргоо. 

Мындан тышкары, мамлекет ишкердик (кичи 
жана орто бизнестин) субъекттеринин айрым топто-
руна алардын рынок шарттарына адаптациялануусу-

нун деңгээлин көтөрүү үчүн колдоо көрсөтүүсү мүм-
күн. Эреже катары, булар венчурдук долбоорлорду 
ишке ашыруучу ишканалар, кичи экспортерлор жана 
тейлөө чөйрөсүндөгү ишканалар. Көптөгөн өлкөлөр-
дө социалдык-экономикалык өнүгүүнүн узак мөөнөт-
түү саясаты иштелип чыгылат, ишке кичи жана орто 
бизнес секторунда куралган калктын эң массалуу 
жана демилгелүү бөлүгүн тартуу боюнча тиешелүү 
чечимдер кабыл алынат. Бирок бул учурда ишкердик 
ишмердүүлүккө дем берүүнүн түрдүү чаралары, 
механизмдери жана куралдары, ишкердикти колдоо 
инфраструктурасын түзүү жана өнүктүрүү үчүн бүт-
күл уюштуруучулук формалар колдонулат.  

Аймактагы ишкердик ишмердүүлүктүн өнүгүү-
сүнө колдоо көрсөтүүнүн каржылык-технологиялык 
багыты ишкердиктин субъекттерин колдоонун түз 
каржылоо (субсидиялар, займдар), жаңы жумуш 
орундарын түзүүгө болгон максаттуу дотацияларды 
берүү, жаңы продукцияны таратуу фонддорун түзүү, 
салык салууну жеңилдетүү, тобокелдерди камсыз-
дандыруу боюнча мамлекеттик программалар ж.б. 
сыяктуу механизмдерин өнүктүрүүнү көздөп тутат.  

Ишкердик ишмердүүлүккө дем берүү програм-
малары Кыргызстанда гана эмес, өнүккөн экономи-
калуу мамлекеттерде да ишке ашырылат. Жекече ал-
ганда, АКШда түрдүү ишкердик демилгелерге жар-
дам көрсөтүү “Коргонуу насыялары жана техника-
лык жардам” (Defense Loan & Technical Assistance – 
DELTA), “Энергия үнөмдөөнү насыялоо” (Energy & 
Conservation Loan), “Чөйрөнүн булгануусун көзөмөл-
дөөнү насыялоо” (Pollution Control Loan) ж.д.у.с. түр-
дүү мамлекеттик программалардын алкагында жүр-
гүзүлөт.  

Улуу Британияда Кичи жана орто бизнес кыз-
маты тарабынан эң жакшы технологияларды издөөгө 
жана баалоого, алардын жаңы продукттарды жана 
кызматтарды жаратуудагы мүмкүнчүлүктөрүн анык-
тоого гранттар берилет. Жергиликтүү деңгээлде 
Өнүктүрүүнүн Лондон агенттиги тарабынан илимди 
жана инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүүнүн 
комплекстик түпкү максаттуу программалар ишке 
ашырылат.  

Японияда өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү 
түпкү максаты, демек ишкердик ишмердүүлүктү 
өнүктүрүүнүн түпкү максатын иштеп чыгуучу болуп 
Япониянын Экономика, соода жана өнөр-жайы ми-
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нистрлиги эсептелет, ал эми ишмердүүлүктүн коор-
динатору болуп Кичи жана орто бизнес агентствосу 
(Small and Medium Enterprise Agency – SMEA) сана-
лат. Кубаттуу каржылык колдоо менен катар патент-
төө, товардык белгилер жөнүндөгү укук-ченемдик 
актылар кайра каралып чыгылган. Өзгөчө көрүнүк-
түү жеке ишкерлер үчүн өз ичине экономикалык 
жана социалдык камсыздандырууну камтыган 
атайын колдоо инфраструктурасы иштейт. Ишкердик 
ишмердүүлүктү колдоо жана Япониянын аймакта-
рын өнүктүрүү уюмунун түзүмүндө технологиялар-
ды өнүктүрүү жана кичи жана орто бизнести башка-
руу боюнча 9 институт, 4 технопарктар жана бир 
катар бизнес-инкубаторлор аракеттенишет. Ишкер-
дик ишмердүүлүккө дем берүү үчүн префектуралар-
дын администрациялары жана жергиликтүү соода-
өнөр жай палаталары менен биргеликте атайын 
венчурдук борборлор түзүлгөн. 

