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Бул макалада Кыргыз Республикасынын электр энергиясынын ички жана 
сырткы базарына (рынка) талдоо келтирилген, электр энергетикалык 

компаниялардын ортосундагы атаандаштык мамилелерди  өнүктүрүү көйгөйлөрү 
аныкталган, ошондой эле коңшу мамлекеттер менен суу-энергетикалык маселелер 
боюнча электр энергетика чөйрөсүндөгү экспорттук-импорттук операцияларды ишке 

ашыруу көйгөйлөрү каралган. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИКЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
В статье проведен анализ внутреннего и внешнего рынка электроэнергии 

Кыргызской Республики, определены проблемы развития конкурентных отношений 

между электроэнергетическими компаниями, а также проблемы взаимодействия с 
соседними государствами по реализации экспортно-импортных операций в сфере 

электроэнергетики во взаимодействии с водно-энергетическими вопросами. 
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF EXPORT POTENTIALIN THE ELECTRICITY 

INDUSTRY OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

 
The article analyzes the internal and external electricity market of the Kyrgyz Republic, 

identifies the problems of developing competitive relations between electric power companies, 

as well as the problems of interaction with neighboring states in the implementation of 
export-import operations in the electric power industry in cooperation with water and energy 

issues. 
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Кыргыз Республикасында (КР) электр энергетика тармагы базалык 

экономикалык тармактардын бири болуп саналат. Анын үлүшүнө ИДПнын 5% га 
жакыны жана 16% көлөмү өнөр жай өндүрүшүнө туура келет. КРдагы электр 
энергетикалык өндүрүштүк базага 6 эң чоң гидроэлектр станциялары, 2 жылуулук 

электр борборлору, 14 кичи ГЭС тер кирет.  
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Учурда электр энергетика тармагында жүргүзүлүп жаткан реформалар  чет 
элдик инвестицияларды тартууга жана электр энергетикалык экспорттук-импорттук 
операциялардытүзүүгө багытталган. Бирок бул коюлган максаттарга ушул мезгилге 

чейинки жүргүзүлгөн реформалар чоң жетишүүлөргө алып келген эмес. Анын негизги 
себеби, реформалар “формалдуу” түрдө жүргүзүлгөн, б.а толук кандуу 

менчиктештирүү жана мамлекеттен ажыратуу болгон эмес, бул айтылгандар боюнча 
электр энергиясын берүү жана бөлүштүрүү өндүрүшү боюнча ар бир ири компаниянын 
капиталындагы мамлекеттин үлүшү күбөлөндүрөт [1]. Ички жана тышкы рынокторго 

өндүрүлгөн электр энергиясын Кыргыз Республикасындагы эң чоң электр энергиясын 
өндүрүүчү - ААК "Электр станциялары" иш жүзүнө  ашырат. Ал эми ички рынокто 

электр энергиясын сатууну төмөндөгү компаниялар  жүргүзөт:  
- электр энергиясын бөлүштүрүүчү компания - ААК « Северэлектро» ( Чүй жана Талас 
областтары боюнча), ААК «Ошэлектро» (Ош жана Баткен областтары боюнча), ААК 

«Жалалабатэлектро» (Джалал-Абад областы боюнча) жана ААК «Востокэлектро» 
(Иссык-Көл жана Нарын областтары боюнча); 

- жогорку чыңалуудагы ААК "КУЭТ" тармактарына кошулган  ири өнөр жай 
керектөөчүлөрү; 
-  жогорку чыңалуудагы ААК "КУЭТ" тармактарына кошулган, электр энергиясын 

өзүнүн керектөөсү үчүн жана өздөрүнүн тармагына кошулган башка керектөөчүлөргө 
кайра сатуучу керектөөчү кайра сатуучулар. 

Экспорттук-импорттук операциялар ААК "Электр станциялары" жана коңшу 
мамлекеттердин чарбалык субъекттери арасында келишим түзүү бүтүмү менен жүзөгө 
ашырылат.  

