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Позиция ТШО
Мы считаем, что изменение климата – это реальная и глобальная проблема, требующая
глобальных решений.
Мы поддерживаем политическое направление, законодательство и нормативные акты,
которые являются справедливыми и равноправными во всей энергетической отрасли
Казахстана, поощряют равные условия, также обеспечивают коммерческие решения и
указывают на необходимые инвестиции в стране.
Любое эффективное решение и прогресс, достигнутый на сегодняшний день во всем мире,
указывают на то, что рыночные механизмы, в сравнении с жесткими мандатами для
отраслей промышленности, способствуют значительным улучшениям отхода от углеродной
энергетики.
Ключевые сообщения:
•

•

•

•

•

•

Добыча нефти и природного газа по-прежнему будет важнейшей частью
энергетического баланса Казахстана, поддерживая будущий экономический и
социальный прогресс страны.
ТШО стремится поддерживать Республику Казахстан в выполнении ее
обязательств по определяемому на национальном уровне вкладу в соответствии с
Парижским соглашением.
Реализация Низкоуглеродной стратегии РК должна учитывать конструктивный
вклад отрасли, обеспечивая практический и экономически эффективный путь
реализации и избегая непредвиденных последствий.
Краткосрочные действия ТШО будут сосредоточены на выбросах углерода в
категории 1 и 2, включая благоприятные возможности для борьбы с выбросами,
повышение энергоэффективности, устранение сжигания попутного газа на
факелах, предотвращение летучих выбросов метана, внедрение ВИЭ в нашу
деятельность и применение низкоуглеродистых технологий.
Мы уже предприняли разумные, практические и экономически эффективные
действия и с 2000 года инвестировали около 1,5 млрд. долл. США в проекты /
инвестиции для сокращения выбросов парниковых газов.
Мы имеем опыт успешного применения мировых технологий, передовых практик
для увеличения производства и решения технических задач, характерных для
месторождения Тенгиз.

Заключение:

В заключение хотелось бы отметить, что нефть и природный газ по-прежнему будут
важнейшей частью энергетического развития Казахстана, поддерживая будущее страны и
экономический прогресс.
ТШО будет оказывать поддержку РК в выполнении ее обязательств, определенных на
национальном уровне, в соответствии с Парижским соглашением и в соответствии с
указаниями Президента Касым-Жомарта Кемеловича в декабре прошлого года.
«Дорожная карта» РК и внедрение Экологического кодекса станут важными факторами,
способствующими достижению этих чистых нулевых целей.
Как было отмечено в отчете, нас обнадеживает позиция правительства РК о том, что
достижение существенного прогресса в сокращении выбросов парниковых газов требует
конструктивного участия участников частного сектора.
ТШО готов продолжать поддерживать инициативы РК, которые способствуют справедливым,
практичным и экономически эффективным путям достижения более низкого уровня
выбросов углерода в будущем для страны в целом.
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ТШО-ның ұстанымы
Біз климаттың өзгеруін ғаламдық шешімдерді талап ететін нақты,әрі ғаламдық проблема
деп санаймыз.
Біз ҚР-ның күллі энергетика саласындағы тең жағдайды ынталандыратын, сондай-ақ
коммерциялық шешімдерді қамтамасыз ететін, әрі елге қажетті инвестицияны көрсететін
әділ де,тең құқықты болып табылатын саяси бағытты, заңдылықтар мен нормативтік
актілерді қолдаймыз.

Бүгінгі таңда бүкіләлемде қол жеткізілген кез келген тиімді шешім мен ілгерілеу өнеркәсіп
салалары үшін, қатаң мандаттармен салыстырғанда, нарықтық тетіктердің көміртегі
энергетикасынан қалдықтың айтарлықтай жақсаруына ықпал ететінін көрсетеді.
Негізгі ақпарат:
•

•

•
•

Мұнай мен табиғи газ өндіру бұрынғыша елдің болашақ экономикалық және
әлеуметтік өрлеуін қолдай отырып, Қазақстанның энергетикалық балансының
маңызды бөлігі болып қала береді.
ТШО Париж келісіміне сәйкес ұлттық деңгейде анықталған салым бойынша өз
міндеттемелерін орындауда Қазақстан Республикасын қолдауға ұмтылады.
ҚР-ның төмен көміртекті стратегиясын жүзеге асыру кезінде жүзеге асырудың
практикалық және экономикалық тиімділігін қамтамасыз етіп және күтпеген
салдардан аулақ бола отырып, саланың сындарлы үлесін ескеру қажет.
ТШО-ның қысқа мерзімді іс-әрекеттері шығарындылармен күресу үшін қолайлы
мүмкіндіктерді, энергия тиімділігін арттыруды, алауларда ілеспе газды жағуды
жоюды, метанның ұшпа шығарындыларының алдын алуды, ЖЭК-ті біздің
қызметімізге енгізуді және төмен көміртекті технологияларды қолдануды қоса
алғанда, 1 және 2-санаттағы көміртегі шығарындыларына шоғырландырылатын
болады.
Біз қазірдің өзінде ақылға қонымды, практикалық және экономикалық тиімді ісқимылқабылдадық, 2000 жылдан бастап, парниктік газдар шығарындыларын азайту
жобаларына шамамен 1,5 млрд. АҚШ долл. салынды.
Теңіз кен орнына тән өндірісті ұлғайту және техникалық міндеттерді шешу үшін
әлемдік технологияларды, озық практикаларды табысты қолдануда өз тәжірибеміз
бар.

Қорытынды сөз:
Құрметті Кенжебек Ниязұлы мырза, құрметті қонақтар.

Қорытындылай келе, көмірсутектер өндірісі елдің болашағы мен экономикалық прогресін
қолдай отырып, Қазақстанның энергетикалық дамуының маңызды бөлігі болып қала
беретіні сөзсіз.
ТШО Париж келісіміне сәйкес, әрі ҚР Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының өткен жылғы
желтоқсандағы нұсқауларында атап өтілгендей ұлттық деңгейде айқындалған
міндеттемелерін орындауда ҚР-ға қолдау көрсетеді.
ҚР «Жол картасы» және экологиялық кодексті енгізу осы таза нөлдік мақсаттарға қол
жеткізуге ықпал ететін маңызды факторларға айналады.
Есепте атап өтілгендей, парниктік газдар шығарындыларын азайтуда елеулі ілгерәске қол
жеткізу жеке сектор қатысушыларының сындарлы қатысуын талап етеді деген ҚР Үкіметінің
ұстанымы бізді жігерлендіреді.
ТШО келешекте еліміз үшін көміртегі шығарындыларының төменгі деңгейіне қол жеткізудің
әділ, практикалық және экономикалық тиімді жолдарына ықпал ететін ҚР бастамаларын
қолдауды жалғастыруға дайын.

