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Бул иште Кыргызстандагы каржылык билим берүү долбоорун ишке ашыруу
жараянында өздөштүрүлгөн сабактар чагылдырылды. Аны Микрокаржылоо
Борбору (МКБ) өнөктөшү – Кызматташтыкты Өнүктүрүү боюнча Чиркөө аралык Уюм (ICCO) менен бирдикте ишке ашырды. Анда долбоордун милдеттери менен иш чарага баа берүү жүргүзүлөт,ошондой эле каржылык билим
берүү алкагында ушул уюмдардын аз камсыз болгон кардарларын каржылык
жүрүм-турумга үйрөтүүгө багытталган тренингдер менен кеңеш берүүлөрдүн
кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү натыйжалары көрсөтүлдү.

Долбоордун өбөлгөсү

Долбоордун иш чаралары

Каржылык билим берүүнүн маанилүүлүгү Кыргызстанда өтө жогору. Биринчиден, бул керектөө тармагындагы жаңы мүмкүнчүлүктөр менен жаңы каржы кызматтар таандык болгон базар экономикасына
өткөндүн натыйжасы. Бирок, ошол эле учурда, ар
кандай адамдын келечеги үчүн олуттуу мааниге ээ
болгон каржылык чечимдер үчүн тобокелдик менен
жоопкерчилик мамлекеттен адамдардын өздөрүнүн
желкесине өткөн. Андан тышкары, жакында
эле экономикалык каатчылыктын натыйжасынын акча которуу агымына тийгизген олуттуу таасири, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн
каржылык абалын андан бетер оорлоштурду.

Долбоордун алкагында төрт негизги иш чара ишке
ашты: 1) инструкторлорду окутуу, 2) жер-жерлердеги
төмөн кирешелүү кардарлар үчүн каржылык билим
берүү шаймандарын жайылтуу, 3) баалоочу кеңешме,
4) баалоочу изилдөө. 12 айда аз камсыз кардарларды
окутуу үчүн Карызды башкаруу шайманын колдонуп
жатышкан 8 жергиликтүү уюмдардан 16 инструктордун
квалификациясын жогорулатууга жетишилди.

Эффективдүү башкаруу жараянында кирешеси төмөн үй-бүлөлөрдү колдоо үчүн жана өлкө
турган өткөөл мезгил менен байланышкан
кыйынчылыктарды жеңүүдө аларга жардам
берүү МКБ Кызматташтыкты Өнүктүрүү боюнча Чиркөө аралык Уюмдун (ICCO) колдоосундагы каржылык билим берүү долбоорунун демилгечиси болуп калды. 2008/2009-жылдары
жергиликтүү инструкторлор, каржылык билим
берүү программасынын негизги темаларына арналган Өз келечегиңди пландаштыр (пландаштыруу,
бюджеттештирүү, чогултуу жана насыялоо) деп аталган бир катар семинарлар өткөрүлдү. Бул процессдин
алкагында 25 инструктор өз уюмдарында каржылык
билим берүү курсу боюнча сабак берүүгө окутупүйрөтүлдү. 2010/2011-жылдары МКБ жергиликтүү
инструкторлордун потенциалын өнүктүрүү боюнча
иш-аракетин улантуу менен,аларды карыздарды
башкаруу темасы боюнча окутуу жана кеңеш берүү
үчүн шаймандар менен камсыз кылды.

Инструкторлорду окутуу, Бишкек, 2010-жыл декабрь
Инструкторлор окуп чыгышты жана Бишкек,Ош,Талас,
Балыкчы жана Бөкөнбаев региондорунан кирешеси
төмөн 230 кардар үчүн жер-жерлерде семинарларды
өткөрүштү жана топтук кеңештерди беришти. Долбоордун аягында инструкторлор өткөрүлгөн окутуу сабактарын жана кеңеш берүүлөрдү талкуулоо жана алардын
эффективдүүлүгүн баалоо үчүн жолугушушту жана коллегалары менен тажрыйба алмашышты.
Иш чаралардын артынан жер-жерлерде, акыркы талапкерлердин арасында тренинг өтүлгөндөн бир нече айлардан кийин жүргүзүлүүчү баалоочу изилдөө жүрүп жатты.
МКБнун баалоочулары Кыргызстандын белгилүү бир
региондорун (Бишкек, Ош, Бөкөнбаев) кыдырышып,
топтук жана жеке окутуу сабактарына катышкан адамдарды сурап чыгышты.
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Каржылык билим берүүнүн
шаймандары
Инструкторлор карызды эффективдүү башкаруунун жаңы билимин, мамилесин жана ыкмаларын
өрчүтүүчү окутуунун жана кеңеш берүүнүн шаймандарын колдонушат.
1-таблица. Курстун темасы «Карызды башкаруу»*
1-сабак: Акыл менен насыялоо.
Зайымдардын түрлөрү
2-сабак: Насыялоонун баасы
3-сабак: Сиздин бардыгы болуп канча насыяга
мүмкүнчүлүгүңүз жетет?
4-сабак: Мөөнөтүнөн өтүп кетүү: бул эмне жана
кандайча пайда болот?
5-сабак: Өтө көп карыздын жана дефолттун
коркунучтуулугу
6-сабак: Дефолт дагы эмнеси менен коркунучтуу
7-сабак: Карызыңарды көзөмөлдөгүлө
* Карызды башкаруу – Карызды башкаруу курсунун
адаптациясы: абайла Microfinance Opportunities
Топтук окутуу сабактары бир күн бою же бир нече
күнгө эсептелген кыска жолугушууларга бөлүнгөн.
Тренинг ар кыл темаларга арналган (1-таблицаны
кара)7 сабактан тургандыктан,алардын өз алдынча семинар катары өткөрүү мүмкүнчүлүгү да турат.
Курстар 20 дан ашпаган катышуучусу бар топтордо
жүргүзүлгөндүктөн, аларды зайымды алуунун, насыяны баалоонун жана зайымды төлөөнүн негизги
принциптерин үйрөнүүнүн интерактивдүү жараянына тартуу мүмкүн болгон. Жер-жерлерде жайылтуу
боюнча иш чаранын алкагындагы окутуу курстарына 213 катышуучу тартылды.
Кеңеш берүүлөр (2-таблица) кардарды кыска жекече 15-40 мүнөттүк (учурга карай) маектешүүгө чакырууга арналган, анда кеңеш берүүчү кардар менен анын кызыкчылыгы жана учур үчүн актуалдуу
болгон каржылык сабат маселелерин талкуулашат.
Кеңештер уюмдун бөлүмүндө же кардардын үйүндө
ишке ашат. Кеңеш берүү учурунда кеңеш берүүчүлөр
бир катар түрдүү суроолорду, кардарлар жана алардын үй-бүлөсү күндөлүк каржы башкарууда эмнени
колдонушарын аныктоо үчүн тийиштүү ыкмаларды
колдонушат. Өзгөчө көңүл карызды башкаруу жана
акыл менен насыялоого байланышкан жолдорду
аныктоого бурулат. Кийинки кадам катары кеңеш

