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Эми электр энергия да кымбаттайт Кыргызстан 
кылмыш жолу 
менен алынган 
каражаттарды 
адалдоодо 
алдыңкы орунда 

БЕКТАШ ШАМШИЕВ

qЭлектр энергиянын 
кымбатташын кыр-

гызстандыктар кыртышы сүйбөй кабыл 
алары башынан белгилүү. Экинчи ыңкы-
лап чөнтөк телефон менен электр энер-
гиянын кымбатташынан чыккан, бийлик-
тин кызмат акыны гана көтөрүү аракети 
нааразылык билдирип чыкчулардын ка-
тарын арбыткан. Азыркы бийлик мурда-
гысына кине коюп, тариф саясаты социал-
дык жүк алып жүрүшү керектигин ай-
тып келген. Бирок да тармакты акмала-
ган кризис аялуу маселени кайра эле ал-
дыга жаюуда. Өкмөт төрт жылдык тайсал-
доодон соң акыры абада калкып келат-
кан көйгөйдү чечүүнүн жолуна кириш-
ти. Жаңы тариф саясаты социалдык ба-
гытты көздөп, байлардан - көп, кедейлер-
ден – аз электр акы алуу принцибине не-
гизделип түзүлгөн. Энергетика жана өнөр-
жай министрлиги 2017-жылга чейин эсеп-
телген жаңы тариф саясатын аныктаган 
стратегиясында техникалык кубаттуулу-
гу 5 киловаттан ашуун уруксаты бар кар-
дарларга электр жылытуу акысын бир ки-
ловатт-саат үчүн 2,20 сомго көтөрүүнү су-
нуштоодо. Энергетиктердин ырасташын-
ча, газ сыяктуу эле электр менен жылы-
туу системасы - бел оорутпай, кол жоорут-
пай, жан кыйнабаган жыргал. Андай жыр-
галдын баасы, албетте, кымбат болушу ке-
рек. Акыйкатта да, кыргызстандыктардын 
айрым катмары «көгүлтүр от» менен үйүн 
жылытканы үчүн  алдагыдай акы төлөп 
келатышат. Эми ага электр жылытуучу-
лар кошулса тармактын айласын кетирип 
жаткан жетишпестиктин кыйла муктаж-
дыктары жабылып, кендирин кескен көй-
гөйлөрдүн бир тобу чечилип калышы де-
ле мүмкүн. Бирок ошону менен энерге-
тиктер кайра эле тариф саясатын өзгөртүү 
сунушун кайрадан көтөрүп чыкпайт деп 
да эч ким кепилдик бере албайт. Тариф 
саясаты туурасында кеп болгондо тармак-
ты туташ дегидей каптап алган коммер-
циялык жоготуулар же апачык эле уур-
доолор маселеси калкып чыгат. Кийинки 
кездери коммерциялык жоготуулардын 
биртобу техникалык жоготуулар эсебине 
кирип, мамлекет казынасына түшчү акча-
лардын кыйласы сол чөнтөктөргө кетип 

атканы ачыкка чыгууда. Ал арада жого-
туулар менен күрөшүүдөн тажаган энер-
гетиктер жаңы тариф саясатын иштеп чы-
гышты. Электр акынын кыйласы эми бай-
лардан аыгылып түшүшү керек. Андай-
лар адистердин эсебинде тармактагы ке-
ректөөчүлөрдүн үчтөн бирине жакынын 
түзөт. Энергетика тармагынын кендирин 
кесип келаткан уурдоолорду жок кылбай 
туруп министрлик оголе оор маселени 
алдыга көтөрүп чыкты, эми аны  акчасын 
батыра албаган байлар үн-сөзсүз кабыл 
алып, жылуулук башталганы 2 сом 20 ты-
йынга бааланган жылуулук акысын төлөп 
турушса гана. Энергетиктер тармактагы 
уурдоолорду жок кылчу «акылдуу эсеп-
тегичтерди» кардарлардын баарына то-
лук орнотуша элек. Ушундай эле жагдай 
газ тармагында да орун алган, ал жерде-
ги уурдоолорду тыюунун жолу деле тех-
нологиялык жабдууларга байланышкан. 

АКЧАНЫН КЫЙЛАСЫ КЫМТЫЛЫП 
КЕТЕБИ?

Быйыл энергетиктер жоготууларды 16 
пайыз түшүрүү милдетин алышууда. Ор-
то эсеп менен жыл сайын иштелип чык-
кан 14 миллиард киловатт-саат электр 
энергиянын бештен бири, айрым учур-
ларда андан көп, башка кездери азыраак 
өлчөмү уурдалып отурса, анан да жагдай-
ды оңдоонун жападан-жалгыз аргасы ка-
тары энергетиктер тарифти көтөрүүнү га-
на сунуштап жатышса кырдаал чынын-
да да курч экени талаш туудурбас. Ант-
кен менен, энергетиктер уурдоолорду 
жоюуга чындап киришип, колу туткактар-
дан арылуунун кандай амал-аргасын жа-
сап жатышканын кардарлар арасында жа-
рыя кылууга негедир анчалык маани бе-
ришпейт. Жыл кур эмес тариф көтөрүү 
сунушун алдыга жайып, тармакты кри-
зистен чыгаруунун жападан-жалгыз  ар-
гасы электр акыны жогорулатуу экенин 
ырастоодон тажашпайт.  Иштелип чыккан 
электр энергиянын тенине жакыны уур-
далып жаткан чакта деле энергетиктер та-
рифти жогорулатуу сунушунан баш тар-
тышкан эмес. Электр акысын кымбатта-
туунун кезектеги аракети канчалык дең-
гээлде өзүн актайт – муну ачык айтыш кы-
йын. Электр жылыткычы жалаң  эле жын-

