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Abstract
This article comparatively analyzed the contribution of the “Dordoi” market and gold mining
company “Kumtor”, which are be considered the main locomotives of the Kyrgyz economy in the
country's socio-economic development. As a result, it was found that in many indicators the
contribution of “Dordoi” is much higher than that of the “Kumtor”. On employment 20 times, on
exports 1.5-2 times, on added value about 2 times and on the contribution to the state budget is
about 1.5-2 times. It should be noted that the analysis was based on approximate calculations by the
World Bank specialists. From this it can be concluded that the main problem is the lack of
accounting and systematic statistics of the “Dordoi” market.
Keywords: “Dordoi” market, “Kumtor” company, contribution to the economy.
Аннотация
В данной статье представлен сравнительный анализ вклада рынка «Дордой» и
золотодобывающей компании «Кумтор», которые являются локомотивом кыргызской
экономики, в социально-экономическое развитие страны. В результате было установлено,
что по многим показателям вклад «Дордоя» гораздо выше, чем вклад «Кумтора». По
занятости – в 20 раз, по экспорту – в 1,5-2 раза, по добавленной стоимости – приблизительно
в 2 раза, по вкладу в госбюджет – примерно в 1,5-2 раза. Следует отметить, что анализ
опирался на приблизительные расчеты специалистов Всемирного банка. Из этого можно
заключить, что основной проблемой является отсутствие учета и системной статистики по
рынку «Дордой».
Ключевые слова: рынок «Дордой», компания «Кумтор», вклад в экономику.
Кыргызстан экономикасы көп өлкөлөргө салыштырмалуу кичинекей экономика
болгондуктан жана эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында мурдакы көптөгөн өнөр-жай
өндүрүшү токтоп калгандыктан, негизинен үч чоң булакка таянууда деп айтсак болот.
Биринчиси, чет өлкөдө, өзгөчө Россияда иштеген мигранттар, «Кумтөр» ишканасы жана
Дордой базары. Албетте, мындан тышкары, дагы көптөгөн жергиликтүү жана чет өлкөлүк
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ишканалар да аздыр же көптүр экономикага өз салымын кошуп жатышат. Бул эмгекте
Дордой менен Кумтөрдүн экономикага салымдарын салыштырып карап көрүү максат
кылынды. Бирок Дордой боюнча, статистикалык маалыматтарды табуу чоң маселе
болгондуктан, Дүйнөлүк банк тарабынан 2008-2009-жылдары жүргүзүлгөн изилдөөлөр гана
негиз алынды. Ал эми «Кумтөр» алтын кени боюнча маалыматтар болсо компаниянын
сайтынан алынды.
Таблица 1 – Кумтөр компаниясынын
экономикасына жалпы салымы (млн. долл.)

1994-2015-жж.

аралыгындагы
2015-ж.

Кыргызстан

1994-2015-жж.

Салык, бажы ж.б. милдеттүү төлөмдөр

98,708

898,626

КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр

17,049

149,890

Ысык-Көл областын өнүктүрүү фондуна взнос

7,149

50,045

Лицензиялар жана уруксат берүүлөр үчүн төлөм

0,269

3,056

Экологиялык төлөмдөр жана Курчап турган чөйрөнү коргоо
агенттигинин пайдасына которуулар

0,310

4,679

«Кыргызалтын» ААКсынын пайдасына төлөмдөр

0,298

12,347

Аффинаж үчүн төлөмдөр

3,310

47,076

–

86,000

Дивиденддер

9,616

86,218

Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар:
– товарлар жана кызматтар

42,519

690,207

4,472

61,174

12,633

153,639

1,867

41,149

–

41,612

56,026

569,955

–

0,744

Билим берүүнү колдоо, стипендиялар жана окутуу

0,504

5,153

Демөөрчүлүк жардам жана туруктуу өнүктүрүү долбоорлору

2,008

27,417

Өкмөткө социалдык долбоорлорду жүзөгө ашырууда жардам

–

31,000

Жергиликтүү жамааттарга төлөмдөр боюнча макулдашуу

–

4,400

256,728

2 964,39

«Центерранын» акцияларын сатуудан алынган каражат

– азык-түлүк
КРнын инфраструктурасына тиешелүү төлөмдөр:
– электр энергиясы
– кен ишканасынан сырткары жолдорду жакшыртуу жана
тейлөө
– «Тамга – Кумтөр» ЭБЛ
КГКнын кызматкерлеринин таза эмгек акысы
Санатордук дарылануу