берүүчүлөр керектүү жана ылайыктуу жол менен
тандалган билим берүү маалыматын жеткирүү,
ошондой эле иш жүзүндө кээ бир шаймандарды
(жөнөкөй эрежелерди, үй-бүлөнү бюджеттештирүү
боюнча ар кыл таблицаларды, карыздар календарын ж.б. кошо) көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн алышат.
Кеңеш берүүчү ишенимге кирип, бир кардардын
жеке көйгөйлөрүн аныктай алчу ыңгайлуу жерде кеңеш берет. Эгерде кардар өзүнүн каржылык
абалы тууралуу айтууну каалабаса, альтернатива
катары бир катар көнүгүүлөр жана эсептер сунуш
кылынат. Жер-жерлерде жайылтуу учурунда жалпысынан 21 кардар кеңештерден пайдаланды.Көпчүлүк
кеңештер жеке кардарлар менен эмес, чакан топтор
(5 адамга чейин) менен өткөрүлгөндүгү кызык.
Каржылык билим берүүнүн ар түрдүү шаймандарынын артыкчылыктарына келсек, топтук тренинг салыштырмалуу көп эмес убакытта кыйла көп сандагы
адамдарды камтууга мүмкүндүк берет экен. Тренинг ошондой эле кардарлардын жеке турмушуна
кийлигишпөөгө шарт түзөт, анткени катышуучулардан жеке көйгөйлөрү тууралуу сүйлөө талап кылынбаган. Интерактивдүү ыкманын шарапаты менен,
тренинг кардарлар үчүн иш жүзүндөгү изилдөөдө
тажрыйба алмашуу жана жергиликтүү коомдун жыргалчылыгы үчүн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн ачты.
Долбоордун статистикасы көрсөткөндөй, көпчүлүк
МКУдар да окуу сессияларын ыңгайлуураак себептер менен тандашкан. Биринчиден, кышкы айларда
(насыялоо үчүн жымжырт мезгилде) бир жерден,
өзгөчө айылдык райондордон кардарлардын чоң
топторун чогултуу жеңил болгон. Ал учурда кардарлардын талаада же бизнесте жумуштары аз
болгондо, МКУнун кызматкерлери да көбүрөөк бош
болушкан жана, ошондуктан, топтук тренингдерди
уюштууга байланышкан логистика тууралуу кам
көрө алышкан.
Экинчиден, тренингди ошондой эле бир күндө салыштырмалуу элди тартуусу кыйла төмөн болгон
майда МКУдар көбүрөөк тандашкан. Офиске ар күнү
келүүсү керек болгон чектелген сандагы кардарлардан көрө,кардарлардын чоң тобун бир жерге топтоп,
тренинг өтүү бир кыйла жеңил болгон. Үчүнчүдөн,
долбоордо катышкан катышуучу уюмдардын көбү
окуу сессияларын өткөрүүдөгү кардарлардын тобун
топтоо убагында өзүнүн ыңгайлуулугун көрсөткөн
каржылоонун топтук ыкмаларын пайдаланышат.
Бул мезгил МКУ үчүн да өтө курч кырдаал болгон,
МКУга талаа иштерин ишке ашырууга зайым алуу
үчүн көп кардарлар кайрылышкан жок. Мындай
мезгилдер – кеңеш берүү үчүн ыңгайлуу учур – насыя эксперттери кардарлар менен жеке иштешет.
Тренингди дагы долбоордун талабын аткаруу үчүн
жетиштүү болушу үчүн офиске өтө эле аз келип жаткан кардарлары бар майда МКУлар да тандашты.
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2-таблица Кеңеш берүүлөр
#

Этаптардын аталышы

Негизги максаты
Кийинки маектешүүгө мамилени жөнгө салуу жана кардардын кеңеш
алууга болгон макулдугун алуу.

1

Киришүү
Кардар өзүнүн маалыматынын купуя сыр сакталышынан коркпошуна
жетишүү зарыл.

