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Аңдатпа. Зерттеу мақсаты ретінде авторлар еліміздің агроөнеркәсіптік кешенінің энергия 
тиімділігін арттыру мәселелерін қарады. Тақырыптың өзектілігі ұлттық экономиканың зерт-
телетін секторы жоғары энергия сыйымдылығымен және энергия ресурстарын тиімді тұты-
нудың төмен деңгейімен сипатталады, бұл ішкі және әлемдік нарықтардағы өнімнің бәсекеге 
қабілеттілігіне теріс әсер етеді. Негізгі проблемалар, энергияның төмен тиімділігіне әсер 
ететін факторлар анықталған. Аграрлық секторда ресурстарды үнемдейтін инновациялық 
технологиялар: нақты егіншілік жүйесін, биогаз технологияларын енгізу есебінен энергия 
үнемдеуді арттырудың маңыздылығы негізделген. Олардың жеке элементтерінің артықшы-
лықтары, энергия ресурстарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ететін экономикалық 
тиімділік ұсынылған. Спутниктік және компьютерлік техникалық құралдар кешеніне 
негізделген дақылдардың өнімділігін басқару жүйесін жандандыруға бағытталған ұсыны-
стар жасалған. Биогаз технологияларын қолдану бойынша шет елдердің тәжірибесі талдан-
ды, бұл тек энергетикалық ғана емес, сонымен қатар экологиялық міндеттерді шешуге 
ықпал ететін жаңартылатын энергетиканың осы бағытын дамытудың перспективаларын 
көрсетеді. Мал фермалары мен ауыл тұрғындарының энергетикалық қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін биогаз өндіретін қондырғыларды пайдаланудан айтарлықтай пайда 
көрсетілген. Бір мезгілде ауыл шаруашылығы өндірісінің қалдықтарын ұтымды басқаруға 
мүмкіндік беретін биогаз жобаларын іске асырудың экономикалық орындылығы мен 
тиімділігі дәлелденді. Егер саланың қалдықтары тиісті түрде қайта өңделмесе, мал шару-

https://doi.org/10.46666/2020.%202708-9991.16


Экономический механизм хозяйствования 

 

       

Проблемы агрорынка, июль – сентябрь / 2020 г. 

131 

ашылығы саласының ауқымын кеңейту қоршаған ортаға теріс әсер етуі мүмкін екендігіне 
байланысты Ауылдық жерлерде экологиялық таза биогаз технологияларын ілгерілетуді 
ынталандыру жөнінде ұсыныстар әзірленді. 
 
Аннотация. В качестве цели исследования авторами рассмотрены вопросы повышения энер-
гоэффективности агропромышленного комплекса страны. Актуальность темы в том, что ис-
следуемый сектор национальной экономики характеризуется высокой энергоемкостью и не-
высоким уровнем эффективного потребления энергоресурсов, что негативно отражается на 
конкурентоспособности продукции на внутреннем и мировом рынках. Выявлены основные 
проблемы, факторы, влияющие на низкий коэффициент полезного использования энергии. 
Обоснована важность повышения энергосбережения в аграрном секторе за счет  инноваци-
онных ресурсосберегающих технологий: внедрение системы точного земледелия, биогазо-
вых технологий. Представлены преимущества их отдельных элементов, экономическая эф-
фективность, обеспечивающие рациональное применение энергетических ресурсов. Разра-
ботаны рекомендации, направленные на активизацию системы управления продуктивностью 
посевов, основанной на комплексе спутниковых и компьютерных технических средств. Про-
анализирован опыт зарубежных стран по использованию биогазовых технологий, который 
свидетельствует о перспективности развития данного направления возобновляемой энерге-
тики, способствующего решению не только энергетических, но и экологических задач. Пока-
заны значительные выгоды от эксплуатации установок по производству биогаза для удовле-
творения энергетических потребностей животноводческих ферм и сельского населения. До-
казана экономическая целесообразность и эффективность реализации биогазовых проектов, 
которые одновременно позволяют рационально управлять отходами сельскохозяйственного 
производства. Разработаны предложения по стимулированию продвижения экологически 
чистых биогазовых технологий в сельской местности, в связи с тем, что расширение масшта-
бов отрасли животноводства может оказывать негативное влияние на окружающую среду, в 
том случае, если отходы отрасли не перерабатываются надлежащим образом. 
 
