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Ел: 

Жобаның нөмірі: 

Кәсіпкерлік сектор:  

Хабарлау түрі: 

Экологиялық санат: 

Бекітілуі жоспарланған күн:  

Мәртебесі: 

Жобаның түйіндемесі ашылатын күн: 

ҚАЗАҚСТАН   

53502 

Депозитарлық кредит (банктер) 

ЖЕКЕ 

Қаржы мекемесі 

22.06.2022 ж. 

Тұжырымдаманы қарау 
завершено 

 

 

 

Еуропа қайта құру және даму банкі 

GEFF Қазақстан II 
 

 

Жобаның сипаттамасы 

Серіктес қаржылық мекемелерге (СҚМ) Қазақстанның «жасыл» экономикаға (бұдан әрі – GET) 

өтуіне қатысты Банктің тәсілдемесі шеңберінде энергия тиімділігіне, жаңартылатын энергия 

көздеріне, ресурстарды пайдалануды оңтайландыруға, тұйық цикл экономикасына жасалатын 

инвестицияларды қаржыландыру және климаттың өзгеруіне орнықтылықты қамтамасыз ету 

мақсатында кейіннен жеке сектордың қосалқы қарыз алушыларын кредиттеу үшін 

қазақстандық теңгемен 150 миллион АҚШ долл. дейін мөлшерде ЕҚДБ қаржыландыруын 

ұсыну.   

 

Жобаның мақсаттары 

Негіздік бағдарлама (НБ) «жасыл» экономиканы қаржыландыру бойынша қазақстандық 

пилоттық негіздік бағдарламаның (бұдан әрі – GEFF) сәтті іске асырылуына негізделген 

және «жасыл» экономикаға, соның  ішінде, басқалармен бірге, энергия тиімділігіне, 

жаңартылатын энергия көздеріне, ресурстарды пайдалануды оңтайландыруға, тұйық 

цикл экономикасына және климаттың өзгеруіне орнықтылықты қамтамасыз ету 

шараларына жасалатын инвестицияларды одан әрі қолдауға бағытталған. Қаражат 

сонымен қатар Қазақстан үшін «жасыл» технологияларды іріктеу бағдарламасының 

қолданылуы таралатын тиісті материалдар мен жабдықтардың өнім берушілері мен 

өндірушілеріне ұсыныла алады. GEFF  негіздік бағдарламасында көзделгендей,  

қарыздарға техникалық ынтымақтастық (ТЫ) есебінен қолдау көрсетілетін болады.  

 
Өтпелі үдерістің әсері 

ETI 60 
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- Өтпелі үдерістің әсері. НБ Қазақстанның экологиялық таза, төмен көміртекті, климаттың 

өзгеруіне  орнықты «жасыл» экономикаға өтуіне ықпал ететін «жасыл» технологияларға 

инвестициялар жасау есебінен «жасыл» экономикаға өту процесіне әсер етудің сапасын 

жоғарылатуға үлес қосады. НБ шеңберінде СҚМ  бөлген қаражаттың барлығы 100% GET 

ретінде сыныпталатын жобаларға пайдаланылулары тиіс.  

- Банк қызметін жүргізудің сенімділігі. НБ-ның шарттары мен ережелері GET пен орнықты 

кредиттеуге инвестицияларды қолдайтын коммерциялық қаржыландыру шеңберінен 

әлдеқайда кеңірек. Жекелеген СҚМ-лар үшін келісімдер банк қызметіне сақтықпен қарауға 

ықпал етеді. 

 

Клиент туралы ақпарат 
 
НБ шеңберінде қаржыландыру Қазақстанда банктерді, микроқаржылық ұйымдарды, сол сияқты 

лизингтік компанияларды қоса, бестен аспайтын СҚМ-ға (бұрыннан бар және жаңа) 

ұсынылатын болады. 

 

ЕҚДБ қаржы ақпары 

150 000 000,00 АҚШ долл. 

 
Жобаның жалпы құны 

150 000 000,00 АҚШ долл. 

 
Экологиялық және әлеуметтік мәселелер 

FI сыныбына жатқызылған (2019 жылғы ЭӘС). НБ шеңберіндегі, Банктің бұрыннан бергі 

клиенттері болып табылатын СҚМ-лар қаржылық делдалдар үшін экологиялық және 

әлеуметтік аспектілерге қойылатын ЕҚДБ-ның талаптарымен таныс болады деп күтіледі. НБ 

шеңберіндегі жаңа СҚМ-лар олардың ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ тәуекелдерін басқару мүмкіндіктерін 

бағалау үшін экологиялық және әлеуметтік аспектілер бойынша кешенді тексерістен өтулері 