2

Кеңеш берүүчү кайсы теманын үстүндө иштээрин жана кандай көнүгүү
сунуш кылуу зарылдыгын аныкташы керек.
Билимдеги, ыкмадагы же ма- Кардарларга таандык кемчиликтерди ачуунун зарылчылыгы жок: чымиледеги кемчиликтердин
нында да, аларга, биз тренингде ачып көрсөткөн кемчиликтер таанбирдейлиги
дык. Кеңеш берүүчүнүн милдети болгону, кайсы көйгөйдүн үстүндө
алар иштеши керектигин өзү үчүн тандап алып, кардарга угузуу, анткени баарынын үстүнөн жапырт иштөөгө мүмкүн эмес.

3

Окуу сессиясын өткөрүү

Көнүгүүлөрдүн жардамы менен кардарга жаңы билимди жеткирүү, ыкка
машыктыруу же жаңы мамилени иштеп чыгуу.

4

Негизги жыйынтыктар

Кардар менен бирге көнүгүүлөрдүн негизинде алынган негизги жыйынтыктарды угузуу же алынган ыктардын маанилүүлүгүн көрсөтүү.

5

Бекитүү жана кезектеги иш

Кардарды окууну үйдө улантууга, ошондой эле алган билимин жана
ыкмасын үй-бүлөдө колдонууга умтултуу.

Каржылык кеңеш берүүгө келсек, болгону эки МКУ
гана аны ишке ашыра алды. Биринчиден, шайман
жеке кардардын эмес, чакан топтун (5 кишиге чейин) окутуу талабын эске алууга ылайыкташкан.
Топтук кеңеш берүүлөрдө топтук тренингдин жана
мини-тренинг көлөмүндөгү жеке кеңеш берүүлөрдүн
элементтери бириктирилген. Бир жагынан, инструкторлор тренингдердин ыкмаларын, ойлоп табылган окуяларды жана көйгөйдү тандап алууну колдонушкан. Экинчи жагынан, катышуучулар менен
иштөөдө ачылган талаптарга жана көйгөйлөргө
жараша бир же эки шайман гана пайдаланылган.
Топтун анча чоң эмес көлөмү, стандарттуу тренингге келген чоңураак топторго камсыз кылуу кыйын
болгон бир өңчөйлүктү камсыз кылууга шарт түздү.
Мини-тренинг стандарттуу тренингге караганда кыскараак, бирок орточодогу жеке кеңеш берүүлөргө
карата узагыраак болду. Бардык катышуучулар үчүн
ыңгайлуусу каржы башкаруунун бир же эки шайманын тандап колдонууга мүмкүн болгон. Чоң эмес
топтордо дагы, эгер зарыл болгондо, же эгер маселе
назик болгондо, ар бир катышуучуга көңүл бурууга
мүмкүндүк болгон. Стандарттуу тренингдерди да, жакында эле иштелип чыккан топтук кеңеш берүүлөрдү
да өткөрүшкөн инструкторлор кыйла жогорку операциялык эффективдүүлүгүнө жараша топтук кеңеш
берүүлөрдү жайылтуу бир кыйла жеңил, деп айтышат, жана, ошондуктан, алар бул долбоордун алкагынан сырткары каржы билим берүү программасын
кеңеш берүү жолун пайдаланып, улантууну пландаштырып жатышат. Андан тышкары инструктор-

лордун айтуунда, жеке көйгөйгө жана окуяга багытталгандыгынан, алар окууга түрткү болууда кыйла
эффективдүү, анткени алар кардар үчүн ушул күндө
эң маанилүү болуп турган бир нече конкреттүү темага жана шайманга багытталган. Бул кыска топтук
кеңеш берүүлөрдүн кардарларды ошол эле учурда
тынчсыздандырып жаткан темаларын гана чагылтуу
үчүн чектелген убактысын эффективдүү иштеткенге
шарт түздү.
Инструкторлор чагылтырган негизги темалар болуп: «Күтүлүүчү кирешени пландаштыруу», «Төлөө
мүмкүндүгү», «Базарда сунуш кылынган насыяларды салыштыруу» жана топтук тренингдер үчүн
«Төлөө календары» эсептелди. Биринчи эки шайман зайым алууга камынып жаткан потенциалдык
кардарлар арасында эң активдүү талкууланыптыр.
Ошол эле учурда акыркысы – “Төлөө календары”
жалаң активдүү кардарлар үчүн гана өткөрүлдү.
Баалоолордун натыйжасына ылайык, «Базарда сунуш кылынган насыяларды салыштыруу» сабагы бүт
аталган темалардын ичинде эң эле популярдуу эмеси болду жана базарда сунуш кылынган башка продуктылар менен атаандаштык салыштырууга эмес,
МКБнун сунуштарынын мүнөздөгүчтөрүн терең
түшүнтүү кызыкчылыктарынан жана багытынан чыккан чыр-чатактан улам кээде жакшыртылды.