Жалпысынан

Булак: http://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2016/04/Basic_Operating_Results_2015_kg.pdf,
14.11.2016.
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«Кумтөр» компаниясынын өзүнүн эсептөөлөрү боюнча, жалпысынан компания иштеген
1994-2015-жж. аралыгындагы Кыргызстан аймагындагы төлөмдөрү 2,96 миллиард доллардан
ашкан. Бул периоддо болжолдуу эсептөөлөр боюнча, компаниянын алтын сатуудан тапкан
кирешеси 7,49 миллиард долларды түзгөн. Бул чоңдуктардын жылдар боюнча динамикасы
сүрөт 1де чагылдырылды.

Сүрөт 1. Кумтөр компаниясынын экономикага салымынын жылдар боюнча динамикасы
(млн. АКШ доллары)
Булак: Кумтөр компаниясынын сайтындагы маалыматтардын негизинде толукталып түзүлдү.

Бул жерде Кыргызстанга жасалган төлөмдөр компаниянын өзүнүн эсептөөлөрүнөн алынса,
жылдар боюнча кирешенин көлөмү болсо компания берген маалыматтардын негизинде, б.а.
алтындын жылдар боюнча орточо бааларын ошол жылдардагы сатылган алтындын көлөмүнө
көбөйтүү аркылуу табылды.
Эсептөөлөр боюнча, Кумтөрдүн Кыргызстанга жасаган бүт төлөмдөрүнүн (анын ичинде
эмгек акы, салыктар сыяктуу таблица 1де көрсөтүлгөн бүт төлөмдөр бар) жалпы кирешедеги
үлүшү 40%ды гана түзгөн.
1997-2015-жылдардын аралыгында компания жалпысынан 1,93 миллиард долларлык
капиталдык салым жасаган жана геологиялык чалгындоого болсо жалпысынан 128,5
миллион доллар каражат жумшаган. Булардын баарын кемиткенде, компания болжол менен
2,5 миллиард доллар пайда алып кеткен дегенге болот. Башкача айтканда, жалпы
кирешелердин 1/3и компаниянын таза пайдасын түзүүдө. Калган 2/3си капиталдык
салымдарга жана Кыргызстандын экономикасына салым кошууда.
«Кумтөрдүн» Кыргызстанга жасаган жалпы төлөмдөрүнүн компаниянын жалпы
кирешесиндеги үлүшү 2001-жылга чейин 20%дан төмөн болсо, 2002-жылдан бери 3040%дын тегерегинде болууда (сүрөт 2). Болгону үч жыл гана 50%дан ашкан. Алардын
арасынан 2004-жылы акцияларды сатуудан түшкөн 86 миллион долларлык киреше
кошулганы үчүн кескин жогорулоо болгон. Аны кошпогондо, 2004-жылы Кыргызстанга
жасалган төлөмдөрдүн кирешедеги үлүшү 48,5%ды түзгөн.
«Кумтөр» компаниясынын сайтындагы маалыматтар боюнча, 2016-жылдын 1-октябрына
карата бул компанияда туруктуу эмгектенген жумушчулардын саны 2519ду түзгөн. Анын
2442си Кыргызстандын, 77си болсо чет өлкөлөрдүн жарандары. Мындан тышкары, кенде
иштеген подряддык ишканаларда 440 жумушчу эмгектенүүдө. Башкача айтканда, компания
жалпысынан 2959 кишини жумуш менен камсыз кылууда. Ал эми Дордойдо болсо 2006жылы жүргүзүлгөн болжолдуу эсептөөлөр боюнча 50 миңге жакын адам жумуш менен
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камсыз болгон (Kaminski, 2008:15). Дүйнөлүк банктын бир изилдөөсү да ушундай эле
жыйынтыкка келген, бирок кээ бир толуктоолорду жасаган. Тагыраак айтканда, Дүйнөлүк
банктын 2009-жылы жүргүзүлгөн изилдөөлөрү боюнча, Дордойдо жалпысынан 25305 сатуу
орундары (анын ичинде 22280 контейнер, 650 прилавка, 2375 бутик) болгон. Орто эсеп
менен контейнер жана бутикте экиден, ал эми прилавкада болсо бирден сатуучу иштейт деп
эсептегенде, Дордойдо болжол менен 50 миң адам иштейт. Мындан тышкары, акча
алмаштыруу жайлары, кийим реставрация жайлары, терминалдарда иштегендерди жана
тамак-аш, суусундук саткандар ж.б. кошкондо, жалпысынан болжол менен 100 миңдей адам
эмгектенүүдө (WB, 2009а:9). Бишкек шаарындагы жалпы жумуштуулуктагы Дордойдун
үлүшү 2008-жылы 7,8%ды түзгөн (WB, 2009b:10). Дагы бир эсептөө боюнча, Бишкек
шаарындагы 375 миң жумуш ордунун 13%ы, б.а. 50 миңи Дордойго туура келген (Kaminski,
2008:16). Башкача айтканда, Бишкек шаарындагы жумуш орундарынын 8-13%ы Дордойго
туура келет деп айтканга болот.

