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Кыргыз Республикасынын  
Улуттук статистика комитети 

 
Экспресс-маалымат 
2020-жылдын 10-июну 
 

Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын январь-майындагы 
социалдык-экономикалык ¼н³г³³с³н³н  

негизги к¼рс¼тк³чт¼р³ 
(млн. сом) 

 Иш 
ж³з³нд¼ 

2020-ж. 
январь-майы  

2019-ж.1 
январь-
майына 

карата пайыз 
менен  

Маалымдама:  
2019-ж.1 

январь- майы  
2018-ж. 
январь- 

майына карата 
пайыз менен 

Айырма- 
чылык  
(+, - ), 

 пайыздык 
пункт 

Ички д³¾ продукт 
(алдын ала баалоо) 186 268,1 95,2 105,6 -10,4 
анын ичинде «Кумт¼р» кен 
казуу ишканаларын эсепке 
албаганда 160 651,9 93,6 101,6 -8,0 

Јн¼р жай продукциясынын 
(иштердин, кызмат 
к¼рс¼т³³л¼рд³н) к¼л¼м³ - 
бардыгы 123 850,2 99,82 117,82 -18,0 
анын ичинде «Кумт¼р» кен 
казуу ишканаларын эсепке 
албаганда 53 478,3 92,02 95,32 -3,3 

Пайдалуу кендерди казуу  6 908,7 113,02 128,22 -15,2 
Иштет³³ ¼нд³р³ш³  98 762,3 99,22 122,32 -23,1 
Электр энергия, газ, буу жана 
кондицияланган аба менен 
камсыздоо (жабдуу)  17 102,5 101,12 96,52 +4,6 

Суу менен жабдуу, тазалоо, 
калдыктарды иштет³³ жана 
кайра пайдалануучу чийки 
затты алуу 1 076,7 82,62 112,22 -29,6 

Айыл чарбасынын, токой 
чарбасынын жана балык 
уулоочулуктун д³¾ 
продукциясы  46 956,9 101,3 101,8 -0,5 

Каржылоонун бардык 
булактарынын эсебинен 
негизги капиталга инвестиция 
(капиталдык салымдар)  32 978,2 87,2 104,9 -17,7 

Курулуштун д³¾ продукциясы 32 959,1 92,6 105,1 -12,5 
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 Иш 
ж³з³нд¼ 

2020-ж. 
январь-майы  

2019-ж.1 
январь-
майына 

карата пайыз 
менен  

Маалымдама:  
2019-ж.1 

январь- майы  
2018-ж. 
январь- 

майына карата 
пайыз менен 

Айырма- 
чылык  
(+, - ), 

 пайыздык 
пункт 

Д³¾ жана чекене сооданын 
жалпы к¼л¼м³, автоунааларды 
жана мотоциклдерди о¾доо  138 178,1 86,2 104,4 -18,2 

   анын ичинде автоунааларды 
жана мотоциклдерди сатуудан 
тышкары чекене соода 76 076,6 86,1 103,8 -17,7 

Мейманканалардын жана 
ресторандардын кызмат 
к¼рс¼т³³л¼р³ 4 626,5 65,2 106,1 -40,9 

Транспорттун бардык т³р³ 
менен ж³кт¼рд³ ташуу, ми¾ 
тонна 9 005,8 74,4 102,6 -28,2 

Транспорттун бардык т³р³ 
менен ж³рг³нч³л¼рд³ ташуу, 
млн. адам  157,7 56,5 101,8 -45,3 

Почта жана чабарман 
ишмердигинин кызмат 
к¼рс¼т³³л¼р³ 249,8 82,3 95,4 -13,1 

Байланыш кызмат 
к¼рс¼т³³л¼р³ 8 661,1 100,8 90,7 +10,1 

Керект¼¼ бааларынын индекси  105,8 99,7 +6,7 
  - 2019-ж. декабрына карата 103,7    
  - 2019-ж. майына карата 107,2    
Катталган жумушсуздардын 
саны, ми¾ адам 77,8 94,6 128,0 -33,4 

Бир кызматкердин 
номиналдык орточо айлык 
эмгек акысы3, сом 17 709 112,54  103,45 +9,1 

