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Киришүү 

 

Элдин жашоо деңгээлин, билимин жана маданиятын жогорулатуу,  

адамдын кадыр-баркын урматтап, укуктары менен эркиндиктерин камсыз 

кылуу —  ар бир мамлекетте биринчи кезекте милдеттүү түрдө турмушка 

ашырыла турган жалпы адамзаттык дөөлөттөр экендиги белгилүү. Көз 

карандысыз мамлекетке айлангандан кийин Кыргызстанда Совет доорунан 

калган социалдык маселелер чечилмек тургай, тескерисинче, алар ого бетер 

татаалдашууда.  

Экономикалык кризистен улам элдин турмуш деңгээли жыл сайын 

төмөндөп жатат. Бүгүнкү күндө республикада көпчүлүк социалдык топтор 

жакырчылыкка дуушар болушту. Социалдык -экономикалык кайра 

түзүүлөрдүн натыйжасында республикада акча кирешелеринин 50 

проценттейи калктын бай жашаган 20 процентинин колуна топтолгон. Ал эми 

кедей жашаган калктын 20 процентинин колунда акча 2 кирешелеринин 3,9 

проценти гана бар.    

 

Кризиске байланыштуу жашы улгайган адамдардын, саламаттыгына 

байланыштуу убактылуу же биротоло майып  болуп  калгандардын тагдыры 

өтө татаалдашты. Калктын бул катмарына пенсия жана пособиелерди берүү 

ишин жакшыртуу үчүн 1993-ж. декабрда Кыргыз Өкмөтү тарабынан 

республикадагы мурдагы бир катар фондулардын ордуна Кыргыз 

Республикасынын Социалдык фонду түзүлгөн. 1994-ж. «Кыргыз 

Республикасынын жарандарын пенсия камсыз кылуу жөнүндө ,  Кыргыз 1996-

ж. «Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу  жөнүндө»,  1998-

ж. «Мамлекеттик пенсиялык  социалдык камсыздандыруу жөнүндө» ж. б. 



3 
 

мыйзамдар кабыл алынган. Буларга  ылайык  аз төлөнүүчү айлык акылар, 

пенсиялар, пособиелер, стипендиялар көтөрүлгөн.  

 

Калктын саламаттыгын сактоо жана жакшыртуу социалдык турмуштун эң 

маанилүү тармагы болуп эсептелет.  

Экономикалык кризис саламаттыкты  сактоо  системасы  да өзүнүн  

кесепетин  тийгизүүдө. Социалдык турмуштагы  чоң  жетишкендик катары 

эсептелген  акысыз медициналык жардам берүү акырындык   

менен кыскарып, медицинанын айрым түрлөрү оорулууларды дарылоодо акы 

алууга өткөрүлүүдө. Дары-дармектердин баасы улам жогорулап жатат.  

Мунун натыйжасында калктын кедей катмары медициналык жардам алууда 

өтө кыйынчылыктарга дуушар болууда. Кийинки мезгилде республикада сан -

эпидемия мекемелеринин иштерн өтө солгундап кеткен.  Ушуга байланыштуу 

калк арасында кургак учук, бруцеллез өндүү социалдык оорулар күч алууда.  

Адамдардын өмүрүн кыйган оорулар азаймак тургай жылдан жылга 

көбөйүшү медицинанын алсыздыгын көрсөтүүдө.  

  

Бул СОИнин алкагында социалдык жактан тейлөөнүн теориялык негиздери, 

социалдык кызматтын багыттары жана принциптери,   ошондой эле, 

мамлекеттин алдында социалдык жактан жарандарды тейлөөдө дагы да 

чечиле турчу маселелер каралат.  

  

 

 

 

 

Негизги бөлүк  

 

1. 1 Эгемендүү Кыргызстандындын калкынын социалдык абалы: анын 

түзүлүшү   жана  тейлөө дөгү маселелер  

 

 

Коомдун социалдык турмушунда анын социалдык түзүлүшү өзгөчө 

маанилүү орунда турат. «Коомдун социалдык түзүлүшү» деген түшүнүк өтө 

кеңири экендигин эске алуубуз керек. Социалдык түзүлүш өзүнө социалдык -

демографиялык, социалдык-кесиптик, социалдык-таптык, социалдык-улуттук 

ж. б. түшүнүктөрдү  камтыйт. Калктын санынын тез өсүшү өзгөчө совет 

бийлигинин соңку отуз жылына туура келген. Алсак, 1959 -ж. Бүткүл союздук 

эл каттоонун жыйынтыгы боюнча Кыргыз ССРинде 2,1 млн адам жашаган.  

1991-             ж. болсо республиканын калкы 4,4 млн адамга жеткен, т.  а.  бул 

мезгилде калктын саны эки эсеге өскөн.  

 

Кыргызстандын калкы демографиялык жактан КМШ өлкөлөрүнөн 

калкынын табигый өсүшүнүн (бир жылда төрөлгөндөр менен өлгөндөрдүн 

ортосундагы айырма) жогорку темпте экендиги менен өзгөчөлөнгөн. 
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Натыйжада 90-жж. биринчи жарымында эмиграциянын деңгээли өтө жогору 

болуп, 150 миңден ашык адам көчүп кетсе да республиканын калкы сан 

жагынан өскөн. 1999-ж. эл каттоо боюнча Кыргызстандын калкы 4,7 млн 

адамды түзгөн. Бул негизинен калктын табигый өсүшүнүн натыйжасында 

камсыз болгон. Алсак, 1990-ж. 1000 кишиге 29,1 бала төрөлгөн. 1993 -ж. бул 

көрсөткүч 26,1,  1998-ж. 22 болгон. Жалпысынан алганда республика боюнча 

төрөлгөндөрдүн саны бир аз кыскарган. Бул 90 -жж. экономикалык жана 

социалдык кыйынчылыктарга байланыштуу болгон . 

 

Кыргызстандын калкынын демографиялык өнүгүүсүнүн дагы бир 

өзгөчөлүгү КМШга салыштырмалуу шаар калкынан айыл -кыштак калкынын 

басымдуулук кылганы. КМШда орто эсеп менен калктын 60 проценти 

шаарларда, ал эми 40 проценти кыштактарда жашашат. Кыргызстанда бо лсо 

2002-ж. калктын 64 проценти айыл-кыштактарда жашаган. Областтар боюнча 

алганда айылдыктар андагы калктын Ысык -Көл областында 69, Ош 

областында 70, Талас областында 76, ая эми Нарын областында 82 процентти 

түзөт. Кыргызстандын айыл-кыштактарында жашаган  калктын 70 процентке 

жакыны кыргыздар болгон. Ал эми бийик тоолуу райондордо айыл калкы 

анда жашагандардын 80 проценттен ашыгын түзүп, алардын дээрлик бардыгы 

кыргыз улутундагылар болгон.  

 

Кыргызстандын калкынын жайгашышы да ар түрдүү. Буга республиканын 

географиялык өзгөчөлүктөрүнүн таасири тийген. Калк Кыргызстандын 

жеринин 15 гана процентин түзгөн өрөөндөргө, тоолордун арасындагы 

ойдуңдарга жайгашышкан. Бул жерлерде калктын жыштыгы 1 км 2 З0дан 80 

адамга чейин жетет. Алсак, азыр 1 км 2 жерге Ош областында  24 адам, Талас 

областында 13, Ысык-Көлдө 8, Нарын областында 5 гана адам туура келет. 

Демек, калк негизинен дыйканчылыкка ыңгайлуу, климаты мээлүүн 

өрөөндөргө көбүрөөк жайгашкан.  

 

Кыргызстандын калкынын социалдык -демографиялык түзүлүшүндөгү дагы 

бир өзгөчөлүк эмгек жашына чейинки балдардын көптүгү, алар 39,7 

процентке барабар, калктын 10,1 процентин эмгек жаш ынан өткөндөр 

(пенсиядагылар) түзөт. Ал эми эмгекке жарамдуулар 50,2 процентке барабар. 

КМШнын орточо көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда карылар 

менен балдардын саны кыйла жогору. Бул республикада балдардын көп 

төрөлүшү, салыштырмалуу өлүмдүн аздыгы менен түшүндүрүлөт.  

 

Кыргызстандын эмгекке жарамдуу адамдары же эмгек ресурстары 2,2 млн 

адамдан ашык, 90-жж. алар 300 миң кишиге көбөйгөн.  

90-жж. республиканын эмгек ресурстары коомдук эмгекте же өз 

чарбасында жекече эмгек кылышкан. Менчиктештирүүнүн шартында 

коомдук чарбаларда эмгектенгендердин саны азайган. Азыркы мезгилде 

(2002-ж.) республиканын эл чарбасындагы эмгек ресурстары 21,4 проценти 

өнөр жайы менен курулушта, 39 проценти айыл чарбасында жана токой 

чарбасында, 5 проценти транспорт менен байланышта, 5,6 проценти соода 

жана коомдук тамак-аш, жабдуу, даярдоодо, 20,2 проценти агартуу,  
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физкультура, социалдык камсыздоо, саламаттыкты сактоо, маданият, 

искусство, илим тармагында эмгектенишет. Республикадагы эмгекке 

жарамдуулардын 13 проценти көмөкчү жана үй чарбаларында иштешет, 

алардын көпчүлүгүн көп балалуу аялдар түзөт.  

Эмгек ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, эмгекке жарамдуу адамдарды 

иш орундары менен камсыз кылуу мамлекеттин эн чоң милдети.  

 

Азыркы экономикалык кризис учурунда, көпчүлүк ишканалар жабылып 

ири шаарларда да жумушчулар жумушсуз калууда. Кыргызстанда 

жумушсуздук жылдан жылга өсүүдө. Эгерде 1991 -ж. республикада 94 киши 

жумушсуз  деп каттоодон өткөн болсо, 1992 -ж. 136 киши, 1993-ж. 1796 киши, 

1997-ж. 54,5 миң адам жумушсуз деп катталган. 1998 -ж. болсо жумушсуз деп 

катталгандардын саны 63,1 миңден ашкан. Бул официалдуу каттоодон 

өткөнү. Реалдуу түрдө азыр республикада 150 ми ңден ашык адам жумушсуз. 

