
 
 

82 

 
 
 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 8, 2018 

Осмоналиева Ч.Ч., Шаршеев Б.И. 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ МИГРАЦИЯЛЫК 

ПРОЦЕССТЕРДИН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК 

ЖАНА ЭКОЛОГИЯЛЫК НАТЫЙЖАЛАРЫ 

Осмоналиева Ч.Ч., Шаршеев Б.И. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Ch.Ch. Osmonalieva, B.I. Sharsheev 

SOCIO-ECONOMIC AND ECOLOGICAL 

CONSEQUENCES OF MIGRATION PROCESSES 

 IN KYRGYZSTAN 

УДК: 90+312 (575.2) 

Берилген макалада ички жана тышкы миграциянын 

таасирлери, жумушчу күчүнүн суроо жана талабы, эмгек-

ке жарамдуу калктын үлүшү, калктын кыймылынын себеп-

тери, область аралык миграция жана алардын процент-

тик катышы, ошондой эле мигранттардын тартылуу 

зоналары. Ѳлкѳнүн экономикасына таасирин тийгизген 

калктын миграциясынын акыркы статистикалык маалы-

маттары, ɵзгɵчүлүктɵрү, динамикасы жана миграциянын 

терс жана оӊ жактары кѳрсѳтүлгѳн, эмгек ресурстары 

оптималдуу бѳлүнүшүнѳ жана эмгек мигранттарынын не-

гизги кѳйгѳйлѳрүн чечүү жолдору, ыкмалары, ɵзгɵчɵлүктɵ-

рү берилген. Ошондой эле калктын миграциясына таасирин 

тийгизген жана күч алган социалдык-экологиялык кѳйгѳй-

лѳр анализденип кѳрсѳтүлгѳн. Калктын миграциясына таа-

сирин тийгизген социалдык, социалдык- экономикалык, эко-

логиялык факторлор кѳрсѳтүлгѳн, ошондой эле ички мигра-

циянын кичине, орто жана ири шаарлардын жана шаар че-

тиндеги аймактардын экологиялык абалына тийгизген 

таасири каралган.   

Негизги сѳздѳр: социалдык-экономикалык өнүгүү, ич-

ки миграция, тышкы миграция, эмгек ресурстары, мигра-

циялык агымдар, экологиялык натыйжалар, экологиялык 

факторлор. 

В данной статье рассмотрены последствия внутрен-

ней и внешней миграции, соотношение спроса и предложе-

ния рабочей силы, доля и численность трудоспособного на-

селения, причины оттока населения, межобластная мигра-

ция и их в процентном соотношении, а также зоны притя-

жения и зоны оттока мигрантов. Включены последние 

статистические данные миграции населения, как и отри-

цательные, так и положительные последствия миграции, 

влияющие на экономику страны, также предложены меры 

по оптимизации распределения трудовых ресурсов и пути 

решения основных проблем трудовых мигрантов. Также 

показаны обостряющие социально-экологические послед-

ствия, влияющие на миграцию населения. Рассмотрены 

экологические факторы влияющие на миграцию населения, 

а также показаны влияние внутренней миграции на эколо-

гическую обстановку малых, средних и крупных городов и 

пригородов Кыргызстана. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, 

внутренняя миграция, внешняя миграция, трудовые ресур-

сы, миграционные потоки, экологические последствия, 

экологические факторы. 

This article discusses the consequences of internal and ex-

ternal migration, the ratio of demand and supply of labor, the 

proportion and size of the working population, the causes of po-

pulation outflows, interregional migration and their percentage, 

as well as zones of gravity and migrants outflow zones. Included 

are recent statistics on population migration, as well as negative 

and positive effects of migration that affect the country's econo-

my, and measures have been proposed to optimize the distribu-

tion of labor resources and ways to solve the main problems of 

migrant workers. Also shown are exacerbating socio-environ-

mental consequences affecting the migration of the population. 

