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АКШ мамлекети менен Кыргыз Республикасынын 
ортосундагы соода-экономикалык байланыштарына ар-
налган бул макалада негизинен инвестициалар жана банк 
кызматташтыктарына басым жасалды. Кыргызстан-
дын АКШ менен болгон соода көлөмү, АКШдан өлкөбүзгө 
болгон тике инвестициялар кеңири чагылдырылды. 
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Эта статья посвящена торгово-экономической свя-
зей между США и Кыргызской Республикой, особое внима-
ние обращено на инвестиции и банковский сектор двух 
стран. Статья предусматривает подробную информацию 
по объему торговли с США и прямых иностранных инвес-
тиций из США. 
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партнерство, прямые иностранные инвестиции, 
кредитный портфель. 

This article is dedicated to the trade-economic economic 
relations between the USA and Kyrgyz Republic, particular 
focus is on investments and banking sectors of both countries. 
The article provides enhanced information on trade volume 
with the USA and foreign direct investment from the USA. 

Key words: trade-economic relations, partnership 
agreement – legal infrastructure, trade partnership, foreign 
direct investments, credit portfolio. 

Тилекке каршы, эки өлкө ортосундагы соода-
эконимикалык байланыштарды өнүктүрүү үчүн 
төмөнкүдөй бөгөттөр тоскоолдук кылып келет: 

- Кыргызстандагы рыноктун кичинекейлиги; 
- башка постсоветтик Борбор Азия мамлекет-

теринен айырмаланып, Кыргызстанда көмүр суутек-
теринин запастарынын (углеводородные запасы) 
жоктугу, же өтө эле чектүүлүгү; 

- эки өлкө ортосундагы географиялык аралык-
тын чоңдугу; 

- хартленддин чок ортосунан орун алган Кыр-
гызстандын деңиз портторуна чыгуу мүмкүндүк-
төрүнүн жоктугу.  

Бирок, айтылгандарга карабастан, эки өлкө 
ортосундагы соода-экономикалык байланыштарды 

өнүктүрүүгө оң маанайда көмөк берген жакшы 
укуктук базалар бар. Айтсак, АКШ менен Кыргыз 
Республикасынын ортосундагы экономикалык кыз-
матташтыктын келишимдик-укуктук базасын ар кыл 
деңгээлдеги өз ара визиттер учурунда кол коюлган 
20дан ашуун макулдашуулар түзөт. Алардын ичинен 
өзгөчө маанилүүлөрү катары  

- 1992-жылдын 8-майында Вашингтон шаарын-
да кол коюлган инвестицияларды стимулдаштыруу 
тууралуу Макулдашууну,  

- 1993-жылдын 19-январында Вашингтондо кол 
коюлган капитал салымдарын колдоо жана өз ара 
коргоо боюнча Макулдашууну (бул Макулдашуу 
1994-жылдын 12-декабрында күчүнө кирген); 

- 1998-жылы АКШ мамлекети тарабынан 
Кыргызстанга карата кабыл алынган нормалдуу 
соода мамилелеринин режими (режим нормальных 
торговых отношений - РНТО) тууралуу мыйзамды 
атоого болот. 

РНТО статусуна байланыштуу АКШда тариф-
тик ставкалар менен пошлиналардын эки негизги 
колонкасы бар экендигине көңүл буру абзел. Бирин-
чи колонка боюнча РНТО режими жайылтылган 
өлкөлөрдүн товарлары өтөт жана аларга карата 
тарифтер 0дөн 6%га чейин түзөт. Мында сапатына 
карай чийки зат (сырье) түрүндөгү товарлар «нөл» 
ставкасы, ал эми даяр товарлар 1 ден 6%га чейинки 
тарифтик ставкаларга ээ.  

Экинчи колонка боюнча чийки зат (сырье) 
товарларына карата ставкалар 1 ден 6%га чейин бол-
со, даяр товарларга жана жогорку категорияда иште-
тилген товарларга карата 35%дан жогору ставкалар 
коюлат. Жалпы жонунан, мындай товарларга 1500 
аталыштагы буюм-тайымдар кирет.  