Алардын 70 процентин 30 жашка чейинки жаштар түзөт.  

 

Эмгекке жарамдуулардын 48,7 проценти аялдар, т. а. азыр 1 миллиондон 

ашык аялдар эмгекке жарамдуу деп эсептелинет. Бирок алардын көпчүлүгү 

жумушсуз. Алардын арасында жогорку жана атайын орто билимдүүлөрү көп.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы 

боюнча 200б-ж. Кыргызстандын калкынын 60 проценттен ашыгыраагы жакыр 

делип эсептелген.  

Кыргызстандын түштүгүндө калктын 38 проценти өтө жакыр жана 85 

проценти жакырлардын катмарына туура келген. Бул ал жакта калктын жыш 

жайгашышы, жердин аздыгы, көп балалуу үй -бүлөлөрдүн көптүгү менен 

түшүндүрүлгөн. Жумушсуздардын 80 проценти, майыптардын 71,7 проценти, 

кызматкерлердин 44,4 проценти жакыр жашашкан.  

   

  Жакырчылыкты жоюу азыркы мезгилде Кыргызстандагы эн маанилүү 

маселе болуп калууда. Бул үчүн Кыргыз Республикасынын 2010 -ж. чейин 

Өнүктүрүүнүн комплекстүү негиздери иштелип чыгып, 2001 -ж. майында 

кабыл алынды. Жакырчылыкты жоюунун Улуттук стратегиясы да аныкталды. 

Аталган программалар Кыргызстанда жакырчылыкты жоюу иш инде бекем 

база болуп калмакчы. Бул программалар республикабызда ар бир область, 

шаар, район, айыл өкмөтү боюнча иштелип чыгып жаткан программалар 

менен толукталууда. Азыркы мезгилде жакырчылыкты жоюу борбордук 

бийликтердин гана негизги иши болбостон, бүткүл коомдук ишине 

айланууда.  
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1.2 Социалдык жактан тейлөөнүн теориялык негиздери  

 

Кыргызстан социалдык мамлекет болгондугу үчүн анын саясаты адамдын 

эркин өнүгүүсүнө жана татыктуу жашоо менен камсыздоо үчүн шарт түзүүгө 

багытталган. Кандай гана коом болбосун ал бир канча бири биринен 

айырмаланган топторго бөлүнөт. Ал эми мамлекеттин социалдык саясаты 

түрдүү социалдык топтордун ортосундагы болгон мамилелерди жана 

кызыкчылыктарды бириктирүүгө, стабилдештир үүгө негизги басым жасайт.  

 

Менеджмент  (англисче management) –  рынок мамилелеринин шартында 

ишкананы башкаруу формасынын, принциптеринин жана ыкмаларынын 

жыйындысы. Менеджменттин негизги максаты – өндүрүштүн 

натыйжалуулугун жогорулатып, пайданы көбөйтүү. Менеджменттик 

башкаруунун негизги концепциясы: өндүрүшкө стратегиялык пландоого 

ылайык мамиле жасоо, дайыма программалык багытта башкара билүү.  

 

Менеджменттин негизги милдеттери:  

1) чечим кабыл алуу;  

2) кабыл алынган чечимди ишке ашыруу. Мында айрыкча күтүлбөгөн 

жагдайда чыгармачылык менен кабыл алынган чечимдер кыйла маанилүү.  

Менеджменттин негизги иш-чаралары:  

1) өндүрүштөгү башкы багытты жана максатты аныктоо;  

2) сунушталган максатты ишке ашыруунун ыкмалары менен методдорун 

өндүрүшкө киргизүү;  

3) жетекчилик тарабынан белгиленген чечимдер ди кыйшаюусуз аткаруу;  

4) кызматкерлерди даярдоо жана жагдайга ылайык мезгил -мезгили менен 

даярдыктан өткөрүп туруу;  

5) ишке ашырылып жаткан чечимдерди дайыма контролго алуу;  

6) башкаруунун ыкмаларын улам жаңылап өзгөртүү. Менеджмент – 

ишкердиктин өтө пайдалуу чөйрөсү. Менеджментти эң алгач Д. Рокфеллер 

өзүнүн «Стандарт Ойл» компаниясына кийирип, айыгышкан конкуренциялык 

күрөштө авторитардык башкаруудан баш тартып, маркетинг боюнча 

адистердин кеңеши менен финансылык кыйынчылыктан чыккан; башкаруу 

чечимдери Менеджменттин катышуусуз кабыл алынган эмес.  

Социалдык саясатты практикалык жактан ишке ашыруу социалдык  

камсыздоо  жана социалдык тейлөө бөлүктөрүнөн турат.  

Социалдык камсыздоо  – бул жарандарга берилген жөлөк пул, субсидиялар, 

жеңилдиктер  (льготы) ж.б.  

Социалдык тейлөө  –  жашоодо кыйынчылыкка кабылган адамдарга 

(майыптык, сыркоо, жетимдик, аз камсыздуулук, жумушсуздук, жалгыздык 

ж.б, адамдар өз алдынча мындай абалдардан чыга алб аганда) ар кандай 

социалдык кызматтар аркылуу жардам көрсөтүү.  
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1.3 Социалдык кызматтардын багыттары жана принциптери:  

 

Социалдык кызматтардын кардарлары болуп, турмуштук кыйын 

кырдаалдарга дуушар болгон адамдар эсептелинет:  

 

-  Мүмкүнчүлүгү чектелеген жарандар;  

- Улгайган адамдар; 

- Балдар ( жетимдер, балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрү,багуусуз 

калган балдар ж.б); 

- Аз камсыздалган, көп балалуу, толук эмес үй -бүлөлөр; 

-  Девианттык жүрүм-турумдагы адамдар (аракечтер, наркомандар, 

кылмышкерлер, суицидге жакын адамдар ж.б)  

 

Социалдык  тейлөөнүн принциптери:  

 

1. Даректүүлүк;  

2. Жеткиликтүүлүк; 

3. Ыктыярдуулук ; (добровольность)  

4. Гумандуулук;  

5. Майыптарга, балдарга, улгайган адамдарга социалдык кызмат көрсөтүүдө 

артыкчылык берүү; (приоритетность)  

6. Купуялуулук –  конфиденциалдуулук  

7. Адам укуктарын сактоо  
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Социалдык тейлөөнүн түрлөрү:  

Мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга жана жашы улгайган адамдарга үй 

ичинде тейлөө көрсөтүү; 

Шашылыш түрдөгү социалдык тейлөө – бул даректик жардам (акчалай,  азык-

түлүк, буюмдата)  

Калкты социалдык жактан тейлөө борборлору кеңештик кызматтарды 

көрсөтөт  (психолог, юрист)   

Ошондой эле, медициналык жардам, билим, тамак менен камсыздалган 

убактылуу баш калкалаар жер таап берүү.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корутунду 
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  СОИде Советтик доор кулагандан кийин Кыргызстан азатыкка ээ болуусу 

жана эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарынан тарта бүгүнкү күнгө чейин 

мамлекеттин социалдык саясатынын абалы тууралуу түшүндүрмөлөр 

берилди. Экономикалык кризистерден улам өлкөдөгү жарандард ын турмуш у 

начарлап, калктын жакыр катмарына кирген адамдардын саны дээрлик 

көбөйүп кетти.    

  Курагынан же эмгекке жарамсыздыгынан улам өзүнө жана өзүнүн үй -

бүлөсүнө татыктуу жашоону камсыз кыла албаган эмгекке жарамсыз 

адамдарга: ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга, жашоо -

тиричиликтин оор кырдаалына кабылган үй -бүлөлөргө жана балдарга, 

улгайган жарандарга, тобокелдик тобуна (үй -жайсыздарга) жардам 

көрсөтүүнүн деңгээлин жакшыртуу.   

  Ушу тапта жөлөкпулдун орточо көлөмү 304 сом өлчөмү ндө болуп, ал эң 

төмөнкү тиричилик каражатынын 8 пайызын гана түзөт. Болжол менен, бир 

балага айына 7 миң сом чыгымдалат. Жатак мектептердеги балдардын саны 

20 миңден ашты. Демек, мамлекеттик багууга муктаж болгондордун саны 

жыл сайын 1000 балага көбөйүүдө. Алардын 88 пайызынын өз ата-энелери 

бар. Мунун баары жарандардын өз балдарын асыроого материалдык 

мүмкүнчүлүктөрүнүн жетпегендигинен улам болууда.   

Демек, калкты социалдык жактан коргоону өнүктүрүү балдар чыгымдарынын 

өлчөмүн көбөйтүү, соцтөлөмдөр менен пенсияларды жогорулатуу, үй -

бүлөсүнө жардам берүү аркылуу жатак мектептердеги балдар санын азайтуу, 

калктын чабал катмарын социалдаштыруу жана коомго кошуу, 

соцкызматкерлер институтун түзүү жана бекемдөө чараларын көрүү керек.  

Колдонулган адабияттар жана интернет булактары: 

 

№1. Аверин А. II. Социальная политика государства и социальная структура общества / А. 

Н. Аверин // Акад. нар. хоз-ва при Правит. РФ. М. : Дело, 1995. 

 

№2. Александрова М. Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии / М. Д. 

Александрова. JT. : Изд-во Ленинград, ун-та, 1974. 

 

№3 Бондаренко И. И. Доступ граждан пожилого возраста к социальным услугам: 

правовые, социально-экономические, нравственные аспекты / И.И. 

 

№4 Бурджалов Ф. Э. Современная социальная политика: между планом и рынком. 
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Учебное пособие / Ф. Э. Бурджалов. М. : Гардарики, 1996.  

