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РЕСЕЙДЕ ЖЕЛ ЭНЕРГЕТИКАСЫНЫҢ ƏЛЕУЕТІ ЖƏНЕ БОЛАШАҚ 
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 
Жел энергиясы – əлемдегі жаңартылатын 
энергия көздерінің (ЖЭК) ең дамыған жəне 
инвестиция салуға тартымды түрлерінің бірі. 
Ресейдегі ЖЭК-тің экономикалық əлеуеті жы-
лына 2,225 мың ГВт болса, тиімді түрде пай-
даланылатын жалпы əлеуеттің бір бөлігі бо-
лып табылатын техникалық əлеуеті жылына 
37,366 мың ГВт-ты құрайды. Елдің ЖЭК əле-
уеті негізінен жел жəне күн энергияларының 
техникалық əлеуеті есебінен қанағаттандыры-
лады. Ең дамыған ЖЭК түрі (ірі су электр ста-
нцияларын қоспағанда) шағын су электр стан-
циялары, одан кейін био-отын болып табыла-
ды. Ал жел жəне күн энергиялары Ресейде ең 
аз дамыған ЖЭК түрлеріне жатады. Ресей Эк-
ономикалық даму министрлігінің мəліметін-
ше, елдің жел энергетикасы əлеуеті жылына 
250 мың ГВт-қа тең. Бұл көрсеткіш елдің бір 
жыл ішінде жалпы энергия тұтынуының 25%-
ын құрайды. Ірі су электр станцияларын (СЭ-
С-тер) есептемегенде Ресейдің жалпы электр 
энергиясы өндірісінде ЖЭК үлесі 1%-дан аз 
болса, СЭС-тердің Ресейдің жалпы электр эн-
ергиясы өндірісіндегі үлесі шамамен 15%-ды 
құрайды. Сондықтан, елдің əлеуетіне қарама-
стан, қазіргі уақытта Ресейде ЖЭК пайдалана 
отырып энергия өндіру салыстырмалы түрде 
төмен болып табылады. Мысалы, 2014 жылы 
Ресейде жаңартылатын энергия көздерін пай-
далана отырып энергия өндіру 174 мың ГВт-
ты құраса, Қытай, АҚШ жəне Бразилия тиі-
сінше 1,253 мың ГВт, 559 мың ГВт жəне 430 
мың ГВт жасыл энергия өндірді. 
Елдің орасан зор аумағы назарға алынғанда, 
ЖЭК-ті дамыту орталықтандырылған электр-
мен жабдықтау тапшылығынан зардап шек-
кен Ресейдің шалғай аудандарын электр эн-
ергиясымен қамтамасыз ету тұрғысынан өте 
тартымды болып табылады. Елдің шалғай ау-
дандарында жалпы қуаты 7 ГВт жəне жалпы 
жылдық қуаты 50 мың ГВт болатын дизельді 
электр генераторлар пайдаланылуда. Бұл ау-
дандарда ЖЭК пайдаланып электр энергиясы 
өндірісін қамтамасыз ету жоғары технология-
лық шығындарға қарамастан неғұрлым тар-
тымды болып табылады. Дегенмен, негізінен 
қазба отын түрлерін пайдаланып электр энер-
гиясын өндіретін Ресей елдің шалғай аудан-
дарында жаңартылатын энергия көздерін да-
мытуды жоспарлап отыр. 
Алайда, жоғарыда аталған жағдайға қарамас-
тан, ЖЭК пайдалана отырып өндірілген энер-
гия мен дəстүрлі электр энергиясы өндірісінің 
төмен тарифтері арасындағы жоғары құн ай-
ырмашылығына байланысты ЖЭК секторы 
дұрыс дамымады. Мысалы, Ресейде XXI ғас-
ырдың басында іске қосылған ЖЭК жоба-
ларының көбісі қаржылық тұрғыда жүзеге аса 
алмағандықтан тоқтатылған болатын. ЖЭК-

