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Кыргыз Республикасы Азия Өнүктүрүү Банкына (АӨБ)  1994-жылы кошулган.  Кыргыз 
Республикасынын 2013-2017-жж. Туруктуу өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясы (ТӨУС) 
туруктуу экономикалык өсүү, жагымдуу бизнес-чөйрөнү түзүү жана мыйзамдын 
үстөмдүгүн жакшыртуу аркылуу туруктуу коомду түзүүгө жана калктын жашоо 
деңгээлин жогорулатууга багытталган. АӨБдүн Кыргыз Республикасынын 2013-2017 
жж. Мамлекет менен өнөктөштүк стратегиясы (МӨС) ТӨУСту толугу менен колдойт. 
МӨСтүн башкы максаты ар тараптуу экономикалык өнүгүү аркылуу кедейликти 
кыскартуу болуп эсептелет. АӨБ экономикалык өнүгүү, инвестициялык климатты 
жакшыртуу жана экономикалык мүмкүнчүлүктөргө жетүүдө барабарсыздыкты 
кыскартуу жолундагы ар кандай тоскоолдуктарды жоюу аркылуу Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө бул максатка жетүүгө жардам берет. АӨБ бул ишти 
бизнес-чөйрөнү жакшыртуу үчүн нормативдүү-укуктук базаны реформалоого, өлкө 
боюнча каржылоонун тийимдүү шарттарын кеңейтүүгө, электр камсыздандыруу 
кызматынын ишенимдүүлүгүн жогорулатууга, калктын эмгекке жарамдуулугун 
өстүрүүгө жардам берүүгө, байланыштарды колдоого жана чыңдоого, жана ошондой 
эле негизги инфраструктура жана кызматтарга болгон региондордун ортосундагы 
ажырымды азайтууга жардам берүү аркылуу ишке ашырат. 

2013-ж. 31 декабрына Кыргыз Республикасы Азия Өнүктүрүү Фондунан (АӨФ) 
36 кредит (885,4 млн. АКШ долл.) жана 27 грант (336,8 млн. АКШ долл.) алды, 
бул жалпы эсеп менен 1,25 млрд. АКШ долл. түзөт. Каржы ресурстарынын 24% 
саясий реформаларга жана экономикалык кайра түзүүлөргө колдоо көрсөтүү үчүн 
багытталган 10 программа аркылуу берилген. Ошондой эле АӨБ 48,28 млн. АКШ 
долл. түзгөн техникалык жардам аркылуу 85 долбоорду каржылаган. 

АӨБ колдогон долбоорлор жана программалар
Деңизге чыгууга жолу жок болгон Кыргыз Республикасы үчүн жолдор чечүүчү ролду 
ойнойт, алар региондук жана ички рынокторго экономикалык жактан натыйжалуу 
кирүүгө мүмкүндүктү берет, жумуш орундарын камсыздайт жана кызмат көрсөтөт. 
АӨБ региондогу соодада маанилүү ролду ойногон ири транспорт корридорлорунун 
831 километрин (км) кайра салды. 2013-ж. бекитилген Борбордук Азиядагы региондук 
экономикалык өнөктөштүк программасынын (БАРЭӨ) 3-корридорун жакшыртуу 
боюнча долбоордун төртүнчү фазасы өлкөнүн түндүк менен түштүгүн байланыштырып 
турган жалгыз Бишкек-Ош жолунун  120 км кайра салууга багытталган. 2013-ж. 
бекитилген чек аралык кызматты жакшыртууга багытталган региондук долбоор (8,4 
млн. АКШ долл.) транспортту колдойт, соода-сатыкка өбөлгө болот жана чек арада 
болгон сооданы чоңойтот, өзгөчө БАРЭӨ аймагында.