 

№5 А. А. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов и пожилых граждан / А. 

А. Дыскин, Э. И. Ташохина. М.: Jloroc, 1996. - 224 с. 

 

№6 Константинова Л. В. Социальная политика : штрихи к социологической концепции / 

Л. В. Константинова // Социологические исследования. 2005. - № 2. 

№7 Манукян Э.Л. Некоторые вопросы социального обслуживания граждан/ Э. Л. Манукян 

// Отечественный журнал социальной работы. 2003. - №2. 

№8 http://s.zakon-fom.ru/book/node/complex/338 

№9https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальное_обслуживание_населения 

№10 http://spvvit.ru/index.php/service  
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 Тема:   «Менчиктештирүүнүн кыргыз коомундагы социалдык  стратификацияга 

тийгизген таасири» 
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План: 

Кириш сөз 

1-бап: 

Менчиктештирүүнүн теориялык түшүнүктөрү 

1.1. Менчиктештирүү  тууралуу жалпы түшүнүк 

1.2. Менчиктештирүүнүн эл аралык тажырыйбалары 

2-бап: 

 Постсоветтик мезгилдеги эркин Кыргызстандын менчиктештирүү жараяны 

2.1.  Кыргызстандагы менчиктештирүүгө чейинки социалдык стратификация 

2.2. Кыргызстандагы менчиктештирүүдөн кийинки социалдык стратификация 

Корутунду:  

Колдонулган адабияттардын тизмеси 
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Кириш сөз 

      Курстук ишти жазуудагы эн негизги максатым: жалпы экономика илими тууралуу 

билимимди бекемдөө менен бирге тарых барактарынан орун алган Кыргызстандын 

экономикасындагы өтө чоң бурулуш болгон менчиктештирүү саясаты тууралуу маалымат 

берүү. СССР тарагандан кийинки тактап айтканда 1991-1996-жылдары  жүргүзүлгөн 

менчиктештирүү саясатынын өлкөдөгү социалдык стратификацияга тийгизген он жана 

терс таасирлери тууралуу так жана кенири маалыматтарды берүүгө аракет кылдым.  

Өлкөдөгү менчиктештирүү  иш-аркети чындыгында эле көптөгөн кыйынчылыктарды  

жараткан. Пландуу экономиканын негизи менен жашаган эл үчүн бул өзгөрүү күтүлбөгөн 

көрүнүштөрдү алып келген. Жалпы элге тиешелүү болгон  мал-жанды, техниканы 

бөлүштүрүүдө көптөгөн мыйзамсыз иштер жүргүзүлүп, элдердин нааразычылыктары 

пайда блгон.  

      Жалпы экономикалык абал тууралуу маалыматтарга кайрылсак;  Кыргызстандын 

бүтүндөй тарыхы СССР менен тыгыз байланышта болгон соң Кыргызстандын 

эконмикасын СССР дин экономикасынан бөлүп кароо дээрлик мүмкүн эмес  экендиги 

баарыбызга түшүнүктүү. 

      1990-1995-жылдары республиканын чарбасында рыноктук принциптердин жүргүзүү 

үчүн мыйзамдуу  жана нормативдүү база негизинен даяр болгон.  Рыноктук мамиле 

шартында экономиканы өнүктүрүү үчүн экономикалык чөйрө зарыл да, ал 

чарбалаштыруунун рыноктук таймашуучулук тартибин, менчиктештирүүнүн  ар кандай 

формаларын  түзүүнү туура камсыз кылган.  Республикада көптөгөн менчиктештирүү 

формаларынын  түзүлүшү мамлекеттен ажыратуудан жана мамлекеттик менчикти  

өзүмдүк кылуудан,  ошондой эле  жаңы ишканалардын санын  көбөйтүүнүн  эсебинен  

жүргүзүлөт.  Кыргызстанда  мамлекеттен ажыратуу жана өзүмдүк кылуу  жараяны 1991-

жылдан башталган. 1991-1993- жылдар  аралыгында мамлекеттен ажыратуунун жана 

өзүмдүк кылуунун көлөмү мамлекеттик менчиктин 40 %га  жакынын түзгөн. Ал эми 1996-

жылдын аягында өзүмдүк болгон ишканалардын  жана обьектилердин үлүшү өнөр 

жайында - 82,2 %, курулушта - 56,6 %, айыл чарбасында - 63,5%, соода жана коомдук 

тамактанууда - 97,2%  , турмуш-тиричиликти  тейлөөдө - 100 % түзгөн  жана өзүмдүк 

кылуунун башкы этабы символдук баа үчүн эмгекчи коллективдеринин объектилерин 

сатуусу үстөмдүк кылган. Ал эми анын кийинки этаптарында акционерлештирүү,  

аукционго коюу жана конкурстук сатуу ыкмаларын колдонушат.  
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      Менчиктештирүү формалары боюнча чарбалашкан  субьектилердин түзүлүштөрү 

олуттуу өзгөрүлдү. Алсак,  1998-жылдын биринчи январына мамлекеттик менчикти  4,1 % 

жана өзүмдүк  менчигинде 95,9%  чарбалашкан субьектилер болгон. 

       Республикада азыркы мезгилде ишкерчиликтин өнүгүү стратегиясы жаңыдан гана 

башталып келе жатат.  Анткени  ишкерчиликти  өнүктүрүү үчүн  борборлоштурулган  

системаны түзүү  зарылчылыгынын шарттары жок. Ошондой эле кичи  жана орто 

ишканалардын сандары жалпы өндүрүү көлөмүндө  алардын үлүштөрү  өсүп баратат. 

       Айыл калкынын үстөмдүк кылуусу менен байланышкан жана экономикада айыл 

чарбасынын чоң роль ойношу, агрардык реформада керектүү мааниге ээ болот. Анткени,  

жер реформаларын тереңдетүү, жерге болгон укук мамилелерин жакшыртуу процесстери 

жүргүзүлүп,  чарбалаштыруунун  жаңы системасын функционалдаштыруу үчүн  рыноктук 

шарттар түзүлүүдө. Азыркы күндө Кыргызстанда ички рынок толугу менен көңүлчөөктүк 

абалда да,  текшерүүчүлүккө жалгыз гана электроэнергиясынын жана жылуулук 

энергиясынын, газдын тиричиликти тейлөө тарифтери калган. Ал эми сырткы соодадагы 

көңүлчөөктүк рыноктук реформанын областында бирден-бир чечкиндүү чара болуп: 

      - Каржылоо – насыя, салык ситемаларын  кайра уюштуруу жүргүзүлүүдө,  рыноктук 

инфраструктуралар түзүлүүдө. 

      - Чет өлкөлүк инвестицияларды, насыяларды, зайымдарды  жана гранттарды тартуу 

үчүн мүмкүнчүлүк кеңейди. 

       Социалдык саясат жумушсуздук деңгээлинин  кыскарышынын башталышына жана 

социалдык коргоо системасынын дарегин түзүүгө багыт ала баштады.  

      Кыргызстанда  жакырчылыкты жоюу жана  калктын жашоо деңгээлин туруктуу 

жогорулатуу мамлекеттин экономикалык жана коомдук саясаттын башкы биринчи 

сапатын көрсөттү, бул өтүп жаткан реформанын  акыркы масаты. 

     Кыргыз Республикасында туруктуу адамдын өнүгүшүнүн улуттук стратегиясы  

республикада кабыл алынган, башкача айтканда өлкөнүн келечекте өнүгүшүнүн негизги 

көрүнүшү. Мына ошентип, туруктуу  адамдын өнүгүшүнүн  улуттук стратегиясын 

реализациялоо-бул азыркы  убактагы этапта республиканын  экономикасын өнүктүрүүнүн 

бирден-бир башкы маселеси.  
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   Иштин максаты. СССРдин кыйрашы жана 90-жылдардын башталышында 

эгемендүүлүктү алуу жаш Кыргызстандын алдына өз алдынча чечүүгө зарыл болгон бир 

катар маселелерди койду. Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүн алгандан кийин саясий, 

маданий жактан калыптана баштады. Ал эми, экономикалык жактан өнүгүү жагдайы 

кандай болду? Мына ушул маселеге сереп салып көрөлү. 

    Командылык-пландоо экономикасы артта калып, өлкө жаңы багыттагы базар 

экономикасын тандап алды. Советтер Союзунун маалында Кыргызстандын экономикасы 

жалпы союздук экономиканын эң негизгилеринен болуп саналчу. Советтик планга 

ылайык өлкөнүн экономикасы башка өлкөлөр менен өз ара тыгыз байланышта болгон. 

Советтик башкарууда Кыргызстан негизинен сырьенун булагы болуп, Советтер Союзунун 

курамындагы башка өлкөлөргө товарлар жеткирлип турган. Союз таркагандан кийин 

бардык экономикалык байланыштар жаңы суверендүү өлкөлөр ар кандай себептер менен 

кулаган. Эгемендүүлүк алгандан баштап чет өлкөлөргө товарды өзүнчө экспорттоо жана 

импорттоо укугун алышкан жана чет мамлекеттер менен экономикалык байлыныштарды 

түзүүгө жетишкен. Ошондой эле Кыргызстан экономикалык маселелерге арналган эл 

аралык референдумдарга активдүү катышып, “Орто Азиядагы демократиялуу аралча” деп 

аталып, батыштагы союздаштардын мактоосуна татыган. 1992-жылдан 2000-жылдар 

аралыгында Кыргызстан сырттан 1,7 млрд. доллар жардам алган. Бул алган жардам 

мурдагы Советтер Союзунун курамындагы мамлекеттерге салыштырмалуу сырттан 

келген эң чоң жардам болуп саналат. Сырттан келген бул жардамдар белгилүү бир 

экономикалык реформаларды жүргүзүүгө багытталып, Кыргызстан экономикалык 

реформаларды жүргүзүүдө эң алдыңкы катардан орун алды. Мисалы, ишканаларды 

менчиктештирүү ийгиликтүү болду. 1995-жылы ишин жүргүзгөн 53 миңден жогору 

ишканалардын 60 пайызы жеке менчикке өткөн. Ал эми бул көрсөткүч 2009-жылы 90 

пайызга жеткен. 1990-жылдардын орто ченинен тарта өкмөт башка өлкөлөр менен соода 

келишимин жана биргеликте тамак-аш өндүрүшү, тетик чыгаруу, чалгындоо 

энергетикалык ресурстарды эксплуатациялоо иштери тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзө 

баштаган. 1996-жылы Кыргызстан Бүткүл Дүйнөлүк Соодо Уюмуна мүчө болуп кирген. 