Кыскача сереп: Карызды башкаруу боюнча тренингдер кимдерге багытталган? | 5

Баалоо
Баалоо ыкмалары
Каржылык билим берүү программасынын катышуучулары сабакка чейин жана сабактан кийин каржылык сабаттарынын учурдагы деңгээлин, ошондой эле билим, ыкма жана мамиле деңгээлиндеги
өзгөрүүнү баалоо максатында суралышкан, анын ичинде тренингден жана кеңеш берүүдөн кийин
каржылык жүрүм-турумун өзгөртүү тилеги да бааланган. Андан сырткары каржылык билим берүү
программасы аяктагандан соң 6 айдан кийин, катышуучулар арасында каржылык билим берүүнүн
эффективдүүлүгүн жана анын конкреттүү ишке таасирин баалоо үчүн баалоо боюнча изилдөөлөр
жүргүзүлдү.
Изилдөөлөрдүн натыйжасы пайдалуу жыйынтыкка келүүгө жардам берди: (i) каржылык билимге
көбүрөөк деңгээлде кимдер муктаж экенин баалоо, (ii) кандай идеяларга көбүрөөк/азыраак көңүл бурулду, жана кайсы бирин ишке ашыруу баарынан жеңилирээк/баарынан оорураак экендигин түшүнүү,
(iii) тренингде берилген идеяларды катышуучулардын кайсы бөлүгү тез түшүнгөнүн аныктоо.
Жалпысынан, тренингге чейинки жана андан кийинки сурамжылоодо тренингдин 234 катышуучусу суралган. Кеңеш берүүнүн катышуучулары (41 киши) тренингге чейинки жүргүзүлгөн сурамжылоого окшош суроонун бир гана суроосун толтурушту. Бул суралган топтун Бишкекте, Ошто жана Бөкөнбаевде
жашаган 45 кишиси тренингден же кеңеш берүүдөн соң 6 айдан кийин программанын узак мөөнөттүү
таасирин жарык кылуу максатында суралды. Алардын көпчүлүгү стандарттуу тренингде катышышкан. Интервьюнун натыйжасы кыйла сапаттуу жана изилдөө мүнөзүндө болгон, аларды жалпылоо
кыйын болду, анткени тандоо репрезентативдүү эмес болду.

Насыялардын
акыркы 3 жылда
Насыялардын
акыркы
3 пайдаланылышы
жылда пайдаланылышы
Насыялардын акыркы 3 жылда пайдаланылышы

Насыялардын акыркы 3 жылда пайдаланылышы

36%

36%
18%
13%
21%
21%

18%

18%
18%
18%

үчүн Т оварларга
БизнескеҮй Башкага
Бизнеске

Башкага
Башкага

11%

8%

8%

5%

18%
18%

13%

13%
13%

11%
11% 11%

8% 8%8% 8% 8%8%

Тойлорго

Билим алуугаТурак-жайга
Күнүмдүк чыгымдарга
Т урак-жайга
Турак-жайга

Тойлорго

Карыздарды төлөөгө

21%

Пландаштырыл-баган чыгымдарга

18%

Тойлорго

21%

Күнүмдүк чыгымдарга

Орто эсеп менен катышуучулардын үй-бүлөлөрү35%
үчүн
30%
35%
35%
эки киреше булагы мүнөздүү экен, көбүнчө иштеп30%
тур20%
30%
30%
ган жумуштан (61%) жана фермерликтен (41%). Болго25%
10%
25%
25%
ну 26% катышуучунун үй-бүлөсү фермерликке байла20%
20%
20%
0%
нышпаган бизнес менен алектенишет, ал эми төрттөн
бири (25%) пенсия менен жашашат. Которулган15%
акча
15%
15%
алуучулар катышуучулардын 15% түзөт. Катышуучу10%
10%
10%
лардын катарында кирешеси төмөндөр басымдуулук
5%
5%
5%
кылган, жашоодо эң эле зарыл чыгымдарды төлөөгө
0%
0%
0%
мүмкүндүк берүүчү, дайыма болбосо да, тез-тез киреше
алып турушкан.Катышуучулардын жарымында үй-бүлөБизнеске
кирешеси күнүнө 6 америка долларынан ашпайт.

36%

Турак-жайга

40%

Билим алууга

40%

36% 40%

Башкага

40%

Катышуучулардын көпчүлүк бөлүгү активдүү зайымчылар (70%), же мурун зайымчы (18%) болушкан.
Адаттагыдай, алар насыяны бизнес максатында
колдонушат (катышуучулардын 35%), ошондой эле
керектөө максатында да (21%), билим алууга жана
башка керектөөгө (18%).

Үй үчүн Товарларга

Долбоордун алкагында 234 киши – майда жана орто
МКУнун кардарлары тартылды. Катышуучулар жашы боюнча өтө эле ар кыл топтордо эле, 21 жаштан 77 жашка
чейин, бирок эң көбүрөөгүн (47%) орто жаштагылар – 4050 түзүштү. Аялдар эркектерден (73%) көп болду.

Каржы кызматын активдүү
пайдалануучулар

Бизнеске

Каржылык билим берүү
программасынын аз камсыз
болгон катышуучуларынын
мүнөздөмөлөрү

5% 5%

5%

Пландаштырыл-баган
чыгымдаргатөлөөгө
Карыздарды

Т ойлорго

Карыздарды төлөөгө
Карыздарды
төлөөгө
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Тренингдин катышуучуларынын жарымынан көбү
өздөрүнүн чыгымдарын жана чогултулган акчаларын, үйбүлөнү камсыздоону башкаруу боюнча жана каржы планын даярдоо боюнча өз жөндөмүн жогору баалашты.
Андан тышкары, катышуучулардын жарымынан көбү
базарда сунуш кылынган каржы кызматтарын жакшы

25%
20%
15%
10%
5%
0%

25%
20%20%
20%
15%15%
15%
10%10%
10%
5% 5%
5%
0% 0%
0%

Бир

100%
100%
90%

44%
44%
44%

25%

2%
БирБир Эки
Бир

30%
30%
30%

2%2%
2%

ЭкиЭки
БирБир
да да
жокжок
Эки
Бир да жок
Бир
да
жок
Үч жана
Үч жана
андан
андан
ашык
ашык
жанаашык
андан ашык
Үч жанаҮч
андан

Катышуучулардын ашыкча карызды түшүнүүсү
Катышуучулардын
ашыкча карызды түшүнүүсү
95%
95%