Энергетикалык коопсуздук  Кыргыз Республикасынын эң башкы 
артыкчылыктарынын бири болуп калды. 2012-ж. Өкмөт сектордогу жаңы стратегияны 
кабыл алды жана өнөктөштөрү менен тыгыз иштеп реформанын иш-аракети боюнча 
планды иштеп чыкты. Өлкөнүн стратегиялык көрүүсүнө жетүү үчүн энергетика 
секторунун ишенимдүүлүгүн, ачыктыгын жана отчет иштерин жогорулатуу үчүн АӨБ 
Өкмөткө жардам берет. АӨБ мындан ары дагы энергетика секторундагы реформаларга 
колдоо көрсөтүүсүн уланта берет, өзгөчө электр кубаттулугун иштеп чыгарууну жана 
өткөрүп берүүнү тез калыбына келтирүү үчүн.  2013-ж. энергетика секторун калыбына 
келтирүү долбоору иштеп баштады, ал Токтогул СЭЧин калыбына келтирет.

Инвестициялык климатты жакшыртуу программасынын (ИКЖП), салык 
төлөмдөрүн арттырган жана бажы кызматынын ишин жогорулаткан салык жана бажы 

2- таблица.  Кыргыз Республикасы: Кредиттөөнүн 
жыйынды көлөмү,  секторлор боюнча 
АӨБдүн Атайын фондунан каржыланган 
гранттар, (1966–2013 жж.)a

Сектор Саны

Баардык 
сумма  

(млн.  $) %b

Айыл чарба жана 
 жаратылыш ресурстары 4 96,00 7,67
Билим берүү 6 78,20 6,25
Энергетика 5 129,80 10,37
Каржы 5 74,00 5,91
Саламаттыкты сактоо жана 

социалдык коргоо 1 10,50 0,84
Өнөр жай жана соода 4 30,90 2,47
Мультисектор 10 231,40 18,49
Мамлекеттик секторду башкаруу 4 89,00 7,11
Транспорт жана МКТ 13 451,40 36,08
Суу менен камсыздоо жана башка 
 муниципалдуу инфраструктура 3 60,00 4,80
Баардыгы 55 1 251,20 100,00

Баардыгы төлөнгөн $891,7 млн.

МКТ = маалымат жана коммуникация технологиялары.
a  Кол коюлганга чейин берилбеген же баш тартылган кредиттерди камтыбайт. 

Мамлекеттин кепилдигине ээ болгон жана мамлекеттик кепилдикке ээ болбогон 
кредиттерди камтыйт, Азия Өнүктүрүү Фонду жана башка атайын фонддордун 
каржылоосу менен берилген гранттар. Башка атайын фонддор – бул Цунамиден 
жапа чеккендерге жардам берүүчү Азия фонду, Азия жана Тынч океан 
боюнча табигый кырсыктар фонду, Климаттын өзгөрүүсү боюнча фонд, Жер 
титирөөлөрдө жардам берүүчү Пакистан фонду.

b Жалпы сумма тегеректелгени үчүн айырмаланып калышы мүмкүн.

1- таблица.  Кыргыз Республикасы: Кредиттерди, 
техникалык жардамды жана гранттарды 
бекитүү, 2013-ж. (млн. $)a

Кредиттер

Мамлекеттик 
кепилдиги бар

Мамлекеттик 
кепилдиги 

жок
Техникалык 

жардам Гранттар Баардыгы
 69,20 –  2,43  39,20  110,83 

– = нөль
a Биргелешип  каржылоого жатпайт.

3- таблица.   Кыргыз Республикасы: Азык-түлүк 
боюнча мамлекеттик кепилдиги бар 
каржылоонун жыйынды көлөмү

Долбоордордун саны 1
Сумма 

(млн. $)
Кредиттер 10,00
Сатып алынган акциялар –
Кепилдиктер –
Коммерциялык ишканаларга берилген кредиттер –
Баардыгы 10,00

– =  нөль

http://www.adb.org/site/adf/main


долбоорлорунун, ошондой эле “Электрондук мамлекеттик 
сатып алуулар системасын киргизүү” техникалык жардамы 
долбоорунун алкагында АӨБ Өкмөт менен бирге иш жүргүзүүдө.  
ИКЖП 2014-ж. башында бүтө турган жалпы суммасы 55,4 
млн. АКШ долл. жеткен үч подпрограммадан турат. 2013-
ж. бекитилген Кедейликти кыскартуу боюнча Жапон фонду 
каржылаган айымдардын ишкердүүлүгүн өнүктүргөн  долбоору 
(1,5 млн. АКШ долл.) өзгөчө айыл жерлеринде жана кичи 
шаарларда айымдар түзгөн ишканаларга, алар туруктуу деңгээлге 
жетиши үчүн көмөк көрсөтөт.