Abstract. The authors consider the aim of the study- the issues of improving the energy efficiency 
of the country's agro-industrial complex. The relevance of the topic is that the studied sector of the 
national economy is characterized by high energy intensity and a low level of efficient consumption 
of energy resources, which negatively affects the competitiveness of products in domestic and 
world markets. The main problems and factors affecting the low efficiency of energy use are 
identified. The importance of increasing energy saving in agricultural sector through innovative 
resource-saving technologies is justified: introduction of precision farming system, biogas 
technologies. The advantages of their specific elements, economic efficiency, ensuring the rational 
use of energy resources are presented. Recommendations have been developed aimed at activating 
crop productivity management system based on a complex of satellite and computer hardware. The 
experience of foreign countries in the use of biogas technologies is analyzed, which indicates the 
prospects for the development of this direction of renewable energy, which contributes to the 
solution of not only energy, but also environmental problems. The significant benefits of operating 
biogas plants aimed to meet the energy needs of livestock farms and rural populations are shown. 
The economic feasibility and efficiency of the implementation of biogas projects have been proven, 
which simultaneously allow the rational management of agricultural waste. Proposals have been 
developed to stimulate the promotion of environmentally friendly biogas technologies in rural areas, 
due to the fact that  expansion of the livestock production industry can have a negative impact on 
the environment if the industry's waste is not recycled properly. 
 
Түйінді сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, энергия тиімділігі, энергетикалық ресурстар, энер-
гия сыйымдылығы, нақты егіншілік жүйесі, мал шаруашылығы саласы, биогаз технология-
лары, қоршаған орта. 
 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, энергоэффективность, энергетические ре-
сурсы, энергоемкость,  система точного земледелия, отрасль животноводства, биогазовые 
технологии, окружающая среда. 
 
Key words: agro-industrial complex, energy efficiency, energy resources, energy intensity, 
precision farming system, livestock production industry, biogas technologies, environment. 
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Кіріспе. Тұтыну мен өндірістің ұтымды 
модельдеріне көшуді қамтамасыз ету 
тұрақты даму саласындағы мақсаттардың 
бірі болып табылады. «Тұрақты даму» және 
«Жасыл экономика» тұжырымдамалары-
ның негізгі ережелері энергия тиімділігін 
арттыруға және энергия үнемдеуді қам-
тамасыз етуге бағытталған. 

Қазақстан халықаралық экологиялық 
қозғалысқа қосыла отырып, жоғары қызы-
ғушылық танытып, ұлттық экономиканың 
энергия сыйымдылығын қысқартуға ұмты-
луда. Осыны негізге ала отырып, қазіргі 
уақытта АӨК қоса алғанда, Қазақстан эко-
номикасының түрлі секторларындағы энер-
гия тиімділігі мәселелері мемлекеттік са-
ясат шеңберінде басым бағыттардың бірі 
дәрежесіне көтерілді. 

Ауыл шаруашылығы экономиканың ка-
питалды және энергияны көп қажет ететін 
саласы ретінде қарастырылады, бұл зерт-
теудің өзектілігін анықтайды.  

Бұл зерттеудің мақсаты – агроөнер-
кәсіптік кешендегі энергия үнемдеуді арт-
тырудың маңыздылығын негіздеу және 
ауыл шаруашылық өнімдерінің энергия 
сыйымдылығын төмендету.  

Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру 
көлемінің ұлғаюы сөзсіз қоршаған табиғи 
ортаға антропогендік жүктеменің артуымен 
қатар жүреді.  

