Стратегиялық шолу

Директорлар
кеңесі төрағасының алғы сөзі
2014 жыл мұнай және газ бизнесі үшін соңғы
онжылдықтағы айтарлықтай қиын жыл
болғанын өздеріңіз де білесіздер. Әлемдік
мұнай компаниялары түгелдей дерлік
мұнай бағасының төмендеуі тауқыметін
бастан кешуде. Соңғы жарты жылда
олардың бірқатары 40-50%-ға дейін
арзандап кетті. Жағымсыз тенденциялар
Қазақстанның мұнай және газ саласын да
айналып өткен жоқ, оның ішінде, мұнайдың
әлемдік бағасының төмендеуінен бастап,
Қашаған мұнайын өндіру мерзімінің
шегерілуі мен барлау жобаларының
бірқатарының кейінге қалдырылуы да бар.

Кристофер Хопкинсон,
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма
төрағасының бiрiнші орынбасары,
ҚМГ БӨ Директорлар кеңесінің
төрағасы

ҚМГ БӨ өз
ресурстарын
қашанда тиімді етіп
пайдалануға талпынады,
бұл сырттан келетін келеңсіз
факторлардың әсері алдында
Компанияның тұрақтылығын
қамтамасыз етіп, алға қойған
міндеттерді толыққанды
орындауға мүмкіндік береді.
Біз бұған кәміл сенеміз.”
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Әйтсе де, нарық ішінде қалыптасқан қиын жағдайға
қарамастан ҚМГ БӨ 2014 жылға белгіленген міндеттерді
толықтай орындап, макроэкономикалық тұрақсыздық
кезеңінде де акционерлік құнын арттыру мақсатында
өз жұмысын жалғастыра беретінін анық көрсетті. Бұған
Компанияның қаржылық жағдайы да, өз активтеріне
негізделген тұрақты өндіріс деңгейі де ықпал етуде. 20152019 жылдарға белгіленген бизнес-жоспарға сәйкес, біз
негізгі активтердегі (ӨМГ және ЕМГ) мұнай өндіру ауқымын
бұрынғы деңгейде қалдыруды көздеп отырмыз.
Әрине, мұнай бағасындағы соңғы өзгерістер
Компанияның қаржылық көрсеткіштеріне ықпал етпей
қоймайтынын біз жақсы түсінеміз. Мұнай бағасындағы
ауытқуларды ескере отырып КМГ БӨ өндіріс деңгейіне
әсер етпейтін бірқатар шығындарды жоспарлы түрде
қысқарту жұмыстарын қолға алуда, оның ішінде,
алдымен, әкімшілік шығындар мен инфрақұрылымдық
жобалардың шығындарын қысқарту шаралары да
ескерілген. Сонымен қатар, басқару жүйесін жетілдіруге
және өндіріс тиімділігін арттыру мәселелеріне ерекше
назар аударылмақ.
Айтқандай, Компанияның алдағы дамуындағы басты
талаптың бірі – кемеліне жеткен кен орындарындағы
өндіріс тиімділігін арттыруға негізделіп, бұл тұрғыда
бірқатар шараларды жүзеге асыру көзделген, мысалға,
өндірістік шығындары оңтайландырып, энергия
үнемдеу саясатын енгізу, мұнай өндіру коэффициентін
арттыру жолдарын іздестіріп, өндіріс қарқынын тиісті
деңгейде ұстау, т.б. Ал бизнесті өзгерту аясында ҚМГ
БӨ қоржынындағы активтерді біртіндеп өсіре отырып,
Компанияның қуат деңгейін арттыру мәселесі ескерілген.
ҚМГ БӨ әу бастан өз ресурстарын тиімді етіп пайдалануға
түпкілікті көңіл бөледі. Бұл Компанияның тұрақтылығын
сақтап, сырттан келетін тиімсіз факторлардың келеңсіз
ықпалынан қорғануға, сондай-ақ алға қойылған
міндеттерді орындауға мүмкіндік береді. ҚМГ БӨ нарық
ішіндегі өз тұғырын қай кезеңде де сақтай алады және де
оқыстан орын алуы мүмкін қандай да бір қиындықтарды
өз күшімен еңсеруге қашанда әзір. Біз бұған кәміл
сенеміз.