тің жоғары құнымен қатар басқа да мəселелер 
баршылық. Ресейде жел энергиясы секторын 
дамытудың негізгі қиыншылықтары жабдық-
тардың қымбат болуы, жергілікті білікті ең-
бек күшінің жеткіліксіздігі, логистикалық қи-
ындықтар мен елдің солтүстік бөлігіндегі аса 
суық ауа-райы салдарынан батыс технология-
ларын бейімдеу болып табылады. 
Ресейдегі климат қатаң болса да, жел турби-
наларының жұмыс істеуі үшін шарт болып 
табылатын секундына 6 метрден (м/с) жоғары 
жел жылдамдығы бар жел дəліздерінің болуы-
на байланысты жел электр станцияларының 
құрылысы үшін қолайлы болып табылады. 
Осы орайда əлеуетті жел электр станциялары-
ның орындарын көрсететін алғашқы жел ат-
ласы 1930-шы жылдары жарияланды. Бұл ат-
лас 2000 жылы Ресей-Дания энергия тиімді-
лігі институты мен Рисо ұлттық зертханасы 
тарапынан жаңартылды. Атласқа сəйкес, елде 
жоғары жел энергетикалық əлеуеті бар бір-
неше аудан бар. Солтүстік-Батыс федералдық 
округіндегі Мурманск жəне Калининград об-
лыстары, Оңтүстік федералдық округіндегі 
Краснодар жəне Волгоград облыстары, Сібір 
федералдық округіндегі Омбы жəне Новосібір 
облыстары мен Қиыр Шығыс федералдық ок-
ругіндегі Хабаровск облысы елдегі ең жоғары 
жел энергетикасы əлеуетіне ие аймақтар бо-
лып табылады. Баренц, Кара, Беринг жəне Ох-
отск теңіздерінің жағалаулары бойындағы ау-
данда ең жоғары орташа жел жылдамдығы 
орта есеппен 6 м/с-ден асады. Солтүстікте 
Шығыс-Сібір, Чукот жəне Лаптев теңіздері 
мен шығысқа қарай Жапон теңізі жаға-
лауларында жел жылдамдығы 5-6 м/с. Оңтүс-
тіктегі Қара, Азов жəне Каспий теңіздері мен 
солтүстік-батыстағы Ақ теңіз жағалауларын-
да орташа жел жылдамдығы 3,5-5 м/с. Өкі-
нішке орай, Ресейде жел энергиясы өндірісі 
қысқа мерзімді сипатқа ие. Мысалы, ел бой-
ынша желдің орташа жылдық жылдамдығы-
ның өзгеруі қыс айларында жоғары жел жыл-
дамдығымен 2-3 м/с болып табылады. Сон-
дықтан, жел энергиясын белгілі бір бағдар-
ламаға сəйкес өндіруге болатын басқа энергия 
түрімен бірге қолдану қажет. 
Елдегі жел энергетикалық əлеует ұзақ уақыт 
бойы зерттелгеніне қарамастан, жел энерге-
тикасын дамыту жөніндегі алғашқы заңдар 
мен ережелер жақында ғана пайда болды. 20-
20 жылға дейінгі кезеңге арналған жаңарты-
латын энергияны пайдалану негізінде электр 
энергетикасы өнеркəсібінің энергия тиімділі-
гін арттыру саласындағы мемлекеттік саясат-
тың негізгі бағыттары сияқты 2009 жылы 
бекітілген құжаттарға сəйкес, СЭС-терді қос-
пағанда ЖЭК арқылы энергия өндіру үлесін 
0,5%-дан 4,5%-ға дейін арттыру жоспарлан-
ған болатын. Бұл ретте, Ресей энергетика 