Сондықтан АӨК-де энергия тиімді тех-
нологияларды дамыту арқылы экологиялық 
қауіпсіз ауыл шаруашылығы өндірісін қам-
тамасыз ету, сондай-ақ қоршаған ортаға 
жауапкершілікпен қарау деңгейін арттыру, 
табиғатқа экологиялық сауатты қарым-
қатынас қажеттілігін түсіну маңызды, өйт-
кені энергия үнемдеу та-биғатты ұтымды 
пайдалану нәтижесінде табиғи ресурстар-
ды үнемдеуге және көбейтуге әкеледі.  

Зерттеу материалдары мен әдістері. 
Тұрақты даму тұжырымдамасы мен «Жа-
сыл» экономика тұжырымдамасының негізгі 
ережесі экологиялық таза экономикалық 
өсуді қамтамасыз ету болып табылады. 
Сонымен қатар, өндірістік қызметтің жоғары 
энергетикалық тиімділігі және қоршаған ор-
таға әсерлерін азайту қоғамның тең-герімді 
дамуының индикаторы ретінде қарастыры-
лады [1]. 

Агроқұрылымдардың субъектілерінің 
өндірістік әлеуетін арттыру негізгі және 
қосалқы технологиялық процестерге энер-
гия ресурстарын тұтыну мөлшеріне тікелей 
байланысты.  

Елдің аграрлық секторында энергия 
үнемдеу әлеуеті жеткілікті, өйткені пайда-
ланылатын ауыл шаруашылығы жаб-

дықтарының, техника мен технология-
лардың басым бөлігінің энергия сыйым-
дылығы жоғары болып келеді. 

Осы зерттеулерді жүргізу барысында 
экономикалық талдаудың әр түрлі әдістері 
қолданылды: экономикалық және статис-
тикалық – энергия тиімділігі саласындағы 
агроөнеркәсіптік кешеннің қазіргі жағдайын 
зерттеу және бағалау, салыстыру және 
жалпылау әдістері, жүйелік талдау, де-
рексіз, логикалық.  

Зерттеудің теориялық және әдіснама-
лық негізі АӨК-де энергия тиімділігін арт-
тыру мәселелері бойынша жетекші 
қазақстандық және шетелдік ға-лымдардың 
еңбектері, сондай-ақ ҚР нор-мативтік 
құқықтық базасы мен бағдар-ламалық 
құжаттар болды. Ақпараттық база мерзімді 
басылымдарда, оның ішінде Интернет-
ресурстарда жарияланған экономи-калық 
зерттеулердің көмегімен жасалды. 

Нәтижелер және оларды талқылау. 
Отандық аграрлық сектордың қазіргі жағ-
дайы еңбек өнімділігінің төмен деңгейі про-
блемаларымен сипатталады, оның 2019 
жылдың қорытындысы бойынша 14%-ға 
өсуіне қарамастан, ол ЕАЭО елдерімен са-
лыстырғанда бірнеше есе төмен (Беларусь 
- 5 еседен астам, Ресей-3 еседен астам). 

Ауыл шаруашылығындағы еңбек өнім-
ділігінің деңгейінің төмен болуының са-
ланың жоғары энергия сыйымдылығы про-
блемасымен тығыз байланысы бар, ол 
өндірістік-техникалық базаның бір бөлігінің 
моральдық және физикалық тозуымен, 
оның ішінде техниканың басым бөлігін пай-
далану мерзімінің артуымен, нормативтік 
талаптарға сәйкес келмейтін машиналар 
паркін жаңарту қарқынымен, жекелеген 
шаруашылықтардың ескірген ресурстарды 
қажет ететін технологияларды пайдала-
нуымен, тұқымдық материалдың төмен 
деңгейімен және т.б. байланысты. 

Ауыл экономикасының энергия сый-
ымдылығының жоғары деңгейі отын-
энергетикалық ресурстарды ұтымсыз пай-
далануға және ұлттық энергетикалық тұ-
тынудың қауіпсіздігіне байланысты эколо-
гиялық жағдайға теріс әсер етеді.   