Бирок мындай чукул бурулуш ички дүң продукциянын өтө тездик менен түшүшүнө алып 

келип, өлкөдө жакырчылык күч алды. Улуттук киреше 1992-жылы 1991-жылга 

салыштырмалуу 26 пайызга төмөндөгөн, өндүрүш тармагы 27 пайызга, айыл чарба 

өндүрүш 14 пайызга төмөндөгөн. 1993-1994-жылдары бул көрүнүш дагы эле улана берди. 

1994-жылкы өндүрүштүк өндүрүм 1993-жылга караганда 21 пайызга төмөндөгөн. Өнөр 

жай өндүрүшү болсо 17 пайыз ылдыйлаган. Инфлация деңгээли 1993-1994-жылдары 466 
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пайыздан 87,2 пайызга төмөндөгөн. Ал эми учурда ички дүң продукциясы акыркы 4 айда 

11,3 пайызга көтөрүлүп 51 миллиард 519 миллион сомго жеткен. Башка батыш 

өлкөлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстан тейлөө тармагы ички өндүрүштүн булагы 

катары кабыл алынуучу деңгээлге өтүшү керек. Буга ылайык бүгүнкү күнү бул багыттын 

өнүгүшүнө Кыргызстанда керектүү шарттар каралган. Башка өлкөлөрдөн Кыргызстанды 

артка тартып жаткан нерсе экономикадагы белгиленген так пландын жоктугу болуп 

саналат. Өлкөнүн экономикасы комплекстүү мамилеге, перспективдүү багыттарга муктаж 

болуп турган убакта өлкө жетекчилери статистикалык маалыматтарды жыйноо жана 

долбоорлорду кароо менен алек. 

 

 

1-бап 

1.1. Менчиктештирүү  тууралуу жалпы түшүнүк 

           Кыргыз Өкмөтүнүн экономикалык саясаты.1 Кыргызстан саясий 

көзкарандысыздыкка жеткени менен экономикалык  жактан башка мамлекеттерге 

көзкаранды бойдон калган.  Анткени республиканын өнөр жайы Союздун эл чарбасынын 

бирдиктүү комплексинде негизинен чийки заттарды жана жарым фабрикаттарды 

өндүрүүгө адистештирилип келген. Даяр продукциялар болсо өлкөнүн башка  

региондорунда чыгарылып,  аны реализациялоодон  түшкөн кирешелер ошол  жакта 

калып калуучу. Союздун бузулушу менен экономикалык  байланыштар  үзүлүп, 

республика финансылык жана материалдык жактан өтө кыйын абалда калган.  

       1991-жылдын аягында өнөр жай өндүрүшүнүн жылдык орточо өсүшү кескин 

төмөндөгөн, курулуш менен агрардык өнөр жай комплексинде жумшалган каражаттар 

акталбай калган. Энергетика, көмүр,  жеңил жана тамак-аш өнөр жайы, машина куруу 

тармагындагы пландар ишке ашкан эмес. 

      1992-жылы Россия Федерациясы бааларды радикалдуу либералдаштырып, отун-

энергетика комплексинин, металл, машина  куруу тармактарынын продукцияларынын 

баасын эркин коюп койгон.      Натыйжада КМШга кирген бардык мамлекеттерде, анын 

ичинде Кыргызстанда, өндүрүш 1992-жылы 27% га төмөндөгөн.  Экономиалык мамилелер 

бузулуп, эл чарбасы бүлгүнгө учураган. 

                                                             
1 Ө.Ж. Осмонов «Кыргызстан тарыхы» 522-бет. 
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    Мына ушундай шартта 1992-жылы июлда Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин тогузунчу сессиясы Өкмөттүн 1992-1995-жылдарга эсептелген Экономиканы 

реформалоонун программасын талкуулап  кабыл алган. Программада  1990-жылдан бери 

жүргүзүлүп келе жаткан экономикалык реформаны  республиканын стратегиялык 

багытына ылайык өнүктүрүү каралган.  Мамлекеттик программада менчиктештирүү, жер 

реформасы, калкты социалдык жактан коргоо, мамлекеттик инвестициялар боюнча  

конкреттүү милдеттер аныкталган.  Негизги максат катары макроэкономикалык  абалды 

жөнгө салуу,  өндүрүштүн төмөндөшүн токтотуу, экономиканын өсө башташы үчүн  шарт 

түзүү керек эле.   Бул үчүн тармактар боюнча реформа жүргүзүү, рыноктук баалардын 

ролун көтөрүү, монополияларды акырындык менен жоюп, конкуренцияга жол ачуу, 

менчиктештирүү аркылуу мамлекеттин  экономикалык ишкердүүлүккө  кийлигишүүсүн 

азайтуу,  товар  өндүрүүчүлөрдүн  ишине тике көзөмөлдүк кылууну токтотуу каралган.  

Мындан тышкары бул программада  товарлардын баасын  аныктоодо мамлекеттин 

кийлигишүүсүн  мүмкүн болушунча азайтуу белгиленген. 

    1993-жылдын аягына чейин өнөр жайдын - 40-50%, курулуштун  - 50%, айыл 

чарбасынын - 25-30%, турак жайдын -70 % жана тейлөө тармактарын - 100 % га 

менчиктештирүү милдети коюлган. 

     Күчтүү жана ийкемдүү рынок системасын  өнүктүрүү үчүн өкмөт өнөр жай 

ишканаларына  коммерциялык мамилелерди  КМШ өлкөлөрү же  башка мамлекеттер 

менен  эркин түзүүгө  мүмкүнчүлүк  берген. Бул үчүн өкмөт 1993-жылдын 1-январынан 

баштап өнөр жайдан мамлекеттик заказдарды алып таштаган.   Бул программа боюнча 

Кыргызстанда рынок мамилелери: менчиктештирүү, бааларды либералдаштыруу, 

экономикага  мамлекеттин кийлигишүүсүн токтотуу, жеке менчикти киргизүү, соода 

эркиндиги, экспорт жана импорт боюнча  чектөөлөрдү жоюу, бирдиктүү кредит, финансы,  

акча жана салык саясаттарын бир мезгилде жүргүзүү каралган.  

   Ошентип, Кыргызстан административдик-буйрукчул, пландуу экономикадан баш 

тартып, радикалдуу форма аркылуу рынок мамилелерине тез өтүү жолун биротоло тандап 

алган.  Ал үчүн биринчи кезекте коомдук менчикти мамлекеттен ажыратуу ишин 

тездетип, көп түрдүү, өзүн-өзү жөнгө салуучу  экономиканы түзүү керек эле. 

      Кыргызстанда менчиктештирүү иши  1991-жылы 20-декабрда  Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңеши кабыл алган «Кыргыз Республикасында менчикти 

мамлекеттен  ажыратуунун, менчиктештирүүнүн жана ээлик кылуунун жалпы  
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башталыштары жөнүндө»2 мыйзамдын негизинде башталган. Бул мыйзамды турмушка 

ашыруу үчүн республикада  Мамлекеттик мүлктү башкаруу жана  ээлик кылууну колдоо 

боюнча  комитет түзүлгөн. 

       Кыргыз Республикасынын Конституциясында жер, анын байлыктары, токойлору, 

суулары жана башка табигый ресурстары,  маданий  жана тарыхый байлыктары 

менчиктештирилбей тургандыгы аныкталган. 

     Мыйзамга ылайык менчиктештирүү элдин, эмгек коллективдеринин даярдыктарына 

жараша, ошолордун кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлмөк. Тилекке каршы, 

менчиктештирүүнүн бул принциби  адегенде практика жүзүндө, кийин мыйзам тарабынан 

одоно бузулган. Республикада мамлекетик чиновниктер, ишкана, чарба жетекчилери 

тарабынан  алар каалагандай сатыла баштаган.  Өткөөл мезгилдеги башаламандыктан 

пайдаланып, көптөгөн көмүскө акционердик коомдор, фирмалар пайда болуп, карапайым 

элди ачыктан-ачык алдоого өтүшкөн.  Бийлигине жана байлыгына таянган адамдардын 

тобу гана мамлекеттик мүлктүн  орчундуу бөлүктөрүн ээлеп алууга же сатып жиберүүгө 

үлгүргөн. Менчиктештирүүнүн биринчи жана негизги баскычы элдин пайдасы үчүн  

жүргүзүлгөн эмес. Мамлекеттик мүлк комитети ишти өз деңгээлинде  уюштура 

албагандыктан, республикага, элге орду толгус материалдык зыян алып келген.  

Жарандык укуктар кемсинтилген. 

       Менчиктештирүүнүн жүрүшүндө орундарын сактоо жана өндүрүштү кеңейтүү 

жөнүндө эч кандай кам көрүлгөн эмес.  Миңдеген адамдар жумуш орундарынан ажырап 

көчөгө сүрүлгөн. Социалдык жактан жетишилген ийгиликтердин көбү жоюлган. 

Менчиктештирүү боюнча мыйзамдын  калктын айрым социалдык  катмарларга  

жеңилдиктерди берүү жөнүндө талабы эске алынган эмес. 