министрлігі, РусГидро жəне Ресей энергетика 
стратегиясы институты жел электр станцияла-
рының жалпы қуатын 2030 жылға қарай 7 
ГВт-қа дейін арттыруды жоспарлады. Алайда, 
ЖЭК нысандарын пайдалануға беру қарқыны-
ның төмен болуы салдарынан іске асыру жос-
пары қайта қаралып, 2013 жылы 28 мамырда 
Ресей Үкіметі тарапынан ЖЭК өндірісін рет-
тейтін жаңа құқықтық база – Электр энергия-
сының көтерме сауда нарығында жаңартыла-
тын энергияны алға жылжыту тетігі туралы 
№449 жарлық қабылданды. 2013 жылдың 28 
мамырындағы №861-р Қарарына сəйкес, ел-
дің жылдық жел энергетикасы мақсаты 2014 
жəне 2016 жылдары тиісінше 100 МВт жəне 
250 МВт болады деп жоспарланған болатын. 
2017 жылы бұл көрсеткіш 500 МВт болады 
деп күтілуде. Осындай жағдайларда оптимис-
тік болжамдар тағы да жүзеге аспады: 2015 
жылы жел энергиясы қуаты 103 МВт болды. 
Сонымен қатар, 2016 жылы Ресейде өнді-           
рілген электр энергиясының жалпы көлемі 
1,048.3 мың ГВт болса, оның 0,1 мың ГВт-ы 
ЖЭК пайдалану арқылы өндірілді.  
Ресейде жел энергетикалық жобаларды да-
мыту қарқыны баяу болғанына қарамастан, 
жүзеге асырылып жатқан бірнеше жоба бар. 
Мысалы, Ресейдің ірі жел электр станциялары 
Останинская (26 МВт), Донузлав (18,7 МВт), 
Тарханкут (15,9 МВт) жəне Зеленоград (5.1 
МВт) жел электр станциялары болып 
табылады. Сондай-ақ, 2017 жылдың соңында 
Қалмақстан Республикасында (Ресей оңтүсті-
гінде) қуаты 51 МВт болатын жел электр 
станциясы жобасы пайдалануға беріледі жəне 
2017 жылы Ульянов облысында жалпы қуаты 
35 МВт болатын жел жобасының құрылысы 
басталады деп жоспарланып отыр. Сонымен 
қатар, 2015 жылы жел энергетикасы нарығы-
на енген «Росатом» мемлекеттік корпорация-
сының «ВетроОГК» еншілес компаниясы 
арқылы жалпы қуаты 610 МВт болатын ЖЭК 
жобасы пакетін ұсынды. 
Қорытындылай келе, Ресейдің үлкен эконо-
микалық жəне техникалық жел энергетикасы 
əлеуеті болса да, ел осы ЖЭК түрін пайдалана 
отырып энергияның жеткілікті мөлшерін əлі 
өндіре алмады. Орталықтандырылған электр-
мен жабдықталған аймақтарда ЖЭК жəне 
дəстүрлі энергия көздерін пайдалана отырып 
өндірілген электр энергиясы тарифтері ара-
сындағы айырмашылыққа байланысты жел 
энергиясы өндірісіне өту əлі экономикалық 
тұрғыдан мүмкін емес. Кейбір жел энергети-
калық жобалардың болғанына қарамастан, 
қазіргі уақытта Ресей ЖЭК нарығында не-
гізінен гидро энергетикамен ұсынылған.  



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 x Астанаға ресми сапары барысында Өзб-

екстан Президенті Шавкат Мирзиеев жə-
не Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Наз-
арбаев Қазақстан мен Өзбекстан арасын-
дағы тауар айналымын арттыру перспек-
тиваларына назар аудара отырып, екі жа-
қты экономикалық қарым-қатынастарды 
тереңдету мүмкіндіктерін талқылады. Са-
пар нəтижесінде тараптар бірқатар ынты-
мақтастық құжаттары мен хаттамалары-
на, оның ішінде Қазақстан мен Өзбекстан 
арасындағы стратегиялық əріптестікті од-
ан əрі жетілдіру жəне тату көршілестікті 
нығайту бойынша біріккен декларацияға, 
Аймақаралық ынтымақтастық туралы 
келісімге, 2017-2019 жылдарға арналған 
Экономикалық ынтымақтастық страте-
гиясына, Əскери ынтымақтастық туралы 
келісімге, сондай-ақ Халықаралық авто-
мобиль көлігі туралы келісімге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы хатта-
маға қол қойды. 

x Душанбеге ресми сапары барысында Пə-
кістан Су жəне энергетика Федералдық 
министрі Хаваджа Асиф жəне Тəжікстан 
президенті Эмомали Рахмон қауіпсіздік 
жəне қорғаныс, энергетика, мұнай-газ, 
көлік жəне транзит мүмкіндіктерін пай-
далану сияқты өзара маңызы салаларда 
ынтымақтастық мəселелерін талқылады. 
Кездесу нəтижесінде тараптар Энергети-
ка жəне инфрақұрылым мəселелері 
бойынша бірлескен жұмыс тобы мен CA-
SA-1000 энергетика жобасын іске асыру-
да Мұнай-газ саласындағы ынтымақтас-
тық бойынша бірлескен кіші топтың ти-
імді жұмыс істеуін ынталандыру жөнінде 
келісті. 

x Өзбекстан Сыртқы істер министрлігі Өз-
бекстан мен Қырғызстан үкіметтері деле-
гацияларының жұмыс топтары арасында 
өзбек-қырғыз мемлекеттік шекарасын де-
лимитациялау жəне демаркациялау жө-
нінде 10 күнге жалғасқан келіссөздердің 
тиісті хаттамаға қол қоюмен аяқталғанын 
хабарлады. Ош қаласында өткен келіс-
сөздер аясында Қырғызстанның Баткен, 
Жалал-Абад жəне Ош облыстары мен Өз-
бекстанның Андижан, Наманган жəне 
Ферғана облыстары арасындағы мемле-
кетаралық шекараның ең қиын бөлік-
терінде бірлескен далалық зерттеулер 
мен геодезиялық өлшеу жұмыстары жүр-
гізілді. 