Энергия үнемдеудің біршама потенци-
алы АӨК энергия сыйымдылығын тө-
мендетудің нәтижесі ретінде аграрлық 
өндірістің энергия тиімділігін арттыруға 
бағытталған трансформациялық проце-
стерге шоғырланған. Осыған байланысты, 
АӨК дамытудың басым бағыттарының бірі 
энергия үнемдеу технологияларын кеңінен 
пайдалану арқылы энергия ресурстарын 
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тұтынуды қысқарту есебінен энергия тиім-
ділігін арттыру болып табылады. 

Индустрия 4.0 (төртінші өнеркәсіптік 
революция) жағдайында ауыл шаруашы-
лығы процестерін автоматтандыру негізін-
де дәлме-дәл егіншілік жүйесін енгізу АӨК-
нің энергия тиімділігін арттырудың ма-
ңызды факторы болып табылады. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, өсім-
дік шаруашылығын цифрландыру техника 
мен тыңайтқыштарды селективті қолдану 
салдарынан шығындар мен экологиялық 
залалды азайту кезінде шығымдылықтың 
айтарлықтай өсуін қамтамасыз етеді [2]. 

Аграрлық сектордың цифрлық транс-
формациясы еңбек өнімділігін арттыруды, 
энергия үнемдеуді, карантиндік фитосани-
тариялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қо-
са алғанда, саланың көптеген өзекті проб-
лемалық мәселелерін шешуіне ықпал етеді. 

Егіс алқаптарын цифрландыру өнім-
ділікті, егудің қолайлы мерзімдерін бол-
жауға, егістіктердің бітелуін, белгілі бір ми-
нералды тыңайтқыштарды қолдану қажет-
тілігін және гербицидтерді қолдануды 
анықтауға мүмкіндік береді.  

Бұған Big data және агроскаутинг 
негізінде технологиялық операцияларды 
бақылау жүйесін жақсарту арқылы қол жет-
кізіледі, нәтижесінде жинақталған деректер 
массиві қолжетімді аналитикалық нысанда 
құрылымдалады. 

Дәлме-дәл егіншілік жүйесі ауыл ша-
руашылығы қызметін қарқындату арқылы 
кірісті барынша көбейту мақсатында егіс 
алаңының нақты әр гектарын ұқыпты 
басқаруды қамтамасыз етуге мүмкіндік бе-
реді, соның негізінде өнімсіз шығыс-тардың 
үлесі азаяды. 

Дәлме-дәл егіншілік жүйесінің техноло-
гиялары заттар ғаламтор желісіне негіз-
деледі. Қазіргі заманғы егіншілік жүйелерін 
ақпараттық қамтамасыз етудің маңызды 
ресурсы Жерді қашықтықтан зондтау әдіс-
тері мен құралдары болып табылады [3]. 

ГАЖ-технологиялар егіс алқаптарының 
жай-күйі туралы қолда бар деректерді тал-
дау үшін пайдаланылады, оның негізінде 
агротехникалық шешімдер қабылданады: 
себу үшін ауыл шаруашылығы дақылдарын 
таңдау, себу және жинау мерзімдері, ен-
гізілетін тыңайтқыштардың көлемі, түсім-
ділік болжамы.  

Ауыл шаруашылығында ГАЖ-техно-
логияларды қолданудың шетелдік тәжіри-
бесін (АҚШ, Канада, Польша және т.б.) 
талдау саланың экономикалық көрсет-
кіштері мен жерді ұтымды пайдалану 

тиімділігінің артуын қамтамасыз ететіндігін 
көрсетеді [4]. 

АҚШ-тағы көптеген ауыл шаруашылық 
кооперативтері өз мүшелеріне өндіріс 
тиімділігін арттыру үшін заманауи компью-
терлік технологиялар негізінде жаңа өндіріс 
технологияларын ұсынады [5]. 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-
шылығы министрлігі АӨК субъектілерін 
цифрландыруды дамытудың үш деңгейін 
анықтады, олар дәлме-дәл егіншіліктің пай-
даланылатын компоненттеріне негізделген. 