жырлуу байлардын үйүнө орнотулган, 
аны жалаң капчыгы калыңдар гана 
пайдаланат  деш да туура эмес. Кым-
бат көмүр жагып ыш болуп отурганча 
электр жылыткычты сайып алып энер-
гетиктер айткан «жыргал шартты» тү-
зүп алгандардын көбү жашаялмет үй-
бүлөлөр экени деле эч кимге жашы-
руун эмес. Капчыгы калыңдардын кө-
бү энергиянын башка түрлөрүнө өтүп, 
электр тогун үнөмдүү пайдалануунун 
ыгына өтүшкөн. Үйүн жылуулап, күн 
нуру же биогаз колдонгондор саны аз-
дан болсо да арбып баратканына өзү-
бүз деле күбө болуп келатпайбызбы. 
Жаңы тариф кубаттуулугу  5 киловат-
тан ашуун уруксаты бар кардарларга 
күз-кыш мезгилинде гана колдонулат. 
Калган убакта кардарлардын турмуш-
тиричилиги үчүн айына колдонулчу 
300 киловатт-саат электр энергиянын 
акысы мурдагы 70 тыйын эсебинде ка-
лат. Айтса, кышкы жылуулук учурун-
да социалдык тарифти 600 киловатт-
саатка көтөрүү каралууда. Бул социал-
дык колдоого муктаж калктын кышкы 
электр энергиясын колдонуусуна кый-
ла жеңилдик алып бермекчи. Энерге-
тиктер социалдык чектен ашкан керек-
төөлөр коммерциялык баа аркылуу тө-
лөнүшүнө кызыкдар. Заңгыраган кан-
сарайларда жашагандар Алайдын та-
лаасындай аңгыраган кенен бөлмөлө-
рүн жылытууга пайдаланган электр 
энергиясы үчүн кымбат акы төлөшүн 
социалдык теңчилик катары эсепте-
шет.  Энергетиктердин маалымдашын-
ча, турмуш-тиричилик керектөөгө жөн-
жай калк  менен электр насосторун иш-
теткендер электр тогун арбын колдо-
нушат (жалпы кардарлардын 65 пайы-
зы). Калган 35 пайыз колдонуучулар-
дан жылуулук үчүн алынчу акча жал-
пы тармактын муктаждыгын канааттан-
дырса жакшы. А бирок акчанын кыйла-
сы тармакка бекем тамыр жайып алган 
уурдоолордун ордун жабууга кетери 
талашсыз. Жаңы өзгөрүүлөр быйыл жай 
ортосунан – 1-июлдан башталып, кийин 
инфляция деңгээлине жараша жыл са-
йын 1-апрелден тарта өзгөрүлүп тура-
ры белгиленүүдө. 

qКыргызстанда кылмыш жо-
лу менен алынган каражат-

тарды  адалдоого каршы күрө-
шүү оң натыйжа берди. Бул туу-
расында 24-25-апрелде Бишкек-
ке расмий иш сапары менен ке-
лишкен кылмыш жолу менен 
алынган каражаттарга каршы кү-
рөшүүнүн (ФАТФ) баалоочу тобу 
билдирди. Улуттук банктын маа-
лымат кызматы билдиргендей,  
эксперттер терроризмди каржы-
лоого жана кылмыш жолу менен 
алынган кирешелерди адалдоого 
каршы аракеттенүү боюнча Кыр-
гызстанда улуттук системаны 
текшерүү жана кемчиликтерин 
жоюу максатында келишкен. 

Миссиянын иш сапарынын ал-
кагында өкмөт өкүлдөрү, көзө-
мөлдөө органы менен жеке сек-
торлор менен жолугушуу уюш-
турулду. ФАТФ миссиясынын 
өкүлдөрү терроризмди каржы-
лоого жана кылмыш жолу менен 
алынган кирешелерди адалдоого 
каршы аракеттенүү боюнча улут-
тук система оң жагына өзгөрүп, 
Кыргызстанга сунуш кылынган 
көпчүлүк иш-аракеттер аткарыл-
ганын баса белгилешти.  

Бул программа 2011-жылы тү-
зүлүп, Кыргызстан ФАТФ тарабы-
нан тыкыр байкоого алынган өл-
көлөрдүн катарына киргизилген. 
Буга ФАТФтын 33 сунушу боюнча  
байкоого алынган  49 өлкөнүн 
ичинде Кыргызстан эң төмөнкү 
баага ээ болушу себеп болгон.  

2013-жылы Улуттук банк 760 
финансы-кредиттик уюм анын 
ичинде коммерциялык банктар, 
банктык эмес финанс-кредиттик 
уюмдар, алмаштыруу бюролору 
боюнча маалыматтарды Финан-
салык чалгындоо мамлекеттик 
кызматына берип, субъектерге 
карата 578 чара көрүү аракетин 
колдонуп, терроризмди каржы-
лоого жана кылмыш жолу ме-
нен алынган кирешелерди адал-
доого каршы аракеттенүү мый-
замдарын аткарбагандыгы үчүн 
эки финансы-кредиттик уюмдун  
күбөлүктөрүн кайтарып алган. 
НАЗГҮЛ БОСТОНБАЕВА

Баасы 47.00 43.40 38.30 35.10 41.80

Маркасы 98 95 92 80 ДТ
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