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1. КІРІСПЕ
"ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ төмен көміртекті даму бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама)
Қазақстан Республикасының заңнамасына, ҚМГ Жарғысына, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ-тың
2022-2031 жылдар кезеңіне арналған даму стратегиясына, "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ
компаниялар тобындағы шығарындыларды басқару саясатына, сондай-ақ ҚМГ-нің өзге
де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді. Бағдарлама ҚМГ Директорлар кеңесінің 2021
жылғы 4 қарашадағы шешімімен бекітілді.
Осы Бағдарлама төмен көміртекті дамудың бірыңғай негізін корпоративтік басқарудың
ажырамас құрамдас бөлігі ретінде айқындайды және Компанияның көміртек ізін
төмендету саласындағы қызметін жүйелейді.
Төмен
көміртекті
күн
тәртібінің
компанияның
даму
стратегиясына
интеграциялануы парниктік газдар шығарындыларын азайтуға үлес қосып қана
қоймай, сонымен қатар энергетикалық көшу жағдайында компанияның
инвестициялық тартымдылығы мен бәсекеге қабілеттілігін арттырады.
Бағдарламаны әзірлеудің негізгі мақсаты ҚМГ-нің климаттық амбицияларын айқындау,
көміртек ізін азайту саласындағы негізгі тәсілдер мен шараларды жүйелеу болып
табылады, атап айтқанда:
(i) Қолда бар әлеуетті талдау және ҚМГ-нің климаттық мақсаттарын айқындау.
(ii) Компанияның күкіртсіздендіру және белгіленген мақсаттарға жету бойынша шаралар
саласындағы негізгі даму бағыттарын анықтау.
(iii) Әлеуетті және хабардарлықты арттыру.
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3. МӘНМӘТІН
3.1. Халықаралық климат саясаты
Әлемдік қоғамдастықтың климаттың жаһандық өзгеру проблемаларына назарының
өсуіне байланысты әлемде көміртекті реттеудің күшеюі байқалады.
Аталған процестерге бизнес те тартылған. Бүкіл әлем бойынша 100-ден астам компания
CDP бастамашылығының аясында ішкі көміртек бағасын өздерінің қазіргі қызметі мен
болашақ кірістілігі үшін тәуекелдер мен мүмкіндіктерді басқаруға арналған құрал ретінде
пайдаланатындарын ашық айтты. Компаниялар көміртек шығарындыларының бағасын
белгілеу шығарындыларды қысқартудың анағұрлым тиімді және рентабельді құралы
болып табылатынын және бұл оларды жаһандық көміртек бағасын белгілеуді қолдауға
шақыратынын атап өтеді.
Тікелей реттеудің орнына (шығарындыларды кім, қайда және қалай азайту
керектігі туралы нұсқаулар мен шектеулер) көміртек бағасы экономикалық сигнал
береді, оған жауап ретінде ластаушылар шығарындыларды азайтуды (бизнеспроцестерді жаңа қызмет салаларына бағыттап немесе энергия тиімділігін
арттыруға және өз операцияларын күкіртсіздендіруге инвестициялар сала
отырып) немесе ластауды жалғастырып, ол үшін ақы төлеуді өздері үшін шешеді.
Осылайша, қоғам үшін анағұрлым икемді және арзан жолмен жалпы экологиялық
мақсатқа қол жеткізіледі. Сонымен қатар, экономикалық өсудің жаңа төмен
көміртекті қозғаушы күштерді қамтамасыз ете отырып, көміртектің бағасы таза
технологиялар мен нарықтық инновациялардың таралуын ынталандырады.
Әлемде көміртекті реттеудің әр түрлі тәсілдері бар. Компанияның операциялық
қызметіне тиетін әсерді одан әрі бағалау мақсатында, Еуропалық Одақ пен Қытайдың
тәжірибесіне назар аудару керек.

Қазақстанның
төменкөміртекті
стратегиялық құжаттар
3.2.

саясаты

және

негізгі

Қазақстан Республикасы парниктік газдар шығарындыларының салдарын жұмсарту
жөніндегі халықаралық климаттық саясаттың белсенді қатысушысы болып табылады.
2009 жылы Киото хаттамасын, сондай-ақ 2016 жылы Париж келісімін ратификациялай
отырып, Қазақстан 1990 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда, парниктік газдар
шығарындыларын 2030 жылға қарай 15%-ке қысқарту бойынша ерікті шартсыз
міндеттемелерді өзіне алды1.
Алайда, қолда бар болжамдар мен даму сценарийлерін (ЭГТРМ) талдау, егер қосымша
шаралар қабылданған жағдайда ғана Қазақстан үшін өзінің сөзсіз мақсатына қол
жеткізуге болатындығын куәландырады. Энергия тиімділігін арттыру, көміртек деңгейі
төмен таза энергияны енгізу мақсатында шешімдер іздеу, сондай-ақ заманауи
энергетикалық қызметтерге тұрақты қол жеткізуді қамтамасыз ету сияқты төмен
көміртекті дамудың негізгі сегменттерінің даму қарқыны жеткіліксіз болып табылады.
Бүгінгі күні Қазақстанда төмен көміртекті даму мәселелерін және климаттың өзгеру
проблемаларын шешуге тікелей бағытталған заңнамалық актілер немесе жекелеген
стратегиялық құжаттар жоқ, бұл шектеулі ведомствоаралық үйлестіруге және
әлеуметтік-экономикалық дамудың ұзақ мерзімді жоспарларында климаттың өзгеру
Қазақстан Республикасының ұлттық деңгейде белгіленетін салымы (ҰДБС) 2030 жылға қарай ЗИЗЛХ–
ны ескере отырып, ПГ шығарындыларын 1990 жылғы деңгейден 15%-ке қысқартуға, ал сыртқы көмек
(жаңа технологиялар беру түрінде) алу және қолайлы экономикалық жағдай кезінде шығарындыларды
25%-ке дейін төмендетуге сөзсіз дайын болуды көздейді.
1
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мәселелерінің нашар көрсетілуіне әсер етеді, кейбір жағдайларда бұл қарама-қайшы
мақсатты индикаторлардың орнатылуына әкеп соғады.
Аталған олқылықты жою мақсатында, сондай-ақ қабылданған халықаралық
міндеттемелерді іске асыру шеңберінде Қазақстанда қазіргі уақытта Қазақстан
Республикасының көміртек бейтараптығына қол жеткізудің 2060 жылға дейінгі
доктринасы (стратегиясы) әзірленуде.
Доктрина экономиканың негізгі секторлары бойынша дамудың әр түрлі сценарийлерін
модельдеу негізінде экономиканың көміртек сыйымдылығын жаңғырту және төмендету
бойынша елдің ұзақ мерзімді стратегиялық көзқарасын білдіреді. Бизнестің төмен
көміртекті даму жөніндегі корпоративтік бағдарламалары үкіметтің елдің төмен
көміртекті дамуына көшу шараларына қосымша серпін беруге арналған.
Сонымен қатар, ағымдағы жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енген ҚР Экологиялық
кодексінің жаңа редакциясын ескерген жөн. Кодекстің негізгі новеллаларының бірі
өнеркәсіпте ең озық қолжетімді техника қағидаттарын қолданумен байланысты жаңа
мемлекеттік экологиялық саясатты енгізу болып табылады. ҚОТ - бұл өнеркәсіптік
кәсіпорындарда экономикалық мақсаттылық пен техникалық мүмкінділік болған
жағдайда қоршаған ортаға теріс әсерді қысқартуды қамтамасыз ететін технологиялық
процестер мен технологияларды пайдалану.
Өнеркәсіптің бір жағынан қоршаған ортаға теріс әсерді азайтуға, екінші жағынан өндірісті жаңғыртуға және ҚОТ көрсеткіштерін қолдануға кәсіпорындарды тартуға
бағытталған жаңа реттеуге көшуі елдегі экологиялық жағдайды едәуір жақсартуға және
сол арқылы парниктік газдар шығарындыларын қысқарта отырып, өнеркәсіптегі энергия
тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
ПГ шығарындыларын азайту саласындағы халықаралық міндеттемелерді орындау үшін
Қазақстанда 2013 жылдан бастап ҚМГ еншілес және тәуелді ұйымдары кіретін ПГ
шығарындыларына берілетін квоталар саудасының жүйесі жұмыс істеуде.
Квоталар саудасы жүйесінің базалық құралы ПГ шығарындыларына квоталар бөлудің
ұлттық жоспары (бұдан әрі – Ұлттық жоспар) болып табылады, ол шығарындылары 20
мың т. СО2 асатын экономиканың энергияны анағұрлым қажет ететін секторларының
елдегі ірі қондырғыларды қамтиды. 2021 жылдан бастап Ұлттық жоспардың квоталарын
азайтудың желілік коэффициенті жылына кемінде 1,5% қолданылады.
3.3. ПГ шығарындыларын қысқарту саласындағы ҚМГ қызметі
"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы " АҚ (бұдан әрі - ҚМГ, Компания) Қазақстанның тігінен
интеграцияланған жетекші мұнай-газ компаниясы болып табылады. ҚМГ активтерді
барлық өндірістік цикл бойынша - көмірсутектерді барлау мен өндіруден бастап
тасымалдауға, қайта өңдеуге және сервистік қызмет көрсетуге дейін басқарады.
Компания еліміздің мұнай-газ саласында Қазақстан Республикасының мүдделерін
білдіреді.
2020 жылғы негізгі өндірістік көрсеткіштер
Көрсеткіш
Көміртек қорлары (2Р), млн. тонна м.б.
Мұнай және газ конденсатын өндіру, мың тонна
Табиғи және ілеспе газ өндіру, млн м3
Мұнай тасымалдау, мың тонна
Газ тасымалдау, млн м3
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2020
635
21 752
8 191
73 171
86 590
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Мұнай өңдеу, мың тонна

18 077

2020 жылы ҚМГ алғаш рет "Sustainalytics" халықаралық рейтингтік агенттігінің
(Амстердам, Нидерланд) ESG-рейтингінен өтті. ҚМГ ESG-рейтингі 100 баллдан 69
баллды құрады. ESG-рейтингінің құрамдас бөліктері бойынша ҚМГ келесі бағаларды
алды: экологиялық құраушы 69, әлеуметтік – 70, корпоративтік басқару – 67 деңгейінде.
Бұл компанияның мұнай-газ компаниялары арасында әлемдегі орнықты даму
саласындағы айтарлықтай жоғары көрсеткіштерін көрсетеді (әлемдегі сала бойынша 119
компанияның 33-ші орны). Бұдан басқа, ҚМГ 34,5 балл деңгейінде ESG-тәуекелдер
рейтингін алды, бұл басқарылмайтын ESG-тәуекелдің жоғары деңгейін көрсетеді.
Компания тәуекел деңгейі бойынша бес санаттың төртіншісіне кірді. Sustainalytics
талдаушылары ҚМГ-дегі ESG-тәуекелдерді басқаруды "күшті" деп бағалады. Бұл ретте
тәуекелдерге бастапқы ұшырағыштық "жоғары"деп бағаланды. ҚМГ рейтингісінің жоғары
мәні негізінен менеджмент бақылай алмайтын тәуекелдермен, яғни мұнай-газ саласына
тән тәуекелдермен байланысты. ҚМГ үшін негізгі ESG-сын-тегеуріндер операциялық
қызметтен көміртек шығарындылары және Компания өнімін пайдалану шығарындылары,
сондай-ақ қызметті жүргізу өңірлеріндегі қоғамдастықтармен өзара қарым-қатынастар
болып табылады. ҚМГ ESG-рейтингінің деңгейін жақсарту және ESG-тәуекелдердің
рейтингін басқару және төмендету бойынша міндеттерді орындау бойынша жоспарлы
жұмысты жалғастыруға ниетті.
ШСЖ шеңберіндегі ҚМГ есептілігі
Қазақстандық шығарындылар саудасы жүйесімен ҚМГ-нің 14 ЕТҰ (Қондырғылар
операторлары) қамтылған, олар ПГ шығарындыларына квоталарды үлестірудің ұлттық
жоспарына (КҮҰЖ) кіреді. Қондырғы операторлары жыл сайынғы негізде тіркелген сырт
ұйымның верификациясына жататын ПГ түгендеу туралы есептерді әзірлейді.
Верификацияланған есептер ұлттық заңнаманың белгіленген талаптары шеңберінде
қоршаған ортаны қорғау жөніндегі уәкілетті органға тапсырылады. 2018-2020 жылдарға
арналған КҮҰЖ іс-қимыл қорытындылары бойынша 2 ЕТҰ көміртек бірліктерін сатып
алушы және сатушы түрінде квоталар саудасы жүйесіне қатысты.
CDP шеңберіндегі есептілік
2018 жылы ҚМГ the Carbon Disclosure Project (CDP) – халықаралық инвесторлар
қоғамдастығының парниктік газдардың тікелей және жанама шығарындылары және
климаттың өзгеруіне байланысты тәуекелдер туралы ақпаратты ашу, оның ішінде
ұңғымадан бастап оны түпкілікті пайдалануға дейінгі тауар өнімінің барлық көміртек ізін
бағалау бойынша бастамасына қатысатынын мәлімдеді.
ҚМГ қатарынан үш жыл бойы көміртек ізін есептеп, CDP алаңында ҚМГ Климаттық
сауалнамасын орналастырады, Румыния мен Грузиядағы 50% және одан астам қатысу
үлесі бар еншілес ұйымдарды қоса алғанда, ҚМГ-нің барлық активтері бойынша
парниктік газдардың тікелей және жанама шығарындыларының көлемі туралы деректер
(1, 2 және 3-қамту) кіреді. 2019 жылдың қорытындылары бойынша ҚМГ "С" Климаттық
рейтингіне ие болды.
ҚМГ
компаниялар
тобындағы шығарындыларды басқару саясатында
ПГ
шығарындыларын тұрақты есепке алуды, түгендеу мен мониторингін жүргізуді, сондайақ оларды қысқарту мен көміртек ізін азайту жөніндегі іс-шаралар жүргізуді қамтитын
қызметтің негізгі климаттық қағидаттары белгіленген.
4. ҚМГ ПАРНИКТІК ГАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫН ТҮГЕНДЕУ
4.1. ПГ шығарындыларын талдау әдіснамасы
КОМПАНИЯ
ҚЫЗМЕТІНІҢ
САЛАЛАРЫ
БАЙЛАНЫСТЫ ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫ
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ҚМГ қызметінің құрылымына және мұнай-газ саласының компанияларына қойылатын
халықаралық талаптар мен ПГ шығарындылары туралы ақпаратты ашу жөніндегі
нұсқаулықтарға сәйкес кәсіпорындардың ПГ шығарындыларына мынадай аспектілер
бойынша бағалау жүргізу қажет:
 көмірсутекті отын мен заттарды жағумен, еріксіз ұшпалы шығарындылармен
(жылыстаумен), кез келген өндірістік объектілердің жұмыс істеуімен және жүзеге
асырылатын өндірістік процестермен байланысты парниктік газдардың тікелей
шығарындылары – Scope 1 шығарындылары (сондай-ақ әдістемелік нұсқауларға сәйкес
есептілік мақсаттары үшін);


сырттан жеткізілетін электр энергиясын, жылу энергиясын, ыстық су мен буды
ұстауға байланысты жанама энергетикалық шығарындылар – Scope 2 бойынша
шығарындылар;



Scope 3 бойынша шығарындылар – компанияның құндылықтарын құру тізбегінде
туындайтын парниктік газдардың барлық басқа шығарындылары, атап айтқанда,
сатылған өнімді пайдалану кезіндегі шығарындылар (11-санат – "Use of Sold
Products").