     Акционердик коомго айланган ишканалардын натыйжалуулугу начарлап аларда 

өндүрүштүн  деңгээли 40-55% га төмөндөгөн. Буга карабастан бул коомдордун 

жетекчилери өздөрүнө эң чоң айлыктарды чектешип, акциялардын көбүн сатып алышкан 

жана өздөрүн өндүрүштүн толук ээси катары сезишкен. 

       Менчиктештирүүдө кетирилген кемчиликтерди оңдоо үчүн 1994-жылы июнда  

Президент республиканын Прокуратурасына, Улуттук коопсуздук комитетине, Ички 

иштер министрлигине, Өкмөттүн алдындагы  Мамлекеттик  финансы  инспекциясына 

мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүнүн жүрүшүндө  кетирилген мыйзамсыз  иштерди 

                                                             
2 «Экономиканын тарыхы»  студенттер үчүн колдонмо окуу китеби 
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текшерүүнү тапшырган. Текшерүүдө менчиктештирүү мамлекеттик мүлк комитети 

тарабынан мыйзамды одоно бузуу менен жүргүзүлгөндүгү аныкталган. Ар бир үчүнчү 

объекттин баасы атайын төмөндөтүлүп, аукционсуз эле  айрым адамдарга  же 

коммерциялык түзүлүштөргө сатылган.  Анда иштеген эмгекчилердин кызыкчылыктары 

эске алынган эмес.  Менчиктештирүүнүн жүрүшүндө документтер  көп оңдолгон жана 

жасалмаланган. Мамлекеттик мүлк комитетинин айрым жетекчилери  кызмат абалынан 

одоно пайдаланышкан, паракорчулукка  жол берилген. Ушундай жагдайдан улам  

адамдардын мамлекеттик  бийликтен көңүлү сууп, дегеле бүтүндөй демократиялык  

реформаларга  ишенбей калышкан. 

 

 

 

2-бөлүм: Менчиктештирүүнүн этаптары 

      Менчиктештирүүнүн биринчи этабында (1991-1993-жж.)  коомдук чарбанын 32,6% 

менчиктештирилип, ишканалардын 17,5 % акционердик коомдорго өткөн. Өнөр жайдын-

39% , курулуштун-67,5 %, калкты турмуш-тиричилик жактан тейлөө тармагы-98,7%,  

соода жана коомдук тамак-аш-80,7% менчиктештирилип бүткөн. 

      Бул маанилүү иште кетирилген кемчиликтерди кайталабоо үчүн КР Президенти 

«Мамлекеттик жана финансылык тартипти чыңдоонун өзгөчө чаралары  жөнүндө»  Указ 

жана «Мамлекеттик  жана коммуналдык ишканаларды  аукциондо сатуу жөнүндө» эреже  

чыгарган. Буга ылайык Кыргыз Республикасында  1994-1995-жылдары мамлекеттик 

менчикти мамлекеттен ажыратып менчиктештирүүнүн жаңы программасы иштелип 

чыккан. Программа 1994-жылы январда Жогорку Кеңештин сессиясында  талкууланып 

кабыл алынган. 3 

     Ушундан баштап Кыргызстанда  менчиктештирүүнүн экинчи этабы  башталат. Бул 

мезгилде менчиктештирүү экономиканын түзүлүшүн  кайра курууга, жеке менчик 

ээлеринин катмарын калыптандырууга, ошол аркылуу рынок мамилелеринин реалдуу 

негизин түзүү максатын көздөгөн. Менчиктештирүүнүн жүрүшүндөгү башаламандык 

токтотулуп, бул иште айкындуулукка жол ачылган. Менчктештирүүнүн масштабы  жана 

темпи бир аз азайтылган. Программага ылайык мамлекеттик мүлктөр менчиктин 

                                                             
3 Ө.Ж. Осмонов А.С. Мырзакматов «Кыргызстан тарыхы» урунтуу учурлар 190-бет. 
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акционердик, жеке, аралашма жана башка түрлүрүнө айлана баштаган. Натыйжада 

республиканын экономикасынын 50 проценттен ашыгы мамлекеттик эмес ишканалар 

түзүп калган. 

      Жаңы программага ылайык  орто жана ири ишканалар менчиктештирүүнүн 

альтернативдүү варианттары менен жүргүзүлүп, жеке адамдарга же уюмдарга сатыла 

баштаган. Бул үчүн алуучу адегенде сатып ала турган ишкананын кийинки келечегин 

өзүнүн пландолбоорунда  ачык көрсөтүүсү талап кылынган.  

     Жаңы программада купондук жана качан аукциондорун өткөрүү иштери да такталган. 

Бирок карапайым элдин көпчүлүгү купон мамлекеттик мүлк комитети тарабынан  

бекемделген баалуу кагаз экендигин,  анын баасы өсөрүн түшүнгөн эмес. Ошондуктан 

көпчүлүк эл купондорун туура пайдаланууну  билишпей, болор-болбос  акчага  базарларда  

сатышкан.  Муну чогултуп алышкан ар кандай инвестициялык  фонддор пайда көрүшкөн. 

     1994-жылдын ортосунан Кыргызстанда  массалык менчиктештирүү башталат. Бул 

элдик менчиктештирүүнүн программасын Кыргызстандын өкмөтү, республиканын 

Мамлекеттик мүлк  фондусу АКШнын өкмөтү менен биргелешип иштеп чыккан. 1994-

жылдын аягына чейин  эл республикада  378 ишкана мамлекеттен  ажыратылып 

менчиктештирилген. Алардын ичинен 100 ишкана купондук аукциондордо сатылган.  40 

проценти колективдүү, 20 проценти  жеке менчикке сатылган,  27 проценти 

акциялаштырылган. Менчиктештирүү башталган 1991-жылдан баштап республикадагы   

10 миң мамлекеттик  ишкананын теңинен көбүрөөгү  менчиктештирилген.  Массалык 

менчиктештирүү 1996-жылга чейин жүргүзүлүп, бул мезгилде  көптөгөн адамдар  

купондук  аукциондор аркылуу менчик ээлери болуп калышкан. Натыйжада мамлекеттик  

сектор өнөр жайынын бүткүл продукциясынын 50 проценттен ашыгын чыгарып калган.  

 

Жаны агрардык саясат 

 

    Мурдагы колхоз-совхоз системасы оздорунун мумкунчулукторун толук пайдаланып 

буткондуктон, 80-жылдары эле алардын кобу жанбактылык маанайда болуп калышкан. 

Алардын мамлекетке карызы жылдан жылга оскон. Айыл чарбасын рынок экономикасына 

ылайыкташтыруу учун Кыргызстанда 1991-жылдан жер жана агрардык реформасы 

жургузуло баштаган. 1991-жылы ноябрда Президент айыл чарбасындагы мамилелерди 
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жонго салуу учун атайын Указ чыгарып, Указ боюнча 1992-жылы 1-декабрына чейин 

айылдыктарга жана шаардыктарга бардык региондордо жер участокторун болуп беруу 

белгиленген.4  

 

    1993-жылы 1-февралына чейин рентабелдуулугу 15-25 пайызды тузгон колхоздорду 

айыл чарба кооперативдерине айландыруу каралган. Реформага жетекчилик кылуу учун 

1991-жылы ноябрда эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин жетекчилиги 

менен Кыргыз Республикасынын жер реформасы боюнча мамлекеттик комиссиясы 

тузулгон. 1993-жылдын аягында 172 колхоз-совхоздор таркатылып, алардын ордуна 17,5 

мин дыйкан чарбалары, 197 кооперативдер, 120 майда ишканалар, 119 ассоциациялар 

жана 9 акционердик коомдор тузулуп, алар айыл чарба продукциясынын 52 пайызын 

ондурушкон.  

 

     Ушул жылдын июлунан айыл чарба продуктуларын мамлекет рынок баасында сатып 

ала баштаган. 1995-жылга карата дыйкан (фермер) чарбаларынын саны 21,1 минге жеткен. 

Булардын ичинен айрым чарбалар тез арада эле рынок мамилелерин оздештурушуп, 

ондурушту жолго коюуга жетишип, пайда коро баштаган. Бирок жаны типке откон 

копчулук чарбалар экономикасы ото кыйын абалга дуушар болушкан. Кыргызстандын 

айыл чарбасынын негизин тузгон мал чарбачылыгындагы абал да начарлап, 

республикадагы койдун башы кескин азая баштаган. 1994-жылы январда республиканын 

бардык чарбаларында 7,5 млн баш кой калган.  

 

      Ал эми 1995-жылы январга карата алардын саны 4,5 млнго тушкон. Реформа 

жургузулгон алгачкы беш жылда дыйканчылык да ото начарлап кеткен. Дан эгиндери 

менен,тоют осумдукторун айдоо 21-23 пайызга томондогон. 1994-жылы эгиндин дун 

жыйымы 1993-жылга салыштырганда 35 пайызга, дыйканчылыктын дун жыйымы 20 

пайызга ылдыйлаган. Жер жана агрардык реформанын жургузулушунун натыйжасында 

1991-1998-жылы Кыргызстандагы 515 колхоз, совхоз ж. б. айыл чарба ишканалары 

реформаланып, алардын базасында 54,5 мин жеке чарба, 367 айыл чарба кооперативи, 318 

коллективдуу дыйкан чарбалары, 47 акционердик коомдор жана 8 агрофирма тузулгон.  