Тышкы соода ж³г³рт³³6 1 753,9 78,94 96,75 -17,8 
  анын ичинде ЕАЭБге м³ч¼ 
мамлекеттер 764,5 91,9 98,1 -6,2 

Экспорт, млн. АКШ доллары  640,0 102,74 113,25 -10,5 
  анын ичинде ЕАЭБге м³ч¼ 
мамлекеттер  164,9 82,6 97,2 -14,6 

Импорт, млн. АКШ доллары  1 113,9 69,64 91,55 -21,9 
  анын ичинде ЕАЭБге м³ч¼ 
мамлекеттер  599,6 94,8 98,4 -3,6 

_______________________________ 
1 Айрым к¼рс¼тк³чт¼р такталды. 
2 Физикалык к¼л¼мд³н индекси. 
3 2020-ж.январ-апрели (чакан ишканаларды эсепке албаганда). 
4 2020-ж. январ-апрели 2019-ж январ-апрелине карата пайыз менен. 
5 2019-ж январ- апрели 2018-ж январ- апрелине карата пайыз менен. 
6 2020-ж. январ- апрели. 
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Кыргыз Республикасынын 2020-жылдын январь-майында 
экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнүн 
жыйынтыктарына кыскача түшүндүрмөлөр 

 Өнөр жай. 2020-жылдын январь-майында өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмүнүн 
төмөндөшү тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүшүнүн көлөмүнүн (65,9 
пайызга), жыгач жана кагаз буюмдарынын өндүрүшүнүн (25,4 пайызга), резина 
жана пластмасса буюмдарынын, башка металл эмес минералдык продуктуларынын 
өндүрүшүнүн (21,9 пайызга), текстиль өндүрүшүнүн, кийим, бут кийим, тери жана 
териден жасалган буюмдар өндүрүшүнүн (13,3 пайызга), ошондой эле тамак-аш 
азыктарын (анын ичинде суусундуктарды) жана табак буюмдарды өндүрүүнүн (4,0 
пайызга) кыскарганы менен шартталды.  

Ошону менен бирге,  пайдалуу кендерди казуунун (13,0 пайызга), негизги 
металлдар жана даяр металл буюмдарынын өндүрүшү (8,6 пайызга), химиялык 
продукциялардын (6,5 пайызга) көбөйгөнү белгиленди.  

«Кумт¼р» кен казуу ишканаларын эсепке албаганда  өнөр жай өндүрүшүнүн 
көлөмү 8,0 пайызга төмөндөдү. 

Айыл чарба. Айыл чарба продукцияларынын дүң чыгарылышынын 
көлөмүнүн 2019-ж. январь-майына салыштырмалуу өсүшү өсүмдүк өстүрүүчүлүк 
(3,5 пайызга) жана мал өстүрүүчүлүк (1,3 процента) продукцияларды өндүрүүнүн 
көбөйүшү менен камсыздалды.  

Курулуш. 2019-жылдын январь-майына салыштырмалуу негизги капиталга 
инвестициялардын көлөмүнүн азайышы, каржылоонун ички булактарынын (на 10,8 
пайыз), ошондой эле тышкы булактардын (на 18,0 пайыз) төмөндөшүнүн эсебинен 
белгиленди.  

Негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн кыскарышы иштетүү 
өндүрүшүнүн, электроэнергия, газ жана буу менен камсыздоо (жабдуу), суу менен 
камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү, дүң жана чекене соода, транспорт 
ишмердиги жана жүктөрдү сактоо, мейманканалар жана  ресторандар, маалымат 
жана байланыш, чөйрөсүндө, саламаттыкты сактоо, башка тейлөө ишмердиги, 
ошондой эле турак жай объекттеринин курулушунда белгиленди.  

2020-жылдын январь-майында инвестициялардын негизги көлөмү (алардын 
жалпы көлөмүнөн 84 пайыздан ашыгы) пайдалуу кендерди казуу, электроэнергия, 
газ жана буу менен камсыздоо (жабдуу), дүң жана чекене соода, транспорт 
ишмердиги жана жүктөрдү сактоо,  ошондой эле турак жай  объекттеринин 
курулушуна багытталды.  