Түштүк Кореянын ишкердикти мамлекеттик 
колдоо тутуму жардам берүүнүн 35 каржылык про-
граммаларын жана 8 техникалык программаларын өз 
ичине камтыйт. Кичи жана орто бизнестин Корпора-
циясы тарабынан жаңы жумуш орундарын түзүү 
үчүн 5 жылга чейинки мөөнөткө насыялар берилет, 
насыянын минималдуу өлчөмү 0,42 млн. АКШ дол-
ларын түзөт. Кичи венчурдук компанияларды кар-
жылык колдоо үчүн жалпы капиталы 250 млн. АКШ 
долларын түзгөн венчурдук фонд түзүлгөн.  

Эми Кытайды карап көрсөк. Бул өлкөдө 1982-
жылда эле кичи жана орто бизнести колдоо програм-
масы кабыл алынган. Бул программанын алкагын-
дагы негизги элемент болуп бизнес-инкубаторлорду 

түзүү саналган. Бул 2004-жылга карата эле 500 биз-
нес-инкубаторлорду түзүүгө жана аларды чындап 
ишке салууга мүмкүндүк берди, буларда өлкөнүн ки-
чи ишкердигиндеги бардык жумушчулардын 25%ы 
эмгектенишкен. Бул бизнес-инкубаторлордун ичинен 
200 дөн ашууну экономиканын өнүгүүсү үчүн көбү-
рөөк маанилүү болгон илимий-техникалык компа-
ниялар үчүн уюштурулган. Кытай Республикасында-
гы (Тайвань) ишкердик сектордун калыптануусунун 
өзгөчөлүгү болуп башынан эле сырткы рынокко ба-
гыт алгандыгы саналат. Азыркы учурда улуттук 
экономиканын жана ишкердик секторунун атаандаш-
тыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн Өнөр жай 
технологиялары департаменти тарабынан өнүгүүнүн 
программаларынын комплекси иштелип чыгылган.  

Азыркы мезгилде Кыргызстанда бизнести кол-
доо көбүрөөк даражада маанилүү экономикалык ре-
сурстарга ээ болушкан, көбүнчө мамлекеттин каты-
шуусу бар ири компанияларга багытталган. Мамле-
кет өзүнүн артыкчылыктары менен чыныгы өндүрүш 
чөйрөсүн тандабастан, экономиканын каржы чөйрө-
сүн тандаган. Кичи жана орто бизнеске КР нын Эко-
номикалык өнүгүү Министрлиги тарабынан жарыя-
ланган экономикалык ресурстарга жетишүү бир да-
лай татаал маселе. Насыяларды берүү жөнүндөгү 
декларацияларга карабастан көптөгөн банктар кичи 
жана орто компаниялардын насыя алууга берген 
арыздарын кароо процедураларын бир далай татаал-
даштырып салышкан. Эреже катары, кичи жана орто 
бизнести колдоонун түзүмү төмөнкү куралдар боюн-
ча бөлүштүрүлгөн (1-сүрөт). 

 

Шарттуу белгилер: 
1 – аймактык колдоо фонддорунун микро насыялары. 
2 – аймактык кепилдөөчү агенттиктердин кепилдикке алуусу. 
3 – муниципалдык колдоо фонддорунун микро насыялары. 
4 – жеңилдетилген билим берүү. 
5 – товарларды жана кызматтарды алга сүрүүгө субсидиялар. 
6 – энергия үнөмдөөгө субсидиялар. 
7 – лизинг боюнча пайыздарга субсидиялар. 