                                                             
4 Ө.Ж. Осмонов  А.С. Мырзакматов «Кыргызстан тарыхы» окуу китеби 191-бет. 
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      1998-жылы 17-октябрда жерди жеке менчикке беруу жонундогу маселе референдумга 

коюлуп, копчулук элдин колдоосуна ээ болгон. Натыйжада, КМШ олколорунун ичинен эн 

биринчилерден болуп, Кыргызстанда жеке менчик киргизилген. Жер жана агрардык 

реформаны жургузуунун натыйжасында республиканын агро-оноржай комплексинде 

рынок мамилелеринин калыптанышы учун укуктук жана экономикалык негиздер 

тузулгон:  

-айыл чарбасында жеке, коллективдуу жана мамлекеттик менчикке негизделген коп 

укладдуу экономика тузулгон;  

-айыл чарба продукциясын ондуруудо, болуштуруудо жана керектоодо монополия 

жоюлган;  

-жеке менчиктин киргизилиши менен ондуруштун натыйжалуулугун которуу учун шарт 

тузулгон;  

-чарба жургузуунун алдынкы ыкмаларын, илимий-техникалык прогресстин 

жетишкендиктерин пайдаланууда, продукциялардын сапатын жакшыртууда 

конкуренцияга кенири жол ачылган;  

-дыйкандар менен фермерлердин продукция ондуруудогу жоопкерчилиги оскон, алардын 

чарбаны натыйжалуу жургузууго болгон кызыкчылыктары жогорулаган.  

    Жетишкендиктерге карабастан реформанын журушундо бир катар кемчиликтер 

кетирилип, кыйынчылыктар пайда болгон:  

-айыл чарбанын материалдык-техникалык базасы  

-техникалар, короо-сарайлар ж. б. булунуп талоонго учураган;  

-ондуруш кескин турдо томондоп, айыл чарбанын кирешеси азайган;  

-машиналарды, жабдууларды, урон, жер семирткичтерди, майлоочу жана куйуучу 

майларды алуу учун капитал жетишсиз болгон;  

-мурда пайдаланылып жургон копчулук жерлер иштетилбей калган;  

-айыл жеринде жумушсуздук жана жакырчылык куч алган;  
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-кол эмгек менен ондурулгон айыл чарба продукцияларын сатып откоруу кыйынчылыкка 

турган.  

       

     Агрардык онор жай комплексинин онугушун камсыз кылуу учун айрым мыйзамдар 

кайра каралып, Кыргыз Республикасынын «Жер жонундогу», «Кооперация жонундогу» 

жана «Дыйкан (фермер) чарбалары жонундогу» мыйзамдары иштелип чыгып, Жогорку 

Кенеш тарабынан 1999-жылы майда кабыл алынган.  

 

    Бул мыйзамдар республикасынын агро-онор жай чойросундо топтолгон маселелерди 

чочуудо, ондуруштук мамилелерди жонго салууда маанилуу укуктук негиз болуп калды. 

2000-жылдын 13-декабрында Кыргыз Республикасынын Президенти А. Акаевдин жер 

реформасына байланышкан мыйзамдарды озгортуу жонундогу сунушун Жогорку 

Кенештеги талкуудан кийин «Жер Кодексинен» жерди сатууга жана сатып алууга тыюу 

салган беш жылдык мараторий алынып ташталды.  

 

     Ал эми 2001-жылы август айында Кыргызстандын Окмоту айыл чарбасындагы жер 

участокторун сатуу, сатып алуу тартиби жонундо Жобону бекитти. Агрардык реформанын 

натыйжасында 2002-жылы айыл чарба продукцияларынын 90 пайызы жеке менчик 

чарбаларда ондурулгон. Ондурулгон продукциялардын 44 пайызы дыйкан жана фермер 

чарбаларга туура келген. 2003-жылы башында Кыргызстанда 240 мин дыйкан (фермер) 

чарбалары, 600 ар турдуу айыл чарба бирикмелери, анын ичинде 462 кооперативдер 

иштеген. Натыйжада, Кыргызстандын элинин азык-тулукко болгон талабын 

канааттандырууда ишенимдуулук камсыз болду. 

     Эгемендүү Кыргызстандын жалпы жер аянттары  19,6 млн га , анын ичинен айыл 

чарбасына жарактуу жер 10,6 млн га же 55,8 пайызын  түзөт. Жердин 44,2 пайызы  айыл 

чарбасына жараксыз.Айыл чарбасына  жарактуу жерлердин айдоосуна  (огороддорду  

эсептегенде) 12,3 процент, дың жерлерге 0,1процент, көп жылдык  өсүмдүктөргө 0,4 

процент чабындыга 1,7 процент ,табигый жайытка  85,6 процент туура келет.  

       Кыргызстандын эл чрбасынын негизин түзгөн айыл чарбасын өнүктүрмөйүнчө  

эгемендүү республикабыз эч качан алдыга жылбасы белгилүү. КМШ боюнча алганда 

айыл-кыштак калкы орто эсеп менен 30 проценттен ашпаса,бүгүнкү күндө 
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Кыргызстандын айыл-кыштактарында анын калкынын 60 проценттен ашыгы  жашайт. 

Кыргызстандын келечеги айыл чарбасынын өнүгүшүнө кандай денгээлде  байланыштуу  

экенин ушундан эле баамда болот.    

   Мурдагы колхоз-совхоз системасы өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланып 

бүткөндүктөн, 80-жж. эле алардын көбү жанбактылык маанайда болуп калышкан. 

Алардын мамлекетке карызы жылдан – жылга өскөн. Ошондуктан айыл чарбасын рынок 

экономикасына ылайыкташтыруу үчүн Кыргызстанда 1991-ж. баштап  жер жана агрардык 

реформасы жүргүзүлө баштаган. Реформаны жүргүзүүдө айрым реформаторлор адегенде 

эле колхоздорду жана совхоздорду таркатып, жерди жеке менчикке сатууну сунуш 

кылышкан. Бирок жерди сатууда жергиликтүү эл жерсиз калат деген сактануучулук бул 

саясатка жол берген эмес. 

    Жаңы агрардык саясат боюнча колхоздорду, совхоздорду, фермердик чрбаларды, 

ижаралык, кооперациялык чарбалардын бирдей иштешин камсыз кылуу; өткөөл мезгилде 

тамекиге, пахтага, этке, жүнгқ, жашылча-жемишке мамлекеттик монополияны сактоо; 

айылда майда бизнести, ишкердүүлүктүн бардык тармактарын ар тараптан өркүндөтүү 

жана башкалар  каралган. 

    Реформаны акырындык менен, жергиликтүү өзгөчөлүктөрдү, элдин мүдөөсүн, 

даярдыгын эске алуу менен жүргүзүү агрардык саясаттын негизги милдети эле. Адегенде 

экономикалык жактан өтө начар колхоз,  совхоздордун жерлерин алып, мураска калтыруу 

укугу менен дыйкандарга берүү, дыйкан чарбаларынын кеңири тармактарын түзүү 

каралган. 

     Реформанын жүрүшүндө бир катар кемчиликтерге орун берилип, айрым чарба 

жетекчилери тарабынан «Жер кодекси», «Жер реформасы», «Дыйкан чарбалары 

жөнүндөгү» мыйзамдар одоно бузулган.  Айыл чарбасынын материалдык-техникалык 

базасын талап-тоноого жол берилген. Натыйжада дыйкандардын кызыкчылыктары эске 

алынбай, укуктары четке кагылган.  Айыл чарба өндүрүшү кескин түрдө төмөндөп кеткен. 

Республиканын калкын  азык-түлүк менен камсыз кылуу начарлай баштаган. 

    1991-жылы ноябрда Президент айыл чарбасындагы мамилелерди жөнгө салуу үчүн 

атайын Указ5  чыгарылып, ал боюнча 1992-жылдын 1-декабрына чейин айылдыктарга 

жана шаардыктарга бардык региондордо жер участокторун бөлүп берүү белгиленген. 

1993-жылдын 1-февралына чейин рентабелдүүлүгү 15-25 процентти түзгөн колхоздорду  

                                                             
5 Интернет булактарынан 
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айыл чарба кооперативдерине айландыруу каралган.  Реформага жетекчилик кылуу үчүн 

1991-жылы ноябрда эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин жетекчилиги 

астында Кыргыз Республикасынын жер реформасы боюнча мамлекеттик комиссиясы 

түзүлгөн. 1993-жылдын аягында 172 колхоз жана совхоз таркатылып, алардын ордуна 17,5 

миң дыйкан чарбалары, 197  кооперативдер, 120 майда ишканалар, 119 ассоциациялар 

жана 9 акционердик коомдор түзүлүп, алар айыл чарба  продукциясынын 52 процентин 

өндүрүшкөн. Ушул жылдын июлунан баштап айыл чарба продуктуларын мамлекет рынок 

баасында сатып ала баштаган. 

     1995-жылга карата ркспубликасындагы  дыйкан чарбаларынын саны 21,1 миңге 

жеткен. Булардын ичинен  айрым чарбалар тез арада эле рынок мамилелерин 

өздөштүрүшүп, өндүрүштү жерге коюуга жетишип,  пайда көрө баштаган.  Тилекке 

каршы, жаңы типке өткөн көпчүлүк чарбалар экономикалык  өтө кыйын абалга дуушар 

болушкан. Мунун  себептери өтө көп эле.  Жер алган дыйкандардын көпчүлүгүнүн аны 

иштетүү үчүн техникасы,  үрөндөрү болгон эмес.   Агротехникалык  эрежелер 

колдонулбай калган.  Инфляциянын күч алышы кредит алган дыйкандарды оор абалга 

калтырган.  Жерди теңдеп бөлгөндө ар бир үй-бүлөгө  орто эсеп менен 1-3,5 га  жер туура 

келип, бул жерлерде түзүлгөн дыйкан чарбаларынын көпчүлүгү алсыз, конкуренцияга 

туруксуз майда чарбалар болуп калган. Көпчүлүк дыйкандар натуралдык чарба 

жүргүзүшүп, өз үй-бүлөсүн эптеп  бакканга жараган. 

    Үлүштөрүн  алган соң бытырап бөлүнүп кеткен чарбаларга караганда  дыйкан 

чарбалардын бирикмелери  чарба жүргүзүүдө өздөрүнүн натыйжалуулугун көргөзгөн.  

Алардын айрымдары кооперациялык      менчикти чыңдоо аркылуу эң ири өлчөмдөгү 

киреше алууга жетишишкен. 