Бірінші деңгей (базалық) дәстүрлі 
фермерлік шаруашылықты білдіреді, онда 
кем дегенде топырақ талдауы жүргізіледі 
және әрбір агрокешен бойынша дерек-
тердің жүйелендірілген кешені болып та-
былатын егістіктердің электрондық карта-
лары пайдаланылады. 

Екінші деңгей (ілгерілеген) толық авто-
маттандырылмаған агроқұрылымдарды 
болжайды, бірақ бұл ретте өндірістік 
қызметте Заттар интернетін, яғни ЖЖМ 
шығын датчиктерімен, объектінің коорди-
наттарын дәл анықтау үшін GPS пайдала-
натын техникалық құралдар мен өзге де 
объектілерді спутниктік бақылау үшін де-
ректерді қабылдау-беру датчиктерімен, 
сондай-ақ метеоагростанциялармен, биз-
нес-процестерді басқару үшін арамшөп-
тердің электрондық картасы мен софттар-
мен жарақтандырылған физикалық құрыл-
ғыларды пайдаланады. 

Үшінші деңгей заманауи инновациялық 
технологиялар арқылы жұмыс істейтін 
цифрлық фермаларды қамтиды, ал адам-
ның қатысуы барынша азайтылады. 

Бүгінгі таңда Қазақстанда цифрлан-
дырудың үшінші деңгейіне жататын 20-дан 
астам агроқұрылым және екінші деңгейдегі 
170 агрокешен бар. Цифрландыру сала-
сындағы АӨК саласын дамытудың стра-
тегиялық бағыттарының нысаналы индика-
торлары 2023 жылға қарай үшінші дең-
гейдегі агробизнестің кемінде 40 субъек-
тісін және екінші деңгейдегі кемінде 4 000 
ауыл шаруашылығы кәсіпорнын құруды 
көздейді. 

Қазіргі уақытта отандық агросубъекті-
лердің құрылымында бірінші деңгейдегі 
шаруашылықтар басым, бұл энергия 
тиімділігін арттыру саласында жеткілікті 
әлеуеттің бар екендігін көрсетеді. 

Салалық министрліктің ресми ақпа-
раты бойынша, қазіргі уақытта елде ауыл 
шаруашылығы жерлерінің (егістік жер-
лердің) 100%-ы цифрландырылды және 
жалпы ауданы шамамен 24 млн га болатын 



Экономический механизм хозяйствования 

 

       

Проблемы агрорынка, июль – сентябрь / 2020 г. 

134 

аталған алқаптардың электрондық карта-
лары жасалды. 

Дәлме-дәл егіншілікті енгізудің отандық 
тәжірибесі астық шығымдылығының 2,5 есе 
өскенін көрсетеді, сонымен бірге шығын-
дарды 20%-дан астам төмендетеді [6].  

Дәстүрлі технологияларды пайдалану 
кезінде гектардан таза пайда 85 мың 

теңгені құрайды, ал инновациялық техноло-
гиялар кезінде бұл көрсеткіш шамамен 3 
есе өседі [7]. 

Дәлме-дәл егіншілік технологиясын 
енгізу шеңберіндегі экономикалық тиім-
діліктің жекелеген көрсеткіштері кестеде 
көрсетілген. 

 

Кесте – Дәлме-дәл егіншілік технологиясын енгізу шеңберінде экономикалық тиімділіктің бол-
жамды көрсеткіштері 
 

Көрсеткіш атауы Болжам  

Тұқымдарды погектарлық егуді азайту 10-20 % 

Тыңайтқыштардың шығынын төмендету 30-50 % 

Өсімдіктерді қорғау құралдары мен ЖЖМ 
шығынын азайту 

26-35 % 

Ескерту: нақты дереккөздер бойынша жасалған [8]. 

 

Дәлме-дәл егіншілік жүйесін дамытуды 
тежеуші факторлардың бірі осы жүйе тех-
нологиялары элементтерінің толық циклын 
енгізудің бағалық параметрлері, агросубъ-
ек-тілердің жүйенің артықшылықтары тура-
лы толық әрі жеткілікті хабардар болмауы, 
білікті кадрлардың тапшылығы болып та-
былады. 