The environmental factors affecting the migration of the popu-

lation are considered, and the effects of internal migration on 

the ecological situation of cities and suburbs of Kyrgyzstan are 

shown. 

Key words: socio-economic development, internal migra-

tion, external migration, labor resources, migration flows, envi-

ronmental consequences, environmental factors. 

Кыргыз Республикадагы экономикалык кырдаал 

социлдык-экономикалык абалга чоӊ таасирин тий-

гизүүдѳ. Түзүлгѳн социалдык-экономикалык шарттар 

калктын жашоо деӊгээлине терс таасирин тийгизип, 

ички гана эмес, тышкы миграциянын күчѳшүнѳ алып 

келүүдѳ. Жумуш орундарынын жетишсиздиги, жа-

шоо деӊгээлинин тѳмѳндѳшү, тѳмѳнкү айлык маяна 
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кѳйгѳйлѳрү чечилбей, масштабтуу миграция агымда-

ры күч алууда.   

2018-жылы Кыргызстанга 1687 адам келгени 

катталса, республиканын территориясынан 7077 адам 

чыгып кеткен, алардын ичинен 6788 адам КМШ ѳлкѳ-

лѳрүнѳ багытталган. Бул сан аябагандай чоӊ кѳрсѳт-

күч. Улуттук статистикалык комитеттин анализи бо-

юнча КМШ мамлекеттерине кеткен мигранттардын 

4972 адамы Россияга багытташкан. Россия тарабы 

үчүн Кыргызстан арзан жумушчу күчү болуп сана-

лып, ошондой Россияга мүнѳздүү демографиялык 

кризистин абалын жеӊилдетет.   

2018-жылы Россияга кеткен кыргыз жаранда-

рынын жогорудагы берилген сандын проценттик үлү-

шүн карасак жылдык миграциялык агым 80%ти түзѳт. 

КМШ ѳлкѳлѳрүнүн ичинен Россиядан кийинки экин-

чи миграциялык агым Казахстанга багытталган, 1 219 

адамды түзѳт. Үчүнчү орунда Ѳзбекстан 548 адамды 

түзѳт. 2010-жылга чейин Ѳзбекстанга кеткен адам-

дардын саны азайып, тескери сальдону кѳрсѳтүүдѳ.   

Украина жана Белоруссия менен миграциялык 

байланыштар тѳмѳнкү интенсивдүүлүктѳ жүрүүдѳ, 

себеби, чоӊ миграциялык агымдар 1990-1998-жылда-

ры пикке жетип, андан соӊ басаӊдаган.  Таджикистан 

менен Кыргызстандын ортосундагы миграциялык ал-

машуулар стабилдүү болуп келген, ага бир себеп бо-

луп, социалдык-саясий абал таасирин тийгизген.  Кал-

ган КМШ мамлекеттери менен миграциялык алма-

шуусу тѳмѳнкү деӊгээлде.   

КМШ ѳлкѳлѳрүнѳн тышкары Кыргызстандын 

аймагынан чыгып кеткен мигранттардын саны 2018-

жылы 289 адамды түзгѳн. Негизги чет элдик мигра-

циялык агымдар Германияга багытталган – 138 адам, 

ал эми экинчи багыт АКШ – 44 адам, ал эми калган 

ѳлкѳлѳр менен миграциялык алмашуунун саны тѳ-

мѳнкү кѳрсѳткүчтѳрдү кѳрсѳтѳт [1]. 