Билим берүү сферасында, мектепке чейинки жана жалпы 
билим берүү, адистик билим берүү жана жөндөмдүүлүгүн 
өнүктүрүүдө АӨБ эң маанилүү инвесторлордун катарына 
кирет.  Жөндөмдүүлүктү өнүктүрүүгө багытталган мектеп 
программаларын иштеп чыгууну жана киргизүүнү, жаштарды 
жумуш менен камсыз кылуу үчүн баштапкы адистик билим 
берүүнү кайра түзүүнү  АӨБ колдоду. 

Мамлекеттик кепилдиги жок операциялар
Жеке инвестициялардын катализатору катары АӨБ түздөн-
түз кредиттер, акционердик капиталга инвестициялар, 
кепилдиктер, коммерциялык ишканаларга кредиттерди берүү 
жана сооданы каржылоо аркылуу мамлекеттик жана жеке 
секторго мамлекеттик кепилдиги жок түздөн-түз каржы жардам 
берүүдө. Өзүнүн түзүлүшүнөн бери АӨБ Кыргызстандын 
каржы секторунда бир жеке менчик долбоорун жактырды. 
Жалпы эсептин калдыгы жана милдеттенмелер боюнча бул 

долбоор 2013-ж. 31-декабрына АӨБдүн мамлекеттик кепилдиги 
жок жалпы операциялар портфелинде 10 млн. АКШ долл. же 
0,1% түзгөн.

АӨБдүн Сооданы каржылоо программасы (СКП) 
рынокто болгон тартыштыкты жоюу менен, кепилдиктерди 
жана сооданы колдоо боюнча банк-өнөктөштөрү аркылуу 
кредиттерди берүү аркылуу толуктоодо. 2004-ж. баштап СКП 
8000ден ашык операцияларды ишке ашырды, анын ичинде 
соодага 16 млрд. АКШ долл. түзгөн жардам жана 4000ден ашык 
кичи жана орто ишканаларга болгон жардам. 2013-ж. 2000ден 
ашык келишимдер аркылуу СКП соодага 4 млрд. АКШ долл. 
берди. Кыргыз Республикасында СКП үч банк менен иштейт 
жана 250 000 АКШ долл. транзакцияны колдоду. Рынокто 
болгон тартыштыкты толтуруудан сырткары, СКПнын максаты 
Азиянын өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндөгү жеке секторго 
капитал тартуу болуп эсептелет.

Биргелешип каржылоо
Биргелешип каржылоо операциялары АӨБдүн өнөктөштөрүнө, 
өкмөткө жана анын ведомстволоруна, көп тараптуу каржы 
мекемелерине жана коммерциялык уюмдарга АӨБдүн 
долбоорлорун каржылоого мүмкүндүк берет. Кошумча 
каражаттар расмий кредиттер, гранттар жана коммерциялык 
каржылоо түрүндө берилет, мисалы, АӨБдүн СКПсынын 
алкагында коммерциялык ишканаларга берилген кредиттер, 
тобокелдиктерди өткөрүү механизмдери, параллелдүү карыздар 
жана биргелешип каржылоо операциялары.

2013-ж. аягына Кыргыз Республикасы үчүн биргелешип 
каржылоонун жалпы кошумча наркы төмөнкүдөй болду: 116,2 
млн. АКШ долл. 10 инвестициялык долбоор үчүн жана 3,1 млн. 
АКШ долл. 8 техникалык жардам долбоору үчүн.

2013-ж. Кыргыз Республикасы Евразия өнүктүрүү банкы 
менен биргелешип каржылоо аркылуу БАРЭӨнүн (Бишкек-
Ош унаа жолу) 3-корридорун жакшыртуу үчүн 60 млн. АКШ 
долл. алды; ошондой эле Жапон мамлекети менен биргелешип 
каржылоо аркылуу Айымдардын ишкердигин өнүктүрүү 
долбоору үчүн 1,5 млн. АКШ долл. алды.