ТҮГЕНДЕУ ШЕКАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ПРОЦЕСІ
Әзірленген модель аясына Компанияның операциялық бақылауындағы және ҚР
парниктік газдар шығарындылары саласындағы ұлттық реттеуге жататын ЕТҰ-лар кірді.
Түгендеу шекарасына шетелдік активтер, сондай-ақ компания мен БК қаржылық
бақылауындағы ЕТҰ енгізілмеген.
4.2. Парниктік газдар шығарындыларын талдау
ПАРНИКТІК ГАЗДАРДЫҢ ТІКЕЛЕЙ ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ТАЛДАУ
(SCOPE 1).
Жоғарыда айтылғандай, Компанияның ЕТҰ жеке талданып, сегменттер бойынша негізгі
Өндіру сегментіндегі тікелей шығарындылардың құрылымы.
Төменде Өндіру бизнес-бағытының ЕТҰ тобы бойынша тікелей ПГ шығарындыларын
талдау нәтижелері көрсетілген: Қаражанбасмұнай, Өзенмұнайгаз, Маңғыстаумұнайгаз,
Ембімұнайгаз, Қазақойл Ақтөбе, Қазақтүрікмұнай және Қазгермұнай.
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1-сурет. Тікелей ПГ шығарындыларының серпіні (Өндіру), млн. тСО2-бал..

Өндіру бизнес-бағытындағы кәсіпорындар қорлардың сарқылуына байланысты өндіріс
деңгейін біртіндеп төмендетеді. Осыған орай, шығарындылардың жалпы көлемі 2030
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жылға дейін Қазақойл Ақтөбе өндірісін өсіру есебінен өсуде.
Тікелей шығарындылар құрылымында мынадай санаттар басым: стационарлық жағу
(пештер, қазандықтар, газ-мотокомпрессорлар, электр энергиясының генераторлары), ұшпа
шығарындылар (табиғи және ілеспе мұнай газының өршуі, кемуі) және газды алау етіп жағу.

2-сурет. Өндіру бизнес-бағытындағы тікелей ПГ шығарындыларының (Scope 1) құрылымы (2019), мың тСО2бал.

Газдар бойынша бөлуде Өндіріс бизнес-бағытындағы шығарындылар кадастрын
өндіруді мынадай түрде ұсынуға болады:

3-сурет. ПГ түрлері бойынша жалпы шығарындылар құрылымы, мың тСО2-бал.

Парниктік газдар арасында өндіруші кәсіпорындар бойынша анағұрлым елеулі үлес CO2
болып табылады.
Мұнай және газ өңдеу кәсіпорындары.
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4-сурет. Тікелей ПГ шығарындыларының серпіні (өңдеу), млн. тСО2-бал.
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Болжамға сәйкес, өңдеу кәсіпорындары 2023 жылы өндірістің белгіленген деңгейіне
шығады (бұл көбінесе МӨЗ-ге жеткізілген шикізатқа байланысты болады). 2030 жылға
дейін шығарындылар деңгейі 2023 жылғы деңгейде болжанып отыр (МӨЗ жұмысының
жағдайында шикізатты өңдеудің алыс-беріс схемасы бойынша басқа тұжырымдарды
тұжырымдау мүмкін емес). ПГ тікелей шығарындылары балансындағы ең үлкен үлесті
АМӨЗ шығарындылары құрайды (45%).

5-сурет. Өңдеу бизнес-бағытындағы тікелей ПГ шығарындыларының құрылымы (Scope 1) (2019), мың тСО2бал.

Өңдеу кәсіпорындарының тікелей шығарындыларының құрылымында мынадай санаттар
басым: стационарлық жағу (МӨЗ қондырғылары мен қазандықтар), ұшпа шығарындылар
(табиғи және ілеспе мұнай газының өршуі, кемуі) және алау етіп жағу. Төменде ПГ түрлері
бойынша өңдеу сегментіндегі шығарындыларды бөлу келтірілген.

6-сурет. ПГ түрлері бойынша жалпы шығарындылар құрылымы, мың тСО2-бал.

Мұнай мен газды өңдеу сегментінің ішінде ең маңызды шығарындылар СО2 құрайды.
Төменде жекелеген ЕТҰ бойынша осы түрдегі ПГ шығарындыларының құрылымы
көрсетілген.
Тасымалдау кәсіпорны.
"ҚазТрансОйл" АҚ-тың негізгі қызметі мұнайды магистральдық құбырлары арқылы
тасымалдау (айдау, сақтау және т.б.), жылу және электр энергиясын беру және тарату
болып табылады. "ҚазТрансОйл" АҚ қызметінен ПГ тікелей шығарындылары N2O
шығарындылар серпіні кестесіне сәйкес пештер мен жылу генераторларында отын
жағумен байланысты, мұнай өңдеу кәсіпорындары арасында ең көп шығарындылар
ПҚОП (51%) пен ПМХЗ-ға (34%) тиесілі.
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1-сурет. Болжамды тікелей ПГ шығарындыларының серпіні (ҚТО), млн. тСО2-бал
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8-сурет. ҚТО-ның 2018-2020 жылдардағы тікелей ПГ шығарындыларының серпіні, мың тСО2-бал

ҚазТрансОйл шығарындыларының балансында ең көп үлесті пеш және қазандық
агрегаттарының анағұрлым маңызды үлесімен стационарлық жағу құрайды.
Өндру сегментіндегі жанама шығарындылардың құрылымы
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9-сурет. Жанама ПГ шығарындыларының серпіні (Өндіру), млн тСО2-бал

Болжамға сәйкес, Өндіру сегментіндегі ЕТҰ-ның жанама шығарындылары 2026 жылға
дейін өсу серпінін сақтап, 2030 жылға қарай біртіндеп төмендеуге көшеді.
Өңдеу сегментіндегі жанама шығарындылар құрылымы
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1.76
1.75

1.75

1.75

1.75

1.75

1.74

1.74
1.73

1.75

1.75

1.75

1.73

1.72

1.72

1.71
1.70
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

20-сурет. Жанама ПГ шығарындыларының серпіні (Өңдеу), млн тСО2-бал

Болжамға сәйкес, өңдеу кәсіпорындарының жанама шығарындылары 2025 жылға қарай
ұлғаяды, ал 2030 жылға қарай аздап төмендейді.
Тасымалдау сегментіндегі жанама шығарындылар құрылымы
220
218

217.98

216
214.41

214
212.76

212

210.99

210

210.45

209.86

209.27

208

208.68

208.10

207.52

206
204

202
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

11-сурет. Болжамды жанама ПГ шығарындыларының серпіні (ҚТО), мың тСО2-бал

Тікелей шығарындылар жағдайында сияқты, ҚТО үшін жанама шығарындыларды
құраушы да өндіріс деңгейінің болжамды түрде азаюына байланысты төмендейді (2022
жылғы 5%).
Жаңа активтер – «Өріктау Оперейтинг» ЖШС.
Сондай-ақ талдау барысында "Өріктау Оперейтинг" ЖШС кәсіпорны үшін ПГ
шығарындыларын азайту перспективалары қаралды.

3-сурет. ПГ шығарындыларының күтілетін серпіні (Өндіру), мың тСО2-бал
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2060 жылға дейін
перспективалары.

тікелей және

жанама

ПГ шығарындыларының

өзгеру

15
14,41
14
13

12,41
12

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
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4-сурет. 2060 жылға дейінгі өндіру көлемдерінің болжамы, млн т.

Компания 2060 жылға дейін болжамды өндірудің бірнеше сценарийлерін қарастыруда.
Дегенмен, талдауда бірлескен кәсіпорындардың (БК) ықпалын есептемегенде, өндіру
көлемдері 2060 жылға қарай 14%-ке (2022 жылғы күтілетін көрсеткіштен) немесе жыл
сайын 52,6 мың т. біртіндеп төмендейді. Бұл ПГ шығарындыларына да әсер етеді –
олардың жалпы көлемі азаяды. Әсіресе, өндірістің төмендеуі Қазақтүрікмұнайға,
Маңғыстаумұнайгаз бен Ембімұнайгазға тән.
5.0
4.5

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

0.5
2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059

Scope 1, млн тСО2

Scope 2, млн тСО2

5-сурет. 2060 жылға дейін өндіру сегментіндегі шығарындылар құрылымының болжамы, млн.т. СО2-бал.

Өнім шығарудың/өңдеудің азаюы ҚМГ кәсіпорындарының ПГ шығарындыларының
біртіндеп төмендеуіне әкеледі. Өндірістің осы серпіні болған жағдайда, ЕТҰ
шығарындылары 2060 жылға қарай 2022 жылғы деңгейге жетеді. Өңдеу және
тасымалдау кәсіпорындары үшін көлем айтарлықтай дәрежеде жеткізілген шикізатқа
байланысты болатынын атап өткен жөн.
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5. ҚМГ ДАМУЫН СЦЕНАРИЙЛІК МОДЕЛЬДЕУ
5.1. Модельдеу опциялары
КЛИМАТТЫҢ ӨЗГЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ КҮН ТӘРТІБІ
ШЕКАРААРАЛЫҚ РЕТТЕУДІҢ АҒЫМДАҒЫ ҮРДІСТЕРІ
Ағымдағы тренд:

–

ҰЛТТЫҚ

ЖӘНЕ

Қазақстанның
2060
жылға
қарай
көміртекті
бейтараптыққа қол жеткізу жөніндегі мақсаттары мен
2030 жылғы өтпелі мақсаттары
Ұлттық күшейту және
реттеудің пайда болуы.

ҚМГ-нің дамуына тиетін әсер:

шекарааралық

көміртекті

Компания деңгейінде күкіртсіздендіру мақсаттарын қою
қажеттілігі, оның ішінде бизнес-модельді ауыстыру.
Парниктік газдар шығарындыларын азайту жөніндегі ісқимыл жоспарларын қалыптастыру.

Тәуекелдер мен қауіптер:

Ұлттық реттеуді күшейтуге байланысты көміртек
төлемдері мен сатып алынатын электр энергиясының
құнын ұлғайту.

Талдау үшін бағыттар:

Реттеу опцияларының қаржылық әсерін бағалау,
күкіртсіздендіру
бастамаларын
қолдау
үшін
компанияның көміртек бюджетін қалыптастыру.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ
МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

ЭКОНОМИКАНЫ

Ағымдағы трендтер

КҮКІРТСІЗДЕНДІРУ

БОЙЫНША

LRF 1.5% бар ҚазШСЖ жұмыс істеуі жаңа ҚР экологиялық
кодексінде көзделген (2021ж.02.01).
ҚазШСЖ-ның ағымдағы конфигурациясы ҰДБҮ-ге қол
жеткізу үшін жеткіліксіз болады.

ҚМГ-нің дамуына тиетін әсер

KZQ көміртек бірліктерін сатып алумен байланысты жыл
сайынғы төлемдерді ұлғайту.

Тәуекелдер мен қауіптер

KZQ бағасының өсуі күтілетін өсу трендтерінен жоғары,
оның ішінде экспорттаушыларды CBAM әсерінен қорғау
үшін.

Талдау үшін бағыттар

ҚазШСЖ базалық және қатаң опциясымен байланысты
әлеуетті көміртек төлемдерін талдау.

Модельдік талдау деректерінің қатарлары:
Модельдік талдау үшін деректер Қазақстан Республикасының ҰДБҮ жаңарту бойынша
Дүниежүзілік Банк жобасының және 2021-2025 жылдарға арналған ҰДБҮ іске асырудың
жол картасын әзірлеудің нәтижелері бойынша алынды ( Саясаткерлер үшін түйіндеме).
Жалпы, модельдеудің 2 опциясы қарастырылуда – жұмсақ және қатаң. Жұмсақ 2030
жылға қарай ҰДБҮ көрсеткіштеріне қол жеткізе отырып, Экологиялық кодекстің
тұжырымдамасында ШСЖ трендтерін ұстануды білдіреді. Қатаң – үлестірілетін
квоталарды төмендетудің шекті көлемдерін және 2030 жылға қарай ҰДБҮ мәлімделетін
көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін елдік деңгейде белгіленуі қажет тиісті KZQ бағаларын

2021 қараша

14-бет

белгілеу үшін таңдап алынды.
Көміртекті салық опциялары модельде көміртекті реттеу опцияларын қолданудың
бірыңғай тәсілдерін қалыптастыру үшін ұқсас түрде таңдалады ( Дүниежүзілік Банктің
көрсетілген жобасынан жұмсақ және қатаң опциялар).
1-кесте. Экологиялық кодексте көзделген квоталардың жылдық көлемі (млн т CO2 – EY талдау).
Кезеңдер қимасындағы квоталар, млн тСО2
ШСЖ-ның 1ШСЖ-ның 2-кезеңі
ШСЖ-ның 3-кезеңі (2026кезеңі (2021(2023-2025жж.)
2030жж.)
2022жж.)
2021
2022
2023
2024
2025 2026 2027 2028 2029 2030
161,96
159,53 157,13 154,78 152,46 150,17 147,92 145,70 143,51 141,36

ШСЖ жабатын 1990
жылғы
шығарындылар2
164,42
Квоталардың жалпы
көлемі

321,48

464,37

728,65

2-кесте. Ұлттық көміртекті реттеу опциялары – ҚазШСЖ.
Реттеу кезеңі

I

Жылдар
Квотамен өтеу –
базалық опция (%)
Квотамен өтеу –
жұмсақ опция (%)
Квотамен өтеу –
қатаң опция (%)

II

III

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

96%

96%

91%

91%

91%

91%

91%

100%

100%

79%

79%

79%

75%

75%

75%

75%

75%

3-кесте. ҚазШСЖ-ның сценарийлік опцияларына сәйкес үлестірілетін квоталар көлемінің болжамы.
Реттеу кезеңі
Қазақстандағы
операторлар
арасында бөлінетін
квоталар көлемі,
жұмсақ опция
(млн тСО2)
Қазақстандағы
операторлар
арасында бөлінетін
квоталар көлемі,
қатаң опция
(млн тСО2)

I

II

III

160.75

160.75

154.8

154.8

154.8

145.74

145.74

145.74

145.74

145.74

141

141

127.2

127.2

127.2

120.34

120.34

120.34

120.34

120.34

4-кесте. ҚазШСЖ-ның сценарийлік опцияларына сәйкес квоталар құнының болжамы.
Реттеу кезеңі
KZQ бағасы - базалық
опция (EUR/тСО2)
KZQ бағасы - жұмсақ
опция (EUR/тСО2)
KZQ бағасы – қатаң
опция (EUR/тСО2)

I

II

III

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

1.0

1.0

15.0

15.0

15.0

45.0

45.0

45.0

45.0

45.0

5-кесте. Ұлттық көміртекті реттеу болжамы – көміртек салығы.
Реттеу кезеңі
Жылдар
Жұмсақ
опция
Қатаң
опция

2

Көміртек салығы - жұмсақ
опция (EUR/тСО2)
Көміртек салығы - қатаң
опция (EUR/тСО2)

II

III

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3.85

3.85

3.85

4.68

4.68

4.68

4.68

4.68

21.40

21.40

21.40

26.00

26.00

26.00

26.00

26.00

Қолда бар деректер жағдайындағы EО бағалауы.
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Тұжырымдар:
a. Алдын ала бағалау нәтижелері ұлттық ШСЖ-ның Экологиялық кодексте ұсынылған
түрінде ҰДБҮ мақсаттарына қол жеткізу үшін жеткіліксіз болатынын көрсетеді.
Сондықтан, Қазақстан Үкіметінің көрсетілген мақсаттарға қол жеткізуге бағдарлануы
үшін ұлттық ШСЖ өлшемдері (қондырғы операторлары тарапынан неғұрлым жоғары сұраныстан
туындаған көміртек бірліктерінің биржалық бағаларының өсуімен бір мезгілде тегін бөлінетін квоталар
шамасының төмендеуі) күшейтілуі тиіс деп болжау қисынды.

b. Көміртек салығының ҚМГ қызметіне тиетін әсері материалдық емес болады, өйткені
ол квоталанатын қондырғылардың бөлігі болып табылмайтын шығарындылар көздері
үшін отын салығын білдіреді – компанияның автокөлігі негізінен аутсорсингке
шығарылды.
c. Көміртек реттеуді қатаңдату өнім бірлігіне шаққандағы іс жүзіндегі үлестік ПГ
шығарындыларының айырмашылығына байланысты компанияның әр түрлі ЕТҰ үшін
түрлі тәсілдермен көрінетін болады.
d. Компания офсетингтік бірліктер нарығының белсенді қатысушысы бола алады. ҚМГ
НҰР Доктринасында көзделген іс-шараларды қржыландыру үшін көміртек бірліктерін
сату есебінен толтырылатын қорға қолжетімдікті қамтамасыз етуі қажет.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ СЕКТОРЫН КҮКІРТСІЗДЕНДІРУ
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ЖӘНЕ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ БАҒАСЫНА ӘСЕРІ
Ағымдағы трендтер

Электр энергиясының бағасын ұстап тұру
(Қазақстанда – әлемдегі ең төмен бағалардың бірі)
ҰДБҮ қол жеткізу қағидаттарына қарама-қайшы
келеді.
2030 жылға дейін мақсатты энергия баласында ЖЭКтің 15% үлесі мәлімделді, 2030 жылға дейін газ ЖЭС
үлесін арттыру бойынша мақсат талқылануда.