Біздің ойымызша, бұл мәселені шешу 
үшін осы бағытты кешенді дамытуға бағыт-
талған, техника мен жабдықтардың жалпы 
құнының 30-50% көлемінде агро-
құрылымдарға инвестициялық субсидиялар 
төлеуді қамтитын мемлекеттік қолдау ша-
раларының пакетін әзірлеу қажет, өйткені 
дәлме-дәл егіншілік жүйесін енгізу цифр-
ландыру, аграрлық секторды дамыту сала-
сындағы стратегиялық бағдарламалық 
құжаттардың нысаналы басымдықтарына 
сәйкес келеді, «Бизнестің жол картасы-
2025» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Рес-
публикасының «жасыл» экономикаға көшуі 
жөніндегі тұжырымдама және т.б. 

Осы ретте біз ұсынған шаралар ауыл 
шаруашылығы кооперативтеріне тараты-
луы тиіс, бұл бір мезгілде шағын фермерлік 
шаруашылықтарды ірілендіру үшін ынта-
ландырушы күш болады. 

Өсімдік шаруашылығындағы өндіріс 
көлемін арттырудың келесі аспектісі тұқым 
материалының төмен қарқынды оптикалық 
сәулеленуі болып табылады, бұл тұқымның 
өнгіштігін сіңіріп қана қоймай, сонымен 
қатар өнімділік жағынан өсуіне жағымды 
әсер етеді. 

Ресурстарды үнемдейтін аграрлық өн-
діріс еңбек өнімділігін арттыруға және та-
биғи ресурстарды сақтауға бағытталған 
тиімді тәсілдерді болжайды. Мысалы, әр 

түрлі дақылдарды (дәнді, бұршақты, май-
лы, жемшөптік және т.б.) егудің сәйкес 
дұрыс дәйектілігін көздейтін ауыспалы егіс 
топырақ құнарлылығының қоректік заттар-
мен теңгерімділігін қамтамасыз етуге және 
оның механикалық құрамының жақсаруына 
мүмкіндік береді, нәтижесінде бір жағынан 
минералдық тыңайтқыштарды енгізу көле-
мінің төмендеуіне, екінші жағынан – энер-
гия ресурстарының төмендеуіне оң әсер 
етеді. 

Биогаз станциялары мен қондырғы-
лары болып табылатын баламалы энергия 
көздері ауыл шаруашылығы өндірісінің 
қалдықтарын қайта өңдеу, оның ішінде мал 
шаруашылығы қалдықтарын жою пробле-
маларының бірегей шешімі болып табыла-
ды. Мұндай қайта өңдеу жүйесі анаэробты 
процеске негізделген және өндірістің 
үнемді (жабық-қалдықсыз) түріне ие, өйт-
кені нәтижесінде тек биогаз ғана емес, со-
нымен қатар қауіпсіз органикалық тыңайт-
қыш ретінде пайдалануға болатын би-
ошлам түріндегі қалдықтар да бар болып 
табылады.  

Энергия өндірудің биогаздық моделі 
қоршаған табиғи ортаны бір мезгілде мал 
шаруашылығы қалдықтарының теріс әсе-
рінен қорғайды, санитарлық-гигиеналық 
жағдайларды жақсартатын тазарту құры-
лыстарының рөлін атқарады.  

Метанды ашытудың биогазды қондыр-
ғылары жеке қосалқы шаруашылықтары 
бар ауыл тұрғындары үшін өте ыңғайлы. 
Бір жағынан, бұл энергияны үнемдеу дәс-
түрлі энергия көздерін ауыстыру арқылы 
жүзеге асырылады, екінші жағынан, қал-
дықтарды шығару мен жоюға және нәти-
жесінде қоршаған ортаны сақтауға жұмса-
латын шығындарды азайту.  
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2010 жылы ЕО елдері биомассаның 
әлемдегі энергияны жалпы тұтынуға қосқан 
үлесін 12%-ға дейін арттырды, ал био-
массаның әлемдегі жаңартылатын энергия 
көзі ретіндегі өсу болжамы 2040 жылға 
қарай 23,8%-ға жетуді болжайды [9]. 