6- таблица.  Кыргыз Республикасы: Биргелешип каржыланган долбоорлор,  
2009-ж. 1-январынан – 2013-ж. 31-декабрына чейин

Биргелешип каржылоо Долбоорлордун саны Суммасы (млн. $)

Долбоорлорa 2 61,50

 Гранттар 1 1,50

 Расмий кредиттер 1 60,00

Техникалык жардам/Гранттар 2 0,85

a Биргелешип каржылоонун бирден ашык булагы бар долбоор бир жолу гана эсептелет.

2009-ж. 1-январынан 2013-ж. 31-декабрына чейинки 
биргелешип каржылоо долбоорлорунун кыскача маалыматы 
менен веб-сайттан таанышсаңыз болот: www.adb.org/countries/
kyrgyz-republic/cofinancing

Өнөктөштүк
2003-ж. баштап өнүгүү боюнча негизги өнөктөштөр саясий 
диалогду, операцияларды жана процедураларды жакшы 
координация кыла башташты.  Кыргыз Республикасындагы 
донорлордун координациясы үлгүлүү. Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн координациялык кеңеши жалпы 
проблемаларды туруктуу талкуулашат жана секторду колдоону 
координациялашат. 2012-ж. Өкмөт Кыргыз Республикасынын 
премьер-министринин алдында иштеген координациялык 
кеңешти түзгөн.

Кыргыз Республикасы БАРЭӨ программасында активдүү 
өнөктөш. 1997-ж. баштап бул программа региондук өнөктөштүк 

4- таблица.  Кыргыз Республикасы: Ийгиликтүү долбоорлордун 
көрсөткүчтөрү

Сектор %a

Бааланган 
долбоорлордун/

программалардын 
саны

Айыл чарба жана жаратылыш ресурстары 66,7 3
Билим берүү 100,0 2
Энергетика 100,0 1
Каржы 33,3 3
Саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо 100,0 1
Өнөр-жай жана соода 100,0 1
Мультисектор 66,7 6
Мамлекеттик секторду башкаруу 66,7 3
Транспорт жана МКТ 100,0 3

Баардыгы 73,9 23
Бекитилген жылы

1990-жж. 83,3 12
2000-ЖЖ. 63,6 11

МКТ = маалымат жана коммуникация технологиялары.
a  Долбоорлорду/программаларды аткаруу отчетторунун (PCR), PCRды бекитүү отчетунун жана долбоорлорду/

программаларды PVRды колдонуп аткарылышынын натыйжалуулугун баалоонун жана Долбоордун ишке 
ашыруу жолун баалоо отчетунун (PPER) негизинде, PCR менен PVR/PPER рейтингдери болгон бардык 
учурларда. 

Булактар: Рейтингдерди камтыган PCR, PVR жана PPER, 2013-ж. 31 декабрына карата.

5- таблица.  Кыргыз Республикасы: Мамлекеттик кепилдиги бар кредиттер 
портфелин аткаруу жана грант көрсөткүчтөрү, 2012–2013 жж.  

Учурдагы кредиттердин саны (2013-ж. 31 декабрына) 10
2012 (млн. $) 2013 (млн. $)

Контракттарды/милдеттенмелерди берүүa,b 50,7 8,2
Төлөмдөрa 28,7 24,3

Учурдагы гранттардын саны (2013-ж. 31 декабрына)c 10
2012 (млн. $) 2013 (млн. $)

Контракттарды/милдеттенмелерди берүүa,b 5,7 15,6
Төлөмдөрa 53,3 20,0

Учурдагы проблемалуу кредиттер (%) 10

Эскертүү: Тегеректегенден кийин жалпы сумма айырмаланып калышы мүмкүн.

a  Жыл ичинде төлөмдөрү болгон же алардын алкагында контракттар берилген жабылган кредиттерди/
гранттарды камтыйт.

b  Экономикалык программаларга берилген кредиттерди/гранттарды камтыбайт.
c  Азия Өнүктүрүү Фонду жана АӨБдүн атайын фонддору гана кирет.

http://adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
http://www.adb.org/countries/kyrgyz-republic/cofinancing
http://www.adb.org/countries/kyrgyz-republic/cofinancing
http://www.adb.org/countries/subregional-programs/carec


маселелерин талкуулоо жана чечүү үчүн мүчө мамлекеттерге 
платформа сунуштап турду. Денизге чыгуучу жолу жок 
болгондуктан жумуш менен камсыз кылып жана кедейликти 
кыскартып инвестициялык климатын жакшыртуу үчүн Кыргыз 
Республикасы коңшу мамлекеттер менен региондук өнөктөштүктү 
бекемдөөгө мажбур.