x Нью-Делиде өткен Өзбекстан мен Үн-
дістан сыртқы істер министрліктері ара-
сындағы консультациялардың 13-раунды 
барысында Өзбекстан Сыртқы істер мин-
истрінің орынбасары Дильер Хакимов 
Үндістан Сыртқы істер жөніндегі Мем-
лекеттік министрі Мубашир Джавед Ак-
бар мен Үндістан Сыртқы істер минист-
рінің Хатшысы Прити Саранмен кездесті. 
Тараптар жоғары деңгейдегі саяси өзге-
рістер, қорғаныс ынтымақтастығы, екі ел 
арасындағы сауда жəне коммерциялық 
байланыстар сияқты көптеген мəселелер-
ді талқылады. 

x Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйы-
мы (ҰҚШҰ) Хатшылығының Мəскеуде 
өткен отырысы барысында ҰҚШҰ Ана-
литикалық қауымдастығы Орталық Азия 
мен Ауғанстандағы ҰҚШҰ-ға мүше мем-
лекеттердің халықаралық лаңкестік пен 
діни экстремизмге қатысты қауіп-қатер-
лері жөнінде көпшілік алдында баяндама 
жасады. Бас хатшы міндетін атқарушы 
Валерий Семериков баяндамадағы көпте-
ген жағдайлар ҰҚШҰ-ның лаңкестік, эк-

стремизм, есірткінің заңсыз саудасы жəне 
басқа да қауіпсіздік қатерлеріне қарсы 
күресінің тиімділігін арттыру үшін 
ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің басшы-
ларына ұсыныстар əзірлеу үшін пайдала-
нылды деп атап өтті. 

x Түркия Қорғаныс министрлігі 2015 жылы 
шілдеде Хаккариде атысты тоқтатудан 
бас тартылғаннан бері қауіпсіздік күш-
терін нысанаға алған «Күрдістан жұмыс-
шылар партиясының» содырлары ұйым-
дастырған қарулы шабуылда бір түрік 
жауынгерінің қаза тауып, төрт адамның 
жараланғанын мəлімдеді. 

x Ресей-Үндістан əскери жəне өнеркəсіптік 
конференциясы отырыстарында Ресей 
Ұшақ жасау корпорациясының прези-
денті Юрий Слюсарь жəне Үндістанның 
Hindustan Aeronautics Limited Авиация 
компаниясының төрағасы Суварна Раджу 
Үнді əуе күштерінде пайдаланылатын Ре-
сейде жасалған Сухой Су-30МКИ соғыс 
ұшақтары үшін техникалық қызмет көр-
сету туралы келісімге қол қойды. Келісім 
мерзімін ұзарту мүмкіндігімен бес жыл-
дық мерзімге жасалды.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Ресей Энергетика министрі Александр 
Новак елдің 2017 жылдың наурыз айын-
дағы жағдай бойынша мұнай өндірісін 
тəулігіне 160,000 баррельге қысқартқа-
нын мəлімдеді. Сондай-ақ, 2017 жылдың 
сəуір айы соңына қарай Ресейдің мұнай 
өндірісін тəулігіне 300,000 баррельге қы-
сқартуды жəне бұл деңгейді жылдың 
бірінші жартыжылдығының соңына дейін 
ұстап тұруды жоспарлап отырғанын атап 
өтті. 

x Қазақстан статистика комитетінің мəлі-
меттері бойынша, елдің мұнай өндірісі 
2017 жылы қаңтар-ақпанда 2016 жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда 4,4%-ға 
өсті. Есепті кезеңде мұнай жəне газ кон-
денсатын шығару 13,69 млн. тонна (11,47 
тонна мұнай жəне 2,23 тонна газ 
конденсаты) болды. 2017 жылы ақпанда 
мұнай жəне газ конденсаты өндірісі 6,57 
млн. тоннаны құрады. Бұл көрсеткіш 
2017 жылғы қаңтармен салыстырғанда 
7,7%-ға төмен. Қазақстанның мұнай жəне 
газ конденсаты өндірісі 2016 жылы 78,04 
млн. тоннаны құрады жəне бұл көрсеткіш 
2015 жылмен салыстырғанда 1,8 пайызға 
төмен. 

x Қазақстанның «Пассажирские перевозки» 
мемлекеттік компаниясы 2017 жылы 
наурызда Алматы-Ташкент бағытында 
«Тұлпар-Тальго» жоғары жылдамдықты 
пойызының іске қосылғанын мəлімдеді. 
Сапардың шамамен 16 сағат 30 минутқа 
созылатыны атап өтілді. 

