
13 №76 (360) Шейшемби,
7-октябрь 2014-жыл

Микрокаржылоочу мекемелер-
дин  єлкєбїздїн каржы рыногунда 
єзїнїн орду бар. 1995-жылдары 
биринчилерден болуп, чет элдик 
инвесторлордун жардамы менен 
“Финка” Микрокаржылоочу ме-
кемеси биздин рынокко кирип, 
кулачын кенен жаят. Бул меке-
ме алгач єз кызматын Чїй облу-
сунан баштайт. Алгач жашоосу 
ортодон тємєн болгон адамдар-
га єз кызматын кєрсєтє баштайт. 
Кыска аралыктын ичинде бїт 
Кыргызстанды кучагына алып 
єзїнїн ордун бат эле табат. Ан-
дан кийин “Бай тїшїм” Микро-
каржылоочу мекемеси рынокко 
аралашып эл оозуна алына баш-
тайт. 2000-2005-жылдары мындай 
Микрокаржылоочу мекемелер 
єлкєбїзгє кулачын кенен жайып, 
тез єнїккєнїн баамдасак болот. 
Мындай деўгээлге жетїїдє Улут-
тук банктын салымы чоў десек 
жаўылышпайбыз. Анткени Улут-
тук банк 2002-жылы “микро кар-
жылоо уюмдары тууралуу” мый-
замын кабыл алат. Бул мыйзам 
Микрокаржылоочу мекемелерди 
тїзїїдє жеўилдетилип, алардын 
бат єнїгїїсїнє шарт тїзгєн.

Улуттук банк мындан тышкары 
2006-2010-жылдарга микро кар-
жылоо тармагын єнїктїрїї ба-
гытында чет элдик донорлордун 
жардамы менен иш алып барып, 
ал єз жыйынтыгын берди. Мисал-
га алсак 2010-жылы карапайым 
калктын 2-4 пайызы же 220000 
кардар, кредит портфелинин 
жалпы кєлємї 6-7 млрд. болсо, 
ушул эле жылдын 31-декабрын-
да кардарлардын саны 391210го 
жетип, калктын 7 пайызын кам-

тып, кредиттик портфелдин кє-
лємї 11,1 млрд. сомду чапчыган. 
Бул салыштыруу менен эмнени 
айткым келди бул деген биздеги 
микро каржылоо мекемелеринин 
активдешип, калктын калыў кат-
марына жеткени. 

Микрокаржылоочу мекемелер 
азыркы заманда карапайым эли-
биз їчїн аябай керек. Анын бир-
ден-бир себеби аны алуу жеўили-
рээк. Алар:

1.Чогулта турган документ-
тердин саны аз

2.Кыска мєєнєттїн ичинде 
алууга болот

3. Каалаган мєєнєткє алсаў 
болот

4. Кїрєєсїз.
Бул Микрокаржылоочу меке-

мелердин дагы бир жакшы жагы, 
алыскы аймактарга чейин барып, 
карапайым калкка кызмат кєрсє-
тїїсї.  Анткени биздин алыскы 
тоолуу региондорубузда банктар-
дын филиалдары жоккко эсе. 

Кыргызстанда микро каржы-
лоо уюмдарынын саны 2005-жы-
лы 134тї тїзїп, кардарларынын 
саны 52125ке жетип, насыянын 
орточо кєлємї 28,5 миў болсо, 
2010-жылы 396 мекеме, кардар-
лар 371913, насыянын орточо 
кєлємї 26,7 миўди камтыган. Ал 
эми кредиттик союздардын саны 
2005-жылы 320 болсо,2010-жы-
лы 217ге азайган. Биз муну ме-
нен нени айткыбыз келди? Микро 
каржылоо уюмдарынын єнїгїшї 
менен кредиттик союздардын са-
ны азайган.

Улуттук банк микро каржы-
лоону андан ары єнїктїрїї ба-

гытында 2010-2015-жылдарга 
єнїктїрїї стратегиясын иштеп 
чыкты. Бул  стратегиянын  бир-
ден-бир максаты - аз камсыз бол-
гон калктын катмарын жакыр-
лыктан чыгаруу, аларды дайыма 
пайызы тємєн насыялар менен 
камсыздоо, узак мєєнєткє берїї 
болуп эсептелет. Алсак 2015-жыл-
га калктын 10-11 пайызын кам-
тып, кардардын санын 550-600 
миўге, кредиттик портфелдин 
кєлємїн 20-22 млрд сомго жет-
кирїї. 2014-жылдын 30-июнунда 
эле кардарлардын саны 448065 
тїзїп, калкты камсыздоо 8-9 па-
йызга жеткен. Бул кєрсєткїч ал-
дыдагы бир жылдан ашык убакыт-
та дагы єсїп, кєрсєтїлгєн план-
дарды аткарууга мїмкїн экенин 
айгинелейт.  Микрокаржылоочу 
мекемелердин башкы максаты 
- алыскы региондорго чейин же-
тип, карапайым элге жеткиликтїї 
деўгээлде финансылык кызмат-
тарды кєрсєтїї аркылуу жакыр-
чылыкты жоюу  болуп эсептелет. 
Бул мїмкїнчїлїктєр аркылуу ка-
рапайым элибиз єзїн жакырчы-
лыктан алып чыгат деп ойлойбуз.