ААК "Электр станциялары"нын катарында  чакан гидроэлектр станцияларында 
электр кубатын өндүрүүбоюнча чакан компаниялар бар: ААК «Чакан ГЭС», Калинин 

ГЭСи, кичи ГЭС «Ысык-Ата» ж.б.Ошентип, азыркы мезгилде электр энергиясын 
генерация бөлүгүндө атаандаштык жок болууда жана жакынкы келечекте  иш жүзүнө 
ашыруу мүмкүн эмес, анын негизги себеби, гидроэлектр станциялардагы өндүрүлгөн 

электр энергиясынын өздүк наркынынбир кыйла төмөндүгү: бүгүнкү күндө калк жана 
насостук станциялар үчүн электр энергиясына тарифтер 1 кВтс 0.75 сомду түзөт. 

Мындай тарифтер дүйнөдө эң эле төмөн деп эсептелинет. Кыргызстандагы учурдагы 
тарифтер Тажикстанга салыштырмалуу 1.6 эсе, Өзбекстанга – 3.7 эсе, Казакстанга – 5.5 
эсе, Орусияга – 6.3 эсе жана Эстониядагыэлектр энергиясынын тарифтерине 

салыштырмалуу 13 эсе арзан.  
Электр энергиясын бөлүштүрүү жана берүү тармагында атаандаштык жокко эсе, 

ААК "КУЭТ" жана электрэнергиясын бөлүштүрүүчү компаниялар региондор боюнча 
бөлүштүрүлгөн жана ар түрдүү аймактарда кызмат көрсөтөт. 

Белгилүүболгондой соңку жылдардын ичинде Борбордук Азиянын 

энергосистемасы  жогорку чыңалуудагы электр берүү линияларын(чубалгыларынын) 
жана жаңы электростанция курулуштарын, коопсуздук жолдорун жаңылоо жана 

энергетикалык көз карандысыздыгын табууда активдүү саясатын жүргүзүүдө. 
Мындай шартта коңшу энергосистемалардын көз карандылыгынан  Кыргыз 

Республикасында электр энергиясын импорттоо минималдаштырылууда.  Андан 

тышкары, коңшу мамлекеттердин энергия системалары (акыркы жылдары көбүнчө 
Казакстан)Кыргыз Республикасынан электр энергияны сатып алуунун ордуна,  

вегетация убагында сугат сууну берүү көлөмдөрү жөнүндөгү маселесине көп басым 
жасашат.  

Иш жүзүндө электр энергиясынын көлөмүнөз ара жеткирүү алкагында 

Кыргызстан жана Казакстан ортосундагы товар алмашуу менен кошумча сууну 
берүү тиешелүү түрдө 2014 - ж. – 127,8 млн. кВтс, 2015 – ж. – 250,8 млн. кВтс жана  

2016 - ж. – 197,5 млн. кВтс ты түзгөн.  Андан сырткары, 2014- ж.  Казакстан 
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Республикасынан КРга 118,7 млн. кВтс,  2015 -ж. – 400,7 млн.кВтс. көлөмүндөгү  
электр энергиясын импортто иш жүзүнө ашырылган.  

Казакстан Республикасынын азыркы учурдагы профициттик абалын эске 

алганда, Кыргыз Республикасынан  импорттолгон электр энергиясына муктаж эмес, 
июль – август сугат мезгилинде гана Казакстан тарап кайрадан электр энергиясын 

берүү маселелерин көтөрүү мүмкүн деп күтүлүүдө. 
Ал эми Өзбекстан Республикасы менен суу-энергетикалык чөйрөдө 

кызматташууну, акыркы жылдагы мезгил  талдоосу көрсөттү,  коңшу өлкөнүн өз 

аймагында суу резервуарларын куруу боюнча бир катар иш-чараларды 
аткарылгандыгына байланыштуу, Кыргызстандан коңшу өлкөгө берилүүчү электр 