1-сүрөт. Аймактарда кичи жана орто бизнести колдоо формалары. 
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Бүгүнкү күндө кичи жана орто бизнести колдоо 
жөнүндөгү мыйзамдуулукту кеңейтүү зарылдыгы 
бышып жетилди деп эсептейбиз. Мунун ичинде кичи 
жана орто бизнес менен байланышкан негизги түшү-
нүктөрдүн, терминдердин жаңыланган аныктамала-
рын, ошондой эле ишмердик жигердүүлүктү баалоо-
нун экономикалык критерийлерин киргизүү; кичи 
жана орто бизнес субъектинин макамын бекитүү; 
мамлекеттик колдоонун формаларын белгилөө жана 
тиешелүү программалардын экономикалык дем 
берүү механизмин аныктоо керек.  

Ишкердик ишмердүүлүктүн маанилүү өзгөчө-
лүктөрүнүн бири болуп уюштуруучулук инфраструк-
тураны түзүүдөгү баш-аламандык, колдоо програм-
маларынын жана жоопкерчилик борборлорунун 
акыркы максаттарын аныктоодогу так эместик, эко-
номикалык колдоонун мөөнөттөрүнүн жана көлөм-
дөрүнүн негизсиз болуусу саналат. Бул жерде биздин 
өлкөбүздөгү бийлик органдары тарабынан кичи жана 
орто бизнести кабыл алуу аспекттерине өзгөчө көңүл 
буруу максатка ылайыктуу – кичи жана орто компа-
ниялар, эреже катары, өнөр-жайлык, өндүрүштүк 
компанияларга окшоштурулат, ал эми кызмат көрсө-
түү сектору дайыма унутта калууда. Бул жерде ак-
центтердин социалдык ишкердикке жана социалдык 
инновацияларга ооп бара жаткандыгын көрсөтүп 
жатышкан дүйнөлүк тендецияларды эсепке алуу 
зарыл. Ошондуктан, жакынкы аралыкта мамлекеттин 
кичи жана орто бизнеске дем берүүсүнүн экономика-
лык ишмердүүлүктүн дал ушул жаңы түрлөрүндөгү 
жигердүүлүгүнүн өсүүсүн божомолдоого болот.  

Кыргызстандын кичи жана орто бизнесинин 
өкүлдөрүнүн олуттуу көйгөйү болуп менчик укугун 
коргоо саналат. Мындан сырткары жогору техноло-
гиялуу товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү иш-
теп чыгууга гана эмес, аларды керектөөгө да дем 

берүүсү зарыл. Кыргызстанда кичи жана орто биз-
неске дем берүүнүн аз пайдаланылган ресурсу болуп 
түрдүү формадагы натыйжалуу эл аралык кызмат-
таштык да саналат. 

Көп өлкөлөрдө насыя же техникалык жардам 
алуу үчүн компания өзүнүн ишмердүүлүгүнүн уюш-
туруучулук, каржылык, техникалык, адистик аспект-
тери боюнча объективдүү маалыматтарды берүүсү 
керек. Мындай маалыматтар көбүнчө ыйгарым укук 
берилген уюмдар же диагностикалык борборлор та-
рабынан даярдалат. Бул мамлекеттик булактардан же 
жеке инвесторлор тарабынан компанияларга кара-
жаттарды салуунун тобокелчилигин бир далай тө-
мөндөтүүгө өбөлгө түзөт. Ресурстардын чектүүлү-
гүндө жана насыялар кайтарылбай калган учурлар-
дын көбөйүү шарттарында каржылык же техникалык 
жардамга, же түзүмүн кайра түзүүгө муктаж болуш-
кан компанияларды диагноздоо институтун киргизүү 
максатка ылайыктуу деп ойлойбуз. Мунун негизи ка-
тары Япониянын же Германиянын диагноздоо туту-
мун алууга болот. 
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