ҚМГ-нің дамуына тиетін әсер

Электр энергиясын сатып алу шығындарын арттыру.

Тәуекелдер мен қауіптер

Сатып алынатын электр энергиясы бағасының өсуі
күтілетін мәндерден жоғары.

Талдау үшін бағыттар

Сатып алынатын электр энергиясына шығындардың
компания шығындарына әсерін бағалау.

Модельдік талдау деректерінің қатарлары:
ҚР электр энергетикалық секторын күкіртсіздендіру әсерін модельдік талдау қатары
қуаттарды жаңартуға күрделі шығындарды және ЖЭК үстемесін есепке ала отырып,
электр энергиясына арналған тарифте көміртек бірліктерінің құнын қосуға негізделген.
Сондай-ақ, Қазақстанда инфляцияға байланысты отын түрлері бойынша көтерме
бағаның индикативтік өсуін ескеру қажет.
Нәтижесінде, талдау, басқа жағдайларда сияқты, елдегі электр энергиясы тарифтерінің
өсуін модельдеудің екі опциясын көздейді:
- жұмсақ (көміртек бірліктері бағасының орташа өсуін және күрделі салымдардың
орташа көлемін білдіреді);
- тиісінше қатаң сценарий (көміртек бірліктері бағасының өсуінің қатаң сценарийін ескеретін)
және едәуір күрделі шығындар.
Қатаң сценарийдегі бағаның өсу алғышарттары электр энергиясына деген жалпы
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сұраныстың ағымдағы 108 млрд кВт-сағаттан 130 млрд кВт-сағатқа дейін өсуін, энергия
балансындағы газ ЖЭС үлесін 25%-ке дейін және ЖЭК үлесін 2030 жылға қарай 15%-ке
дейін арттыру ескеріліп қалыптастырылды. Бұдан басқа, сатып алынуы электр
энергиясына жұмсалатын шығындармен өтелетін қажетті көміртек бірліктерінің шамасын
бағалау үшін газ және көмір ЖЭС-інде электр энергиясын өндіру тиімділігінің өсуі және
инфляция көрсеткіштері ескеріледі.
ҚР жаңа Экологиялық кодексінде көзделген ең озық қолжетімді техниканы (ҚОТ) енгізу
энергия өндіруші ұйымдар үшін, атап айтқанда, ірі отын жағатын қондырғылар үшін
қосымша шығындарды талап етеді. ЕО ҚОТ қағидаттарына сәйкес мұндай
қондырғыларда шаң тазарту, сондай-ақ түтін жолдарында күкірт (SOx) және азот (NOx)
оксидтерін жою технологиялары көзделуі тиіс. Тиісті шығындар да электр энергиясының
құнын арттырады. Осы талдауда ҚОТ енгізумен байланысты шығындардың өсуі
жүргізілген жоқ, алайда тиісті шараларды енгізу сатып алынатын электр
энергиясы құнының қосымша өсуіне алып келеді.
Жұмсақ сценарийде түпкі тұтынушылар үшін электр энергиясының бағасына тиісті төмен
әсер ететін электр энергетикасының секторын күкіртсіздендірудің аз өршіл көрсеткіштері
бойынша алғышарттар жасалды.
6-кесте. Жұмсақ сценарийдің Қазақстанның электрэнергетикалық секторына әсері.
Жыл
Электр энергиясы
тарифінің жалпы өсуі
(KZT/кВт*сағ)
Электр энергиясының
бағасындағы көміртек
бірліктері (KZT/кВт*сағ)
Электр энергиясының
бағасындағы САРЕХ
(KZT/кВт*сағ)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

0.57

1.86

2.66

3.63

5.52

6.88

8.29

9.78

11.38

0.66

0.76

0.96

2.08

2.34

2.58

2.83

3.10

1.20

1.90

2.67

3.44

4.54

5.71

6.95

8.28

0.57

1-кесте. Қатаң сценарийдің Қазақстанның Электр-энергетикалық секторына әсері.
Жыл
Электр энергиясы
тарифінің жалпы өсуі
(KZT/кВт*сағ)
Электр энергиясының
бағасындағы көміртек
бірліктері (KZT/кВт*сағ)
Электр энергиясының
бағасындағы САРЕХ
(KZT/кВт*сағ)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.13

3.72

5.31

7.26

11.04

13.76

16.57

19.56

22.77

1.33

1.52

1.91

4.16

4.69

5.15

5.65

6.20

2.39

3.79

5.35

6.87

9.08

11.42

13.91

16.56

1.13

Тұжырымдар:
a. Модельдік талдаудың ұсынылған деректеріне сүйене отырып, елдегі электр
энергиясының құны ұлттық көміртекті реттеудің әсерінен секілді, қуаттарды жаңартуға
және елдің энергия жүйесіне ЖЭК енгізуге қосымша күрделі және инвестициялық
шығындарды өтеу қажеттілігін ескере отырып, сөзсіз өсетін болады;
b. Үкімет электр энергиясының бағасын ұстап отыр, сондықтан да бүгінгі күнгі жағдай
бойынша электр энергиясы шығындарының көрсетілген ұлғаюы мүмкін емес. Алайда,
жан басына шаққандағы ЖІӨ көрсеткішімен салыстырғанда Қазақстандағы электр
энергиясының бағасы өңірдегі ең төмен болып табылатынын ескере отырып, бағаның
өсу перспективасы одан әрі шынайы болып табылады ( әсіресе елдік ЖІӨ өсу
траекториясын ескергенде).
ШЕКАРААРАЛЫҚ КӨМІРТЕКТІ РЕТТЕУ ЖӘНЕ ЕО ЖАСЫЛ КҮН ТӘРТІБІ
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Ағымдағы трендтер

ЕО-ның жасыл күн тәртібі – Жасыл ауысу
тұжырымдамасы және шекарааралық көміртекті реттеу
тетігі (CBAM).

ҚМГ-нің дамуына тиетін әсер

2030 жылға дейін мұнайға деген сұраныстың төмендеуі.
Онымен шекарада мүмкін болатын қосымша көміртек
төлемдері.

Тәуекелдер мен қауіптер

Экспорттың еуропалық бағыттары бойынша түсімнің
төмендеуі (КҚК, Ақтау, Самара/Усть-Луга).
СВАМ қатаң опциясын қолдану кезіндегі шекарааралық
көміртек төлемдері.
Көміртекті реттеуді күшейту жағдайында EUA
бағасының бұрын айтылған болжамдардан асып түсуі.

Талдау үшін бағыттар

Мұнай және мұнай өнімдерін сатудың 2025 жылға
дейінгі ағымдағы жоспары шеңберінде түсімге деген
сұраныстың төмендеу әсері.
СВАМ көміртек төлемдерінің әсері.

Модельдік талдау деректерінің қатарлары:
Осы бөлімді модельдік талдау қатары CBAM тетігінің жұмыс істеуі арқылы ЕО төмен
көміртекті даму саясатының әсерін біртіндеп арттыруға, Еуропалық Одақта (EUA)
көміртек бірліктері бағасының өсуіне, ЕО-ға импортталатын мұнайға және өзге де
көмірсутектерге сұраныстың төмендеуіне негізделеді.
Модельдеуде трансшекаралық реттеу мен жасыл күн тәртібінің келесі нұсқалары
ескерілген:


модельдеудің жұмсақ опциясы мұнайға деген сұраныстың 2030 жылға дейін аздап
төмендеуін және мұнай мен мұнай өнімдерін CBAM квотасының баламасымен,
кем дегенде 2030 жылға дейін толық жабуды білдіреді.



Қатаң опция мұнай мен мұнай өнімдеріне деген сұраныстың неғұрлым өршіл
төмендеуі туралы болжамдарға және CBAM толық жұмыс істей бастаған сәттен
бастап (тегін жабылатын импорт үлесінің төмендеуі) "қамтылатын салалар"
тізіміне енгізуге негізделген.

8-кесте. Мұнай мен мұнай өнімдері квотасымен өтеу (СВАМ сертификаттары).
Реттеу кезеңі
Жылдар
Жұмсақ
опция
Қатаң
опция

Мұнай мен
мұнай өнімдері
жатпайды (%)
Мұнай мен
мұнай өнімдері
жатады (%)

I

II

III

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

9-кесте. ЕО шекарааралық көміртекті реттеу CВAM сертификаттарының санына қатысты EUA бағасының
болжамы.
Реттеу кезеңі
Жылдар
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I
2021

II
2022

2023

2024

III
2025

2026

2027

2028

2029

2030

18-бет

СВАМ
сертификаттарының
саны (%)
EUA бағасы (€/тСО2)

0%

0%

0%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

43.0

50.0

57.0

65.0

76.0

78.0

81.6

84.4

87.2

90.0

10-кесте. Белгіленген сценарийлерге сәйкес мұнайға деген сұраныс болжамы (Statista.com, n.d.).
Реттеу кезеңі
Жылдар
Жұмсақ
опция

Қатаң
опция

Мұнай мен
мұнай
өнімдері
жатпайды
(%)
Мұнай мен
мұнай
өнімдері
жатады (%)

I

II

III

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

100%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

90%

100%

97%

93%

90%

87%

83%

80%

77%

73%

70%

15-сурет. 2035 жылға дейін есептелген СВАМ сертификаттарының көлеміне бөлінетін тегін
квоталар көлемінің төмендеу тренді.

Тұжырымдар:
a. ЕО-ның 2030 жылға дейінгі көкжиектегі жасыл күн тәртібінің негізгі әсері мұнай мен
мұнай өнімдеріне деген сұраныс өзгеруі ықтимал. Шекарааралық көміртекті реттеудің
әсері кейінгі аралықта көрінуі мүмкін - 2036 жылдан бастап ҚМГ экспорттаушы ретінде
EU ETS биржасында көміртек бірліктерін немесе EU ETS-ке ұқсас баға индекстері бар
басқа ұлттық және субұлттық платформаларда сатып алу есебінен өнім шығаруға
байланысты барлық көміртек ізін жабуға міндетті болады.
b. 2025 жылы автомобиль көлігі мен ғимараттар үшін еркін бөлінген квоталарсыз және
квоталар көлемін қысқартудың жеке желілік коэффициентімен және нарық
тұрақтылығының резервімен оқшауланған ETS құрылатын болады. Сақтау бойынша
міндеттемелер 2026 жылы басталады. Жаңа ETS лимиті 2026 жылдан бастап
сызықтық коэффициентпен бірге белгіленеді, бұл 2005 жылмен салыстырғанда осы
секторлардағы шығарындылардың 2030 жылға қарай 45% төмендеуіне сәйкес келеді.
Көрсетілген жағдай ЕО-да 2030 жылға дейін көміртекті реттеудің әсерінен мұнай мен
мұнай өнімдеріне сұраныстың төмендеуін болжауға мүмкіндік береді.
ҚЫТАЙДЫҢ ҰЛТТЫҚ КӨМІРТЕКТІ РЕТТЕУІ
Ағымдағы трендтер

Қытайда 2021 жылдың шілдесінен бастап Ұлттық
ШСЖ іске қосылды.
ЕО-ның СВАМ тетігін енгізуіне байланысты Қытай
осындай реттеумен жауап бере алады.
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ҚМГ-нің дамуына тиетін әсер

Атасу-Алашанькоу бағыты бойынша мұнай сатумен
байланысты экспорттық төлемдер.

Тәуекелдер мен қауіптер

Жекелеген юрисдикциялар арасындағы көміртекті
реттеу жүйелерін интеграциялау, СО2 бағасының
бірыңғай жаһандық баға индексін қалыптастыру
(WTI/Brent мұнай мен басқа да шикізат өнімдерінің
көрсеткіштері секілді).

Талдау үшін бағыттар

Қытайға экспорт шеңберіндегі көміртек төлемдерінің
әсері.