90%
80%
80%
70%
70%
60%

34%

50%
40%
40%
30%
30%
20%

6%
6%

20%
10%
10%
0%
0%

сезишпейт ашыкча карызды
сезишпейт ашыкча карызды

сезишет ашыкча карызды
сезишет ашыкча карызды

3%

13%

башкага

акция/облигацияларга

2%

башкага

3%

акция/облигацияларга

6%

2%

приватташтырылган ваучерге

сактоо китепчесине

акча которууга
сактоо китепчесине

13%

6%

камсыздандырууга

14%

14%

камсыздандырууга

20%

билебиз деп эсептешет экен. Чыгымды көзөмөлдөө эң
эле начар тармак болуп эсептелет, катышуучулардын
жарымынан көбү аларда баары жайында деп эсептешкени менен.
Мындан тышкары, катышуучулар жалпысынан өздөрүн
каржылык жактан жакшы машыккан деп эсептешет. Басымдуу көпчүлүгү (90%) ашыкча карыздан кантип кутулууну билебиз деп ойлошот жана 90% ашууну канча суммадагы карызды өздөрүнө ыраа көрө алышаарын, жана
базарда сунуш кылынган насыяларды салыштыра алышаарын билдиришти.

Ошол сыяктуу эле математикалык жөндөмдөрү да анча
таасир жаратпады. Катышуучулардын болгону жарымынан көбү гана (51%) иштеп табышкан пайыздарынын
жөнөкөй эсептерин туура чыгара алышты1.
Самооценка эффективности в области управления
Самооценка
эффективности
в области
управления
финансами
(восприятие
финансовых
навыков)
финансами (восприятие финансовых навыков)

Эсептерди өз убагында төлөө
Эсептерди өз убагында төлөө

Өзүн жана өз үй-бүлөсүн камсыздоо
Өзүн жана өз үй-бүлөсүн камсыздоо
Өз каржылык келечегин пландаштыруу
Өз каржылык келечегин пландаштыруу
Чогултуу
Чогултуу

60%
50%

1

34%

Бирок эки насыянын жалпы баасын салыштыруу боюнча жөнөкөй көнүгүүнү катышуучулардын болгону жарымы гана (50%) аткарышты (базарда сунуш кылынган
насыяларды салыштыра алабыз деген 90% салыштырганда). Көрүнүп тургандай, катышуучулардын көпчүлүгү
өз жөндөмдөрүн ашыкча баалашкан.

Ар Ар
бирбир
катышуучуга
катышуучуга
активдүү
активдүү
бир катышуучуга
активдүү
Ар бир Ар
катышуучуга
активдүү

30%

30%

42%

приватташтырылган ваучерге

Катышуучулар, жалпысынан, өз акчаларыбызды сапаттуу
башкарабыз деп эсептешет, бирок, көпчүлүгү көнүгүүдөгү
жөнөкөй маселелерди чече алышкан жок.

25%
25%
25%

40%

0%

акча которууга

Катышуучулардын көз карашындагы каржылык жөндөм

50%50%
50%
45%45%
44%
45%40%
40%
40%35%
35%
35%
30%30%
30%
25%25%

50%

10%

Насыядан башка каржы кызматтары кыйла10%
активдүү
колдонулуптур, анткени 60% катышуучулар жок де0%
генде бир кызматтан пайдаланышаарын билдиришти. Көбүнчө акча которуу кызматын колдонушат.
Депозиттер учурдагы эсепке караганда сактык китепчелеринде көбүрөөк сакталат.

50%
45%
40%
35%
30%

башка каржы кызматтарынын пайдаланылышы

банктагы эсепке

20%

Программасынын катышуучулары тарабынан
Программасынын
катышуучулары
тарабынан
башка каржы
кызматтарынын
пайдаланылышы

банктагы эсепке

Катышуучуларда көбүнчө бир нече зайымдар болгон – 38% активдүү зайымчылар бирден ашык зайым төлөп жатышканын моюнга алышты. Ошол эле
50% алуу
учурда, бир эле учурда бир нече жерден насыя
42%
ашыкча карызга батырса да, болгону 5,5% 40%
катышуучу гана карызым өтө көп деп эсептешет. 30%

74%

65%
58%
53%

15%

74%

23%

65%

29%

58%
53%

Каржы кызматынын билими
53%
53%
Каржы кызматынын билими
Чыгымдарды көзөмөлдөө
48%
48%
Чыгымдарды көзөмөлдөө
жакшы
орто
жаман 0%
20%
40%
жакшы
орто
жаман 0%
20%

12%
15%

13%
23%
14%
29%

21%

26%
21%

21%

27%
21%
29%
23%

23%
60%
40%

80%
60%

Математикалык эсеп боюнча суроо мындайча берилген: „Элестеткиле, силерде сактык эсебиңерде $100 бар деп, а пайыздык
чени – жылына 2 пайыз. 5 жылдан кийин эсебиңизде канча акча болот деп ойлойсуз, эгер акчаңызды анда калтырсаңыз? (i)
$102 көп, (ii) туптуура $102, (iii) $102 кем, (iv) билбейм/айтуу кыйын”

12%
13%
14%

26%
27%
29%
100%
80%

100%
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Өзүнө эле ишенгендик

баалоодо ашыкча оптимисттик баа берүүгө алып келиши мүмкүн.

Психологиялык изилдөөлөр далилдегендей, ишенгендик ар дайым чындыктан жогору коюлат, ал дегени,
адамдар өздөрү татыктуу болгон чындыкка караганда,
өздөрүнүкүнө көбүрөөк ишенишет. Өзгөчө, эгер тема
кыйын же бейтааныш болгон учурларда ишенгендик
чындыктан жогору келет. Башка сөз менен айтканда,
нерсе тууралуу адамдар канчалык аз билишсе, алар
өздөрүн ошончолук ишенимдүү сезиши мүмкүн.
Өзүнө эле ишенгендик карызды башкаруу жөндөмүн

АКШда өзүнө ишенгендик шыгы керектөөчүлөрдү келечекте зайымдарды төлөө үчүн иштеп акча табуу
мүмкүнчүлүгүн туура эмес баалоого алып келген, жана
күтүлбөгөн өтүмдүүлүк каатчылыгынын курманы болуу мүмкүндүгүнүн жогорулашына алып келди. Өзүнө
эле ишенгендик көптөгөн керектөөчүлөрдү каржылык
стабилдүүлүктүн кырына коюп койду, жана көпчүлүгү
төлөмгө жөндөмсүз болуп чыгышты.