энергиясы, сугат иштери боюнча курч көз карандылыгы төмөндөөдө. Ал эми, 2011-
2012-жылдарыКыргызстандан Өзбекстанга электр энергиясын жеткирүүдө кыргыз 
энергосистемасынын мүмкүнчүлүктөрү менен ГЭСтен  иштелип чыгарылуучу электр 

энергиясынын эң төмөн баасы,Өзбекстан Республикасынын жылуулук 
станцияларынакымбат баалуу жаратылыш газын чектөө менен берилүүсүнүн 

салыштармалуулугунабайланышкан. 
Кыргыз Республикасынын энергетика системасындагы ГЭСтерде  иштелип чыгуучу 

электр энергиясын берүүдө сунушталуучу баа Өзбекстан үчүн пайдалуу болуп чыгат. 

2014 – жылы Тажикстан Республикасынан 215,9 млн. кВт.с. көлөмдөгү электр энергия 
Кыргыз Республикасына импорттолгон.Энергосистемалардын умтулуусу менен кыска 

мөөнөттүү экономикалык пайдаларды алуу ар бир конкреттүү жылдан жана мезгилден 
(маловодный/многоводный) көз каранды болгондугуна байланыштуу акыркы жылдары 
Борбордук Азиядагы өлкөлөр ортосунда суу-энергетикалык чөйрөдө кызматташуу 

"чектелген" абалда чечилүүдө. Борбордук Азиядагы суу-энергетикалык жөнгө салуунун 
натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча системалуу мамилени иштеп чыгуу, бардык 

Борбордук Азия өлкөлөрүнүн позициясын эске алуу менен төмөнкү факторлорго 
байланыштуу: 

1. Мамлекеттер аралык деңгээлдеги чечимдердин кабыл алынган механизмин ишке 

ашыруу менен; 
2. Региондогу суу ресурстарын башкаруу чөйрөсүндө Борбордук Азия 

мамлекеттеринин кызыкчылыктарынын дал келүүсү менен; 
3. Гидроэнергетика жабдууларынын эскирүү деңгээли, Борбордук Азия 

өлкөлөрүндөгү ирригация жана системаларды суу менен камсыз кылуусу менен 

(Борбордук Азия өлкөлөрүнүн сугат системасы өзгөчө мааниге ээ, каналдардын астын 
жана капталдарын тазалоонун эсебинен ошондой эле буулануунун эсебинен аларда суу 

жок болот). 
Азыркы учурда кызматташуунун негизги багыттары жана Борбордук Азия 

өлкөлөрүнүн интеграциясы инвестициялык өз ара аракеттенүүнү активдештирүү 

негизги багыт болуп саналат,  аларды туруктуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу жана суу-
энергетикалык ресурстарын пайдалануу боюнча макулдашылган саясатты өткөрүү гана 

ийгилике алып келет[2]. Бүгүнкү күндө актуалдуу багыттардын бири  жалпы электр 
энергиясынын рыногун Евразия экономикалык бирлигин (ЕАЭБ) түзүүдө башка 
энергия булактарынан берилүүчү жана электр энергиясын экспорттоодо тиешелүү 

каражаттарды тартуу менен КРнын экспорттук потенциалын ишке ашыруу саналат[3].  
ЕАЭБке кирген мамлекеттерде билим иштеп чыгууларды, изилдөөлөрдү атап 

айтканда, көптөгөн башка тармактарды ушул союздун катышуучуларынын күчү 
концентрлештирилди жана аны андан ары өнүктүрүүдө бириктирүү мүмкүнчүлүк түзө 
алды[4, с. 45]. Мисалы 29.05.2014-жылы ЕАЭБ жөнүндөдөгү келишимдин негизинде 

жалпы электр энергетикалык рыногунда ЕАЭБин түзүү концепциясы 08.05.2015-
жылында бекитилген жана жалпы электр энергетикалык рыногунда ЕАЭБдин 