Модельдік талдау деректерінің қатарлары:
Қытай 2060 жылға дейін көміртек бейтараптығына қол жеткізуді мақсат етіп отыр және
ұлттық ШСЖ дамуын ПГ шығарындыларын азайтуды ынталандыру құралдарының бірі
ретінде қарастырады. ПГ шығарындыларының абсолюттік шамасының 2030 жылға дейін
өсуі жөніндегі жоспарларды ескере отырып, тегін бөлінетін квоталар санының төмендеуі
аясында ШСЖ-ны күшейту 2030 жылдан кейінгі кезеңде болады деп болжау қисынды.
Дәл осы уақыт аралығы 2030 жылдан кейін ЕО мен Қытайдың көміртекті реттеу
тәсілдерін (ынталандыру – экспорттаушыларды қорғау) синхрондауды болжауға
мүмкіндік беретін EC CBAM күшейту жоспарларына сәйкес келеді.
Пилоттық сауда-саттық нәтижелері бойынша көміртек бірліктерінің бағасы 7,6 USD/тСО2бал. деңгейінде. Сарапшылар экспорттаушыларды ЕО шекарааралық реттеу салдарынан
қорғау қажеттілігіне байланысты көміртек бірліктері құнының одан әрі өсуін болжайды.
Қазіргі уақытта Қытайдың ШСЖ квоталар саудасы тек энергетикалық сектор үшін ғана
қолжетімді. Алайда, химиялық мұнай-химия және мұнай өңдеу салаларын, болат және
түсті металдар мен құрылыс материалдары өндірісін қоса алғанда, көміртек нарығына
қатысушы секторлардың саны біртіндеп ұлғаяды деп болжануда.
11-кесте. Қытайдың көміртекті реттеуі.
Реттеу кезеңі
Жылдар
Өтеу үшін көміртек ізі
Көміртек бірлігінің
бағасы ($/тСО2)

I
2021
0%

2022
0%

2023
0%

II
2024
0%

7.4

8.9

10.8

12.7

2025
0%

2026
10%

15.0

40.0

2027
20%

III
2028
30%

2029
40%

2030
50%

52.5

65

77.5

90

Тұжырымдар:
Қытай ЕО-ның ең ірі сауда серіктесі болып табылады – 2020 жылы өнім экспортының
көлемі 442,61 млрд. АҚШ долларын құрады. Қытай ұлттық экспорттаушыларды қорғау
мақсатында шекарааралық көміртекті реттеудің қарсы шараларын енгізуі ықтимал деген
қорытынды қисынды болады, бұл да өнімді Қытайға жеткізуге байланысты ҚМГ ҰК
экспорттық шығындарының құрылымына әсерін тигізеді.
Қытайдың шекарааралық көміртекті реттеу ережелерін қолдану, оның жағдайында
сияқты, модельдегі қатаң реттеу опциясымен көзделеді.
5.2. ҚМГ-нің даму стратегиясы
Іс жүзінде енгізу тұрғысынан ПГ шығарындыларын азайту бағыттары төрт негізгі санатта
ұсынылуы мүмкін: операциялық жақсартулар, активтер портфелін оңтайландыру, жаңа
бизнес-модель және көміртегі бейтараптылығы.
Одан әрі модельдеу кезінде компанияның ағымдағы өндірістік жоспарларын (мұнай
өндіру және өңдеу бөлігінде), сондай-ақ операцияларды терең күкіртсіздендіру үшін
(сутек және CCUS жобаларын қоса алғанда) операциялық қызметтің тиімділігін арттыру және
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пилоттық жобаларды іске асыру мүмкіндіктерін ескере отырып, ПГ базалық
шығарындыларын анықтау тәсілдері пайдаланылды. Бұл тәсілдер бұдан әрі
модельдеуге арналған нақты үш сценарий түрінде сипатталған.
НЕГІЗГІ СЦЕНАРИЙ (BUSINESS AS USUAL)
Дамудың базалық сценарийі ҚМГ секторлары бойынша өнімнің энергия және көміртек
сыйымдылығының ағымдағы көрсеткіштерін сақтауды болжайды. Төменде өндіріс
көлеміне және олардың ҚМГ сегменттері бойынша өзгеру серпініне қатысты деректер
қарастырылған және ұсынылған - әр түрлі өндіру өнімдерінің көлемі КСШ (көмірсутек
шикізаты/oil equivalent) бірыңғай баламасына қайта есептелген. Өндіріс трендін талдау
үшін ЕТҰ бойынша year-to-year деректері (өткен жылға қатысты мәннің проценттік
өзгерісі) көрсетілген.
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166-сурет. 2030 жылға дейін өндіру көлемдерінің тренді , млн т КСШ
3

Көрсетілген тәсілдерді қолдануды ескере отырып, болжамдау негізінде тікелей
және жанама шығарындыларды ескере отырып, ҚМГ ЕТҰ-ның әртүрлі сегменттері
бойынша ПГ шығарындыларының серпінін келтіріп отырмыз.
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17-сурет. Базалық сценарийдегі Өндіру сегменті бойынша ПГ шығарындыларының болжамы, млн тСО2-бал

Өндіру секторының кәсіпорындары бойынша шығарындылар серпіні шығарындылардың
2021 жылға қарай төмендеуін және 2030 жылға қарай базалық жыл шығарындылары
деңгейіне дейін (2019) біртіндеп өсуін көрсетеді. 2030 жылғы шығарындылардың
жиынтық көлемі 2019 жылдың деңгейіне қарағанда, 0,8%-ке өседі.

Мұнда және одан әрі диаграммалар бойынша 2018-2020 жж. көрсеткіштері нақты деректер бойынша,
2021-2030 – модельдеу мақсаттары үшін болжамды деректер бойынша, оның ішінде ҚМГ 2021-2026 жж.
БЖ және ЕТҰ деректерін ескере отырып ұсынылған
3
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18-сурет. Базалық сценарийдегі Өңдеу сегменті бойынша ПГ шығарындыларының болжамы, млн тСО2-бал

Өңдеу секторының кәсіпорындары бойынша шығарындылардың жалпы көлемі болжам
бойынша 2020 жылы өсуге ауысады және 2025-2030 жылдар кезеңінде тұрақтанады.
Тікелей ПГ шығарындыларының өсуі есебінен жалпы баланста Scope 1 (өсім) және Scope
2 арақатынасының өзгеруі күтілуде. 2030 жылы шығарындылардың жиынтық көлемі 2019
жылдың деңгейіне қарағанда, 6,9%-ке ұлғаяды.
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19-сурет. Базалық сценарийдегі Тасымалдау сегменті бойынша ПГ шығарындыларының болжамы, млн
тСО2-бал

Болжам бойынша 2030 жылға қарай тасымалдау сегментінің кәсіпорны ПГ
шығарындылары базалық жылдан (2019) шамамен 13%-ке төмендейді. Дегенмен,
ағымдағы серпін ПГ шығарындыларын азайту бойынша қойылған мақсаттарға қол
жеткізуге мүмкіндік бермейді.
ҚазМұнайГаз ЕТҰ-ның әр түрлі сегменттері 2030 жылға дейін ПГ шығарындыларының
өзгеруінің әр түрлі серпінін көрсетуде. 2019 жылға қарағанда, барлық активтер бойынша
ПГ шығарындыларының жалпы өсімі шамамен 4%-ті құрайды.
Сондай-ақ, Компания келесі факторлардан көміртек саясатын күшейту аясында қосымша
қаржылық жүктемені көтереді:
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- Жабдықтың техникалық жай-күйінің нашарлауы және жөндеу арасындағы аралықтың
азаюы.
- Энергетикалық және өндірістік жабдық тиімділігінің төмендеуі.
- Жабдықты пайдаланатын қызметкерлермен байланысты мінез-құлық тәуекелдері.
Энергия тиімділігін арттыру және ЕТҰ күкіртсіздендіру бағдарламасын енгізу теріс
факторлардың әсерін азайтады және өндірістің сенімділігін арттырады.
ЖАСЫЛ ДАМУ СЦЕНАРИЙІ (ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ЖЭК)
Жасыл даму сценарийі Компания бойынша күкіртсіздендіру мақсаттарына қол жеткізу
үшін энергия тиімділігі және ЖЭК жеткілікті амбициясының үлесін өсіру бойынша
шараларды іске асыруды білдіреді.
Көрсетілген шаралар ПГ шығарындыларын
төмендету деп аталатын бағыттарды білдіреді:

органикалық

және

бейорганикалық

Өндіріс көлемін ұлғайту немесе қысқарту жөніндегі одан арғы жоспарларды ескере
отырып, ЕТҰ өндірістік объектілерінің операциялық тиімділігін арттыру және қайта
жаңарту шараларын іске асыру есебінен шығарындыларды органикалық азайтуға қол
жеткізіледі.


Бейорганикалық төмендеу – жалпы корпоративтік деңгейде сатылатын және
Компанияның көміртек ізін азайтуға ықпал ететін жаңа объектілер есебінен болады. Бұл
сценарийде ЖЭК объектілерін салу және/немесе ЖЭК объектілерінде электр
энергиясының қажетті көлемін сатып алу және кейіннен топішілік шарттар бойынша ЕТҰ
арасында бөлу қарастырылады.


Шығарындыларды органикалық және бейорганикалық төмендету шаралары
бойынша жиынтық әсер Компанияны күкіртсіздендірудің мәлімденген мақсатына
қол жеткізуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
ҚМГ-нің алдын ала климаттық амбицияларын іске асырудағы құралдар:
ресурстарды
үнемдеу
және
энергия
тиімділігін
арттыру
әлеуетті
бағдарламалармен және шығарындыларды органикалық және ЕТҰ-ның бейорганикалық
төмендету бағыттары бойынша 15%-ке төмендету бойынша жоғары тартымдылықпен
тартылуы.
- Компанияның мақсаттарына сәйкес ПГ-ны тұрақты төмендетуді қамтамасыз ету үшін
жаңартылатын энергетиканы КО деңгейінде жалпы энергия балансына тарту және
ЕТҰ бойынша үздік практикаларды тарату.
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20-сурет. Компанияның шығарындылар көздерінің топтары бойынша күкіртсіздендірудің негізгі тетіктері

Төмендегілер ҚМГ ЕТҰ күкіртсіздендіру бойынша негізгі жүйелік гипотезалар болып
табылады:
- Пештер мен жол жылытқыштарын оңтайландыру – өлшемдерді бақылау
және отын тұтыну тиімділігін арттыру бағдарламасы;
- Механикалық қорды оңтайландыру бағдарламасы – электр энергиясын
тұтыну тиімділігін арттыру үшін сорғы және қосалқы жабдықтың түрлері мен
көлемдерін және режимдерін оңтайландыру;
- Өндіру ЕТҰ-да электр-жылумен жабдықтауды оңтайландыру;
- МӨЗ тиімділігін арттыру – тиімділіктің мақсатты көрсеткіштерін (EII) және оған
қол жеткізу жөніндегі бағдарламаны белгілеу, пештердің ҚНК арттыру;
- Метанның кемуін қысқарту – метанның кемуін қысқарту бойынша ісшараларды өлшеу, бақылау және әзірлеу бағдарламасы (LDAR);
- АМӨЗ ЖЭО түтін газдарының конденсаторын орнату;
- МӨЗ-де мазутты жағудан бас тарту – МӨЗ-де газды жағу үлесін арттыру;
- Энергия менеджменті жүйесін жетілдіру және енгізу.
Энергия тиімділігі жөніндегі бағдарламаны өрістету ПГ шығарындыларын 15%-ке және
одан да көп төмендетуге белгіленген мақсаттарды іске асыруға мүмкіндік береді. Енгізу
жоспарын қайта қарау және жаңарту, тізбеге қосымша іс-шараларды енгізу ПГ
шығарындыларын азайту мақсаттарының амбициялық деңгейін арттыруға мүмкіндік
береді.
Іс-шаралар екі топқа бөлінеді:
- ұйымдастырушылық/аз шығынды және қысқа мерзімді;
- ұзақ мерзімді және инвестициялық-шығынды.
Бұл бөлу анағұрлым шығында жобаларды енгізу үшін аз шығындардан айналым
капиталын шоғырландыруға мүмкіндік береді.
Процестерді стандарттау ЕТҰ арасында үздік тәжірибе алмасуды жеңілдетуге, енгізуге
қажетті уақытты қысқартуға және енгізілетін іс-шаралардың түпкілікті нәтижесінің
белгісіздігін төмендетуге мүмкіндік береді.
Жаңартылатын энергия көздері бойынша жобаларды іске асыру (КО деңгейінде іске
асырылатын ПГ шығарындыларының траекториясын бейорганикалық төмендету
шаралары) мүмкін болатын үш схема бойынша жоспарланған:
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1) электр қондырғылары мен оларға ЕТҰ тұтынушыларын тікелей қосу арқылы ЖЭКтің меншікті объектілерін салу;
2) ЕТҰ-ға электр энергиясын кейіннен шарттық жеткізу немесе қолданыстағы және
болашақ электр станцияларында (корпоративтік РРА) ЖЭК пайдалану арқылы
генерацияланған электр энергиясын сатып алу арқылы ЖЭК серіктестік
жобаларына (үлестік иелену форматында) қатысу;
3) Қазақстанның электр энергиясы нарығында көрсетілген құрал болған жағдайда
"жасыл сертификаттарды" (ЖЭК-тен электр энергиясының сатып алынатын
көлемін өндіруді растайтын құжат) сатып алу.
Энергия тиімділігін арттыру бағдарламасының шараларын іске асырудан
шоғырландырылған әсер ЕТҰ бойынша өнімнің үлестік энергия сыйымдылығын
төмендету траекториясын бағалауға және модельде ПГ шығарындыларының тиісті
төмендеуін ескеруге мүмкіндік береді. Бұл көміртекті реттеу опцияларын қолдану кезінде
компанияның қаржы көрсеткіштерін жақсартуды қамтамасыз етеді.
ТӨМЕН КӨМІРТЕКТІ ДАМУ СЦЕНАРИЙІ (ИННОВАЦИЯЛАР ЖӘНЕ ОФСЕТТЕР)
ҚМГ-нің төмен көміртекті даму сценарийі 2060 жылға дейін көміртек бейтараптығына қол
жеткізуді (өзінің өндірістік қызметінің процесінде ПГ шығарындыларын нөлге дейін
қысқартуды немесе оларды өтеуді) көздейді. Төменде біз осы сценарийді жүзеге асыруға
көмектесетін құралдар мен жобаларды қарастырамыз.

21-сурет. Өндіру сегментіндегі ПГ шығарындыларын 2060 жылға дейін азайту мақсаттары мен тетіктері 4

Жанама санаттардағы шығарындыларды өндіретін тұтынушылар (Scope 2)
жаңартылатын көздерден сатып алынатын энергияға көшу есебінен шығарындыларды
нөлге дейін төмендету әлеуетіне ие. Өз кезегінде, тікелей шығарындылардың көздері
электр энергиясына ауыстырылуы/электр тұтынушыларына ауыстырылуы мүмкін. Бұл
қарастырылып отырған тетікке сәйкес тұтынушылардың елеулі тобы бойынша
шығарындыларды (стационарлық жағу, қабатқа айдауға арналған бу) азайтуға мүмкіндік
береді. Алайда, технологиялық ерекшеліктерге байланысты парниктік газдар
шығарындыларының азайтылмайтын көлемі қалады.

4

EО-ның шикізатты өндірудің ұзақ мерзімді жоспары ескерілген бағалауы
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22-сурет. 2060 жылға дейін Өңдеу сегментінде ПГ шығарындыларын азайту мақсаттары мен тетіктері

МӨЗ қондырғыларында шығарындылардың ықтимал төмендеуі технологиялық
ерекшеліктерге негізделген азайтылмайтын базалық тұтынудың болуына байланысты
шектелген. Соған қарамастан, Өндіру сегментінің кәсіпорындары үшін де электр
энергиясын тұтынушылар жаңартылатын көздерден сатып алатын электр энергиясына
ауыстырылуы мүмкін. Электрмен жылытуға ауыстыру және жылыту жүйесін балама
көздермен қолдау (мысалы. гелиожүйелер және геотермалдық технологиялар)
шығарындылардың осы бабын нөлдік мәндерге дейін төмендетуге мүмкіндік береді.
Озық LDAR практикасын енгізу (ЗРА мен механикалық қордағы кемуді анықтау және жою)
ұшпа шығарындылар санатындағы шығарындыларды азайтуға мүмкіндік береді.
ПГ шығарындыларын болжау және күкіртсіздендіру бойынша мақсаттар қою кезінде
полипропилен, полиэтилен, бутадиен және оның туындыларын (Атырау облысының
АЭА) өндіру бойынша перспективалық жобаларды енгізуді ескеру маңызды. Жаңа
қуаттар мен тұтынушыларды іске қосу төмендету жөніндегі бағдарламалар аясында
шығарындылардың өсуін тудырады.