Сүрөт 2. Кумтөр компаниясынын Кыргызстанга жасаган төлөмдөрүнүн жалпы кирешедеги
үлүшү (%)
Жалпысынан Дордойдун жумуштуулукка салымы Кумтөргө караганда 20 эсеге жогору.
Дагы бир белгилей кетчү жагдай, изилдөөчүлөрдүн байкоосу боюнча, сатуучулардын 7080%ы, б.а. 35-40 миңи аялдар болгон (WB, 2009а:8). Башкача айтканда, өзгөчө аялдардын
жумуш менен камсыз болушунда Дордойдун ролу чоң.
Бирок, Дордойдун эмгек акы фонду 2006-жылы болжол менен 65 млн долларды түзсө
(Kaminski, 2008:16), 2015-жылы «Кумтөрдүн» жумушчуларга төлөгөн таза эмгек акылары 56
млн долларды түзгөн. Башкача айтканда, Дордойдо кошумча нарк аз болгондуктан, ал жерде
иштегендердин кирешелери да салыштырмалуу төмөн болууда. Мындан тышкары,
кирешелерде да абдан чоң айырмалар бар деп айтууга болот. Сатуучулардын эмгек
акыларындагы айырмалар да бул абалды тастыктайт. Мисалы, 2009-жылы Дордойдо сатуучу
катары иштегендердин эмгек акысы контейнердин жайгашкан жерине жараша 4000 сомдон
18000 сомго (100-420$) чейин болгон (WB, 2009а:9). «Кумтөрдө» болсо Кыргызстан
жарандары менен чет өлкөлүк жарандардын эмгек акыларында эле чоң айырма болбосо,
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Кыргызстан жарандарынын эмгек акылары, б.а. кирешелери бири-биринен өтө көп
айырмаланбайт деп айтууга болот.
Мамлекеттик бюджетке салымдарын салыштыра турган болсок, Дордойдон орточо
жылына 6-7 млн АКШ доллары өлчөмүндө салык чогултулса, 2015-жылы «Кумтөрдүн»
салык, бажы ж.б. милдеттүү төлөмдөрү 98,7 млн долларды түзгөн. Бул боюнча, Дордой
базарына келген товарлардан түшкөн бажы салыктарынын жалпы өлчөмү белгисиз
болгондуктан, так салыштыруу жасоо кыйын. Бирок болжолдуу эсептөөлөр боюнча
төмөнкүдөй: 2015-жылдын бюджет долбоорунда «эл аралык соода жана операциялардан
алынчу салыктар» 15 млрд сом деп көрсөтүлгөн, бул көрсөткүч 2016-жылы да ушундай эле
болгон. Бул болжол менен 217 млн долларды түзөт. Бул салыктык кирешелердин маанилүү
бөлүгүнүн Дордойго келген товарлардан түзүлөөрү анык. Бул жагынан караганда Дордойдун
мамлекеттик бюджетке салымы «Кумтөргө» караганда 1,5-2 эседей чоң десек болот. Бул,
албетте, болжолдуу гана эсептөө.
2006-жылы реэкспорт кирешелери 329 миллион АКШ долларга жеткен. Мунун ИДПга
катышы 11,5%ды түзгөн (Kaminski, 2008:15). Салыштыруу үчүн 2006-жылы «Кумтөр»
компаниясында өндүрүлүп сатылган алтындын акчалай наркы болжол менен 177,2 миллион
долларды түзгөн. Башкача айтканда, Дордойдун реэкспорттук кирешеси «Кумтөрдүн»
экспортуна салыштырганда болжол менен 1,5-2 эсеге жогору болгон.
Ал эми экспорттун дүң көлөмүн карай турган болсок, Дүйнөлүк банктын эсептөөлөрү
боюнча, 2008-жылы Дордойдун жалпы жылдык сатуу көлөмү 2,84 миллиард долларды
түзгөн. Анын 85%ы импорттук товарлардан турган жана 75%ы, б.а. 2,13 миллиард доллары