Көрсөтүлгөн кызматтын натыйжалуулугун, сапатын 
жана туруктуулугун жогорулатуу үчүн АӨБ Кыргыз 
Республикасындагы жарандык коомдун уюмдары менен 
активдүү иштешүүдө.

Сатып алуулар
1966-ж. 1 январынан 2013-ж. 31 декабрына  чейин подрядчиктер 
жана камсыздоочулар АӨБдүн кредиттик долбоорлору боюнча 
188780 контрактына катышышты, анын жалпы суммасы 
122,110 млрд. АКШ долл. түздү. Ошол эле убакта Кыргыз 
Республикасынын подрядчиктери жана камсыздоочулары 
АӨБдүн кредиттик долбоорлору боюнча 186,71 млн. АКШ долл. 
түзгөн 857 контрактты ишке ашырууга катышышкан.

1966-ж. 1-январынан 2013-ж. 31-декабрына чейин 
консультанттар АӨБдүн кредиттик долбоорлору боюнча 12432 
контракттын алкагында жалпы суммасы 5,28 млрд. АКШ долл. 
түзгөн контракттарды ишке ашырышты.  Ошол эле убакта 
Кыргыз Республикасынын консультанттары АӨБдүн кредиттик 
долбоорлору боюнча жалпы суммасы 10,76 млн. АКШ долл. 
жеткен 396 контрактка катышышты.

1966-ж. 1-январынан 2013-ж. 31-декабрына чейин 
консультанттар АӨБдүн гранттык долбоорлору боюнча 2433 
контракттын алкагында жалпы суммасы 826,5 млрд. АКШ 
долл. түзгөн контракттарды ишке ашырышты.  Ошол эле убакта 
Кыргыз Республикасынын консультанттары АӨБдүн гранттык 
долбоорлору боюнча жалпы суммасы 5,95 млн. АКШ долл. 
жеткен 267 контрактты ишке ашырууга катышышты.

1966-ж. 1-январынан 2013-ж. 31-декабрына чейин 
консультанттар АӨБдүн техникалык жардам долбоорлору 
боюнча 28703 контракттын алкагында жалпы суммасы 3,3 
млрд. АКШ долл. түзгөн контракттарды ишке ашырууга 
катышышты.  Ошол эле убакта Кыргыз Республикасынын 
консультанттары АӨБдүн техникалык жардам долбоорлору 
боюнча жалпы суммасы 3,72 млн. АКШ долл. жеткен 245 
контрактты ишке ашырууга катышышты.

10- таблица.  Кыргыз Республикасы: АӨБдүн гранттык долбоорлоруна 
катышкан Подрядчиктер/камсыздоочулар,  
2009-ж. 1-январынан – 2013-ж. 31-декабрына чейин

Подрядчик/ камсыздоочу Сектор

Контракттын 
суммасы 
(млн. $)

Avangard Style Construction 
 Co., Ltd. Мамлекеттик секторду башкаруу  1,01 

At Empire Ltd. Билим берүү  0,99 

Logic Ltd. Мультисектор  0,89 

Sinobase Мамлекеттик секторду башкаруу  0,78 

Interplaneta Ltd. Суу менен камсыздоо жана  
 башка муниципалдык  
 инфраструктура жана кызматтар  0,75 

9- таблица.  Кыргыз Республикасы: АӨБдүн кредиттик долбоорлорунда 
катышкан консультанттар  
(жеке консультанттар жана консалтинг фирмалары),  
2009-ж. 1-январынан – 2013-ж. 31-декабрына чейин