23-сурет. Мақсат қою және күкіртсіздендіруге қол жеткізу құралдары

Осылайша, төмен көміртекті даму сценарийі парниктік газдар шығарындыларын 2019
жылғы деңгейден 70%-ға дейін қысқартуға ықтимал қол жеткізу бойынша жоғары
деңгейлі болжамды болжайды, ал мұнай және газ химиясының жаңа жобаларын ескере
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отырып, барынша қол жеткізуге болатын деңгей минус 52,4% - ды құрайды. ПГ ықтимал,
еріксіз шығарындылары көміртекті ұстау және сақтау жөніндегі жобаларды ауқымды іске
асыру, белсенді офсеттік саясат, орман климаттық жобаларды іске асыру, сондай-ақ
сутегі энергетикасын дамыту есебінен өтелуі мүмкін. Көміртекті бейтараптыққа қол
жеткізу мақсатын қалыптастыру көрсетілген бағыттарды пилоттық режимде тестілеуден
кейін 2030 жылдың басында ғана мүмкін болады.
2060 жылға дейінгі егжей-тегжейлі болжамды өндіру жөніндегі деректердің
шектеулілігіне, көміртекті реттеуді дамытудың белгісіздігіне және жаңа технологияларды
енгізу перспективаларына байланысты құру қиын.
5.3. Модельдеу нәтижелері
Базалық сценарийдегі баға әсерінің опциялары.
Модельдеудің нәтижесі көміртекті реттеудің әр түрлі опциялары бойынша жиынтық баға
болжамдарының өлшемдері болып табылады:
 ҚазШСЖ-да көміртек бірліктерін сатып алуға арналған ұлттық төлемдер (жұмсақ
және қатаң опциялар);
 электр энергетикасы саласына көміртекті реттеудің әсеріне байланысты ұлттық
төлемдер;
 көміртек салығы бойынша ұлттық төлемдер (жұмсақ және қатаң опциялар);
 EU CBAM шекарааралық төлемдері (қатаң реттеу опциясында ғана);
 China ETS трансшекаралық төлемдері (қатаң реттеу опциясында ғана).
Компанияның даму сценарийлерінің төлемдер мөлшеріне әсері.
ҚМГ-нің даму сценарийлерін іске асыру көміртекті реттеумен байланысты жалпы
төлемдердің шамасын төмендетуге мүмкіндік береді. Төменде ПГ шығарындыларын
азайтудың мақсатты траекторияларын ескере отырып модельдеу нұсқасы келтірілген:

2030 жылғы шығарындылар шамасына минус 15% (жасыл даму сценарийі)

2030 жылғы шығарындылар көлемінің минус 21% (терең күкіртсіздендіру
сценарийін құру нұсқасы5)
Төменде Компанияның төлемдеріне әсер ету нәтижелері көрсетілген.
12-кесте – Компанияның әр түрлі даму сценарийлерінде ҚазШСЖ бойынша төлемдердің
жалпы шамасының өзгеруі (қатаң опция)

Базалық
сценарий
Жасыл даму
сценарийі
Терең
күкіртсіздендіру
сценарийі

Өлшем
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
бірлігі
мың
(703,79) 12 683,31 11 217,33 8 893,00 35 554,60 33 515,24 33 705,88 33 080,42 33 689,64
USD
мың
(738,80) 11 611,60 9 625,94 6 751,39 27 519,41 23 913,20 22 515,33 20 309,58 19 339,11
USD
мың
USD

(745,80) 11 397,26 9 307,66

6 323,06 25 912,38 21 992,79 20 277,22 17 755,41 16 469,00

13-кесте – Компанияның түрлі даму сценарийлеріндегі электр энергиясы үшін төлемдердің жалпы
мөлшерінің өзгеруі (қатаң опция)

Базалық
сценарий

5

Өлшем
бірлігі
мың
USD

2022

2023

2024

2025

9 138,4

30 383,6

43 671,1

60 004,4

2026

2027

2028

2029

2030

92 151,3 113 645,7 136 293,8 159 827,9 185 636,9

Сценарийдің соңғы санын терең күкіртсіздендірудің пилоттық жобаларының көрсеткіштерін
шоғырландырғаннан кейін анықтауға болады
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Жасыл даму
сценарийі
Терең
күкіртсіздендіру
сценарийі

мың
USD

8 985,5

29 370,7

41 494,5

56 012,5

84 517,5 102 380,3 120 582,6 138 832,4 158 294,3

мың
USD

8 924,7

28 969,8

40 637,6

54 449,6

81 545,2

98 018,5 114 534,0 130 796,0 145 755,3

14-кесте – Компанияның әртүрлі даму сценарийлеріндегі EU CBAM бойынша төлемдердің жалпы
шамасының өзгеруі (қатаң опция)

Базалық
сценарий
Жасыл даму
сценарийі
Терең
күкіртсіздендіру
сценарийі

Ед
изм

2027

2028

2029

2030

мың
USD

5 704

15 817

26 320

37 280

мың
USD

5 515

15 208

25 164

35 441

мың
USD

5 478

15 087

24 933

35 074

15-кесте – Компанияның әртүрлі даму сценарийлерінде China ETS (қатаң опция) бойынша төлемдердің
жалпы шамасының өзгеруі

Базалық
сценарий
Жасыл даму
сценарийі
Терең
күкіртсіздендіру
сценарийі

Ед изм

2027

2028

2029

2030

мың
USD

178

688

1 246

1 827

мың
USD

172

662

1 192

1 738

мың
USD

171

657

1 182

1 721

16-кесте - Компанияның әртүрлі даму сценарийлеріндегі көміртегі салығы бойынша төлемдердің жалпы
шамасының өзгеруі (қатаң опция)

Базалық
сценарий
Жасыл даму
сценарийі
Терең
күкіртсіздендіру
сценарийі

Ед изм
мың
USD

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

4 170,5

3 878,0

3 622,7

4 123,1

4 363,8

4 456,4

4 495,0

4 513,0

мың
USD

4 124,2

3 813,3

3 542,2

4 008,6

4 218,3

4 283,1

4 295,2

4 287,4

мың
USD

4 114,9

3 800,4

3 526,0

3 985,7

4 189,2

4 248,4

4 255,2

4 242,2

Күкіртсіздендіру бағдарламасын басқару және ПГ шығарындыларын азайту құны
бойынша шараларды саралау.
Компания деңгейіндегі көміртек бағасы басқа мәнмәтінде – күкіртсіздендіру шараларын
қолдау тұрғысынан жүзеге асырылуы мүмкін. MACC (Marginal Abatement Cost Curve) – бұл әдіс
ПГ шығарындыларын олардың экономикалық тиімділігі тәртібімен азайту бойынша
шараларды ұсынуға мүмкіндік береді.
MAC EUR/CO2 көрсеткіші ақшалай қолдауды қажет етпейтін ПГ шығарындыларының
көлемдерін азайту жөніндегі шаралар үшін беріктік қорлары туралы түсінік береді және
қарау кезінде енгізуге тиімсіз болып табылатын ПГ шығарындыларын азайту жөніндегі
шаралар үшін көміртек бірліктерінің қосымша құнының шамасын бағалауға мүмкіндік
береді.
Әдіс энергия тиімділігі бойынша іс-шараларды мақсатты өтімділік мерзіміне сәйкес енгізу
стратегиясын құруға мүмкіндік береді (көміртек төлемдерін есепке алғанда). Сондай-ақ
әдіс көміртек төлемдерінің өсуін ескере отырып, күкіртсіздендіру бағдарламасын енгізу
кезеңділігін жоспарлауға мүмкіндік береді және өтімділіктің мақсатты көрсеткіштерінің
аясында қандай іс-шаралар пакеттерін енгізу орынды болатындығын көрсетеді.
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Қазіргі уақытта ҚМГ-нің энергия тиімділігі бойынша тізілім ЕТҰ енгізуге қаралатын
және жүргізілген энергетикалық зерттеулер нәтижесінде ұсынылған төмен көміртекті
даму іс-шаралары бар. Тізілім Инвестициялар, энергия ресурстарын үнемдеу және ПГ
шығарындыларын азайту әлеуеті, енгізуден қаржылық әсер, сондай-ақ іс-шара енгізуге
тиімді болатын көміртек бірлігі құнының мақсатты мәні өлшемдері бойынша
күкіртсіздендіру бағдарламасын серпінді жаңартуға мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта
305,77 млн USD мөлшеріндегі қажетті инвестициялар жағдайында жылына 1 370
438 тСО2-ге төмендеудің жалпы әлеуеті бар іс-шаралар пакеті жасалды.
Модельдеу және талдау нәтижелері бойынша тұжырымдамалар.
Жүргізілген модельдеу нәтижелері бойынша ҚМГ-ның 2022-2030 жылдар кезеңіне
арналған көміртегі төлемдері есебінен жалпы қосымша шығындары көміртекті реттеудің
қатаң опциясы кезінде мыналарды құрайды деп қорытынды жасауға болады:
1) Базалық сценарийде (Business as usual) 1155,07 млн USD;
2) Жасыл даму сценарийінде қаржылық жүктеме 998,98 млн USD;
3) Төмен көміртекті сценарийінде жалпы шығындар 948,98 млн USD дейін
төмендейді.
Энергетикалық тиімділік жөніндегі шаралардан басқа, Компанияда электр энергиясын
жеткізу көлемінде ЖЭК үлесін ұлғайтуға байланысты жобалар қоржыны әзірленді.
Көрсетілген ЖЭК бағдарламасының жиынтық көрсеткіштері мынадай түрде ұсынылуы
мүмкін:
ЖЭК объектілерінің белгіленген қуаты
(2031 жылға қарай жиынтықта):

300 МВт

ЖЭК портфеліндегі ЖЭС пен КЭС үлесі:

80% ВЭС, 20% СЭС

ЖЭК бойынша шараларды іске асыруға
арналған жалпы инвестициялар:

450 млн USD

ЖЭК объектілерінің электр энергиясын
жылдық өндіруі (2031 жылға қарай):

945 млн кВт-сағ

Осы бағыттағы жобаларды іске асыру СО2 шығарындыларын 0,6 млн тСО2-ге қосымша
төмендетуге қол жеткізуге мүмкіндік береді - осылайша, қолжетімді шаралардың жиынтық
қоржыны (энергия тиімділігі + ЖЭК) бүгінгі күні Компанияның ПГ шығарындыларын
азайтудың мақсатты көрсеткішімен салыстырғанда (2031 жылға қарай 1.62 млн тСО2-ге
төмендеуі) шағын қорды қамтиды.
Жасыл даму сценарийінде қаралатын энергия тиімділігі жөніндегі инвестициялық
бағдарлама мен ЖЭК-тің жиынтық деректері төменде көрсетілген.

24-сурет. 2022-2030 жылдардағы ҚМГ Жасыл даму сценарийінің инвестициялық
бағдарламасының жиынтық деректері

Жасыл даму сценарийінің бағдарламасын іске асыруға жұмсалатын күрделі
шығындардың жалпы көлемі 755,8 млн USD құрайды. Бұл ретте энергетикаға
жұмсалатын шығындарды қысқартудан, сондай-ақ көміртекті реттеумен байланысты
шығындарды
төмендетуден
түсетін
шоғырландырылған
әсер
бағдарлама
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инвестицияларына қайтарудың қолайлы көрсеткіштерін қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді. Жасыл даму сценарийінің инвестициялық бағдарламасының жиынтық деректері
төменде көрсетілген.
17-кесте - ҚМГ Жасыл даму сценарийінің жиынтық қаржы көрсеткіштері
Бағыт

Шығындар/кіріс бабы

Жасыл даму
CAPEX Жасыл даму, оның ішінде::
сценарийінің жалпы
CAPEX Энергетикалық тиімділік
шығындары
CAPEX ЖЭК
Әсер - СО2
Жылдық ақша ағыны – көміртекті реттеу бойынша
шығындарын
төлемдерді үнемдеу
қысқарту
СО2-ден ақша ағыны бойынша өтімділік
Әсер - энергетика
шығындарын
қысқарту
Әсер - жалпы

Жылдық ақша ағыны – энергетика, оның ішінде:
Жылдық ақша ағыны – энергетикалық тиімділік
Жылдық ақша ағыны – ЖЭК
Жылдық ақша ағыны – СО2 және энергетика
Жалпы шығындар бойынша өтімділік

Өлшем
бірлігі
млн USD
млн USD
млн USD
млн USD

Шама
755,8
305,8
450,0
43,8

Жыл

17,3

млн USD

491,7

млн USD
млн USD

463,4
28,3
533,6
Шамамен 1,5 жыл

Компанияның энергетикалық балансында энергия тиімділігін арттыру және ЖЭК ұлғайту
бағдарламасы инвестициялық тұрғыдан жақсы көрсеткіштермен сипатталады.
Бағдарлама шаралары көміртекті реттеуді күшейтпей-ақ ішінара іске асырылуы мүмкін жоғарыда сипатталған МАСС әдісі бойынша анықталатын көміртек бірліктерінің
шекаралық бағасы мұндағы өлшем бола алады (ол "шығарындыларды азайту керек пе
әлде көміртек жүктемесін көтеру керек пе?"күкіртсіздендіру бойынша шаралар жиынтығы
үшін қолданылатын көміртек бірліктерінің әр түрлі нарықтық бағасы жағдайында).
Көміртек бірліктерінің теріс бағасымен сипатталатын шаралар (беріктік қорын қосымша
көміртек жүктемесімен ұстайды) 2022 жылдан бастап қаржыландыруға бағытталуы
мүмкін.
Жасыл даму сценарийі (энергия тиімділігі және ЖЭК) көміртекті реттеу мен баға
белгілеудің елдік күн тәртібінің белгісіздігі жағдайында ҚМГ күкіртсіздендіру стратегиясын
қолдау тұрғысынан анағұрлым қолайлы болып табылады. Бір жағынан, сценарий
болашақта әлеуетті талап етілмеуі мүмкін технологияларға артық салымдар тәуекелінен
айырылған, екінші жағынан, энергетикаға жұмсалатын шығындарды бір мезгілде азайта
отырып, негізгі жабдықты пайдалану мерзімін және энергиямен жабдықтау сенімділігін
арттыра отырып, ПГ шығарындыларын төмендету (2019 жылғы базалық деңгейден 2031
жылға қарай -15%) бойынша мәлімделген мақсатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, УХУ технологияларын енгізу, сутегі энергетикасы, орман Климаттық
жобалар және т.б. сияқты декарбонизацияның перспективалы бағыттары қолайлы
жағдайлар туындаған жағдайда, кейіннен масштабтау үшін құзыреттілікті және өз
әлеуетін арттыру мақсатында пилоттық режимде сынақтан өтуі керек.
6. ҚМГ-нің ТӨМЕНКӨМІРТЕКТІ ДАМУЫНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ
Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша, сондай-ақ елдік саясатты және Компанияның
даму болжамдарын ескере отырып, ҚМГ Жасыл даму сценарийі шеңберінде 2031 жылға
дейін көміртегі ізін төмендетудің мынадай стратегиялық бағдарларын алдына қояды.
№

Көрсеткіштің атауы

Базалық жылдағы
көрсеткіш
(2019 ж.)
Негізгі индикатор
СО2
10,7 млн. т. СО2-бал*

1.

Тікелей және жанама
шығарындыларын азайту

2.