Тилек Рыскулов

Бажы уюмуна киребиз деген ма-
селе башталгандан бери баарыбыз-
дын санаабыз санга бєлїнїп жа-
тат.  “Кымбатчылык каптайт экен, 
азык-тїлїктїн баасы асманга чыгат 
экен” - деген сыяктуу кооптуу кеп-
тер кайра-кайра айтылчу болду. Єз-
гєчє Орусияга кєз карашы оў эмес, 
АКШ баш болгон батыштын бардар-
чылык жашоосуна суктангандар, 
ошолорго ыктагандар Бажы уюму 
тууралуу уккусу да келген жок. Ай-
тор Кыргызстанда азыр кымгууттук 
єкїм сїрїп, “киребиз менен кир-
бейбиздердин” маалыматтык ка-
йым айтышуусу кїч алууда. Бирок 
ал жагына дагы, бул жагына дагы 
тартпай калыс карасак, элибиздин 
эртеўкиси їчїн коўшуларыбыз, та-
гыраагы Орусия жана Казакстан 
менен бирге болгонубуз кєєбїрєєк 
пайда берчїдєй. Анткени ал уюм-
дун аркасы менен биз їчїн ири ры-
нок ачылганы турат. Алып сатарлык 
менен алектенген Кыргызстан бир 
нерсени єндїрїїгє єзї аракет кы-
ла баштайт. Ошондо анан єнїгїї 
башталат.

Эми бул жалпы кєрїнїш. А неги-
зи байгерчиликте жашоо ар ким-
дин єз колунда. Ошондуктан элибиз 
кымбатчылыкта кыйналабыз деп 
эчкирбей, эмитеден чыйралып, Ба-
жы уюмунун балын татып калууга 
єз аракетин кыла башташы керек. 
Айрым аракетчилдер берекетин 
да кєрїп баштады. Кыргызстан-
да Кудайга шїгїр микрофинансы-
лык уюмдардан кєп неме жок. Ак-
ча алып, бизнестин битин сыгам 
десеў жолуў ачык. Болгону башты 
иштетип, алдыга куру кыял менен 
эмес, так жана даана эсеп менен 
ишти баштасаў, бакубатчылыктын 
эшиги анчалык деле алыс эместей. 
Баарыбыз коркуп жаткан Бажы 
уюму бизге айрым саясатчылары-

быз айтканындай толгон-токой ба-
лээден башка, 200 миллионго жа-
кын калкы бар эбегейсиз ири ры-
нокту ачып бергени турат. Эл ката-
ры жакшы жашагысы келгендер бул 
мїмкїнчїлїктї колдон чыгарбай, 
эбин табышы керек. 200 миллион 
адам деген оўой эмес. Акылы бар 
айрымдарыбыз азыртадан тартып 
кїнїмдїк кєр тириликти эле эмес, 
келечекке да кеўири карай башта-
ды. Дыйканчылыкка ыўгайлуу жер-
лерди, мал багууга жарай турган са-
райларды сатып алууга ашыккандар 
аз эмес. Жер – жемиш кєчєттєрїн 
тиккендер да кєбєйдї. Мунун баа-
ры єз кезегинде сєзсїз тїрдє жеми-
шин берет. Албетте алдыга жылам, 
бизнес кылам дегендер їчїн булар 
ишкерликтин эў эле примитивдїї 
ыкмалары. Эзелтеден мал багып, 
багбанчылык, дыйканчылык кылып 
келген элибиз їчїн булар анчалык 
деле оор иш эмес. Азык-тїлїк, кай-
ра иштетїї, жеўил єнєр єнєр жайы  
жана башка єндїрїштї айтпаганда 
да, жок дегенде жогоруда саналган 
чарбачылыкты чанбай, алдыга жыл-
дырып кетсек, эртеў кыргыз айыл-
дары кадимкидей кєтєрїлєт. Азыр 

деле жаман эмес, Кудайга шїгїр. 
Тээ Ат-Башынын тоолорунда єздє-
рїнє кычыраган хан сарай, малы-
на терезе - эшиктери пластикалык 
айнек менен жылууланган сарай 
салып, короосуна кымбат баалуу 
жипти токтотуп коюп оокатын кы-
лып жаткан мекендештерибиз бар. 
Же Ысык-Кєлдїн тескейинде гек-
тарлап алма, єрїктїн кєчєтїн ти-
гип, тїшїмї менен оокатын оўдоп 
жаткандар да толуп жатат. Эгер 
Бажы союзу бапыраган базарын 
ачып берсе, айылды кєтєрїїгє кєп 
мїмкїнчїлїк ачылганы турат. Му-
ну азыртадан аўдап-тїшїнгєндєр 
аракетти баштады. Албетте ишти 
баштоодо элибиз акчаны асмандан 
албайт, банктардан, микрофинан-
сылык уюмдардан алат. Алдым-жут-
тумдар менен сїткорлордун зама-
ны кїчєп турганда бул жагынан да 
жаза тайып жаўылбай, жакшылап 
ойлонгонубуз дурус. Негизи микро-
финансылык уюмдар дал ушул орто 
жана ортодон тємєнкї катмардагы 
калкты камкордукка алуу, оокатын 
оўдоп алуусуна шарт тїзїї макса-
тында уюшулган. Муну ойлоп тап-
кан Муххаммед Юнус деген профес-