Kыргызстан-АКШ ортосундагы соода көлө-
мү. Товар жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмү Кыргыз-
стандагы жалпы товар жүгүртүүнүн 3,8%ын түзгөн 
Америка Кошмо Штаттары Кыргыз Республика-
сынын негизги соода өнөктөштөрүнүн (партнерло-
рунун) бири болуп саналуу менен Кыргызстан товар 
жүгүрткөн чет өлкөлөрдүн ичинен 5-орунду ээлейт. 
Салыштыруу үчүн Кыргызстандын негизги соода 
өнөктөштөрүнүн (партнерлорунун) структурасы 
төмөнкүдөй: Орусия – 29,8%; Казакстан – 13,4%; 
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Кытай – 10,5%; Швейцария – 7,9%; Өзбекстан – 
3,4%;  Түркия – 2,5%; Афганистан – 2,7%; Германия 
– 1,6%1. 

1994-2010-жылдары Кыргыз Республикасынын 
АКШ мамлекети менен болгон тышкы соода менен 
товар жүгүртүүсү 35,6 млн. АКШ долларынан 100 
млн. АКШ долларына чейин, башкача айтканда, 2,8 
эсе өскөн. Ошого карабастан, эгемендүүлүк жыл-
дары ки өлкө ортосундагы соода мамилелери, тилек-
ке каршы, баштапкы стадияда эле кала берген. 
Жалпы жонунан, Кыргызстандын жалпы тышкы 
соода көлөмүнүн ичинде АКШ менен болгон соода 
көлөмү анчалык чоң эмес. Мисалы, 1999-жылы 
Кыргызстанга экспорттолгон америкалык товарлар-
дын наркы 11 млн АКШ долларынан бир аз көбүрөөк 
сумманы түзсө, Кыргызстандан АКШга кеткен 
импорттун наркы 55 млн АКШ долларына барабар 
болгон.  

1999-2001-жылдар аралыгында оор эконо-
микалык кризистин таасиринен улам соода көлөмү 
өзүнүн эң төмөнкү деңгээлине жеткен. Бул аралыкта 
экспорт дагы, импорттук көрсөткүчтөр дагы төмөн-
дөп кеткен. Ошондой эле 2001-жылы Кыргызстанда 
экспорт импорттон жогору көрсөткүчкө ээ болгон. 
Жалпысынан, экспорт-импорт тең салмактуулугу 
бардык жылдарда АКШнын пайдасына жогорулап 
келген.  

Кыргызстан АКШга, негизинен, органикалык 
эмес химиянын өндүрмөлөрүн (продукты), анча 
кымбат эмес жана сейрек кездешкен металлдардын 
кошулмаларын (соединения недрагоценных и редко-
земельных металлов), түстүү металлдарды, сымапты 
(ртуть), килемдерди, пахтаны, пахтадан токулган 
кездемелерди экспорттойт. Ал эми АКШдан Кыргыз-
станга дан, азык-түлүк өндүрмөлөрү (продукты), 
фармацевтикалык товарлар, электр машиналары 
жана жабдуулары импорттолуп келет.  

Мындан сырткары, эки өлкө ортосундагы 
соода-экономикалык мамилелерди өнүктүрүүгө 
позитивдүү таасир бере ала турган АКШнын 
«Эксимбанк» деп аталган банкынын программасына 
Кыргызстанды киргизүүгө карата бир катар иш-
чаралар көрүлгөн. Бул өңүттө 2000-жылы АКШ 
Конгресси тарабынан Кыргызстанга карата 1974-
жылдагы Соода актысына карата Джексона-Вэник 
деп аталган чектөөгө карата оңдоп-түзөөлөрдү 
киргизип, эки өлкө ортосундагы соода-экономика-
лык мамилелер үчүн бир катар жагымдуу шарттар 
түзүлгөн. Мындан сырткары, мурунку параграфа 
кенен айтылгандай, АКШ мамлекети Кыргызстан-
дын Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна (ВТО) кири-
шине активдүү көмөк көрсөткөн.  