тиіс болады.  Осы кредиттік желінің шеңберінде қаржыландыу алатын бенефициарлар 

еңбекті қорғауға, қауіпсіздік техникасына және қоршаған ортаны қорғауға, еңбек 

нормаларына қатысты ұлттық талаптарды және жаңартылатын энергия көздері 

саласындағы жобалар үшін экологиялық және әлеуметтік аспектілерге қатысты іріктеу 

критерийлерін, сонымен қатар GET туралы Ережеге сәйкес GET-терді іріктеудің басқа да 

критерийлерін ұстанулары тиіс. СҚМ-лар ЕҚДБ жұмысқа тартқан қаржылық консультация 

берушілерден растау алады. НБ шеңберіндегі барлық СҚМ-лар ЕҚДБ-ның  Тиімділікке 

қойылатын 2, 4 және 9 талаптарын сақтауға, ЕҚДБ-ның микрокредиттеу, ШОБ-ты кредиттеу 

және корпоративтік кредиттеу үшін Экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді басқару 

процедурасын қабылдауға және ендіруге, сонымен қатар Банкке Жыл сайынғы экологиялық 

және әлеуметтік есептерді, соның ішінде кіші жобалар мен олардың GET-ке  қатысты 

артықшылығы бойынша есептілікті беруге міндетті болады. 

 
Техникалық ынтымақтастық 
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НБ демеуші ұйымдар 2,7 млн еуроға дейін мөлшерде қаржыландыратын, олардың 

0,65 млн еуросын Климаттық инвестициялық қор беретін ТЫ-мен толықтырылатын 

болады. 

   

Қосымша сипаты 

- Қатысудың қажеттігі қаржыландыруды Қазақстанның жеке секторынан лайықты қосалқы 

қарыз алушылар үшін, соның ішінде әйелдер үшін техникалық ынтымақтастықпен (ТЫ) 

біріктіру есебінен қол жеткізіледі, бұл СҚМ тарапынан экологиялық кредиттеу 

операцияларын өзектендіруге әкеледі. 

- Гендерлік теңдік саласындағы міндеттер. Гендерлік өзара толықтырылуға іскерлік мінез-

құлық стандарттарын жоғарылату және СҚМ персоналын оқыту, сонымен қатар қосалқы 

қарыз алушы болып табылатын әйелдерге де, сол сияқты ер адамдарға да бағытталған 

ақпараттық науқандар өткізу жолымен мәмілелерде гендерлік аспектілерді көрсету арқылы 

қол жеткізілетін болады. 

 

Байланыстық ақпарат 

Николас Друде 

druden@ebrd.com 

+90 212 386 1100 

www.ebrd.com 

Стамбулдағы Өкілдік: Büyükdere Caddesi, 185 Kanyon Ofis Binasi, Kat: 2 Levent 34394 Istanbul 

Turkey 

 

Өтпелі кезеңді түсіну  
ЕҚДБ-ның өтпелі процеске әсерді бағалау тәсілдемесі туралы қосымша ақпарат мына жерде қолжетімді  
Коммерциялық мүмкіндіктер   

Коммерциялық мүмкіндіктер немесе сатып алулар туралы білу үшін  клиенткомпаниямен байланысыңыз.  
ЕҚДБ-ның коммерциялық мүмкіндіктері (сатып алумен байланысты емес) мәселелері жөнінде:  
Тел.: +44 20 7338 7168  

Email: projectenquiries@ebrd.com бойынша хабарласыңыз.  
Мемлекеттік сектордың жобалары туралы ақпаратты ЕҚДБ сатып алулары сайтынан табуға болады:  
Тел.: +44 20 7338 6794  
Email: procurement@ebrd.com   
 

Жалпы сұраныстар  
Нақты сұраныстарды ЕҚДБ сұраныстар нысанын пайдаланып жолдауға болады.  

Экологиялық  және әлеуметтік саясат (ЭӘС)  
ЭӘС және онымен байланысты Жобаларды іске асыруға қойылатын талаптар (ІАТ) ЕҚДБ «экологиялық жауапты 
және тұрақты дамуға» жәрдемдесу бойынша өз міндеттемелерін орындайтын тәсілдерді айқындайды. ЭӘС пен 
ІАТ-қа клиенттер үшін ұлттық заңнаманың жұртшылықты хабардар етуге қатысты қолдануға келетін талаптарын 
орындау бойынша, сонымен қатар мүдделі тараптардың мәселелері мен шағымдарын, соның ішінде клиенттің 
және жобаның экологиялық және әлеуметтік тиімділігіне қатысты мәселелер мен шағымдарын қабылдау және 
оларды шешуге жәрдемдесу үшін шағым беру және қарау механизмін құру бойынша арнайы ережелер кіреді. 
Жобаның экологиялық және әлеуметтік тәуекелдері мен әсерлерінің сипатына және ауқымына сәйкес, ЕҚДБ өз 

mailto:druden@ebrd.com
http://www.ebrd.com/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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клиенттерінен мән-жайларға қарай, жобалармен байланысты тәуекелдер мен әсерлер туралы  ақпаратты ашуды 
немесе мүдделі тараптармен мазмұнды консультациялар жүргізуді, сонымен қатар олардың түсіндірулерін 
ескеруді қосымша талап етеді7  
ЕҚДБ-ның бұл мәселе бойынша іс-тәжірибесі туралы анағұрлым нақтырақ ақпарат ЭӘС-та баяндалған.  