Кыргызстанда орчундуу кѳйгѳйдү жараткан абал 

– бул ички миграция. Анын негизги себеби болуп, 

экономикалык райондордун бирдей деӊгээлде ѳнүк-

пѳшү, ага байланыштуу эмгек ресурсуна талаптын 

жок болушу.   Мисалы, республиканын Нарын, Ысык-

Кѳл, Жалал-Абад областтарында эмгек ресурстарына 

талап Бишкек жана Чүй областтарына салыштырма-

луу 5-10 эсе тѳмѳн. Иш орундары менен камсыз болу-

шунун жана эмгек тѳлѳмдѳрүнүн жана социалдык 

каржылоонун тѳмѳндүгү республиканын калкынын 

жашоо деӊгээлинин тѳмѳн болушуна түздѳн-түз се-

беп боло алат. Талас жана Нарын областтары респуб-

ликанын башка областтарына салыштырмалуу азы-

раак камсыздалган. Ал эми, салыштырмалуу эмгек 

мигранттарынын багыты кѳп болгон Бишкек жана 

Чуй облусу тескерисинче, эӊ кѳп киреше алат.  

Кыргызстандын калкы «жаш» болуп саналат, б.а 

анын кѳбүрѳѳк үлүшү эмгекке жарамдуулар жана бал-

дар. Белгилей кетчү нерсе, КМШ ѳлкѳлѳрү жаӊы тү-

зүлгѳн жылдары кризиске байланыштуу балдардын 

тѳрѳлүү саны тѳмѳндѳп, ал эми 2000-жылы тѳрѳлүү-

нүн саны жогорулап, азыркы учурда эмгекке жарам-

дуу адамдарды саны жогорулаган.  

Кыргызстандын жаш-курактык структурасында 

регионалдык айырмачылыктар да байкалат: балдар-

дын жана жаш ѳспүрүмдѳрдүн салыштырмалуу кѳп 

саны түштүк региондорго тиешелүү (Баткен облусун-

да 38,8%дан жогору, Ош областында – 40,3%га чей-

ин). Түндүк региондордун калкы жашы жогору, эм-

гекке жарамдуулар кѳбүрѳѳк үлүшүн түзѳт (Мисалы, 

Бишкек 67,1%ды түзѳт,). Нарын областында эмгек ре-

сурстары 52,3%ды түзѳт. Маанилүү жагдай болуп, 

жаш-курактык үлүш шаар жана айыл калктарында да 

байкалат. Ички миграциянын себебинен эмгекке жа-

рамдуу калктар шаарларга тартылууда. Ошол эле 

учурда бир эле областтын калкы эмгек орундары ме-

нен камсыз болуу үчүн борлорго багытташат. Кыр-

гызстанда ички миграциялык агымдар област аралык 

жана област ичинде да байкалат. 

1991-2016-жылдары ички область аралык мигра-

циянын үлүшү 42%ды түзсѳ, область аралык мигра-

ция – 58%ды түзгѳн. Нарын областы область эӊ жо-

горку деӊгээлге ээ – 82%, Баткен – 72%. Ош жана Жа-

лал-Абад областтарына ички областтык миграциянын 

үлүшү – 70% жана 63%ды түзѳт.  

Област аралык калктын миграциясынын агымда-

ры тартылуу жана агылып чыгуу зоналарынын тааси-

ринен түзүлѳт. Ошонун негизинен калкы кѳбѳйгѳн 

жана калкын жоготкон региондор пайда болууда. Жо-

горуда айтылгандай Бишкек шаары жан Чуй облусу 

республиканын мигранттарынын эсебинен калкын 

кѳбѳйгѳн регион болууда. Калган региондор мигра-

циянын таасиринен стабилдүү түрдѳ калкын жоготуу-

да. Айыл жергесинен шаарларга орун которуу – об-

ласт аралык калктын миграциясынын негизги форма-

сы болуп эсептелет. Акыркы 10 жылда республика-

лык миграциялык алмашууда айыл калкынын эсебине 

туура келген. Улуттук статистикалык комитеттин 

билдирүүсү боюнча Кыргызстанда жашаган калктын 

1/3 бѳлүгү 15 жылдын ичинде ѳзүнүн жашаган ордун 

алмаштырган. Ѳзгѳчѳ тоолуу райондордун жашоочу-

лардын агымы алдыӊкы орунда турат. Тоолуу район-

дордон кеткен миграциялык агымдардын кесепети-

нен, ал райондордо калктын санынын кыскарышына 

алып келет. Бул ѳз кезегинде стратегиялык жактан 

маанилүү республикабыздын чек аралык зоналардагы 
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калктын азайышына алып келип, орчундуу маселе-