Кыргыз Республикасынын экономикасына 
АКШдан келген тике инвестициялар. 15 жыл 
ичиндеги (1995-2010) келип түшкөн инвестиция-
лардын анализи көрсөткөндөй, Кыргыз Республика-

                                                 
1 Прошлое, настоящее и будущее отношений между 

Кыргызстаном и США // atamekenkg.com/ index. php? 
option=com_content...id... 

сынын экономикасына АКШдан келген тике чет 
өлкөлүк инвестициялар (прямые иностранные инвес-
тиции - ПИИ) бир кылка мүнөзү менен айырмалан-
байт. Эгерде 1995-жылдан тартып ПИИ көлөмү 
уламдан улам жогорулап турса, 2003-2009-жылдары 
анын жалпы көлөмү кыскара баштаган. Эгерде 2003-
жылы АКШдан келген ПИИ көрсөткүчүнүн көлөмү 
республикабыздагы жалпы ПИИ көрсөткүчүнүн 
көлөмүнүн 6,7%ын түзсө, 2008-жылы ал 1%дан аз 
сумманы түзүп калган. АКШдан келген баардык 
инвестициялар Бишкек шаарына туура келип, алар 
экономикалык ишмердиктин транспорт жана байла-
ныш, мейманканалар жана ресторандар, кайра иште-
түүчү өнөр жайы (обрабатывающая промышлен-
ность), кыймылсыз мүлк менен байланышкан опера-
циялар, аренда жана керектөөчүлөргө кызматтарды 
көрсөтүү сыяктуу тармактарына жөнөтүлөт.  

Өз кезегинде, жогоруда аты аталган АКШнын 
эл аралык өнүгүү боюнча Агентствосу (ЮСАИД), 
коргоо Министирлиги, соода Министирлиги, айыл 
чарба Министирлиги, юстиция Министирлиги, кар-
жы (финансы) Министирлиги жана сооданы өнүк-
түрүү боюнча Агентство сыяктуу ыйгарым укуктарга 
ээ америкалык мамлекеттик органдар АКШнын 
Администрациясы тарабынан коюлган программа-
ларды ишке ашырууга талаптанган америкалык ком-
паниялар менен өкмөттүк эмес уюмдардын (непра-
вительственные организации – НПО) арасында тен-
дер өткөрөт. Ошондой уюмдардын катарына АКШ 
Өкмөтү тарабынан каржыланган ФИНКА жана 
Компаньон өңдүү кичи кредиттик компаниялар 
саналышат.  

FINCA International уюму (Foundation for 
International Community Assistance) кыргыз тилине эл 
аралык жамаатка жардам берүү Фонду, ал эми 
орусчага Фонд помощи международному сообщест-
ву деп которулат. ФИНКА Интернешнл коммерция-
лык эмес кичи кредиттик компаниясы 1984-жылы 
америкалык экономист Джоном Хэтч (John Hatch) 
тарабынан Латын Америкасында (Боливияда) негиз-
делип, 1985-жылдан тарта өз ишмердигин жүргүзө 
баштаган.  

Айрым учурларда ФИНКА Интернешнл уюмун 
«Жакырлар үчүн Бүткүл дүйнөлүк банк» жана 
«планетадагы жакырчылыктан арылтуучу вакцина» 
деп атап коюшат. ФИНКА Интернешнл уюмунун 
иштөө принциптери топтук кредиттөө идеясына 
негизделген, башкача айтканда, кирешеси өтө төмөн 
адамдар залогсуз жана төмөн пайыздагы үстөккө ээ 
насыя алып, өз бизнесин баштай алышат.  

Бүгүнкү күндө FINCA International уюму Латын 
Америкасында, Борбордук Америкада, Африкада, 
Чыгыш Европада, Кавказда жана Борбор Азияда 
орун алган дүйнөнүн 21 мамлекетинде иштеп, 800 
миңден ашуун адамды тейлейт. FINCA уюмунун 
башкы офиси Вашингтон шаарында, Колумбия 
округунда жайгашкан. Grameen Bank жана Accion 
International уюмдарын кошуп эсептебегенде, 
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ФИНКА дүйнөдөгү эң таасирлүү микрофинансылык 
уюм болуп саналат2.  