Соода. Дүң жана чекене соода жүгүртүүнүн, автоунааларды жана 
мотоциклдерди оңдоонун 2019-ж. январь-майына салыштырмалуу кыскарышы, 
негизинен, дүң сооданын (12,5 пайызга) жана чекене сооданын (13,9 пайызга), 
ошондой эле мотор майларынын чекене сооданын көлөмүнүн (13,3 пайызга) 
азайганы менен шартталды. 

Баалар. 2020-жылдын январь-майында өткөн жылдын декабрына  
салыштырмалуу) жалпы республика боюнча  керектөө бааларынын өсүшү 3,7 
пайызды түздү. Ушул эле учурда, тамак-аш азыктарына жана алкоголсуз 
суусундуктарга баалар жылдын башынан тартып 7,6 пайызга, алкоголдук 
ичимдиктерге жана тамекиге 5,2 пайызга, кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтери -  0,1 
пайызга өстү, ал эми азык-түлүк эмес товарлардын баалары, тескерисинче,  0,7 
пайызга төмөндөдү. 

Жылдын башынан тартып керектөө бааларынын жана тарифтеринин 
максималдуу өсүүсү Талас облусунда (5,8 пайыз) катталды, бул баалардын тамак-
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аш азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга (13,0 пайызга) көбүрөөк 
жогорулаганы менен шартталды.  

Үстүбүздөгү жылдын майында өткөн айга салыштырмалуу жалпы республика 
боюнча  керектөө бааларынын жана тарифтеринин 1,2 пайызга төмөндөөсү 
белгиленди, бул баалардын тамак-аш азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга - 
2,3 пайызга, азык-түлүк эмес товарларга - 0,5 пайызга төмөндөгөнү менен 
шартталды. Ушул эле учурда, алкоголдук ичимдиктерге жана тамекиге болгон 
баалар, ошондой эле калкка көрсөтүлө турган кызматтарга карата тарифтер өткөн 
айдын денгээлинде калды.  

2020-жылдын майында өткөн айга салыштырмалуу, Ош облусунан (анда 0,1 
пайызга жогорулаган) башка, республиканын бардык аймактарында баалар 
төмөндөдү, ал эми Баткен облусунда тамак-аш азыктарына жана алкоголсуз 
суусундуктарга баалар 0,3 пайызга өстү. Үстүбүздөгү жылдын майында кызмат 
көрсөтүүлөргө карата тарифтер, бардык аймактарда, Талас облусунан башка, 
негизинен, өткөн айдын денгээлинде калды, ал эми Талас облусунда алар 0,1 
пайызга жана Чүй облусунда (0,2 пайызга) жогорулады.    

Эмгек акы. 2020-жылдын январь-апрелинде эсептелген орточо айлык эмгек 
акынын 2019-жылдын январь-апрелине салыштырмалуу өсүү темпи транспорт жана 
жүктөрдү сактоо ишмердиги чөйрөсүндөгү, ошондой эле кыймылсыз мүлк менен 
болгон операциялар чөйрөсүндөгү ишканалар менен уюмдардан башка, 
экономикалык ишмердиктин бардык түрүндөгү ишканаларда жана уюмдарда 
жогорулаганы байкалды. 

Ушул мезгил ичинде орточо айлык эмгек акынын өсүү темпинин билим 
берүү (26,4 пайыз), кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик (18,9 пайыз), 
суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана экинчи чийки затты 
алуу (16,6 пайыз), мейманканалар жана ресторандар ишмердиги (15,2 пайыз), 
пайдалуу кендерди казуу (14,7 пайыз), мамлекеттик башкаруу жана коргоо; 
милдеттүү социалдык камсыздоо (14,6 пайыз), административдик жана көмөкчү 
ишмердик (13,8 пайыз), ошондой эле курулуш (13,5 пайыз) чөйрөлөрүндө эң 
олуттуу жогорулаганы байкалды. 

Тышкы экономикалык ишмердик. 2020-жылдын январь-апрелинде экспорттук 
жөнөтүүлөрдүн көлөмү өткөн жылдын январь-апрелине салыштырмалуу көбөйүшү 
алтындын экспортунун 32,8 пайызга өсүшү менен шартталды, республиканын 
экспорттук жөнөтүүлөрдүн жалпы көлөмүндөгү анын үлүшү 2019-жылдын тиешелүү 
мезгилине салыштырмалуу 41,1 пайыздык пункттан 53,1 пайыздык пунктка чейин 
көбөйдү.  