Мақсатты бағдарлар
Көміртек сыйымдылығын азайту:
- КСШ өндіру
147,6 т. СО2-бал./

2021 қараша

Мақсатты көрсеткіш
(2031 ж.)
- 15%
(1,6 млн. т. СО2-бал.**)
- 10%
132,9 т. СО2-бал./

30-бет

мың т.м.б. КСШ
330,3 т СО2-бал./
мың т мұнай
54,4 т СО2-бал./
мың т мұнай
0,28 т СО2-бал./мың м3
газа
9,3 т СО2-бал./мың т
мұнай

- ірі МӨЗ
- битум өндіру
- газ өңдеу
- тасымалдау

3.

Энергия сыйымдылығын азайту:
- КСШ өндіру
- ірі МӨЗ
- битум өндіру
- газ өңдеу

4.
5.
6.

7.
8.

- тасымалдау
Базалық деңгейден ҚМГ электр
тұтыну баласындағы ЖЭК үлесі
Күнделікті алау етіп жағу
Метанның
кемуін
қысқарту
жөніндегі іс-шараларды өлшеу,
бақылау
және
әзірлеу
бағдарламасын (LDAR) енгізу
Төмен көміртекті жобаларды іске
асыруға жыл сайын қаражат бөлу
Орман-климаттық
жобаларды
іске асыру

Энергия менеджменті қызметін
енгізу
10. Төмен көміртекті жобаларды іске
асыруға жыл сайын қаражат бөлу

9.

2281,3 МДж / т.м.б.
КСШ
3732,4 МДж / т мұнай
650,1 МДж / т мұнай
855,4 МДж /
тыс м3 газ
120,9 МДж / т мұнай
0,005%
(211 МВт*с)
0,43%

0%

0
0
ЕТҰ-ны ішінара қамту

мың т.м.б. КСШ
297,3 т СО2-бал./
мың т мұнай
49 т СО2-бал./
мың т мұнай
0,25 т СО2-бал./мың м3
газа
8,3 т СО2-бал./
мың т мұнай
- 10%
2053,2 МДж / т.м.б.
КСШ
3359,2 МДж / т мұнай
585,1 МДж / т мұнай
769,9 МДж /
мың м3 газ
108,9 МДж / т мұнай
15%6
(600 000 МВт*с)
0%
(29,8 мың т СО2-бал.)
Өндіретін ЕТҰ-ны 100%
қамту
Кем дегенде КС-тың
10%-ті ($130-150 млн.)
2000 га
(жылына 10-16 мың
т. СО2-бал.)
ЕТҰ-ны 100% қамту

С
A/А(климаттың әсері мен
(заманауи үздік
проблемаларын білу)
практикаларды енгізу)
* Базалық жылдың шығарындылары ҚМГ-нің шетелдік операциялық активтерінен СО2
эмиссиясын қамтиды.
**** Осы бағдарламаның мақсаттарында Scope 1 және Scope 2 шығарындылары ескеріледі, бұл
ретте тікелей шығарындыларда тек СО 2 ескеріледі.
*** CDP - компаниялардың экологиялық көрсеткіштерін, климаттың өзгеруіне байланысты
стратегиялардың, корпоративтік басқарудың және тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуын
бағалайтын аса беделді коммерциялық емес ұйым. Компанияларға олар ұсынған есептерді
бағалау негізінде берілетін CDP Климаттық рейтингтерін жетекші ақпараттық-талдау
агенттіктері қаржылық ақпаратпен қатар жариялайды және активтерді бағалау кезінде
инвесторлар ескереді.

6.1. Ресурстарды

үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру

Негізгі ЕТҰ бойынша 2031 жылға дейінгі болжаммен 2018 жылдан бастап 2021 жылға
дейін ОЭР-ды тұтыну деректерін өзектендіру Ernst & Young компаниясымен бірлесіп
арнайы сауалнама әзірлеу арқылы жүзеге асырылды. Бұдан кейін қарастырылатын ЕТҰ
бойынша меншікті энергия сыйымдылығы есептелді, ЭТ арттыру мен ПГ қысқартудың
елеулі әсері бар бағыттар мен жекелеген шешімдер әзірленді.
Өндіру секторында өндіру компанияларының меншікті энергия сыйымдылығының
бенчмаркингін талдау кезінде ұңғымалардың сипаттамалары, мұнайдың қасиеттері және
т.б. ескерілді. Өндірудің нақты энергия сыйымдылығы көбінесе ұңғыманың ағынына
6

ЖЭК қоржыны ПГ шығарындыларын мақсатты азайтудың бүкіл шамасына пысықталады, бірақ
мақсатты көрсеткіштерді түзетуді орындай отырып, энергия тиімділігі бағдарламасының нәтижелерін
ескеретін көлемде іске асырылады.
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байланысты. Мұнай мен газ өндірудің 80%-ы кемелденген болып табылатын 94 кен
орнының 7-інде жүзеге асырылатындығын ескере отырып, өндірістік көрсеткіштердің
сапалы өсуі және энергия сыйымдылығын төмендету үшін инновациялық әзірлемелерді
тарту қажет.
Үлестік өндірудің энергия сыйымдылығы бойынша ҚМГ көрсеткіші – 2.3 ГДж/т.м.б. КСШ
(базалық 2019 жылы), ал Халықаралық мұнай және газ өндірушілер қауымдастығының
(IOGP) орташа көрсеткіші - 1,5 ГДж/ т.м.б. КСШ. Осылайша, ҚМГ үлестік энергия
сыйымдылығы IOGP үлестік энергия сыйымдылығынан 53%-ке жоғары.
Мұнай өңдеуде Қазақстан Республикасының төрт МӨЗ 2019 жылы 16,5 млн.т жиынтық
өңдеуде энергия тиімділігін арттырудың жүйелі қадамдарын көздейтін жақсы
қалыптасқан энергия менеджменті жүйесіне ие. Дегенмен, бенчмаркингті ескере отырып,
МӨЗ үшін энергия сыйымдылығын 25%-ке төмендету әлеуеті бар.
Мұнай тасымалдау секторын бір компания – ОЭР жиынтық шығындарының 4%-тік
үлесін тұтынатын ҚТО білдіреді. Жалпы ұзындығы 9,1 мың км магистральдық құбырлар
жүйесі бойынша 44 млн.т. мұнай айдайтын ҚТО құбырлар жүйесі 36 айдау станциясына,
67 мұнай қыздыратын жол пешіне, 1,4 млн. т. резервуарлық паркке ие. Мұнай
тасымалдау кезіндегі негізгі проблема ОЭР шығындары едәуір шамада тәуелді болатын
мұнайдың реологиялық қасиеттеріне байланысты болып отыр. ҚТО бойынша
қолданыстағы жабдықтың энергия тиімділігінің нақты көрсеткіштерін ескере отырып,
энергия сыйымдылығын кем дегенде 10%-ке төмендету әлеуетін қабылдаймыз.
ТКДБ іске асырудың алғашқы қадамы ретінде үлестік энергия сыйымдылығына
мониторинг жүргізуді енгізу қажет. Екінші қадаммен нақты тұтынылған энергияның
нормативтік көрсеткішке қатынасы ретінде айқындалатын қондырғының/технологиялық
тізбектің энергия тиімділігінің коэффициенті (Этк) бойынша нормативтерді енгізу қажет.
Мақсатты көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша ЕТҰ-ға арналған ұсынымдар
Жыл сайын энергия сыйымдылығының 0,4% деңгейінде төмендеуі базалық даму
сценарийінің мүмкіндігін ескере отырып, бұл жеткіліксіз, шаралар мен іс-шаралар
кешенін қолдану есебінен тиімділікке күшейтілген және барынша қол жеткізу
сценарийлеріне көшу қажет. Нәтижесінде, мақсатты көрсеткіштерге дәйекті қол
жеткізудің негізгі бағыттарын бөліп көрсетуге болады:
a. энергия менеджментін оңтайландыру және жеке энергия менеджерлерінің
қызметін құру;
b. ОЭР-ді есепке алу мен басқарудың автоматтандырылған жүйелерін енгізу;
c. нақты ЕТҰ активтерінде серпінді жобалардың қолданылуын айқындау;
d. қолжетімді озық технологияларды енгізу (ҚОТ);
e. төмен көміртекті дамуды ескере отырып, ТӨС ережесіне өзгерістер енгізу;
f. ҒЗТКЖ, ОПИ арқылы жаңа технологияларды енгізу;
g. жобалар бойынша жұмыс топтарын құру, іске асыру тұжырымдамасын әзірлеу
және компаниялар басшылығының қарауына ұсыну;
h. 2031 жылға дейінгі кезеңде механикалық қорды жаңғыртуды жүзеге асыру,
көлік техникасының құрамын оңтайландыру және жаңғырту қажет.
2031 жылға дейін алынуы тиіс негізгі нәтижелер:
1. көміртегі ізін нысаналы көрсеткіштерден төмен емес деңгейге дейін қысқарту;
2. энергия менеджментінің автоматтандырылған жүйесін өндірістік үдеріспен
үйлестіру;
3. рационализаторлық ұсыныстар енгізу үшін ҚМГ қызметкерлерін ынталандыру
құралдарымен энергия тиімділігін арттыру саясатын енгізу.
4.
энергия тұтыну және ресурс үнемдеу саласындағы нормативтіктехникалық базаны оңтайландыру.
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6.2. ҚМГ-де

жаңартылатын энергетиканы дамыту

ЖЭК дамытудың негізгі бағыттарын айқындау
ЖЭК технологияларын қолданудың 4 негізгі блогын бөліп көрсетуге болады:
1) МВт сыныпты ЖЭК жобалары - өз кәсіпорындарын электр энергиясымен жабдықтау
және/немесе электр энергиясын бірыңғай сатып алушыға "Қаржы-есеп айырысу
орталығы" ЖШС немесе үшінші тұлғаларға электр энергиясын сату үшін;
2) коммуналдық-тұрмыстық секторда пайдалануға арналған ЖЭК жобалары (вахталық
кенттер, асханалар, кеңселік үй-жайлар);
3)
өндірістердің
технологиялық
цикліне
енгізілетін
ЖЭК
жобалары
(өндіру/өңдеу/тасымалдау);
4) "жасыл" электр энергиясын қолданыстағы ЖЭК жобаларын іске асыруды қолдаудың
елдік схемасы арқылы (заңнамаға сәйкес) және/немесе қолданыстағы немесе
перспективалы ЖЭК объектілерінен екіжақты келісімшарттар шеңберінде сатып алу.
Әрбір блок бойынша ЖЭК жобаларын дамытудың негізгі стратегияларын бөліп көрсетуге
болады:
1-блок - МВт сыныпты ЖЭК жобалары:

қолданыстағы активтерді сатып алу жолымен және/немесе технологиялық

серіктестермен ынтымақтасып іске асыру;
2-блок - Коммуналдық-тұрмыстық секторда пайдалануға арналған ЖЭК жобалары:

ЭСКО-келісімшарт арқылы өз күшімен және/немесе EPC мердігерлерін тарту

арқылы іске асыру мүмкін;
3-блок - өндірістердің технологиялық цикліне енгізілетін ЖЭК жобалары:

Өз күшімен және/немесе EPC мердігерлерін тарту арқылы іске асыру;
4-блок - "жасыл" электр энергиясын сатып алу:

ЖЭК және/немесе "РФО" жұмыс істеп тұрған, перспективалы объектілері бар

топ компаниялары арасындағы "жасыл" энергияны сатып алудың екіжақты
келісімшарттары.
ҚМГ үшін ЖЭК бойынша мақсатты көрсеткіштер.
1-блок бойынша: ЖЭК объектілерінің қуаты 2025 жылға қарай 100 МВт және 2031 жылға
қарай 300 МВт құрауы мүмкін, бұл 2025 жылға қарай шамамен 315 млн.кВт*сағ және 2031
жылға қарай "жасыл" энергия өндіретін 945 млн. кВт*сағ құрайды (компаниялар тобының өз
қажеттіктеріне "жасыл" энергияның көрсетілген көлемдерін тұтыну шартымен, СО2 шығарындыларын
азайту баламасы 2031 жылға қарай СО2 926 мың тоннаны құрауы мүмкін). Бұл ретте, компаниялар

тобы бойынша электр энергиясын тұтыну 2019 жылы - 4,066 млрд кВт*сағ құрады.
Тұтастай алғанда, осы бағытты іске асыру үшін алдын ала бюджет белгіленген 1 кВт үшін
инвестициялардың орташа құны 1500 USD есебінен 450 млн, USD құрайды.
2-Блок - энергия ресурстарын тұтынудың жалпы көлеміне елеусіз үлес қосады, сонымен
бірге осы блок бойынша ЖЭК технологиясына жаппай көшу базалық 2019 жылғы
деңгейден ПГ шығарындыларын қосымша 0,1%-ке төмендетуге мүмкіндік береді.
3-блок бойынша ЖЭК үлесі бойынша мақсаттарды айқындау үшін тәжірибелік
өнеркәсіптік сынақтар жүргізу қажет, мысалы: күн коллекторларын немесе
сұйықтықтарды (мұнай эмульсиясы/суы) алдын ала жылыту үшін геотермалдық көздерді
пайдалану, өндірістік-технологиялық циклде, әсіресе сегменттерде – мұнай өндіру және
тасымалдау кезінде ОЭР-ді төмендету әлеуеті айтарлықтай үлкен екенін атап өту қажет.
Өңдеу сегментіне келетін болсақ - өңдеу кәсіпорындарының аумағында бос орынның
шектелуіне, сондай-ақ жабдықты байлаудың күрделі технологиялық схемаларына
байланысты ЖЭК технологияларын қолдану қиын болып есептеледі. Бұл ретте ОЭР-ді
алмастыру әлеуеті 5%-ке дейін болуы мүмкін.
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Сонымен қатар, 4-блок бойынша перспективалы бағытты қарастыру қажет - мысалы:
компаниялар тобы бойынша жалпы энергия тұтынудағы ЖЭК үлесі 2025 жылға қарай
5% немесе 200 млн.кВт*сағ және 2031 жылға қарай 15% немесе 600 млн. кВт*сағ
құрауы мүмкін, бұл ЖЭК-тің ірі жобаларын іске асыру үшін ауқымды инвестицияларды
қажет етпей, "жасыл" энергияны сатып алу есебінен 2031 жылға қарай ПГ
шығарындыларын 588 000 тонна СО2 көлемінде азайтуға мүмкіндік береді.
Мемлекеттік қолдаудың қажетті шаралары
Бағдарламаның бөлімін іске асыру үшін:
 компаниялар тобының өз қажеттіліктері үшін ЖЭК пайдалану бөлігінде екіжақты
келісімшарттар бойынша "жасыл" энергияны сатып алу-сату мүмкіндігі бөлігінде ЖЭК
қолдау туралы заңнаманы түзету қажет;
 екіжақты келісімшарттар нарығын ынталандыру үшін "жасыл" энергияны
тұтынушыда электр энергиясының шығу тегін растау мақсатында "жасыл
сертификаттар" ұғымын бекіту;
 офсеттік бірліктерді есепке алу және өзара есепке алу тетігін жетілдіру, осындай
бірліктерді есепке алудың транспаренттік жүйесін құруды қоса алғанда;
 энергия-сервистік келісімшарттар (ЭСКО) тетігін кеңінен дамыту;
 "Жасыл" қаржыны дамытуды ынталандыру (жасыл облигациялар, субсидиялау және т.
б.)
6.3. Көміртексіздендірудің