1995-жылы Кыргызстанда өз бизнесин баштоо, 
жумушчу орундарын түзүү, активдерин өстүрүү 
жана жашоо-тиричилик деңгээлин көтөрүү макса-
тында кирешеси өтө төмөн ишкерлерге финансылык 
кызматтарды көрсөтүү ниетинде FINCA өз 
ишмердигин баштаган. Алгачкы кредиттик топ Чүй 
областынын Токмок шаарында түзүлгөн. 2003-жылы 
Кыргызстандын жаңы микрофинансылык мыйзамы-
нын чегинде FINCA уюму «Микрокредиттик 
«ФИНКА» компаниясы» деп аталган жабык акцио-
нердик коом (ЖАК) деген аталышка ээ болгон3.  

2013-жылдын ноябрь айынын аягындагы 
маалымат боюнча «МКК» «ФИНКА» ЖАКнун 
клиенттери болуп 126 453 активдүү клиент эсеп-
телип, кредиттик портфель 5,5 млрд сомду түзгөн4. 
Он жыл бою кредиттик портфелдин кайтарымдуу-
лугу 99%дан жогору болуп келет. Мындан сырткары, 
FINCA Кыргызстандагы ири жумуш берүүчү 
компания болуп эсептелет. Айтсак, компаниянын 
өлкөбүздөгү 26 филиалында бүгүнкү күндө 1 400дөн 
ашуун кызматкер эмгектенет. Азыркы учурда FINCA 
ЖАКу тарабынан республиканын баардык областта-
рында, райондорунда жана айыл-кыштагында 
жайгашкан кызмат көрсөтүүнүн 100 пунктунда кичи 
жана орто бизнес үчүн кредиттер берилип турат.  

Бул компания клиенттер үчүн пайыздык 
үстөктөрдү төмөндөтүү программасын ишке бирин-
чилерден болуп киргизген. 2012-жылы эле үстөктөр 
7%га төмөндөгөн. Компания өз клиенттери үчүн 
пайыздык үстөктөрдү мындан ары да төмөндөтө 
берүү ниетин билдирип келет. Бул планда операция-
лык процесстердин эффективдүүлүгүн жогорулатуу 
боюнча иштер жүргүзүлүүдө5.  

                                                 

2 Time Magazine Article, "Lending a hand". Проверено 
25 апреля 2007. Архивировано из первоисточника 1 апреля 
2012 // ФИНКА Интернешнл – Википедия // ru.wikipedia. 
org/ wiki/ФИНКА_Интернешнл.  
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2003-жылдан тартып «МКК» «ФИНКА» ЖАКу-
нун ишмердигинин клиенттерге тийгизген таасирин 
баалоо боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. 2010-
жылы компания өзүнө директорлор кеңешинин дең-
гээлинде социалдык таасир берүү боюнча туруктуу 
иштеген аудитордук комитетти түзүү демилгесин 
алган жана социалдык таасир көрсөтүүгө байкоо 
жүргүзүү (мониторинг жасоо), аны башкаруу боюнча 
комплекстүү программаны ишке ашырууга кириш-
кен. Комитеттин максаты болуп FINCA ЖАКунун 
бизнес-практикасын тармактагы социалдык жооп-
керчиликтин жалпы стандарттарына ылайык келүү-
сүн камсыз кылуу саналат6.  

FINCA ЖАКу социалдык таасир көрсөтүүнү 
төмөнкүчө аныктайт: 

1. Каржылык (финансылык) кызмат көрсөтүү-
лөрдүн кеңири жеткиликтүүлүгү, ири алдыда, 
алардын төмөн кирешелүү адамдар үчүн жеткилик-
түүлүгү; 

2. Жумуш менен камсыз кылуу жана киреше 
табууну жогорулатуу; 

3. Жашоо-тиричилик сапатын жакшыртуу; 
4. Клиенттер менен алардын үй-бүлөлөрүнүн 

мүмкүндүктөрүн кеңейтүү жана алардын жеке умту-
лууларына жетүүсүнө көмөк берүү; 

5. Баардык акционерлерге жана өзүбүз кура-
мына кирген коомго жоопкерчиликтүү жана адилет 
мамиле жасоо.  