Ошондой эле, кагаздарды, картон жана кагаздан жасалган буюмдарды 
жөнөтүүлөр - 5,2 эсеге, сүт жана сүт азыктарын - 1,7 эсеге, жемиштерди жана 
жаңгактарды - 1,6 эсеге, булгаарыдан жасалган буюмдарды - 37,5 пайызга, электр 
машиналары жана жабдуулары - 23,5 пайызга, жабдуулар жана механикалык 
түзүлүштөр - 14,8 пайызга, чийки мунайзатты - 10,3 пайызга, трикотаж 
кийимдерин - 6,4 пайызга, пластмасса жана андан жасалган буюмдар - 1,7 пайызга 
өстү. 

Муну менен катар, экспорттук жөнөтүүлөрдүн көлөмдөрү химиялык жиптер 
жана булалар - 10,4 эсеге, эт жана эттен жасалган азык субпродуктуларынын - 9,0 
эсеге, жер семирткичтер - 7,3 эсеге, жездин сыныктары жана калдыктары - 7,2 
эсеге, алюминийдин сыныктары жана калдыктары - 7,2 эсеге, тамеки жана тамеки 
буюмдары - 5,6 эсеге, керамика буюмдары - 4,3 эсеге, бут кийим - 3,7 эсеге, 
цемент - 3,4 эсеге, текстиль кийимдери - 3,4 эсеге, жылмаланган айнектердин - 1,6 
эсеге, пахта булалары - 1,6 эсеге,  автоунаа жана тракторлор үчүн тетиктер жана 
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запас бөлүктөрү - 17,7 пайызга, жашылчалар - 12,8 пайызга, баалуу металлдардын 
рудалары жана концентраттары - 5,0  пайызга төмөндөгөнү байкалды.  

Импорттук түшүүлөрдүн көлөмүнүн 2019-жылдын январь-апрелине 
салыштырмалуу төмөндөшү таш көмүрдү киргизүү - 6,2 эсеге, булгаарыдан 
жасалган буюмдарды - 5,4 эсеге, бут кийим - 3,9 эсеге, керамика буюмдары - 3,0 
эсеге, кийим жана кийимге тиешелүү буюмдарынын - 2,7 эсеге, жыгач жана андан 
жасалган буюмдарды - 2,5 эсеге, дан азыктары - 2,1 эсеге, электр машиналары 
жана жабдуулары - 2,0 пайызга, химиялык жиптер жана булалар - 2,0 эсеге, кант 
жана канттан жасалган азыктар - 1,8 эсеге, жер семирткичтерди - 33,7 пайызга, 
пластмасса жана андан жасалган буюмдар - 25,6 пайызга, самын, жуучу жана 
жалтыратуучу каражаттар - 17,9 пайызга, эт жана эттен жасалган азык 
субпродуктуларынын - 12,3 пайызга, жемиштерди жана жаңгактарды - 11,6 
пайызга, чийки мунайзат продуктулар - 10,0 пайызга, фармацевтикалык 
продукцияларды - 3,9 пайызга ташып кирүүнүн азайганы менен шартталды.   

Ошол эле учурда, ташылып келинген кара металлдардын - 2,6 эсеге, 
жашылчалардын - 2,2 эсеге, буудай унунун - 1,6 эсеге, жаратылыш газынын - 20,4 
пайызга, автоунаа жана тракторлор үчүн тетиктер жана запас бөлүктөрүнүн - 12,9 
пайызга, тамеки буюмдарынын - 10,7 пайызга, резина жана андан жасалган 
буюмдардын  - 6,2 пайызга өсүшү белгиленди. 

Республиканын ЕАЭБдин мүчө мамлекеттери менен өз ара соодасынын көлөмү 
2020-ж. январь-апрелинде 764,5 млн АКШ долларын түздү жана 2019-жылдын 
январь-апрелине салыштырмалуу 8,1 пайызга төмөндөдү.   