Билим, мамиле жана
жүрүм-турум деңгээлиндеги
өзгөрүү каржылык билим
берүүнүн натыйжасы катары
Каржылык жүрүм-турумду
жакшыртуу ниети
Катышуучулардын дээрдик баары (91%) тренингдин
бардык багыттарына канааттанышты: темалардын
олуттуулугуна, сабак берүүнүн сапатына жана уюштуруу багыттарына.

ага болгон катышуучулардын кызыгуусу көпкө сакталган
(тренингден соң 6 айдан кийинки баалоо изилдөөсүнүн
жыйынтыгы боюнча). Көпчүлүк суралган катышуучулар
кандай сумманы ала алышаарын баалап үйрөнүшкөнүн
жана бул жаңы ыкманы жаңы зайым алаар алдынан иш
жүзүндө колдонушканын билдиришти.
Башка үч тармакта таасир этүү: базарда сунуш
кылынган насыяларды салыштуруу, кирешени
пландаштыруу жана төлөм календарын даярдоо
катышуучулардын түрүнө жараша өтө айырмаланган.

Карыздарды салыштуруу
жөндөмүн өрчүтүү
Эки зайымдын баасын салыштыра билүү боюнча чыныгы жөндөмдүүлүк тренингден соң анча деле жогорулаган жок. Кырк пайызга жакын (37%) тренингге чейин
көнүгүүнү туура эмес иштегендер, кымбатыраак сунушту тренинг бүткөндөн кийин аныктай алышты.
Математикалык жөндөмү жогору адамдарда насыянын баасын эсептөөнү жана сунуш кылынган
эки насыяны салыштырууну ийгиликтүү үйрөнүү
мүмкүндүгү жогорураак.

Инструкторлор анкета–суроолорду
тестирлешүүдө, 2010 декабрь
Канааттангандык карыз төлөө календарын даярдоо
жана жаңы зайым алганга чейин төлөө мүмкүнчүлүгүн
баалоо ниетинен билинди. Катышуучулардын дээрлик баары (91%) муну тренингден кийин жасоону
пландаштырышууда.

Өз төлөм жөндөмүңдү баалай
билүү жөндөмүн өнүктүрүү
Семинарларда алынган жаңы билим, катышуучуларга каржыны башкаруу жана насыяны пайдалануу тармагын өзгөртүүнү ишке ашырууга мүмкүндүк берет.
Төлөм мүмкүндүгүн баалай билүү жөндөмү тренингдин
семинарында эң популярдуу темалардын бири болгон,

Инструкторлордун баасы
Тренинг биздин элге зарыл, анткени насыя сектору өсүүдө жана улам көбүрөөк насыялар сунуш
кылынууда.
Баалоо кеңешинин катышуучусу
Тренингден 6 айдан соң өткөрүлгөн баалоо
изилдөөлөрү базарда сунуш кылынган насыяларды салыштыруу модулу, жалпысынан, жакшы кабыл
алынганын көрсөттү, кээ бир катышуучулар, тагыраак айтканда, бир МКУдун кардарлары, башка уюмдар тарабынан сунуш кылынган продуктыга көңүл
буруунун кажети жок, анткени учурда алар кардары
болуп эсептелеген МКУ толук канааттандыраарын
далилдешкенине карабай. Көрсө, катышуучулар
продуктыга болгон эң эле жакшы бааны издөөгө
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Насыялардын баасын тренингге чейинки жана кийинки
салыштыруу боюнча көнүгүүлөрдүн натыйжасы
Насыялардын баасын тренингге чейинки жана кийинки
100%
салыштыруу боюнча көнүгүүлөрдүн
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туура
90%
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30%
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20%
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10%

63%
49%
63%
49%
Чейин

Кийин

0% кызыгышпайт экен, анткени бул МКУ, чындыанча
Чейин
Кийин
гында, региондо
эң эле атаандаштыкка
жарамдуу
бааны сунуш кылып жатыптыр 2.

Кирешени пландаштыруу
Кирешени пландаштыруу концепциясын баалоо да
катышуучулар арасында ушундай эле ар түрдүү
болду. Тренингге чейин пландаштырбаган катышуучулар (34%) муну өтө пайдалуу деп эсептешип, билимдерин колдонууну улантышууда. Муну тренингден 6 ай өткөндөн кийинки өткөрүлгөн сурамжылоо
далилдеди. Тренингдин катышуучуларынын бир тобу
– фермерлер, бул теманы өтө орунсуз деп эсептешти, анткени алардын кирешеси сезонго жараша болгондуктан, кирешенин мындай түрү, алардын оюнча,
эч кандай атайын шайманга муктаж эмес имиш.