Биогаз өндіру технологияларын енгізу-
дің шетелдік тәжірибесін талдау бүгінгі күні 
оларды пайдалану бойынша Қытай көш-
басшы болып табылатындығын көрсетеді. 

Қытайда биогаз энергетикасының ке-
ңінен дамуы осы бағыттың стратегиялық 
бағдарламалық құжаттар мен тиісті норма-
тивтік құқықтық актілерде ұлттық басымдық 
ретінде белгіленуіне байланысты, оның 
аясында теңгерімді мемлекеттік қолдау 
жүйесі жүзеге асырылады. 

2010 жылы биогаз энергетикасын да-
мытуды мемлекеттік қолдаудың жалпы 
көлемі 5,0 млрд. юаньға жетті, бұл жиырма 
бірінші ғасырдың бірінші онжылдығында 
биогаз пайдаланушылар санының күрт 
өсуіне әкелді: 2003 жылғы 11 млн от-
басылық пайдаланушылардан 2013 жылы 
43 млн дейін, сондай-ақ 2003 жылғы 2 300 
биогаз инженериясының жобасынан 2013 
жылы 10 000 жобаға дейін. 2009 жылдан 
кейін Қытай биогаз инженериясының жоба-
ларын қолдауды күшейтіп, жобалардың 
жалпы құнының 25%-дан 45%-ға дейінгі 
субсидияларды ұсынды, әсіресе иннова-
циялық жобаларға көбірек көмек көрсетіп, 
биогаз қондырғыларының көмегімен электр 
энергиясын өндіруді ынталандыру үшін жа-
сыл тарифтерге ұқсас саясат орнатты [10]. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның ауылдық 
жерлерінде тұрғындар тұрғын үй-жайды 
жылыту үшін негізінен тас көмірді, ал суды 
жылыту және тамақ дайындау үшін электр 
энергиясын пайдаланады. Биогаз техноло-
гиясы үй шаруашылықтарына биогазды 
жылытуға, автономды электрмен жабдық-
тауға және ыстық сумен жабдықтауға көшу-
ге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде қолай-
лы ауылдық ортаны қалыптастыру есебінен 
ауылдық аумақтардың тартым-дылығын 
арттырады. 

Көрсетілген технологияларды енгізудің 
экономикалық тиімділігін талдау биогаз мо-
дулін орнатуға жұмсалған шығындардың 
өтелу мерзімі аяқталғаннан кейін, шамамен 
2-3 жылды құрайтын, шаруашылық және 
тұрмыстық қажеттіліктер үшін дәстүрлі 
энергия көздерін сатып алуға биогаз жаб-
дықтары болмаған жағдайда жібері-летін 
кірістердің бір бөлігі жинақталатынын 
көрсетеді. 

Шағын биогаз қондырғысының орташа 
құны 500 мың теңгені құрайды. Пайдалану 
мерзімі – 15 жыл. 

Бір үй шаруашылығының ауылдық 
жерлерде электр энергиясы қызметтеріне 
және қатты отын сатып алуға жылдық 
шығындарын бағалау орташа есеппен 190 
мың теңге сомасында есептелген. 15 жыл 
ішінде көрсетілген мақсаттарға арналған 
шығыстар инфляцияны есепке алмағанда 2 
850 мың теңгені құрайды. 

Биогаз қондырғысын, газды жылыту 
қазандығын, газды жинақтаушы су жы-
лытқышын және газ генераторын (шамамен 
1 050 мың теңге) сатып алуға арналған 
жиынтық шығындарды шегеруді ескере 
отырып, биогаз технологиясын қолдану 
биогаз қондырғысының экспуатациялық 
қызмет ету мерзімі кезеңінде жалпы сома-
сы 1 800 мың теңге таза үнемдеуді құрай 
отырып, жоғарыда көрсетілген көмірді са-
тып алуға және электр энергиясына ақы 
төлеуге арналған шығындарды отбасылық 
бюджеттен босатуға мүмкіндік береді. 