Консультант

Контракт боюнча 
катышуулардын 

саны

Контракттын 
суммасы
(млн. $)

Өнүктүрүү борбору 1 1,25

Марка аудит Бишкек 1 0,09

Fnt Consultants 1 0,08

SIAR – Изилдөөчү консалтинг агенттиги 1 0,05

12- таблица.  Кыргыз Республикасы: АӨБдүн техникалык жардам 
долбоорлоруна катышкан консультанттар  
(жеке консультанттар жана консалтинг фирмалары),  
2009-ж. 1-январынан – 2013-ж. 31-декабрына чейин

Консультант

Контракт боюнча 
катышуулардын 

саны

Контракттын 
суммасы 
(млн. $)

Ram Engineering Associates Ltd.              1 0,25

«Innovative Solution Inc.» коомдук бирикмеси  1 0,04

Гендер изилдөөлөрүнүн борбору                        1 0,03

«Демократиялык процесстерди изилдөө 
 борбору» коомдук бирикмеси 1 0,03

Жеке консультанттар 87 1,85

11- таблица.  Кыргыз Республикасы: АӨБдүн  гранттык долбоорлоруна 
катышкан консультанттар,  
2009-ж. 1-январынан – 2013-ж. 31-декабрына чейин

Консультант

Контракт бонча 
катышуулардын 

саны

Контракттын 
суммасы  
(млн. $)

Helvetas Swiss Intercooperation 1  1,25 

Fnt Consultants 1  0,40 

«Musai-Encon» бирикмеси  1  0,39 

Kappa Group Ltd. Кыргыз Республикасы 1  0,34 

Жерди Колдонмо Изилдөө боюнча Борбордук 
Азия Институту 1  0,21 

7- таблица.   Кыргыз Республикасы: Сатып алуулар боюнча 
контракттардын үлүшү 

Берене

2012 2013
Жыйынды

(2013-ж. 31 декабрына)

Сумма 
(млн. $)

Жалпы 
көлөмдөн 
болгон  %

Сумма 
(млн. $)

Жалпы 
көлөмдөн 
болгон  %

Сумма 
(млн. $)

Жалпы 
көлөмдөн 
болгон  %

Товарлар, жумуштар 
жана ага байланыштуу 
кызматтар  23,42 0,31  2,37 0,04  275,61 0,22

Консультация берүүчү 
кызматтар  0,52 0,09  2,70 0,53  20,43 0,22

8- таблица.  Кыргыз Республикасы: АӨБдүн кредиттик долбоорлоруна 
катышкан  Подрядчиктер / камсыздоочулар,  
2009-ж. 1-январынан – 2013-ж. 31-декабрына чейин

Подрядчик/ камсыздоочу Сектор

Контракттын 
суммасы 
(млн. $)

«Continent Trade» ЖЧКсы Өнөр-жай жана соода 1,24
Минур ЖЧКсы Суу менен камсыздоо жана башка 

 муниципалдык инфраструктура 
 жана кызматтар 0,39

«КЛЭР» ЖЧЭК (жоопкерчилиги 
чектелүү эмес коом)

Саламаттыкты сактоо жана 
социалдык коргоо 0,33

«Геоминвод», компаниясы 
 ЖЧЭКи «Proj. Const. Company»

Суу менен камсыздоо жана башка 
 муниципалдык инфраструктура 
 жана кызматтар 0,30

«Медфарм» ЖЧЭКи Саламаттыкты сактоо жана 
социалдык коргоо 0,21

1966-ж. 1 январынан 2013-ж. 31 декабрына  чейин 
подрядчиктер жана камсыздоочулар АӨБдүн гранттык 
долбоорлору боюнча 8894 контрактына катышышты, анын 
жалпы суммасы 4,54 млрд. АКШ долл. түздү. Ошол эле убакта 
Кыргыз Республикасынын камсыздоочулары АӨБдүн 88,90 
млн. АКШ долл. түзгөн 479 гранттык долбоорлорун ишке 
ашырууга катышышкан.

http://adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement


Бул басылышта «$» АКШ долларын билдирет. 
Маалыматтар 2013-жылдын 31 декабрына карата көрсөтүлгөн, эгер башкача жазылбаса. Маалымат баракчалары жыл сайын апрель айында жаңыланып турат. 2014-жылдын апрель айы

Операциялык проблемалар 
Саясий туруксуздук өкмөттүн чечим кабыл алууларына жана 
жеке менчик секторуна инвестицияларды жасоого тоскоолдук 
кылат, бул АӨБдүн иш-аракетинин негизги проблемасын 
түзөт. Региондук айырмачылыктар жана коррупция саясий 
туруксуздуктун негизги себеби болуп келет.