Төлөмдөрдү башкаруу
«Төлөө календары» шайманына келчү болсок, аны,
чынында эле, кээ бир катышуучулар пайдалуу деп
эсептешип, терингден соң календарын жаңылоону
улантышты, бирок, башка катышуучулар үчүн ал
пайдасыз болуп чыкты. Ошону менен катар, кээ бир
катышуучулар, төлөмдөрдү башкаруу шайманынын
керектүү деп эсептешпейт, анткени алар киреше менен чыгымдарынын ар бир бөлүгүн жакшы билишет,
жана ошол жетишет деп эсептешет. Булар, негизинен, накталай акчаны чектеп колдонгон, табигый
чарба менен жашаган үй-бүлөлөрдөн – фермерлер
болушкан. Дагы бир чындыкка жакын түшүндүрмө
болуп, аларга календарды колдонуу өтө татаалдыгы болушу мүмкүн. Төлөө календарын колдонушпаган катышуучулардын математикалык жөндөмдөрү
төмөн болуп чыккан, ошондуктан, алар аны пайдалануудан баш тартышкан, анын татаалдыгынан
улам, а пайдасызыгынан улам эмес.

Катышуучулар үй-бүлөлүк бюджетти башкарууну
үйрөнүүнүн зарылдыгын өтө көп баса белгилешкен.

Өздөштүрүлгөн сабактар
Долбоорду ишке ашыруу жараянында өздөштүрүлгөн
тажрыйбанын негизинде, микрокаржылоо уюмдары
тарабынан каржы билим берүү программасын окутууну өркүндөтүү керек деп таанылган
бир нече
өздөштүрүлгөн сабактарды чыгарууга болот:

Микрокаржылоонун кардарлары
каржы боюнча билим берүүгө
муктаждык тартышууда
Долбоор каржы кызматын өтө активдүү пайдаланышкан төмөн кирешелүү үй-бүлөлөргө багытталган.
Ал далилдегендей, микрокаржы кардарлары – каржы билим берүүсүнүн продуктысы үчүн ылайыктуу
максаттык топ болуп эсептелет. Алардын көпчүлүгү
каржылык билимден кыйла эле аксашат – математикалык жөндөмдүн жетишсиздиги жана, өзгөчө,
каржыны башкаруу боюнча жөндөмүн ашыкча баалоо – бул тобокелдүү каржылык аракетке алып келиши мүмкүн. Ошол эле учурда, каржылык билим
берүүнүн учурдагы программалары каржы боюнча
билимди олуттуу жогорулатууга мүмкүндүк берип
турганда, математикалык жөндөмдү (өзгөчө кардарлардын бөтөнчө тобу үчүн) жогорулатуу мүмкүндүгүн
алуу үчүн жана каржы жөндөмүн ашык баалоого
байланышкан тобокелдикке кардарлардын көңүлүн
буруу үчүн, бул билимдин мазмунун андан ары да
өркүндөтүүгө болот.

Сегментациянын маанилүүлүгү
Долбоор микрокаржы кардарлары ар түрдүүлүгү менен айырмалангандыгын көрсөттү, жана кардарлардын ар түрдүү сегменттеринин талабына ылайык
келүү үчүн, карыздарды башкаруу боюнча программаларды андан ары ыңгайлаштыруу зарыл. Кээ бир,
мисалы, насыя жөндөмдүүлүгүн эсептөө боюнча
шайман жана насыя продуктыларынын мүнөздөгүчүн
түшүнө билүү жөндөмү сыяктуу темалар бардык
кардарлар (зайымчылар) чүн универсалдуу, башка түрдөгү каржы билим берүүнүн компоненттери
так бир топтун талабын эсепке алуу менен кошумча ыңгайлашууну талап кылат. Мисалы, кирешени
пландаштыруу үчүн шаймандар жана төлөө календарын түзүү шаардык кардарлар үчүн пайдалуураак
экен. Себеби, негизги керектөөлөрүн канааттандырууда өзгөчө акча операциясысыз эле өзүн-өзү кирешелеген жана акчага жетүү чектелүү болгон аз
камсыз колдоо айылдык кардарларга (фермерлер-

Продуктылар тууралуу маалыматтар MIX market кайра текшерилген, жана суралган кардарлар берген түшүндүрмө аны
тастыктады.
2
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ге) караганда шаардык кардарлардын киреше булактары кыйла диверсифицияланган. Киреше жана
чыгаша агымдарынын чектелгендигин эске алып,
аларга карызды башкаруу модулу үйрөтө албаган
(буга МКБнун «Өз келечегиңди пландаштыр» модулу
үйрөтө алат) кирешесин кантип көбөйтүү жана стратегияны диверсифициялоо тууралуу көбүрөөк билүү
пайдалуураак болот беле. Кээ бир суралган катышуучулар окутууну андан аркы окуп-үйрөнүүгө өзү менен ала кетүүгө мүмкүн болгон темага байланышкан
баракчалар жана брошюралар менен толуктоо зарылдыгын сунуш кылышканын да айта кетүү керек.

Каржалык билим берүүнүн карыздарды башкарууга
байланышкан программалары
микрокаржылык уюмдар
аркылуу эффективдүү ишке
ашышы мүмкүн
Долбоор МКУдун катышуучулары үчүн каржы билим
берүү программасын сабак берүүгө бекем негизди
түздү. Инструкторлор активдүү жана потенциалдуу
кардарлары – аз камсыздар менен күнүмдүк иштөө

үчүн экономикалык жана эффективдүү шайман
алышты. Каржы билим берүүсүнүн стандарттуу тренинги МКУ арасында каржы билим берүү программасынын эң популярдуу катары өзүнүн пайдалуугун
тастыктады, өзгөчө насыя иши үчүн эң жымжырт мезгилде. Окутуу бөлүмү бар жана топтук насыялоону
жана/же каржылык эмес кызмат көрсөтүү программасын сунуш кылып жаткан уюмдар кардарлардын
бөлөк топтору үчүн топтук тренингдерди өткөрүүнү
улантуу, ошондой эле каржы билим берүү программасынын алкагында негизги бөлүк болуп эсептелген
жаңы долбоорду иштеп чыгаруу ойлорун айтышты.
Өзүндө кеңеш берүү жана окутуу шаймандарын камтыган мини-тренинг жаңычылдык болуп калды. Анын
каржы билим берүү программасында шайман болуп
калууга өтө олуттуу потенциалы бар жана микрокаржылоо уюмдары тарабынан өздөрүнүн операциялык
жараянынын алкагында экономикалык акталган негизде колдонулушу мүмкүн. Көптөгөн насыя уюмдары кызмат кылуунун сапатын жогорулатуу жараяндарынын алкагында долбоор аяктагандан кийин топтук
кеңеш берүүлөрдү (мини-тренингдерди) өткөрүү боюнча каалоолорун билдиришти.