Бұл есептеулер жаңартылатын энергия 
көзіне инвестициялардың жоғары эконо-
микалық тиімділігін көрсетеді. Сондықтан 
тиімді биогаз жобалары Қытайдың ауылдық 
аймақтарында өте танымал, онда пайда-
ланушылар саны жыл сайын артып келеді. 

Осылайша, ауыл экономикасының 
кепілді өсуін қамтамасыз ететін жағдай-
ларды қалыптастыру үшін АӨК-нің энергия 
тиімділігін арттыру есебінен ауылдық 
аумақтардың экономикалық жүйесі берік-
тігінің резервін ұлғайту маңызды бағыт бо-
лып табылады. 

Бұл жерде ауыл шаруашылығы өндірісі 
процесінде пайдаланылатын инфрақұры-
лымның, өндірістік қорлардың, техника мен 
технологиялардың едәуір бөлігінің то-
зуының жоғары деңгейін еңсеруге бағыт-
талған мемлекеттік қолдау жүйесін кү-
шейтуді жалғастыру маңызды, бұл аг-
рарлық сектордың энергетикалық тиімді-
лігін арттыруға мүмкіндік береді және нәти-
жесінде еңбек өнімділігінің және тұ-тастай 
алғанда саланың бәсекеге қа-білеттілігінің 
өсуі үшін оң әсерді қам-тамасыз етеді. 

Осы мақсатта Инновациялық процесс-
терді жандандыру мақсатында техника мен 
технологиялардың барынша қолжетімді, ең 
үздік үлгілерінің деректер банкін және 
анықтамалығын әзірлеу, сондай-ақ АӨК-ге 
озық технологияларды енгізетін агроқұры-
лымдар үшін ынталандырушы салық салу-
ды қолдану талап етіледі. 
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Тұжырымдар.  
1. АӨК дамуының тұ-рақтылығы елдің 

әлеуметтік-экономикалық дамуының маңы-
зды факторы болып табылады. Сондықтан 
аграрлық сектордың жоғары энергия 
сыйымдылығы проблемасын саланың эко-
логиялық және эконо-микалық жағдайына 
оң әсер ететін технологиялық трансформа-
циялар есебі-нен энергия тиімділігін артты-
ру және энергия үнемдеу арқылы шешу 
қажет. 

2. АӨК цифрландыру болжаудың күр-
делілігіне, климаттық жағдайларға және 
басқа факторларға байланысты жоғары 
тәуекелдерді азайту арқылы оның ин-
вестициялық тартымдылығын арттыруға 
ықпал етеді. 

3. Ауылдық жерлерде биогаз жабдық-
тарын орнату ауыл тұрғындары үшін бір-
қатар артықшылықтарға ие, олар жеке қо-
салқы шаруашылықтарды қамтиды және өз 
кірістерінің едәуір бөлігін энергия ресурста-
рына арналған шығындарға бағыттайды. 

4. Биогаз технологияларын кеңінен ен-
гізу қоршаған табиғи ортаны жақсартуға, 
сондай-ақ қала мен ауыл арасындағы тұр-
ғын үй-тұрмыстық жағдайдағы елеулі айыр-
машылықтарды еңсеруге мүмкіндік береді 
және нәтижесінде ауылдық аумақтардың 
тартымдылығын арттыруға ықпал етеді. 

5. Энергия тиімділігін арттыру сөзсіз 
шағын және орта тауар өндірушілерде жет-
кіліксіз болатын бастапқы капитал салым-
дарын талап етеді, сондықтан мем-лекеттік 
қолдау шаралары пакетін кеңейту бойынша 
ұсынылатын ұсынымдардың орындылығы 
жоғары қайтарыммен, яғни неғұрлым 
жетілдірілген техника мен озық технологи-
яларды қолдану есебінен өндіріс ауқымы-
ның ұлғаюымен расталады. 
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