Мамлекеттик каржыны башкаруудагы жана мыйзамдагы 
бошоң жерлер мамлекеттик чыгым коркунучтарын туудурат. 
Өнүгүү боюнча өнөктөштөрү менен бирге өкмөт ийгиликтерге 
жетишүүдө. АӨБ салык жана бажы операцияларын 
автоматташтырууну колдоду. Мамлекеттик сатып алууларда 
ачыктыктын жок болушу коррупциянын негизги себеби болууда. 
Өкмөт сатып алуулар системасын өркүндөтүү үчүн АӨБ 
колдогон электрондук сатып алуулар стратегиясын киргизүүдө.

АӨБ башка өнөктөштөрү менен бирге бул маселелерди 
чечүү , өзүнүн жардамынын натыйжалуулугун арттыруу  
жана экономиканын ар тараптуу өнүгүшү үчүн ар кандай 
секторлордогу реформаларды ишке ашыруу үчүн Өкмөт менен 
тыгыз иштөөдө.

Келечектеги багыттар
2014-2016 жж. Өлкөдөгү операциялардын бизнес планы 
(ӨОБП) Өлкөгө жардам берүү стратегиясы ӨЖС менен 
шайкеш келет.  Анын башкы максаты бардык тармактар 
боюнча экономикалык өсүш аркылуу кедейликти кыскартуу 
болуп саналат. ӨОБП жеке секторду өнүктүрүүнү колдойт: 
мамлекеттик секторду башкарууну; региондук коридорлорду 
калыбына келтирүүгө жана тармактарды колдоого басым 
жасоо менен транспортту жана логистиканы; энергетикалык 
системаны калыбына келтирүүгө жана модернизациялоого 
басым жасоо менен энергетикалык секторду; о.э. сапатын 
арттыруу максатындагы уюштуруучулук жана технологиялык 
реформаларды жүргүзүү; квалификациялуу жумушчу күчүнүн 
жетиштүүлүгүн арттырууга жана калкты ишке орноштуруу 
мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө басым жасоо менен, өзгөчө 
калктын кедей жана аялуу катмарларына, билим берүү жана 
окутуу; өкмөттүн суу менен туруктуу камсыз кылуу жана 
тазалыкты сактоо боюнча долбоорлорун ишке ашыруу 
потенциалын чыңдоого техникалык жардам көрсөтүү аркылуу 
суу менен камсыз кылууга жана тазалыкты сактоого. 

Кыргыз Республикасы жана АӨБ тууралуу  
АӨБдөгү мүчөлүк
Мамлекет 1994-ж. кошулган.

Акциялар үлүшү жана добуш берүү укугу
КРга таандык  акциялар: 31 746 (жалпы акциялар санынын 0,300%)
Добуштар: 71,193 (жалпы мүчөлөрүнүн санынын 0,539%,  
  жалпы региондогу мүчөлөрүнүн санынын 0,827%)
Капиталга болгон жалпы жазылуу: 488,89 млн. АКШ долл 
Капиталга болгон жазылуунун 
төлөнгөн бөлүгү: 24,46 млн. АКШ долл.

Кыргыз Республикасынын АӨБдүн директорлор кеңешиндеги өкүлдөрү, директор 
Бимантара Видьяджала, жана Доминик Уолтон - Франс директордун орун басары.