экспортко жиберилген (WB, 2009b:16). Ал жылы Кумтөрдүн экспорту 471,5 миллион
долларды түзгөн. Башкача айтканда, Дордойдун жалпы экспорту Кумтөрдөн 4,5 эсеге чоң
болгон.
Болжолдуу эсептөөлөр боюнча, 2006-жылы Дордой базарынын жалпы жылдык кирешеси
480 миллион долларга барабар болгон (Kaminski, 2008:15). Ал эми, бул жылы «Кумтөрдүн»
жалпы өндүрүш көлөмү болжол менен 177,2 миллион долларды түзгөн. ИДПга салымы
жагынан да Дордойдун «Кумтөрдөн» болжол менен 2 эсеге жакын чоң экенин көрүүгө болот.
Ал эми 2015-жылы компаниянын жалпы кирешеси 603,7 миллион долларга жеткен. Тилекке
каршы, Дордой жөнүндө акыркы маалыматтар жок болгонуна байланыштуу, акыркы
жылдарды салыштыруу мүмкүнчүлүгүбүз жок.
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын-ала маалыматтары
боюнча, «Кумтөрдүн» өлкөнүн ИДПсындагы 2015-жылдагы үлүшү 6,8%ды, өнөр-жай
өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндөгү үлүшү 22,5%ды түзгөн. Ал эми Дордойдогу кошумча
нарктын ИДПдагы үлүшү болсо 15%га жакын деп айтканга болот. Бирок мунун маанилүү
бөлүгү көмүскө бойдон калып, расмий маалыматтарда көрүнбөйт.
Дордойдун импортунун 90%ы Кытайдан, калган 10%ы болсо Түркия, Корея, Иран,
Бириккен Араб Эмираттары, Сирия, Греция ж.б. өлкөлөрдөн түзүлгөн (WBа, 2009:20).
Эсептөөлөр боюнча, Дордойдо сатылган товарлардын болжол менен 15-20%ы жергиликтүү
товарлардан (самопошив) турган.
Бул жагынан караганда, Дордойдун дагы эки оң тышкы натыйжасын бөлүп көрсөтүүгө
болот: биринчиден, ички өндүрүүчүлөр олуттуу өлчөмдөгү чет өлкөлүк маркетинг
чыгымдарына кабылбастан, өздөрүнүн продукцияларын потенциалдуу чет өлкөлүк
кардарларга тааныштыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушууда. Өндүрүүчүлөр чет өлкөгө
чыкпастан, тескерисинче потенциалдуу кардарлар өздөрү өлкөгө келишүүдө. Экинчиден,
адистешүү пайдалары да бар: товардын өндүрүүчүсүн жана андан соң ага кардарларды табуу
талапты божомолдоо, маркетинг, өндүрүүчү өлкөдөгү шарттарды жакшы билүү сыяктуу
көптөгөн ар кандай жөндөмдөрдү талап кылат. Мындай жөндөмдөр заманбап өндүрүш жана
бөлүштүрүү айлампаларында оңой гана бир тараптан экинчи тарапка өтүшү мүмкүн
(Kaminski, 2008:16). Башкача айтканда, Дордой себептүү бир жагынан жергиликтүү
өндүрүүчүлөр товар сатууда артыкчылыктарга ээ болсо, экинчи жагынан көп жарандарыбыз
соода тармагында жөндөмүн өстүрүшүүдө. Албетте, мунун терс тарабы да бар. Себеби
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соодада кошумча нарк аз болгондуктан, бир гана бул тармакка экономиканы таяндыруу узун
мөөнөттө калктын бакубаттыгына терс таасир тийгизиши толук мүмкүн.
Жалпы анализдердин негизинде төмөнкүдөй жыйынтыктарды чыгарууга болот:
Дордойдун экономикага салымы жумуштуулук, кошумча нарк, экспорт сыяктуу
көрсөткүчтөрдүн бүт баары боюнча, «Кумтөрдөн» жогору болууда. Тагыраак айтканда,