Төмөн кирешеге ээ жарандарга каржылык (фи-
нансылык) кызматтарды көрсөтүү сыяктуу өзүнүн 
негизги миссиясынан сырткары «МКК» «ФИНКА» 
ЖАКу корпоративдик социалдык жоопкерчиликтин 
чегинде коомдук мааниге ээ иш-чараларды да 
өткөрүп келет. 

2011-жылдан тарта компания мектептерге жана 
мектепке чейинки мекемелерге, ооруканаларга, жер-
гиликтүү жамааттарга активдүү жардам берип келет. 
«МКК» «ФИНКА» ЖАКу өлкөнүн улуу муундарына 
да камкордук кылууну моюнга алып, Жеңиш 
Күнүндө жана улгайгандар Күнүндө ветерандар жана 
пенсионерлер сыяктуу кары-картаң адамдарга көңүл 
бөлүп, алардын алкышына ээ болуп келет. 2005-
жылдан тарта компания 400 социалдык долбоорду 
ишке ашырган7.  
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«МКК» «ФИНКА» ЖАКу 2005- жана 2010-
жылдары КЫргызстанда болуп өткөн саясый 
окуялардан жапа чеккен өз клиенттерине да бир 
катар жардамдарды берген. Айтсак, 2010-жылдын 
июнь айында 2 497 адам үчүн алардын кредиттик 
милдеттемелерине жеңилдиктерди берген шарттар 
түзүлгөн. 2011-жылы компания форс-мажордук 
кырдаалдардын айынан 83 клиентке жеңилдиктерди 
берген. 2012-жылы 318 кредит реструктуриза-
цияланган (кайрадан түзүлгөн). Алардын басымдуу 
көпчүлүгү, башкача айтканда, 237 кредит Алай 
районунун жашоочулары тарабынан алынган. Узакка 
созулган, катаал мүнөздүү кыш мезгили жана 
малдын жутка учурашы берилген насыялардын 
шарттарын өзгөрткөн негизги себепке айланган8.  

2012-жылы компания 250 клиенттин жалпы 
суммасы 5 765 467 сомду түзгөн кредиттерин кечип 
салса, 2013-жылы 451 клиенттин жалпы суммасы 12 
765 459 сомду түзгөн насыясы жоюлган9.  

Өзүнөн насыя алган клиенттерден сырткары, 
«МКК» «ФИНКА» ЖАКу 2010-жылдын июнь 
айында өлкөнүн түштүгүндө болуп өткөн кандуу 
окуялардан жапа чеккен социалдык объекттерди да 
колдоп, компания түштүктөгү ооруканаларга 100 
миң АКШ долларын бөлүп берген. Бул каражатка 
атайы мүнөзгө ээ медициналык жабдуулар жана 
башка зарыл материалдар сатылып алынган10.  

2012-жылдан тартып компания өлкөнүн баар-
дык калкынын финансылык сабатын жогорулатуу 
үчүн бир катар аракеттерди жасоодо. Алыскы айыл-
кыштактарда, областтык борборлордо, кичи жана 
ири шаарларда, кыскартып айтканда, Кыргызстан-
дын «МКК» «ФИНКА» ЖАКу иштеген баардык 
булуң-бурчтарында финансылык сабаттуулук боюн-
ча тренингдер өткөрүлүп турат. Долбоор өзү иштей 
баштаган бир жарым жыл аралыгында өлкөнүн 
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200дөн ашуун калктуу пунктунда 300дөн ашуун 
тренингдер өткөрүлүп, «Калктын арасында финансы 
сабаттуулугунун негиздерине окутуу боюнча 
тренингдердин Программасы» деп аталган автордук 
методика боюнча окуган 6 000ден ашуун адам 
финансы сабаттуулугуна ээ болгон. «МКК» 
«ФИНКА» ЖАКу бул программага карата автордук 
укуктарды 2012-жылдын октябрь айында ээ болгон. 
«Финансылык сабаттуулук» боюнча лекциялардын 
курсун Кыргыз-Орусиялык Славян университетине 
киргизүү пландаштырылууда. Массалык маалымат 
каражаттарында ушундай эле аталыштагы радио-
берүүлөр менен атайы рубрикалардын циклдары 
түзүлгөн11.  
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