қосымша әдістері

КӨМІРТЕКТІ ТҰТУ, САҚТАУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ (CCUS) САЛАСЫНДАҒЫ
ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ.
Қазақстанда КСШ өндірумен және өңдеумен байланысты СО2 ірі нүктелік көздері
ҚМГ компаниялары тобының негізгі мұнай-газ өндірістеріне жақын шоғырланған.
Алдын ала зерттеу көрсеткендей, көптеген осы секілді көздер геологиялық сақтауға
жарамды формациялары бар аймақтардың 500 км шекарасында орналасқан.
«Ембімұнайгазға» АҚ-қа мұқият бағалағаннан кейін пилоттық жобаны іске асыру
үшін мынадай аспектілер бойынша таңдалды:
― жалпы жыл сайынғы жоғары CO2 шығарындылары
― CO2 сақтауға ықтимал жарамды болатын терең сулы тұзды су қабатының болуы
― су қабатына енетін ұңғымалардың болуы ауқымды деректер базасын
қамтамасыз етеді, сондай-ақ су қабатына кіру құнын атөмендетеді
― басқа да ірі CO2 эмитенттерінің (ТШО, АМӨЗ және т. б.) 100 км-ге дейінгі
қашықтықта болуы, бұл жобаны одан әрі кеңейтуді қарастыруға мүмкіндік береді.
2031 жылға дейін ПГ шығарындыларын азайту әлеуетін айқындау және мақсатты
индикаторларды айқындау
Пилоттық жоба "Ембімұнайгаз" АҚ УКПГ-дағы 3 бойлерден жыл сайын 20 000 тонна CO2
ұстауды көздейді. Пилоттық жобаны орнату қуаты жоспарланған көлемнен 4 есе артық
қуат қорына ие. Пилоттық жобадан 2031 жылға дейін шығарындыларды азайту көлемі
шамамен 180-200 мың тонна көміртек диоксидін құрайды.
Пилоттық жобаны тиімді іске асыру кезінде өңірдің ірі эмитенттері тарапынан CO2 тұту
және айдау көлемдерін кеңейту мүмкіндігі бар. Жобаны масштабтауға әлеуетті
үміткерлер ретінде келесі компаниялар қарастырылуы мүмкін:
1. "Теңізшевройл" ЖШС
2. "АМӨЗ" ЖШС
3. "Өзенмұнайгаз" АҚ
Негізгі тәуекелдер мен кедергілер және мемлекеттік қолдаудың қажетті шаралары
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- ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрлігімен бірлесіп пилоттық
жобаны іске асырудың заңнамалық және рұқсат беру нормативтері мәселесін пысықтау
қажет, өйткені СО2 айдауға рұқсаттың болмау қаупі бар.
- қысқа мерзімді перспективада ғылыми зерттеуді ескере отырып, пилоттық жобаны іске
асыруға рұқсат алу (Үкімет | ВАК Қаулысы).
- ұзақ мерзімді перспективада технологияны қолдануға рұқсат беру саласындағы
заңнаманы реформалау (Экологиялық кодекс).
- пилоттық жоба тиімді іске асырылған жағдайда, CCUS технологиясын қолдана
отырып, толық ауқымды жобаны іске асыру үшін мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну.
Қажетті мемлекеттік қолдаудың негізгі құралдарының ішінде негізгілері рентабельділікті
арттыру және өзін-өзі ақтау мерзімдерін қысқарту үшін қарыздарды субсидиялау және
кепілдік беру болып табылады.
Мемлекеттік қолдау шаралары сонымен қатар жыл сайын CO2 (өсу коэффициентімен)
тоннасына белгілі бір сақтау сертификаттарын сатып алу үшін Үкімет тарапынан
міндеттемелерді қамтуы мүмкін.
СУТЕК ЭНЕРГЕТИКАСЫН ДАМЫТУ.
ҚМГ-ге енгізу перспективалары және негізгі тәсілдер
"Сутектік ұтқырлық" пилоттық жобасы
Қысқа мерзімді, орта мерзімді кезеңдерге арналған "Сутектік ұтқырлық" пилоттық
жобасы сутекті өндіруден бастап тұтынуға дейінгі әлеуетті, Қазақстанның климаттық
жағдайларындағы сутегі технологияларын зерделеуге, сондай-ақ қажетті нормативтік
құқықтық базаны құруға арналған бағыттардың бірі ретінде.
1. Қысқа мерзімді жоба.
Сутек құю станциясы мен сутек көлігін сатып алу, орнату қарастырылуда.
Сутекті май құю станциясын орнату үшін Атырау қаласы таңдалды, онда сутекті жеткілікті
көлемде алатын зауыт бар.
ҚР-де сутек көлігін пайдалану бойынша шектеулерді назарға ала отырып, бірінші
кезеңде АМӨЗ аумағында май құю станциясын орната отырып, сутек ұтқырлығы
бойынша пилоттық жобаны іске асыру және зауыт аумағының шегінде отын
элементтерінде арнайы техниканы пайдалану мүмкіндігін пысықтау.
Содан кейін жергілікті тұрғындар үшін сутек технологиясының жұмысын көрсету ретінде
Атырау қаласында ұтқыр сутекті май құю станцияларын орнату және қоғамдық
пайдалану үшін автобустар сатып алу.
2. Орта мерзімді жоба.
Автономды генераторларды енгізу, олар отын ұяшықтарындағы электр станциясы
ретінде де белгілі. Автономды генераторларды ғимараттарда ( кеңселерде, үйлерде) электр,
жылу және сумен қамтамасыз ету үшін пайдалануға болады.
Тиісті жағдайлар әзірленіп, тәжірибе жинақталғаннан кейін "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ
жобаларын кеңейтіп, нарық құратын болады. Мұндай автономды генераторларды тек
кеңселер үшін ғана емес, сонымен қатар вахталық кенттердегі кен орындарына жақын
шалғай аудандарда орнату қарастырылуда.
3. Ұзақ мерзімді жоба.
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ҚМГ "ҚМГ Инжиниринг" ЖШС базасында сутегі энергетикасы бойынша құзыреттілік орталығын
(ҚО) құруға ниетті, ол экологиялық отын түрлерін (сутекті және сутектен жасалған химиялық
қосылыстарды қоса алғанда) іздеудің зерттеу хабына/орталығына айналады, олардың дамуы
компаниялар мен елдердің ғылыми-өндірістік әлеуетін едәуір кеңейтеді, технологиялық өсуді
ұлғайтуға ықпал етеді және сутегі экономикасының нарықтық негіздерін қалыптастыру процесін
жеделдетеді, отандық технологиялар мен кадрларды даярлауға инвестицияға айналады. ҚО құру
университеттер мен зерттеу институттарының ғалымдары мен зерттеушілеріне "сутегін өндіру,
сақтау, тасымалдау және пайдалану" жобаларын іске асыру үшін бірлесіп жұмыс істеуге мүмкіндік
береді.

ОРМАН-КЛИМАТТЫҚ ЖОБАЛАР
Әлемдік тәжірибеге сәйкес, мемлекеттік бюджетке ауыртпалық түсірмей, елдер
аумағында ормандарды ұлғайтудың және олардың митигациялық қабілетінің ең көп
таралған тәсілі - бұл босалқы жерлерде коммерциялық орман өсіру үшін жеке
кәсіпкерлерді тарту.
Мемлекет басшысының орман аумақтарында 2 млрд.ағаш және елді мекендер
аумағында 15 млн. ағаш отырғызу жөніндегі тапсырмаларын іске асыру шеңберінде
2021-2025 жылдар ішінде бұл іс-шараларға ЖАО-мен өзара іс-қимыл және табиғатты
қорғау іс-шаралары жоспарларын іске асыру шеңберінде тартылады деп күтілуде. Ағаш
отырғызу бойынша іс-шаралар "Ембімұнайгаз" бен АМӨЗ-дің жұмыс жоспарларына
енгізілді.
ҚР ЭГТРМ есептеріне сәйкес, орман өсіру бойынша іс-шаралар бір тонна СО2 бағасы 10
USD болған жағдайда өтеледі. Көміртектің қазіргі бағасы тоннасына 1,5 USD құрайды.
Осылайша, ҚР ЭДСМ болжамдарына сәйкес, көміртектің бағасы 2025 жылға қарай
тоннасына 16,9 USD құрайды, бұл ҚМГ-нің орман отырғызу жобаларына
инвестицияларының рентабельділігін қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар, орман-климаттық жобаларды іске асыру жобаға өтініш берушінің үнемі
қатысуын талап етеді, өйткені орманды қорғауға, оны басқаруға, бақылауға және т.б.
қаржыландыру қажет. Сонымен қатар өрттердің және орманның басқа да жойылу
түрлерінің салдарынан бір жылда көміртектің жинақталуын жоғалту қаупі бар
(тұрақсыздық қаупі).
Бұдан басқа, орман-климаттық жобаны жүзеге асыру орман өсіру және ұзақ уақыттық
ресурстар саласындағы ерекше білімді қажет етеді. Осыған байланысты ҚМГ үшін
мұндай жобаларды мердігерлік ұйымдар арқылы іске асырған жөн. Бұл коммерциялық
және коммерциялық емес құрылымдар болуы мүмкін, олар ағаш отырғызумен
айналысады және орманға инвестиция салу үшін көміртек бірліктерін бере алады.
МЕТАННЫҢ КЕМУІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ КӨЛЕМІН АЙҚЫНДАУ НАУҚАНЫ
Бүгінгі таңда мұнай-газ саласындағы басты сын-тегеуріндердің бірі мұнай өнеркәсібі
объектілерінде газ кему орындарын уақытылы анықтау мәселесі болып табылады.
Метанның кемуі көрінбейді, иіссіз болады және жиі байқалмайды. Клапандарда,
муфталарда, компрессорлардың тығыздағыштарында және ағызу құбырларында кему
барлық газ салаларында үлкен шығындарға әкеледі.
ҚМГ Carbon Limits компаниясымен бірлесіп, неғұрлым ауқымды Шығарындыларды
азайту жөніндегі бағдарлама шеңберінде бірнеше жыл бойы инфрақызыл камераларды
пайдалана отырып, ЕТҰ-ның бірнеше өндірістік объектілерінің аумағында метан және
Ұшпа метанды емес органикалық қосылыстар шығарындыларын анықтау және сандық
өлшеу бойынша пилоттық науқан жүргізді.
Жүргізілген пилоттық жобалардың қорытындылары бойынша қарау үшін мынадай ісшаралар ұсынылды.
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Қысқа мерзімді:
- Кемуді анықтау және жоюдың жүйелі бағдарламасын (LDAR) жасау, жабдық
сатып алу, қызметкерлерді оқыту, барлық объектілерде үнемі сәйкестендіру және
өлшеуді жүргізу. Күрделі салымдар (CAPEX): $ 130,000 - $ 150,000 USD, ИҚ жылу
камерасын сатып алуды (мысалы, FLIR; OPGAL), сандық жабдықты сатып алуды
(мысалы, Hi-Flow Sampler сынамасы) және кемуді анықтау және жою үшін 2-3
адамнан тұратын топты оқытуды (LDAR) қамтиды. Пайдалану шығындары
(OPEX): 80 000-120 000 USD /жыл, ол жөндеу шығындары мен қызметкерлердің
шығындарын қамтиды.
- Компрессорлардың тығыздағыштарын үнемі тексеру және ауыстыру. Күрделі
салымдар (CAPEX) - 1000-нан 15 000 USD дейін. Тығыздағыштарды үнемі
ауыстыру үшін жылына бір компрессор үшін бір рет ауыстыруға (жылына екі рет
ауыстыруға) арналған тығыздағыштар жиынтығы үшін 800-1200 USD, оның ішінде
ауыстыру шығындары кіреді.
Ұзақ мерзімді:
- құрғақ газ бен қалқыма шығарындыларды жинауға арналған буларды ұстау
жүйесін (VRU) орнату.
7. ТКДС ІСКЕ АСЫРУ ТЕТІГІ
7.1.

Ұйымдық сипаттағы іс-шаралар

ТКДБ тиімді және уақытылы іске асыру мақсатында Бағдарламаның орындалуына
мониторинг жүргізу және үйлестіру жөніндегі органды бекіту қажет, оның құзыретіне
қосымша ақпараттандыру және консультация беру мәселелері, ҚМГ инвестициялық
жобаларының күкіртсіздендіру және орнықты даму саясатының сәйкестігі тұрғысынан
сараптама жүргізу кіруі тиіс.
Осыған байланысты бірқатар ұйымдастыру шараларын жүргізіп, төмен көміртекті даму
жөніндегі жобалық кеңсе базасында Төмен көміртекті даму департаментін құрған жөн.
Бұдан басқа, ҚМГ инвестициялық саясатына ESG критерийлері мен компанияның төмен
көміртекті дамуы бойынша мақсаттарын есепке алу бөлігінде түзетулер енгізу маңызды.
Инвестициялық жобаны талдау кезінде декарбонизация мақсаттарын ескере отырып,
оған инвестициялаудың орындылығын кейіннен бағалай отырып, парниктік газдар
шығарындыларына әсер ету бөлімі болуы керек деп санаймыз.
7.2. Энергия тиімділігін арттыру және ресурстарды үнемдеу саласындағы
саясат
СО2-ні қысқарту бойынша нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу жөніндегі
міндеттерді және энергия сыйымдылығын төмендетудің елеулі әлеуетін ескере отырып,
мақсаттарға жүйелі түрде қол жеткізу үшін компанияның энергия тиімділігі және көміртегі
ізін азайту саласындағы саясатын енгізу өзекті болып табылады. Саясат ҚМГ мен оның
ЕТҰ-ның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті құжат болуы тиіс.
Саясатты іске асырудың негізгі тетіктері:
 энергетикалық тиімділік пен энергия-ресурс үнемдеуді есепке алу және басқару
жүйесін тұрақты оңтайландыруды жүзеге асыру;
 ағымдағы және перспективалық мақсатты көрсеткіштердің негізделген
айқындамасы;
 қызмет түрлері бойынша технологиялық тізбектер мен процестердің энергия
ресурстарының үлестік шығыстарын нормалау және айқындау;
 энергия тиімділігін арттырудың ең озық қолжетімді технологияларын қолдану;
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ЕТҰ-да және Компанияда энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру, ПГ
қысқарту саласындағы құзыреттілікті арттыруды қамтамасыз ету;
энергия тиімділігін едәуір арттыратын инновациялық технологияларды әзірлеу
және енгізу бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
"ЭТ және РҮ идеялар банкін" құру арқылы энергия ресурстарын үнемдеу, энергия
тиімділігін арттыру, климатқа әсер етуді төмендету идеялары мен шешімдерін
әзірлеу процесіне ЕТҰ және Компания қызметкерлерін мотивациялап тартуды
қамтамасыз ету;
энергия-сервистік келісімшарттарды қолдану;
энергетикалық аудиттер өткізу, энергия тиімділігін арттыру іс-шараларын әзірлеу;
энергия үнемдеу, энергия тиімділігін арттыру, парниктік газдарды қысқарту ісшараларының рейтинг жүйесін әзірлеу ;
энергия тиімді жабдыққа көшіру бойынша механикалық қор мен энергетикалық
қондырғылар қорын жаңғыртудың жол картасын әзірлеу және іске асыру;
су үнемдеу және айналымдағы су тұтынуды ұлғайту бойынша іс-шаралар өткізу;
энергия тиімділігін арттыру және ресурс үнемдеу бағдарламаларын орындау;
компанияның
өндірістік
объектілерінде
жұмыс
жүргізетін
компания
қызметкерлеріне, мердігерлік ұйымдар мен жеткізушілерге осы саясатты, тиісті
нормативтік құжаттарды және оларды сақтау талаптарын жеткізуді талап етеді.