3-таблица Микрокаржы кардарларынын ар түрдүү топтору үчүн каржы билим берүүнүн эң
маанилүү темаларын тандоо
Кардарлардын түрү

Кызыгуу жараткан темалар

Жаңы кардарлар

• кирешени эсептөө
• төлөөгө жөндөмдүүлүк
• сунуш кылынган насыялардын мүнөздөгүчүн
түшүнүү

Активдүү кардарлар
(шаардыктар, же киреше булагы
ар кыл кардарлар)

• кирешени эсептөө
• төлөөгө жөндөмдүүлүк
• сунуш кылынган насыялардын мүнөздөгүчүн
түшүнүү
• төлөө календары

Активдүү кардарлар
(айылдык фермерлер же
накталай каражат жетишсиз
шарттагы кардарлар)

• төлөөгө жөндөмдүүлүк
• сунуш кылынган насыялардын мүнөздөгүчүн
түшүнүү
• кирешенин диверсификацияланган стратегиясы
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Долбоор каржыланды ICCO тарабынан.

ICCO – Кызматташууну Өнүктүрүү боюнча Чиркөө аралык Уюм. Ал туруктуу экономикалык өнүгүүнү демилгелөө
жана тынчтык жана демокаратияны орнотууга колдоо көрсөтүү менен негизги кызматтарга кирүүнү камсыз
кылган тармакта иштеген жергиликтүү уюмдарга жана тармактарга каржылык колдоо көрсөтөт жана кеңеш
берет. ICCO Африканын, Азиянын, Латын Америкасынын жана Чыгыш Европанын 41 өлкөсү менен иштейт.
Өзүнүн күчтүү жагын эффективдүү колдонуу менен, ал ICCO Edukans менен, Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma,
Share People альянсын түздү. Мындан тышкары ал Нидерландыдагы, бүт Европадагы жана бүт дүйнөдөгү
өнөктөштөрү менен кызматташат. ICCO жарандык коомдун уюмдары менен тыгыз кызматташат, өнүгүү уюмдарын, билим берүү уюмдарын жана ишкерлерди кошо. Ушул программалардын жардамы менен ICCO Латын
Америкасынын, Азиянын, Африканын жана Чыгыш Европанын элдеринин жашоо шартын жакшыртууда өз
салымын кошууга жана алардын экономикалык көз карандысыз болуп калышына жардам берүүгө умтулат.
ICCO тууралуу кошумча маалымат: www.icco.nl. сайтында.

Долбоор МКБ тарабынан ишке ашырылды.

Микрокаржылоо Борбору: 1997-жылы кирешесиз уюм статусунда негизделген, Микрокаржылоо Борбору
(МКБ) Европанын жана Борбордук Азиянын 32 өлкөсүнүн 105 микрокаржылоо уюмдарын бириктирген микрокаржылоо ресурстук борбору жана тармагы болуп эсептелет. МКБнун Миссиясы: кедейчилик менен күрөшүүгө
жана адам потенциалын өнүктүрүүгө, төмөн кирешелүү үй-бүлөлөрдүн кең чөйрөсүнүн жана микроишкерлердин талабына ылайык келчү каржылык жана каржылык эмес кызматтарды сунуш кылган социалдык багыттуу
жана экономикалык рентабелдүү микрокаржылоо секторун колдоо менен өз салымын кошуу. Микрокаржылоо тармагында регионалдык лидер боло туруп, МКБу алдыңкы ыкмаларды өнүктүрүүгө, жаңычылдыкка
шарт түзүүгө жана тармактын ишмердигине таасир этүүгө умтулат. 2011-жылга чейин МКБ 1000ден ашуун
жергиликтүү инструкторлорду окутту жана өткөөл экономикалуу өлкөлөрдө, Польшаны, Украинаны, Россияны, Арменияны, Азербайджанды, Грузияны, Словакияны, Македонияны, Узбекистанды, Казахстанды, Кыргызстанды, Таджикистанды, Молдованы, Боснияны жана Герцеговинаны, Беларусту жана Тунисти кошо, каржы билим берүүнүн бир катар демилгесинин шарапаты менен ЕБА регионундагы кирешеси төмөн 100,000
ашык үй-бүлөнү тарта алды. МКБ ушул долбоордун негизги өнөктөшү катары чыгат. Каржы билим берүү
Программасы тууралуу кошумча маалымат: www.mfc.org.pl сайтында.

Уюмдардын тизмеси:
КС АБН
МКА Агрокредит Плюс
БӨУ Арыш
БӨУ Шоола
КС Копилка 777
МКА Ак-Шоола
БӨУ ДРЦ (Үмүт)
МКА Арыш -Кенч
БӨУ TES-центр
Долбоордун алкагында окутулган инструкторлордун тизмеси www.mfc.org.pl сайтында.

Microfinance Centre (MFC)
ul. Koszykowa 60/62 m.52, 00-673 Варшава
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