сор єтє жакыр жашаган 
бангладештик мекен-
дештеринин жашоо-
шартын оўдоону кєз-
дєгєнїн кєпчїлїк биле 
бербейт. Азыркы бизде-
ги микрофинансылык 
уюмдарды тїптєгєн-
дєрдїн кєбї баштапкы 
максатынан тайып, аз 
убакытта кєп акча та-
бууну кєздєп, сїткор-
лук менен шугулданып 
жатканы жашыруун 
эмес. Ошондуктан да-
лай мекендештерибиз 
жакырчылыктан чыга-
рууга эмес, жакырчы-

лыктын сазына тумчуктурууга ба-
гытталган микрофинансылык уюм-
дардын туткунунда калып карыз-
га батып, айласы кеткенде муунуп 
єлїп же качууга аргасыз болууда. 
Мындай мисалдар єлкєбїздє єтє эле 
кєп. Микрокредиттик уюмдардын 
саны Кыргызстанда 200гє жакын. 
Анын баары эле ак ниеттїїлїк ме-
нен иш алып барат деп айтууга ооз 
барбайт. Арасындагы айрым ак-
мактарынын айынан нааразычы-
лык акциялары катуу барып, кайра 
тынчыганын билебиз. А негизи та-
за иштеген микро креддиттик уюм-
дар – иш баштоого єтє ыўгайлуу. 
Алардын ири банктардан айырма-
чылыгы эмнеде? Бул кредиттик су-
нуштарды кароонун ийкемдїїлїгї 
жана эў башкысы кыска мєєнєттє 
сиз каалаган сумма колуўузга тий-
гендиги. Адатта банктардан кредит 
алууну каалагандар толгон токой 
документ чогултушу керек, иште-
ген жеринен тастыктама кат алышы 
керек, алган айылыгы тууралуу так 
отчетун бериши керек. Анан дагы 
аларыў барымтага деп їй-мїлкїў-
дї алып коет эмеспи. Ошондуктан 

бул жагынан микрофинансылык 
каржылоо мыкты жардамчы десек 
ашыкча болбос. Анан дагы микро-
финансылык уюмдардын дагы бир 
артыкчылыгы алардын єлкєбїздїн 
бардык бурчунда кенен жайылган-
дыгы. Алыскы аймактардагылар 
Бишкекке келип убара тартпай, єз 
жеринде эле ишин бїтїрсє болот. 
Колдон келсе кредити жок эле иш 
баштап, ар ким єз акчасы менен 
бутуна турса эў жакшы болмок. 
Бирок андай мїмкїнчїлїк кєптїн 
биринде эле бар. Арга жок, алдыга 
жылуу їчїн кредит алууга туура ке-
лет. Экономикалык карым-катнаш 
жаатында кєпчїлїгїнїн сабаты ой-
догудай эмес. Карыз алам деп кап-
канга тїшїп калбаш їчїн кредит 
алып жаткан жарандарыбыз жети 
єлчєп бир кесип, тереў ойлонушу 
керек. Алдын ала эсеп-кысабын 
жїргїзїп, “тєлєй аламбы” деп бир 
сыйра каржы булактарын пландап 
кєрїшї керек. Кредиттик уюмду 
тандоодо дагы єтє кылдаттык талап 
кылынат. Эринбей туруп ал уюмдан 
буга чейин акча алгандарды сураш-
тырып, єткєн тарых-таржымалын 
иликтеп чыккан ашыктык кылбайт. 
Эў башкысы кол коердун алдында 
келишимдин шарттарын жакшы-
лап окуп, тїшїнбєгєн жерлерин 
адистерден сурап алганыўыз оў. 
Кредиттик келишимдин долбоорун 
їйїўїзгє алып кетип 3 кїн окуп, то-
лук тїшїнїп чыкканга Кыргыз Рес-
публикасынын мыйзамдары Сиз-
ге уруксаат берет. Ошондуктан эч 
шашпаўыз. Баса, тобокелчиликке 
барбай, кредитти єзїбїздїн эле со-
мубуз менен алганыўыз оў. Кїндєн-
кїнгє баасы єскєн доллардын нар-
кы мындан кийин кымбаттоонун 
гана їстїндє жїрєєрїн эксперттер 
эскертип келишет. 

Эрнис Балбаков

Микрокаржылоо карапайым калк їчїн

Карыз алам деп капканга тїшїп калбаш їчїн...