7.3.
ПГ шығарындылары бойынша мониторинг пен есептілік жүргізу
әдістемесі
Көміртегі ізін қысқарту жөніндегі мақсаттарға қол жеткізуді мониторингтеу, сондай – ақ
мұнай-газ компанияларының халықаралық практикасына сәйкес келетін парниктік газдар
шығарындылары
туралы
ақпаратты
ашу
мақсатында
есепті
құрал-ПГ
шығарындыларының кадастрын енгізе отырып, ПГ шығарындылары бойынша
мониторинг пен есептіліктің бірыңғай әдістемесі әзірленетін болады.
Әдістемеде Қазақстан заңнамасының талаптары, сондай-ақ есептіліктің оң халықаралық
практикасы, парниктік газдар саласындағы мониторинг пен есептілік жөніндегі тиісті
стандарттар мен нұсқаулықтар (МГЭИК нұсқамасы, ISO, WBCSD стандарттары және т.б.)
ескерілетін болады, бұл компанияға "Scope 1" және "Scope 2" деңгейінде ПГ
шығарындыларының мониторингін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
7.4. Жасыл қаржыландыру тетіктерін қолдану
Climate Bonds Initiative (CBI) деректеріне сәйкес, 2020 жылдың соңына қарай жасыл
қаржыландыру нарығы 1 трлн долларға жетті, бұл орташа жылдық өсу қарқынын 95%
деңгейінде көрсетті. Бұл ретте, энергетикалық секторға салынатын инвестициялар
нарықтың ең үлкен бөлігін – 354,7 млрд. USD құрайды, 2-ші орында –263,5 млрд. USD
инвестициямен төменкөміртекті құрылыс, 3-ші орында – 190,7 млрд USD көлік, одан әрі
- су инфрақұрылымы (98,7 млрд. USD) және қалдықтарды басқару (36,9 млрд. USD).
Осылайша, жасыл қаржыландыру көлемі қарқынды өсуде және бұл қаржыландырудың
басымдығында – энергетикалық сектордың трансформациясы. Осыған байланысты,
жасыл қаржыландыру тетіктерін қолдану ТКДБ-ны іске асыру үшін қосымша
инвестициялар көзін алуға ықпал етуі мүмкін. Төменде жасыл қаржыландырудың әр
түрлі құралдары көрсетілген.
Атауы
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Айқындама

Бұл облигациялардың кез
келген түрі, оның кірісі тек
экологиялық
таза
артықшылықтары
бар
жобаларды (яғни, жасыл
жобалар) қаржыландыру
немесе
қайта
қаржыландыру
үшін
пайдаланылады.

Бұл облигациялардың
кез келген түрі, кірістер
қаржыландыру немесе
ішінара
немесе
толығымен
жаңа
және/немесе
қолданыстағы
тиісті
әлеуметтік жобаларды
қайта
қаржыландыру
үшін
ғана
пайдаланылатын
болады.

Бұл
облигациялар,
олардың түсімдері тек
жасыл және әлеуметтік
жобалардың
комбинациясын
қаржыландыруға
немесе
қайта
қаржыландыруға
бағытталған.

Бизнес моделін ESG-ге
трансформациялауға
дайын "экономиканың лас
секторлары" деп аталатын
эмитенттер үшін қосымша
ашуды көздейтін жасыл
облигациялардың
аналогы.





Стандарттар
мен қағидаттар



Ерекшеліктер

Ерекшеліктері:
Ерекшеліктері:

Бұл ESG

Анағұрлым
қаржыландыруға
экологиялық бизнес
балама тәсіл,
моделіне көшу
эмитенттің бір реттік
мақсатында көміртек

Аталмыш "Экономиканың лас секторлары" эмитентінің қол жеткізуін
жобаларға емес,
секторының
болдырмау.
экологиялық
эмитенттері үшін
мақсаттарға ұзақ
ESG
мерзімді
облигацияларын
коммитментіне
шығару мүмкіндігі.
бағытталған.
Компоненттердің

Түсімдерді пайдалану;

Негізгі тиімділік көрсеткіштерін (бұдан әрі
комбинациясы сол жақта.

Жобаларды бағалау және іріктеу
- НТК) таңдау;
процесі;;

КПЭ калибрлеу;

Түсімдерді басқару;

Облигациялардың сипаттамасы;

Есептілік;

Есептілік;

Верификациялау.

Верификациялау.
Оң аспектілері:
1) Инвесторлардың ESG активтеріне деген сұранысы қоғамдағы өзгерістер, нормативтік актілер мен активтердің тез өсу аясында өс уде;
2) Талаптарға жауап беретін жобалар мен эмитенттер қаржыландыруды жеңілдетуі мүмкін;
3) Инвесторлар базасын әртараптандыру, ESG қорларын тарту;
4) Капитал нарықтарындағы оң пиар;
5) беделді ESG индекстеріне және деректер базасына қосу ықтималдығы.

Негізгі
компоненттер

Тұжырымдар:

Жасыл

Әлеуметтік

Орнықты дамуға
облигациялардың
байланысты
облигациялардың
қағидаттары облигациялардың
қағидаттары - ICMA;
ICMA.
қағидаттары 
Климаттық
ICMA.
облигациялар
стандарты - CBI;

ЕО жасыл
облигацияларының
стандарты Еуропалық
комиссия.
Ерекшеліктері:

Бір немесе бірнеше жобаға қаражат тарту қажеттілігі. Эмитенттің өзге де
қажеттіліктеріне қаражатты пайдаланудың мүмкін еместігі;

Бұл облигациялардың кез
келген түрі, оның кірісі
белгілі бір жобаларға
байланысты емес, бірақ
корпоративтік мақсаттар
үшін
тартылады.
Бұл
ретте
эмитент
қол
жеткізілмеген
жағдайда
бонд купоны ұлғаятын
экологиялық
немесе
әлеуметтік мақсаттарды
белгілейді
(басқа
да
шаралар
қолданылуы
мүмкін).

KPI
облигацияларының
қағидаттары – ICMA.

Ауыспалы
облигациялардың
қағидаттары – ICMA.

Ашық мәселелер:
1) ICMA қағидаттарына сәйкес келуден басқа, жасыл қаржыландыру өңірлік және егеменді деңгейлерде жасалған жасыл таксономияға сәйкес
келуі тиіс;
2) Экологиялық шығындардың өсуі;
3) Қаржылық тәуекелдер, атап айтқанда, тиісті ESG ашусыз қаржыландыру шарттарының нашарлауы;
4) Болжау немесе сандық бағалау қиын бағаның артықшылығы;
5) Көмір өндіруді жеткіліксіз ашуға, сондай-ақ қолдануға байланысты беделдік тәуекелдер;
6) Тұрақты қаржыландырудың барлық құралдарының ішінде жасыл қаржыландыру анағұрлым реттелетін қаржыландыру болып табылады.

Бағдарламаны табысты іске асыру үшін ҚМГ-нің күрделі шығындарының 10%-нен төмен
деңгейде күкіртсіздендіруге арналған инвестициялардың жыл сайынғы көлемін
қамтамасыз ету қажет, бұл абсолюттік цифрларда басқа мұнай-газ компанияларын
күкіртсіздендіруге арналған инвестициялардың орташа көрсеткіштеріне сәйкес келетін
болады.
"Жасыл" қаржыландыру құралдары арқылы қосымша инвестициялар тарту үшін
Компания белгілі бір талаптар мен қағидаттарға сәйкес келуі тиіс. Эмитенттер мүдделі
тұлғаларға қаражатты пайдалану бағыттары, жобаларды бағалау және іріктеу процесі,
құралдарды басқару және есептілік бойынша ашатын ақпараттың ашықтығы, дәлдігі
және толықтығы талаптарын сақтау қажеттілігі атап өтіледі. Осыған байланысты,
компанияға өзгерістер енгізу немесе жаңа саясаттарды әзірлеу және қабылдау
мақсатында қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттамаға тексеру жүргізу қажет болады.
7.5. «Самұрық-Қазына» АҚ орнықты сатып алуы
2020 жылдың қорытындылары бойынша ЕТҰ мен ҚМГ КО бірлесіп сатып алуға 1,14
триллионнан астам қаражат жұмсады, оның ішінде энергия тиімділігі мәселелеріне 215,9
млн.теңге немесе 0,02% жұмсалды. Экологиялық іс-шараларға арналған шығындар
үлкен бюджетпен ұсынылған, бұл ретте тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтерді сатып алу көбінесе Экологиялық кодекстің міндетті талаптарымен
шектеледі. Осылайша, ҚМГ-нің сатып алу бюджеті ағымдағы сәтте компанияның
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операциялық және күрделі қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бейімделген және
орнықтылық критерийлерін нашар көрсетеді.
Сонымен қатар, "Самұрық-Қазына" қорының қазіргі сатып алу қағидалары (бұдан әрі –
Қағидалар) экологиялық критерийлерге назар аудармайды және отандық тауар
өндірушілер сияқты экологиялық таза тауарлар үшін қандай да бір болмасын
ынталандыру бермейді. Сонымен қатар, жеңімпазды ең аз ұсынылған бағамен анықтауға
байланысты экологиялық тауарлар немесе энергия үнемдейтін тауарлар әрдайым
қарапайым тауарлармен бәсекеге түсе алмайды, ал бұл критерийлер әрдайым
техникалық тапсырмаларға енгізілмейді.
Мемлекет басшысы 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу бойынша
міндет қойғанын назарға ала отырып, "инновация" ұғымы, оның ішінде одан әрі
масштабтауға бағдарлана отырып, Қазақстанда алғаш рет іске асырылатын және
көміртегі ізін азайтуға, энергия және ресурс үнемдеуді ұлғайтуға бағытталған жобалар
деп түсінілуге тиіс деп ойлаймыз.
Төмен көміртекті технологиялар тренді жаңа өндірістерді қолдау бағдарламасы арқылы
да таратылуға тиіс, ол қазіргі кезде ЖЭК қолдау, энергия тиімді және ресурс үнемдейтін
технологияларды дамыту, көміртегі ізін азайту жөніндегі іс-шаралар, оның ішінде
көміртекті сіңіру тетіктері сияқты бағыттарға назар аудармайды.
Энергия тиімділігін дамыту саласында жабдықтар мен техниканың энергия тұтыну
нормативтерін белгілей отырып, сертификаттау жөніндегі талаптарды (мысалы, Energy
Star) қолданған орынды болады. Бұдан басқа, корпоративтік деңгейде көрсеткіштерді
үнемі жаңартып отыратын аспаптар мен жабдықтар үшін энергия тиімділігінің ең төменгі
стандарттарын қабылдаған дұрыс. "Технологиялық процестердің, жабдықтардың, оның
ішінде электр жабдығының энергия тиімділігі жөніндегі талаптарды белгілеу туралы"
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31
наурыздағы № 407 бұйрығын тиімділік жөніндегі талаптарды елдік талаптардан бір саты
жоғары қоя отырып негізге алу ұсынылады. Егер техника немесе жабдық көрсетілген
нормативтерден жоғары тұтынса, онда ҚМГ мұндай тауарларды сатып ала алмайды.
Бұған қоса, отандық тауар өндірушілер үшін шартты жеңілдіктерге ұқсас тұрақты сатып
алу критерийлеріне сәйкес келетін өнім берушілер үшін осындай құралды қарау
ұсынылады. Осы критерийлер аясында жергілікті жеткізушілерді қолдау және дамыту
бар екенін атап өткен жөн. Осылайша, Қор осындай тетіктерді енгізе отырып, ЕАЭО және
ДСҰ шеңберінде отандық тауар өндірушілерді қолдауды негіздей алады. Экологиялық
аспектілердің ішінде орнықтылық критерийлеріне көміртек ізі аз, ластаушы заттардың
шығарындылары мен төгінділері төмен және т. б. қайталама материалдардан тауарлар
өндіру мәселелерін енгізуге болады.
Сондай-ақ экологиялық проблемаларды шешу, оның ішінде көміртек ізін азайту үшін
қажет ТЖҚ үшін сатып алу процесінің мерзімін қысқарту мақсатында бір көзден сатып
алу мүмкіндігін қарастыруды ұсынамыз. Жаңа экологиялық реформа шеңберінде
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өткен жылы енгізілген түзетулер нұсқаманы
орындамағаны үшін өсімпұл салуды көздейтінін атап өткен жөн. Өсімпұл экологиялық
бұзушылықты жою туралы ұйғарымның 10-шы күнінен бастап әрбір күн үшін есептеледі
және ұйғарымның мерзімінде орындалған жағдайда "күйіп кетеді". Олай болмаған
жағдайда, экологиялық бұзушылықты жою өсімпұлды төлеуден босатпайды. Осылайша,
өте күрделі және бюрократияланған сатып алу процесі ұйғарымның орындалмау және
компанияға өсімпұл салу қаупін тудыруы мүмкін.
7.6.

Мотивация жүйесі
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ТКДБ-ның жетістігі Бағдарламаның негізі болып табылатын ҚМГ-нің барлық
қызметкерлерінің күкіртсіздендіру, ұтымды тұтыну және ресурс үнемдеу, орнықты даму
қағидаттарына тартылуына және бейілділігіне байланысты болады.
Ұйым менеджерлерін бейілділік деңгейін арттыру, олардың энергия тиімділігі мен ресурс
үнемдеумен байланысты стратегиялық міндеттерді қоюға және шешуге тарту
мақсатында, тиімділікті бағалау жүйесін негізгі қызметкерлер үшін ұзақ мерзімді сыйақы
бағдарламасымен толықтыру қажет.
Бұл бағдарламаға бірнеше жыл ішінде күтілетін міндеттерді қосу қажет. Бұл ретте,
жоғарыда атап өтілгендей, төменкөміртекті даму бағдарламасын іске асыруға жауапты
орган АРБД-мен және басқа да мүдделі құрылымдық бөлімшелермен бірлесе отырып,
ТКДБ-да қойылған міндеттерді орындауға мүмкіндік беретін жыл сайынғы ҚНК әзірлеуі
тиіс.
Сондай-ақ, ынталандыру жүйесі материалдық сыйақыны ғана емес, моральдық
ынталандыруды да қамтитын болады. Олар:
- негізгі қызметкерлер үшін шетелдік тағлымдамаларды, оқытуды ұйымдастыру;
- ҚМГ жүйесі аясында үздік кейстер бойынша тәжірибе және білім алмасу;
- инновациялық идеялар, жобалар мен іске асырылған шаралар үшін жеке сыйақы қорын
құру;
- төменкөміртекті даму департаменті және басқаларының тарапынан ЕТҰ
қызметкерлеріне тұрақты қолдау және оларға кеңес беру.
ЕТҰ мен олардың қызметкерлері үшін ынталандырудың үшінші деңгейі өзінің
материалдық қорын құру мәселесін пысықтау бөлігінде пысықталатын болады. Атап
айтқанда, егер ЕТҰ СО2-ні қысқарту жөніндегі жоспарды асыра орындаса, онда артық
көміртекті сатудан алынған қаржыны компания өз қалауы бойынша бөлуге құқылы
болады. Бұл ретте қаражатты бөлу тәртібі мен критерийлері ҚМГ КО деңгейінде әзірленуі
тиіс.

2021 қараша

41-бет