    Кыргызстанда айыл чарбасынын негизин түзгөн мал чарбачылыгындагы абал да 

начарлап кеткен. 1992-жылга чейин республиканын айыл чарбасынын кирешесинин 35 

процентин  кой чарбасы берген. Бийик тоолуу райондордун кирешелеринин 95 проценти 

да ушул кой чарбасынан алынчу. Бул тармактын продукциясынын арзан баада 

сатылышына  карабай республика  жылына андан  0,5  млрд киреше алып турган. 

 

   Кыргызстандын өнөр жайы6 Кыргызстандын өнөр жайы Октябрь революциясына 

чейин жаңыдан эле түзүлө баштап, 1913-ж. эл чарбасында өнөр жай өндүрүшүнүн үлүшү 

                                                             
6 Интернет булактарынан 
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3% ды түзгөн. Кыргызстанда өнөр жай продукциясы киши башына революцияга чейинки 

жалпы Орусиядагыга караганда 16 эсе аз чыгарылган. Республиканын өнөр жайы 

кустардык өндүрүшкө негизделип, көбүнчө айыл чарба сырьелорун кайрадан иштеп 

чыккан (бардык өнөр жай продукциясынын 86,5%). 

     Кыргызстанда революцияга чейин кустардык типтеги 1 момпосуй фабрикасы, 2 пиво 

жана 2 булгаары заводу, мөмө ширесин чыгаруучу мастерской, 11 тегирмен жана май 

чыгаруучу ишканалары ж.б. иштеген. Алардын дүң продукциясынын наркы 175 мин 

сомду түзүп, жумушчулардын саны 150 кишиге гана жеткен. Республикада айыл чарба 

сырьесун алгач белендөөчү бир нече жөнөкөй менчик ишканалар, жүн жуугуч жана пахта 

тазалоочу ишканалар иштеген. анча чоң эмес, чакан 5 электр станциясы иштеп, алардын 

жалпы кубаттуулугу 265 кВт болгон. Кыргызстандын тоо-кен өнөр жайына алтын, 

озокерит жана темир купоросун казып алуу боюнча гана жеке менчик ишканалар болгон. 

Алардын кен байлыктары жакшы изилденбей, иретсиз пайдаланылган. Өлкөнүн 

аймагында көбүнчө убактылуу иштеген 6 кыш заводу, бир акиташ бышыруучу завод 

болгон. Отун өнөр жайынан республикада 27 көмүр шахтасында 871 жумушчу, 2 мунай 

промыселинде 55 жумушчу эмгектенген. Бул ишканалардын үлүшүнө республиканын 

бардык фабрика-заводдорундагы жумушчуларынын 59%ы жана продукциянын 50%ы 

туура келген. 

     Революциядан кийинки республиканын эл чарбасын кайрадан куруу иши өнөр жайды 

өнүктүрүүдөн башталган. Мында ири өнөр жай ишканаларынын курулушу, бай табигый 

ресурстардын ырааттуу пайдаланылышы, транспорт-экономикалык байланышынын 

жакшырышы, эмгек ресурстарынын өсүшү республикада өнөр жай өндүрүшүнүн тез 

өнүгүшүнө зарыл шарт түзгөн. 1913-1981-жылдары өнөр жай продукциясы 379 эсе 

көбөйгөн. 1940-1980-жылдары өлкөдө өнөр жай дүң продукциясынын жылдык оточо өсүү 

темпи 10,2%ы түзгөн. 1980-ж. коомдук дун продуктунун 55,6%ы өнөр жай үлүшүнө туура 

келген. Республиканын өнөр жайы жалпысынан 130 тармак жана тармакчалардан турган. 

Аларда өндүрүлгөн продукция түрлөрү көбөйгөн. Алсак, машина куруу тармагында эле 

продукциянын 200дөн ашуун түрүн чыгарылган. Өнөр жайдын өнүгүшү Кыргызстанда 

жумушчу күчүнүн көбөйүшүнө ынгайлуу шарт түзүп, 1980-ж. республикада 

жумушчулардын саны  197 миң (1913-ж. 2,5 миң) кишиге жеткен. Эл чарбасында 

эмгектенген жогорку билимдүү адистердин 11%ы, атайын орто билимдүүлөрдүн 20%ы 

өнөр жайында иштеген. 
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      Кийинки жылдары өндүрүштү рыноктук экономиканын талаптарына 

ылайыкташтыруунун натыйжасында өнөр жай өндүрүшүндө тармактык чоң өзгөрүүлөр 

болду. Мисалы, 1991-жылдан Республикада базар чөйрөсүн түзүүгө багытталган иш-

чаралар: ири ишканаларды структуралык жактан кайрадан уюштуруу жана жана 

менчиктештирүү программасы аткарылды.  

     1992-95-жылдары өнөр жай тармагында чоң масштабдагы менчиктештирүү 

жүргүзүлүп, 1991-жылы 9, 1992-жылы 108, 1993-жылы 146, 1994-жылы 59, 1995-жылы 

138, 1996-жылы 22. 1997-жылы 45, 1998-жылы 3, 1999-жылы 4 өнөр жай ишканалары 

менчиктештирилген. Менчиктештирүү базар шартына даярдыксыз эле жүргүзүлүп, 

ошондон улам жогорку адистешкен өнөр жай ишканалары токтоп калды, айрымдары 

күнүмдүк турмушка керектүү  жөнөкөй буюмдарды чыгарып калышты, кээси банкрот 

болуп жок болушту.  

       Өнөр жай продукциясын өндүрүү 1991-1995-жылдары улам төмөндөп отурган, 1995-

жылы 1990-жылга салыштырмалуу 32,8% га азайган. Өндүрүштүн көлөмүнүн төмөндөшү 

бардык өнөр жай тармактарында жүрдү. Экономикада ырааттуу жүргүзүлгөн базардык 

мамилени киргизүү азыркы учурда өнөр жайдагы абалды бир топ өзгөрттү. 1995-жылдан 

кийин түстүү металл, отун жана тамак-аш өнөр жайларында берилген чет элдик 

инвестициялардын эсебинен өнөр жайда өсүү тенденциясы башталды. 

     1996-жылдан 2000-жылга чейин өнөр жай продукциясын өндүрүү жыл сайын өсүп 

отурду. 1990-жылгы салыштырганда ал 1996-жылы 32,8%ды, 2000-жылы 62,4%ды түзгөн. 

   Сырье өндүрүүчү бардык тармактар боюнча өндүрүүнүн көлөмү 1990-жылга 

салыштырмалуу жалпы өнөр жай боюнча алгандагыга караганда жогору болгон жана отун 

өнөр жайында 74,8%ды, ал эми түстүү металлургияда 532,6% ды жана электр 

энергиясында 114,4% ды  түзгөн. 

   Түстүү металлургияда өндүрүштүн кескин өсүшү 1997-жылы алтын иштетүүчү 

"Кумтөр" ишканасынын ишке киргизилишине байланыштуу болгон. 

   Сырье өндүрүүчү  тармактардын үлүшү көбөйгөнү  менен 2000-жылы 1990-жылга 

салыштырмалуу машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайынын үлүшү 16,6% га, 

женил өнөр жайы 30,1% га жана тамак-аш өнөр жайы 18,0% га  азайган. 

     Керектөөчүлөрдүн суроо-талаптарынын өзгөрүшүнө, материалдык-техникалык 

жабдуудагы, даяр продукцияны өткөрүүдөгү кыйынчылыктарга, өнөр жай 
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ишканаларынын финансылык абалынын татаалдыгына байланыштуу мурдагы ири 

тармактар-машина куруу жана женил өнөр жайынын салыштырма салмагы дагы 

төмөндөдү. 

   Тармактык структурадагы өзгөрүүлөрдүн негизги себептери өндүрүштүн ар кыл 

деңгээлде төмөндөшү жана продукция баасынын өсүшү болуп саналат. 2000-жылы 

продукция өндүрүүнүн өсүш темпи 1999-жылга салыштырмалуу төмөнкүдөй болду: 

электр энергетикасы-122,0%, түстүү  металлургия-108,6%, курулуш материалдар өнөр 

жайы-104,7%, женил өнөр жайы-114,1% жана тамак-аш өнөр жайы-107,2%. 

    Буга карабастан 2000-жылдын ичинде жалпысынан өнөр жайы боюнча 53 ишкана 

иштеген эмес. Декабрь айында өнөр жайынын эн маанилүү продукцияларынын 267 

түрүнүн ичинен 114үн чыгаруу көбөйгөн, 103 ү төмөндөгөн, 50сү өндүрүлгөн эмес. 

 

2-бап Постсоветтик мезгилдеги эркин Кыргызстандын менчиктештирүү жараяны 

          

      Кыргызстан саясий көз карандысыздыкка жеткени менен экономикалык жактан башка 

мамлекеттерге көз каранды бойдон калган эле. Анткени республиканын өнөр жайы 

Союздун эл чарбасынын бирдиктүү комплексинде негизинен чийки заттарды жана жарым 

фабрикаттарды өндүрүүгө адистештирилип келген. Даяр продукциялар болсо өлкөнүн 

башка региондорунда чыгарылып, аны реализациялоодон түшкөн кирешелер ошол жакта 

калып калуучу. Союздун бузулушу менен экономикалык байланыштар үзүлүп, 

республика финансылык жана материалдык жактан өтө кыйын абалда калган. 

    1991-ж. аягында өнөр жай өндүрүшүнүн жылдык орточо өсүшү кескин төмөндөгөн, 

курулуш менен агрардык өнөр жай комплексине жумшалган каражаттар акталбай калган. 

Энергетика, көмүр, жеңил жана тамак-аш өнөр жайы, машина куруу тармагындагы 

пландар ишке ашкан эмес. 