лерди жаратат. Тоолуу региондор миграциялык агым-

дардын негизинен жаштарын жана эмгеккке жараган 

калкын жана генетикалык потенциалын жоготушуп, 

себеби, ал калктын составы аймактын экстремалдык 

шарттарына кѳнгѳн. Региондордо  квалификациялык 

эмгек ресурстарын кайра калыбына келтирүү үчүн 

кѳп убакыт жана каражат талап кылынат.   

Тоолуу аймактарда ден-соолуктун начарлашына 

жана организмдин ооруларга каршылык кѳрсѳтүүсү 

тѳмѳндѳйт, ошондуктан экологиялык себептер прио-

ритеттүү орунду ээлейт.  Экинчи орунда – суу булак-

тарынын жана топурак катмарынын булганышы. Бул 

себептерден улам калк ѳзүнѳ ыӊгайлуу жайларды 

издѳѳгѳ мажбур болушат.  

Кыргызстандын калкы борборго жана жашоого 

ыӊгайлуу жайларга жогорку айлык маянасына жана 

тартылуусу менен экономикага жана экологияга чоӊ 

тескери таасирлерин тийгизишет.  Себеби, борбордо 

калктын санынын ѳсүшү менен автотранспорттордун 

саны да тез кѳбѳйүүдѳ.  Автомобилдердин уулуу зат-

тардын бѳлүп чыгарышы жылдан жылга жогорулоо-

до, жылына алар 15миӊ тоннадан кѳп уулуу заттарды 

бѳлүп чыгарышат. Автомобилдерден тышкары тири-

чилик таштандыларын кайра иштетүү же жок кылуу 

татаал кѳйгѳйлѳрдү жаратат. Шаарларыбыздын таш-

танды таштоочу контейнерлер жана полигондор ме-

нен камсыз болуусунун тѳмѳндүгү менен кѳзѳмѳлсүз 

таштанды чогулган аймактар шаар жана шаар четинде 

кѳбѳйүүдѳ. Таштандыны бѳлүп чогултуу системасы 

(тамак-аш калдыктары, макулатура, пластмасса, ме-

таллолом ж.б.) да иштебейт. Тиричилик катуу кал-

дыктарын кайра иштеттүүчү ишканалары аз, жокко 

эсе.    

 Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн алдында-

гы Мамлекеттик айлана-чѳйрѳнү коргоо жана токой 

чарба агенттигинин билдирүүсү боюнча, тиричилик 

таштандыларын кайра иштетүү жана жок кылуу кѳй-

гѳйү калктын стихиялык миграция процесстери ба-

сымдуулук кылган Бишкек жана Ош шаарларында ор-

чундуу маселелерди жаратып келүүдѳ. Бул ѳз кезе-

гинде Кыргызстандын туруктуу экономикалык жана 

социалдык, ошондой эле экологиялык абалына чоӊ 

коркунучтарды жаратып келет. Бишкек шаарындагы 

шаар таштанды полигону жалгыз таштанды жайы бо-

луп саналат. Ал Бишкек шаарынын 10 км аралыкта 

жайгашып, борбордогу жана 22 шаар четиндеги ко-

нуштардан таштандыны кабыл алат. Полигон 1972-

жылдан баштап эксплуатацияланып, убагы ѳтүп кет-

кен.  Азыркы күндѳ 25,5 млн м3 таштанды жатып, би-

рок проект боюнча 3,3 млн м3 каттуу тиричилик таш-

тандысына шартталган. Күнүнѳ 1700-1800м3 таштан-

ды полигонго кабыл алынып, нормадан бир топ ашып 

түшѳт. Ошол полигондорго жакын республиканын 

башка региондорунан келген мигранттар отурукташ-

кан. Кѳпчүлүгү кыйын социалдык-экономикалык 

шартта жана катастрофалык экологиялык абалда жа-

шап келишет.   