АӨБдүн Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлчүлүгүнүн директору Рие Хираока.  
Туруктуу өкүлчүлүк 2000-ж. ачылган жана өзүнүн иш-аракетинде АӨБ менен өкмөттүн, 
менчик секторунун, жарандык коомдун өкүлдөрү жана өнүктүрүү өнөктөштөрүнүн 
ортосундагы негизги операциялык байланышты камсыз кылып турат. Туруктуу өкүлчүлүк 
Кыргыз Республикасындагы саясий диалогдорго, өлкө менен өнөктөштүк стратегиясын иштеп 
чыгууга жана программалоого, портфелди башкарууга жана өнүгүү маселелеринде маалымат 
базасы катары чыгат.

АӨБдүн Кыргыз Республикасындагы ишкердигин өкмөттүн аппараты координациялайт.

Азия Өнүктүрүү Банкы тууралуу
ADB АӨБ – бул көп тараптуу өнүктүрүү банкы, анын курамына 67 мамлекет мүчө болуп 
кирген, алардын ичинен 48 өлкө региондун өзүндө, ал эми 19 өлкө жер шарынын башка 
бөлүктөрүндө жайгашкан. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам берүү үчүн АӨБ 
төмөнкү негизги инструменттерди колдонот: саясат маселелери боюнча диалог, кредиттер, 
акционердик капиталга инвестициялар, кепилдиктер, гранттар жана техникалык жардам 
(ТЖ). 2013-ж. кредиттердин көлөмү 13,19 млрд. АКШ долл. (101 долбоор), ТЖ – 155,61 
млн. АКШ долл. (248 долбоор) жана грант долбоорлору – 849,02 млн. АКШ долл.  
(23 долбоор) түздү. Мындан тышкары карыздарды, гранттарды, коммерциялык 
каржылоону, коммерциялык ишканаларга болгон кредиттерди кошкондо, тобокелдиктерди 
өткөрүү механизми, параллелдүү карыздар жана Сооданы каржылоо программасынын 
алкагында түз кошумча нарк 6,65 млрд. АКШ долл. түздү.
2009-ж. 1-январынан баштап 2013-ж. 31 декабрына чейин АӨБдүн кредиттөөсүнүн 
жылдык көлөмү орто эсеп менен 12,19 млрд. АКШ долл. түздү. Мындан тышкары, 
АӨБ тарабынан каржыланган инвестициялык гранттар жана ТЖ, атайын фонддордун 
ресурстары орто эсеп менен 801,70 млн. АКШ долл. жана ошол эле убакытта ТЖ 165,66 
млн. АКШ долл. түздү. 2013-ж. 31-декабрына биргелешип каржылоону кошпогондо 
жалпы сумма 203,41 млрд. АКШ долл. түздү, анын ичинде 44 өлкөдөгү 2629 долбоор, 239 
гранттагы 6,46 млрд. АКШ долл. жана ТЖ гранттары түрүндө, анын ичинде региондук 
ТЖ гранттары да бар, 4,25 млн. АКШ долл. түздү

Байланыш
АӨБдүн Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлчүлүгү
720040 Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,
Орозбеков көч., 52–54
Тел.+996 312 624195/900445
Факс +996 312 624196
adbkyrm@adb.org
www.adb.org/kyrgyzrepublic

АӨБдүн штаб квартирасы 
Азия Өнүктүрүү Банкы
1550 Метро Манила, Филиппиндер
Мандалуйонг ш., АӨБ пр., 6
Тел: +63 2 632 4444
Фак +63 2 636 2444

Кыргыз Республикасын Өкмөттүн Аппараты
720003  Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,
Абдымомунов көч, 207,
Тел. +996 312 662997

АӨБдүн пайдалуу веб-сайттары
Азия Өнүктүрүү Банкы
www.adb.org

Азия Өнүктүрүү Банкынын обзору
www.adb.org/publications/series/asian-development-
outlook

Жылдык отчет
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

Депозитардык китепканалар
www.adb.org/publications/depositories/kgz

Өнүгүү көрсөткүчтөрүн жана экономикалык 
көрсөткүчтөрдү көрүү үчүн бул жерге киргиле:

Статистика жана маалымат базасы
www.adb.org/data/statistics

mailto:adbkyrm@adb.org
www.adb.org/kyrgyzrepublic
www.adb.org
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/publications/series/asian-development-outlook
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports
www.adb.org/publications/depositories/kgz
http://www.adb.org/data/statistics