    1992-ж.  январда Россия Федерациясы бааларды радикалдуу либералдаштырып, отун-

энергетика комплексинин, металл, машина куруу тармактарынын продукцияларынын 

баасын эркин коё берген. Натыйжада КМШнын бардык мамлекеттеринде, анын ичинде 

Кыргызстанда экономикалык кризис курчуган. Кыргызстанда, өндурүш 1992-ж. 27 

пайызга төмөндөгөн. Экономикалык мамилелер бузулуп, эл чарбасы бүлгүнгө учураган. 
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    Мына ушундай шартта 1992-ж. июлда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 

тогузунчу сессиясы Өкмөттүн 1992-1995-жж. эсептелген экономикалык реформаларынын 

Программасын талкуулап кабыл алган. Программада 1990ж. бери жүргүзүлуп келе жаткан 

экономикалык реформаны республиканын стратегиялык багытына ылайык өнүктүрүү 

каралган. Мамлекеттик программада менчиктештирүү, жер реформасы, калкты социалдык 

жактан коргоо, мамлекеттик инвестициялар боюнча конкреттүү милдеттер аныкталган. 

Негизги максат катары макроэкономикалык абалды жөнгө салуу, өндүрүштүн 

төмөндөшүн токтотуу, экономиканын өсө башташы үчүн шарт түзүү керек эле. Бул үчүн 

тармактар боюнча реформа жүргузүү, рыноктук баалардын ролун көтөрүү, 

монополияларды акырындык менен жоюп конкуренцияга жол ачуу, менчиктештирүү 

аркылуу мамлекеттин экономикалык шпкердүүлүккө кийлигишүүсүн азайтуу, товар 

өндүрүүчүлөрдүн ишине тике контролдук кылууну токтотуу каралган. Мындан тышкары 

бул программада товарлардын баасын аныктоодо мамлекеттин кийлигишүүсүн мүмкүн 

болушунча азайтуу белгиленген. 

    1993-ж.  аягына чейин өнөр жайдын 40-50 пайызын, курулуштун 50, айыл чарбасынын 

25—30, турак жайдын 70 пайызын жана тейлөө тармактарын 100 пайызга 

менчиктештирүү милдети коюлган. 

   Бул программа боюнча Кыргызстанда рынок мамилелери: менчиктештирүү, бааларды 

либералдаштыруу, экономикага мамлекеттин кийлигишүүсүн токтотуу, жеке менчик 

киргизүү, соода эркиндиги, экспорт жана импорт боюнча чектөөлөрдү жоюу, бирдиктүү 

кредит, финансы, акча жана салык саясаттарын бир мезгилде жургүзүү каралган. 

    Ошентип, Кыргызстан административдик-буйрукчул, пландуу экономикадан баш 

тартып, радикалдуу реформа аркылуу рынок мамилелерине тез өтүү жолун биротоло 

тандал алган. Ал үчүн биринчи кезекте коомдук менчикти мамлекеттен ажыратуу ишин 

тездетип, көп укладдуу, өзүн-өзү жөнгө салуучу экономиканы түзүү керек эле. Өндүрүш 

каражаттарынын ээси болмоюнча рынок мамилелерине өтүү мүмкүн эмес болчу. 

     Кыргызстанда менчиктештирүү иши 1991-ж. 20-декабрда Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кецеши кабыл алган «Кыргыз Республикасында менчикти мамлекеттен 

ажыратуунун, менчиктештирүүнүн жана ээлик кылуунун жалпы башталыштары 

жөнүндө» мыйзамдын негизинде башталган. Бул мыйзамды турмушка ашыруу үчүн 

республикада Мамлекеттик мүлктү башкаруу жана ээлик кылууну колдоо боюнча комитет  

“Мамлекеттик мүлк комитети” түзүлгөн. 
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    Мыйзамга ылайык менчиктештирүү элдин, эмгек коллективдеринин даярдыктарына 

жараша, ошолордун кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлмөк. Тилекке каршы, 

менчиктештирүүнүн бул принциби адегенде практика жүзүндө, кийин мыйзам тарабынан 

одоно бузулган. Республикада мамлекеттик чиновниктер, ишкана, чарба жетекчилери 

тарабынан алар каалгандай сатыла баштаган. Өткөөл мезгилдеги баш аламандыктан 

пайдаланып көптөгөн көмүскө акционердик коомдор, фирмалар пайда болуп, карапайым 

элди ачыктан-ачык алдоого өтүшкөн. Бийлигине жана байлыгына таянган адамдардын 

тобу гана мамлекеттик мүлктүн орчундуу бөлүктөрүн ээлеп алууга же сатып жиберүүгө 

үлгүргөн. Менчиктештирүүнүн биринчи жана негизги баскычы элдин пайдасы үчүн 

жүргүзүлгөн эмес. Мамлекеттик мүлк комитети ишти өз деңгээлинде уюштура 

албагандыктан республикага, элге орду толгус материалдык зыян алып келген. 

Граждандык укуктар кемсинтилген. 

    Менчиктештирүүнүн жүрүшүндө жумушчу орундарын сактоо жана өндүрүштү 

кеңейтүү жөнүндө эч кандай кам көрүлгөн эмес. Миңдеген адамдар жумуш орундарынан 

ажырап көчөгө сүрүлгөн. Социалдык жактан жетишилген ийгиликтердин көбү жоюлган. 

Менчиктештирүү боюнча Мыйзамдын, калктын айрым социалдык катмарларга 

женилдиктерди берүу жөнүндөгү талабы эске алынган эмес. 

    Текшерүүдө менчиктештирүү Мамлекеттик мүлк комитети тарабынан мыйзамды одоно 

бузуу менен жүргүзүлгөндүгү аныкталган. Ар бир үчүнчү объекттин баасы атайын 

төмөндөтүлүп, аукционсуз эле айрым адамдарга же коммерциялык түзүлүштөргө 

сатылган. Анда иштеген эмгекчилердин кызыкчылыктары эске алынган эмес. 

Менчиктештирүунүн жүрүшүндө документтер көп оңдолгон жана жасалмаланган. 

Мамлекетик мүлк комитетинин айрым жетекчилери кызмат абалдарынан одоно 

пайдаланышкан, паракорчулукка жол берилген. Ушундай жагдайдан улам адамдардын 

мамлекеттик бийликтен көнүлү сууп, дегеле бүтүндөй демократиялык реформаларга 

ишенбей калышкан. 

     Менчиктештирүүнүн биринчи этабында (1991-1993-жж.) коомдук чарбанын 32,6 

пайызы менчиктештирилип, ишканалардын 17,5 пайызы акционердик коомдорго өткөн. 

Өнөр жайдын 39, курулуштун 67,5 пайызы, калкты турмуш-тиричилик жактан тейлөө 

тармагы 98,7, соода жана коомдук тамак аш 80,7 пайызга менчиктештирилип бүткөн. 

   1994-ж. Кыргызстанда менчиктештирүүнүн экинчи этабы башталат. Бул мезгилде 

менчиктештирүү экономиканын түзүлүшүн кайра курууга, жеке менчик ээлеринин 

катмарын калыптандырууга, ошол аркылуу рынок мамилелеринин реалдуу негизин түзүү 
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максатын көздөгөн. Менчиктештирүүнүн жүрүшүндөгү баш аламандык токтотулуп, бул 

иште айкындуулукка жол ачылган. Менчиктештирүүнүн масштабы жана темпи бир аз 

азайтылган. Программага ылайык мамлекеттик мүлктөр менчиктин акционердик, жеке, 

аралашма ж. б. түрлөрүнө айлана баштаган. Натыйжада республиканын экономикасынын 

50 пайыздан ашыгын мамлекеттик эмес ишканалар түзүп калган. 

    1994-ж. ортосунан Кыргызстанда массалык менчиктештирүү башталат. Бул элдик 

менчиктештирүүнүн программасын Кыргызстандын өкмөтү, республиканын мамлекеттик 

мүлк фондусу АКШнын өкмөтү менен биргелешип иштеп чыккан. 1994-ж. аягына чейин 

эле республикада 378 ишкана мамлекеттен ажыратылып менчиктештирилген. Алардын 

100 купондук аукциондордо сатылган. 40 пайызы коллективдүү, 20 пайызы жеке 

менчикке сатылган, 27 пайызы акциялаштырылган. Менчиктештирүү башталган 1991-ж. 

баштап республикадагы 10 миң мамлекеттик ишкананын теңинен көбүрөөгү 

менчиктештирилген. Массалык менчиктештирүү 1996-ж. чейин жүргүзүлүп, бул мезгилде 

көптөгөн адамдар купондук аукциондор аркылуу менчик ээлери болуп калышкан. 

Натыйжада мамлекеттик эмес сектор өнөр жайынын бүткүл продукциясынын 50 пайыздан 

ашыгын чыгарып калган.  

Корутунду 

     Менчиктештируу  жараяны дээрлик коомдук стратификацияга абдан чоң таасир  

тийгизген  десек жаңылышпайбыз. 1992-2000-жылдарды кучагына алган бул жараяндын 

жүрүшүндө коомдо ар кандай кыйынчылыктар, түшүнбөөчүлүктөр келип чыккан, бир эле 

убакта андан да өтө кыска мезгилде мамлекеттин болгон материалдык байлыгын элге 

бөлүштүрүп берип коюу бул өтө кылдаттыкты жана эмгекти талап кылган иш болгон. 

Менчиктештирүү айрым үй-бүлөлөргө чынында оң таасирлерди берген, ал эми 

айрымдарына тескерисинче терс тасир тийгизгендиги белгилүү.  Жараяндын жүрүшүндө 

эл арасындагы атка минерлердин журум-турумдарынан  одоно мыйзам бузуулар жана баш 

ийбөөчүлүктөр келип чыккан. Талап тоноо сыяктуу чектен чыккан  иш-аракеттер да 

байкалган. Мамлекетке тиешелүү завод фабрикаларга чейин таланган. Албетте бул 

көрүнүш өлкөбүздүн экономикалык абалына оор  сокку уруу болгон.   
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