Кыргыз Республикасында азыркы учурда эколо-

гиялык коопсуздук менен коомдун социалдык-эконо-

микалык кризисинин тыгыз байланышы байкалууда.  

Айыл калкынын жакырчылыгы жана кедейчилигинин 

айынан экономикалык кыйынчылыктарга дуушар бо-

луусунан натыйжасынан жергиликтүү калктын ра-

ционалдуу эмес жаратылыш ресурстарын пайдала-

нуусу байкалып, экологияга терс таасирлерин тийги-

зишет. Жакырчылыктын негизги социалдык-демогра-

фиялык таасирлеринин бири болуп, агрардык калк-

тын негизги шаарларга болгон миграциясы. Жараты-

лыш капиталын рационалдуу эмес пайдаланылышы 

социалдык-экологиялык коркунучтарга алып келип, 

шаарлардын экологиялык жактан жагымсыз калк 

пунктарына айланышына алып келет. Ички миграция 

социалдык-экономикалык жыйынтыктарга гана алып 

келбестен, ѳз кезегинде социалдык-экологиялык кѳй-

гѳйлѳрдү жаратып келип, критикалык башка тенден-

цияларга алып келет. Ал ѳлкѳнүн жана коомдун инте-

гралдык коопсуздугуна коркунучтарды туудурат.  

Жогоруда айтылган терс кѳрүнүштѳрдѳн тышка-

ры тышкы мигранттардын акча которуулары мамле-

кет үчүн маанилүү болуп саналат. Мигранттар бул 

акча которуулар аркылуу үй-бүлѳсүнүн жашоо деӊ-

гээлин жогорулатуу менен да мамлекетке чоӊ салым-

дарын кошуп келишет. Эмгек миграциясы – жакыр-

чылык менен кедейчилик менен күрѳшүүнүн бирден 

бир жолу болуп саналат. Бирок, ошол эле учурда, эм-

гек мигранттары кѳптѳгѳн кыйынчылыктарга дуушар 

болушат. Аларга мамлекет тарабынан уюштурулган 

социалдык жана укуктук маалыматтык-консульта-

циялык колдоо керектелет.   

Эмгек ресурсунун экспорту Кыргызстанга маа-

нилүү кирешелерди алып келет. Изилдѳѳлѳргѳ таян-

сак, Кыргызстанга келген акча которуулар официал-

дык чет элдик финансылык жардамдардан 2 эсе кѳп-

түк кылат да, жакырчылык менен күрѳшүүнүн негиз-

ги жолдорунун бири болуп саналат. Кыргыз Респуб-

ликасынын Улуттук банкынын маалымдамасы боюн-

ча 2016-жылы Кыргызстанга АКШ 1991,3 млн. долла-

ры которулган, ал эми 2017-жылдын 11 айында эле 

2 288,09 млн. доллар которулган.  Ошентип, эмгек ми-

грациясы кѳптѳгѳн терс таасирлери менен бирге оӊ 
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таасирлери да байкалууда.  

Миграциянын баардык түрлѳрүн кыскартуу 

жана стабилдештирүү үчүн айыл жергесиндеги калк-

тын жакырчылыгын жоюу үчүн чараларды кѳрүү 

керек, анткени, негизги миграциялык агымдар айыл 

жергесинен башталат.  Айыл экономикасын жана ин-

фраструктурасын жакшыртуу үчүн инвестицияларды 

тартып, донордук колдоо кѳрсѳтүп, техникалык жана 

гуманитардык жардамдарды жигердүү уюштуруу 

абзел.  
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