x Өзбекстанның «Узбекозиковкатхолдинг» 
мемлекеттік азық-түлік компаниясы елдің 
2016 жылы 307 млн. доллар тұратын 
482,600 тонна жеміс жəне көкөніс экс-
портын 2017 жылы 410 млн. доллар со-
масында 560,000 тоннаға дейін арттыру 
жоспарларын жариялады. 2017 жылы қа-
ңтар-ақпанда Қазақстанға жөнелтілген 
жаңа піскен жəне өңделген жеміс жəне 
көкөніс көлемі 15,97 млн. доллар сома-
сында 22,070 тоннаға жетті деп хабар-
ланды. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика вице-министрі Тимур Жақсылықов 
қол қойылған келісім аясында Қырғыз-

стан экономикасының түрлі секторларын 
санитарлық, фитосанитарлық жəне вете-
ринарлық бақылау тұрғысынан Еуразия-
лық Экономикалық Одақ стандарттарына 
бейімдеу мақсатында елдің Қырғызстанға 
41 млн. доллар көлемінде қаржылай кө-
мек бөлетінін хабарлады. Сондай-ақ, зе-
ртхана мен сертификаттау базасын құру 
үшін жабдықтар сатып алуға техникалық 
көмек ұсынылатын болады деп атап өт-
ілді. 

x Өзбекстан Экономика министрлігі елдің 
2017 жылы өндірісті жергіліктендіруге 
байланысты 1,1 млрд. долларлық импорт-
ты азайту жоспарлары туралы хабарлады. 
2016 жылы желтоқсанда қабылданған 
2017-2019 жылдарға арналған жергілік-
тендіру бағдарламасы аясында 3,4 млрд. 
долларлық жалпы өндіріс көлеміне ие 
бəсекеге қабілетті импорт алмастырушы 
тауарлар үшін 1,146-дан астам жобаның 
іске қосылатынын мəлімдеді. 

x Ресей қаржы министрі Антон Силуанов 
Министрлік елдің 2017 жылы ЖІӨ-нің 
өсімі болжамын 0,6%-дан 1,5-2%-ға дейін 
көтерді деп хабарлады. 

x Халықаралық Автомобиль өндірушілер 
ұйымы (ХАӨҰ) Өзбекстанның 2016 жы-
лы автомобиль өндірісін жылдан жылға 
52,5%-ға төмендеткенін хабарлады. Есеп-
ке сəйкес, Өзбекстанда автомобильдер 
өндірісі 2015 жылғы 185,400 автомобиль-
ден 2016 жылы 88,152 автомобильге 
дейін төмендеді. Өзбекстанның Ресейден 
кейін ТМД елдері арасында автомобиль 
өндірісінің көлемі бойынша (2016 жылы 
1,304 млн. автомобиль) екінші орынды 
иеленгенін хабарлады. 

x Түркіменстан үкіметі елдің 2023 жылға 
қарай еркін экономикалық аймақтар құру 
тұжырымдамасын дамытып жатқанын 
жариялады. Құжаттың минералды шикі-
зат ресурстарын кешенді жəне ұтымды 
пайдалануды ынталандыру, экспорт əле-
уетін арттыру жəне шетелдік инвести-
цияларды тартуға арналатын болады. 

  

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Қазақстан, Тəжікстан, Түркия, Ресей жə-
не басқа да Еуразиялық мемлекет бас-
шылары Лондондағы лаңкестік шабуылға 
байланысты Біріккен Корольдігінің Пр-
емьер-министрі Тереза Мэйға көңіл айт-
ты. Британдық Парламент ғимараты ал-
дында лаңкестік шабуыл нəтижесінде кем 
дегенде 5 адам қаза тауып, 40-қа жуық 
адам жарақат алды. 

x Украина Қорғаныс министрі Степан Пол-
торак шығыс Украинаның Харьков ма-
ңындағы Балаклея қаласында зымыран-
дық-артиллериялық қару-жарақ сақтау 
үшін пайдаланылатын оқ-дəрі қойма-
сында болған жаппай жарылыстан кейін 
20,000-нан астам тұрғынның қауіпсіз 
жерге көшірілгенін хабарлады. Балаклея-
ның 50-км радиусындағы əуе кеңістігі 
жабылды деп атап өтілді. 

x Бішкектегі АҚШ елшілігінің мəліметі бо-
йынша, ел USAID Туберкулезға қарсы 
күрес жобасы арқылы Қырғызстан ден-
саулық сақтау жүйесіне бес жыл ішінде 
12 млн. доллардан астам инвестиция жа-
сады. 2014 жылдан бастап Жоба аясында 
шамамен 3,200 дəрігер, медбике жəне 
зертханалық жұмысшы оқытылып, 1,000-
нан астам науқасқа қолдау көрсетілді. 