жумуштуулукта 20 эсе, экспортто 1,5-2 эсе, кошумча нарк жагынан да 2 эсеге жакын жогору;
Дагы бир белгилей кетчү жагдай, изилдөөчүлөрдүн байкоосу боюнча, сатуучулардын
70-80%ы, б.а. 35-40 миңи аялдар болгон. Башкача айтканда, өзгөчө аялдардын жумуш менен
камсыз болушунда Дордойдун ролу чоң.
Мамлекеттик бюджетке салымдарын салыштыра турган болсок, Дордойдон орточо
жылына 6-7 млн АКШ доллары өлчөмүндө салык чогултулса, 2015-жылы «Кумтөрдүн»
салык, бажы ж.б. милдеттүү төлөмдөрү 98,7 млн долларды түзгөн. Бажы салыктарын кошо
эсептесек, 2015-жылдын бюджет долбоорунда «эл аралык соода жана операциялардан
алынчу салыктар» 15 млрд сом деп көрсөтүлгөн, бул көрсөткүч 2016-жылы да ушундай эле
болгон. Бул болжол менен 217 млн долларды түзөт. Бул салыктык кирешелердин маанилүү
бөлүгүнүн Дордойго келген товарлардан түзүлөөрү анык. Бул жагынан караганда Дордойдун
мамлекеттик бюджетке салымы «Кумтөргө» караганда 1,5-2 эседей чоң десек болот.
Жумушчулардын эмгек акыларын салыштырсак, Дордойдун эмгек акы фонду 2006жылы болжол менен 65 млн долларды түзсө, 2015-жылы «Кумтөрдүн» жумушчуларга
төлөгөн таза эмгек акылары 56 млн долларды түзгөн. Башкача айтканда, соодада кошумча
нарк аз болгондуктан, ал жерде иштегендердин кирешелери да салыштырмалуу төмөн
болууда. Мындан тышкары, кирешелерде да абдан чоң айырмалар бар деп айтууга болот.
Сатуучулардын эмгек акыларындагы айырмалар да бул абалды тастыктайт. Мисалы, 2009жылы Дордойдо сатуучу катары иштегендердин эмгек акысы контейнердин жайгашкан
жерине жараша 4000 сомдон 18000 сомго (100-420$) чейин болгон.
Соодада кошумча нарк төмөн болгондуктан, өлкөдө кайра иштетүү өнөр-жайын
өнүктүрүү жана Дордойду логистикалык борборго айландыруу боюнча тиешелүү чараларды
көрүү зарыл. Себеби, жогоруда да айтылгандай, Дүйнөлүк банктын эксперттеринин
эсептөөлөрү боюнча, Дордойдо сатылган товарлардын 15-20%ы Кыргызстанда тигилген
товарлардан турган. Башкача айтканда, кандайдыр бир деңгээлде ички өндүрүштүн тышкы
рынокторго ачылып, өнүгүшүндө Дордойдун салымы болууда. Бул потенциалды колдонуу
зарыл;
«Кумтөрдөн» алынган алтын жана башка металлдар да негизинен чийки зат бойдон
экспорттолууда. Алардын да өлкөдө кайра иштетилиши боюнча чараларды көрүү зарыл.
Мисалы, чийки зат бойдон экспорттолгондо, алардын экспортунан салык алуу сыяктуу;
Дордойдогу экономикалык мамилелер негизинен көмүскөдө калып, ал жөнүндө
статистикалык маалыматтар жетишсиз бойдон калууда. Ошондуктан статистикалык
маалыматтарда анын экономикалык мааниси жана орду көрүнбөй калууда. Улуттук
статистика комитети ыңгайлуу ыкмаларды колдонуп, статистика чогултканга аракет кылса,
мындай аракеттер экономикалык стратегия, саясаттардын туура аныкталышына өз салымын
кошмок.
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