ЕАЭБ өлкөлөрүнө экспорттук жөнөтүүлөрдүн 17,4 пайызга азайышы,  
негизинен, алюминийдин сыныктары жана калдыктары - 9,6 эсеге, баалуу 
металлдын сыныктары жана калдыктары - 8,0 эсеге, жездин сыныктары жана 
калдыктары - 5,1 эсеге, бут кийим - 3,7 эсеге, текстиль кийимдери- 3,5 эсеге, пахта 
булалары - 2,2 эсеге, жылмаланган айнектердин - 1,9 эсеге, автоунаа жана 
тракторлор үчүн тетиктер жана запас бөлүктөрү - 16,9 пайызга, баалуу 
металлдардын рудалары жана концентраттары - 12,8  пайызга төмөндөгөнү менен 
шартталды. 

Ушул эле учурда, экспорттун сүт жана сүт азыктарынын - 1,8 эсеге, 
жемиштер жана жаңгактар - 1,6 эсеге, булгаарыдан жасалган буюмдарды - 38,7 
пайызга, жашылчалар - 15,6 пайызга, пластмасса жасалган таралар - 11,7 пайызга, 
трикотаж кийимдери - 6,6 пайызга экспорттун өскөнү байкалды.   

ЕАЭБдин өлкөлөрүнөн импорттук түшүүлөрдүн 5,2 пайызга төмөндөөсү, 
негизинен, таш көмүрдүн - 6,2 эсеге, жыгач жана андан жасалган буюмдардын - 
2,8 эсеге, дан эгиндери - 2,4 эсеге, суюлтулган газ - 2,2 пайызга, шоколад жана 
башка какао камтылган тамак-аш продуктулары - 25,5 пайызга, күнкарама 
майынын - 24,9 пайызга, азот жер семирткичтери - 21,6 пайызга, нан жана ундан 
жасалган кондитердик азыктар - 16,3 пайызга, кара металлдын - 14,0 пайызга, 
муназайзат продуктуларынын - 8,9 пайызга азайганы менен шартталды.    

Муну менен катар, жашылчалардын - 4,9 эсеге, буудай унунун - 1,6 пайызга, 
дары-дармек каражаттарынын - 10,8 пайызга, кара металлдан жасалган 
буюмдардын - 3,9 эсеге, жаратылыш газынын - 21,3 пайызга клип түшүүсүнүн  
өскөнү байкалды. 

ЕАЭБдин мүчө-мамлекеттери менен республиканын өз ара соодасынын эң 
көп үлүшү Россияга (69,7 пайызы) жана Казакстанга (28,5 пайызы) туура келди. 



 [Введите текст] [Введите текст] [Введите текст] 

 
 

 

Кыргыз Республикасынын негизги социалдык-экономикалык 
к¼рс¼тк³чт¼р³н³н ¼зг¼р³³с³ 

 
Ички д³¾ продукт      «Кумт¼р» кен казуу ишканаларын эске  
(мурунку жылдын тийишт³³      албагандагы ички дүң продукт 
мезгилине карата пайыз менен)    (мурунку жылдын тийишт³³ 
          мезгилине карата пайыз менен) 

 
 
£н¼р жай продукциясы      «Кумт¼р» кен казуу ишканаларын эске  
(мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине    албагандагы ¼н¼р жай продукциясы 
карата пайыз менен)              (мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине 
         карата пайыз менен) 

 
 

 
Айыл чарбасынын д³¾ продукциясы    Негизги капиталга инвестиция  
(мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине       (мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине 
карата пайыз менен)         карата пайыз менен) 
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Керект¼¼ бааларынын индекси 

(мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине   (мурунку жылдын декабрына  
карата пайыз менен)                                          карата пайыз менен) 
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Номиналдык орточо айлык эмгек акы   Реалдуу эмгек акы 
(сом)       (мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине 

      карата пайыз менен) 
 

 
 

 
Импорттун к¼л¼м³      Экспорттун к¼л¼м³ 
(мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине             (мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине 
карата пайыз менен)              карата пайыз менен) 
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ЕАЭБге м³ч¼ мамлекеттерден болгон   ЕАЭБге м³ч¼ мамлекеттер менен болгон 
импорттун к¼л¼м³       экспорттун к¼л¼м³ 
(мурунку жылдын тиешел³³ мезгилине     (мурунку жылдын тиешел³³ мезгилине 
карата пайыз менен)      карата пайыз менен) 
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Д³¾ жана чекене соода ж³г³рт³³ 
(мурунку жылдын тийишт³³ мезгилине карата пайыз менен) 
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