программасын түзүү 26.12.2016-жылынан, 2019-жылга карата жалпы электр 
энергетикалык рыногун ЕАЭБнын  түзүү этап-этабы менен камсыздоо боюнча ага 
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ылайык чаралар жасалат. Жалпы электр энергетикалык рыногунда ЕАЭБдин 
программасын түзүү улуттук электр энергия рыногун түзүүгө негизделген жана иштеп 
жаткан моделдерди сактоо мүмкүнчүлүгү электр энергетикалык рыногунда ЕАЭБке 

мүчө өлкөлөрү өздөрүнүн өзгөчөлүгүн эске алуу менен интеграцияланат. Кызмат 
көрсөтүүлөргө карата табигый монополиянын жана ички рыноктогу мүчө-

мамлекеттердин жалпы электр энергетикалык рыногун дискриминациялык камсыз 
кылуу программада каралган. 

Азыркы учурда соода аянтчаларын бири болгон Россия жана Казакстандын 

тандоосу боюнча бул тармакта биргелешкен жумуштар ишке ашырылат, ошондой эле 
ЕАЭБтин энергия рыногу үчүн Союзунун жалпы жөнгө салуучу эрежелеринин 

жыйнагы иштелип чыгылат. 
ЕАЭБ борборлоштурулган соода аянтчасына карата жалпы рыноктогу электр 

энергиясынын Союзунуна КРнын кошулушу  кыргыз берүүчүлөргө жана электр 

энергиясын керектөөчүлөргө жана сатуучуларга тоскоолдуксуз алууга жана соодалоого 
мүмкүнчүлүк түзөт.  

Белгилей кетчү нерсе, 2017-жылы кыргыз мамлекеттик энергосистемасынын 
электр энергиясын экспорттоонун дээрлик көлөмү 2 млрд.кВтс. жеткирүү 
мүмкүнчүлүгү бар эле. Бирок электр энергиясын экспорттоонун маселесин иштеп 

чыгуу менен кыргыз электр энергиясын реалдуу наркына сатып алуу боюнча 
россиялык жана казахстандык керектөөчүлөрдүн кызыгуусунун жоктугу көрүндү. 

Кийинки сүйлөшүүлөр айрым ири керектөөчүлөр электр энергиясын арзан баада 
тартибин 1-1,5 цент АКШ долл. сатып алуу боюнча даярдыгын билдиришти.  

Буга байланыштуу КР үчүн артыкчылыктуу багыттарынын  бири Союздун жалпы 

электроэнергиялык рыногунда рыноктун сегменти бир суткага алдыга болушу 
саналат.Бул болсо Россиянын жана Казакстандын КРнын рыногунда бир суткага 

алдыга иштөөгө мүмкүндүк берет жана Казакстандын электр тармактары аркылуу 
транзиттөөгө мүмкүнчүлүк ачылат, бул казакстандык рыноктун катышуучулары үчүн 
колдонулат. 

Бул рыноктук схема кыргыз энергосистемасында төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрдү  
берет : 

- КР гидрогенерациясы өндүргөн продукциясын Россияда – Урал жана Сибирде кыйла 
натыйжалуу сатууга.  Мында бир кыйла төмөн атаандаштык баа жаралат жана 
транзиттик чыгымдарын эске алууменен, электр энергиясын суу генерациясын сатуу 

КРна абдан жагымдуу; 
- Резервдик кубаттуулугун колдоо үчүн жана суу аз мезгилде же Россияда электр 

өндүрүүнүн тартыштык мезгилинде атаандаштык негизде сырткы энергияны алуу 
натыйжалуу болуп эсептелет.  
Демек энергияны Казакстандын энергосистемасы аркылуу Россияга берүү Кыргызстан 

үчүн жана Казакстан үчүн да ыңгайлуу. 
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