Адалдық және белгіленген нормаларды ұстану  
ЕҚДБ-ның корпоративтік әдепті бақылау бөлімі (КӘББ)  адал басқаруды ынталандырады және Банктің бүкіл 
қызметінің озық халықаралық іс-тәжірибеге сай ең жоғары адалдық стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз етеді.  
Жобалардың Банктің беделі үшін қабылдауға келмейтін тәуекелдер болып табылмайтындығын кепілдендіру үшін,  
Банктің клиенттерінің барлығына қатысты адалдықты кешенді тексеру жүргізіледі. Банк проблемаларды жобаны 
бекіту және бағалау кезеңдерінде айқындау және шешу Банк операцияларының адалдығын қамтамасыз етудің 
анағұрлым тиімді құралы болып табылады деп санайды. Осы қорғау шараларында, сонымен қатар жобалардың 
инвестициядан кейінгі кезеңдерінде адалдық тәуекелдерін мониторингтеу процесінде КӘББ  шешуші рөл 
атқарады.  
КӘББ сонымен қатар ЕҚДБ қаржыландыратын жобалардағы алаяқтық, сыбайлас жемқорлық және заңсыз 
әрекеттер туралы арыздарды тексеру үшін жауап береді.  Алаяқтық пен сыбайлас жемқорлық фактісі туралы күдігі 
бар банктегі, сол сияқты одан тысқарыдағы кез келген тұлға Корпоративтік әдепті бақылау бөлімінің Басшысына 
compliance@ebrd.com электрондық мекенжайына жазбаша хабарлама жіберуі тиіс. Көрсетілген мәселелердің 
барлығын КӘББ кейіннен шаралар қабылдау үшін қарайды. Хабарламалардың барлығы, соның ішінде бейесімді 
хабарламалар да қаралады. Хабарламалар Банктің немесе Банк операциялары жүргізілетін елдің кез келген тілінде 
қалдырыла алады. Ұсынылған ақпарат негізделген болуы тиіс.  

Ақпаратқа қолжетімділік саясаты (АҚС)   

АҚС 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгеннен кейін ЕҚДБ-ның хабардар ету және Банк стратегияларын, 
саясаты мен операцияларын анағұрлым тереңірек түсінуге және білуге жәрдемдесу мақсаттарында мүдделі 
тараптармен өзара ықпалдасу бойынша ЕҚДБ процедурасын анықтайды.  ЕҚДБ сайтындағы қолжетімді ақпарат 
туралы мәліметтер алу үшін Ақпаратқа қолжетімділік саясаты парақшасын қараңыздар.  

Нақты ақпаратқа сұранысты ЕҚДБ сұраныстар нысанының көмегімен  жасауға болады.  

Жобалар бойынша есеп беретін тәуелсіз орган (ЖЕБТО)  
Егер экологиялық, әлеуметтік саладағы мәселелерді немесе жұртшылықты хабардар ету мәселелерін шешу 
бойынша Клиенттің немесе Банктің шаралары күтілгендей нәтижелер әкелмесе (мысалы, Клиенттің шағымдарын 
берудің және қараудың жобалық механизмі арқылы немесе Банктің басшылығымен тікелей өзара ықпалдасу 
арқылы), жеке тұлғалар мен ұйымдар өз мәселелерін ЕҚДБ-ның Жобалар бойыша есеп беретін тәуелсіз органы 
(ЖЕБТО) арқылы шешуге талпыныс жасай алады.  
ЖЕБТО Банкпен қаржыландырылатын қандай да бір объект зиян келтірді немесе келтіруі мүмкін деп санайтын 
жеке тұлғалардың немесе ұйымдардың өтініштерін тәуелсіз қарауды жүргізеді. Бұл орган  әлеуметтік саланың, 
экологияның және жұртшылықты хабардар етудің жобамен байланысты мәселелері бойынша мүдделі тараптар 
арасындағы келіспеушіліктерді еңсеруге ықпал етуді;  
Экологиялық және әлеуметтік саясаттың талаптарын және осы жобаға жататын Ақпаратқа колжетімділік 
саясатының ережелерін Банктің орындайтынорындамайтындығын анықтауды; сонымен қатар, қажет болған 
жағдайда, аталған нормативтік құжаттарды ұстану Банк тарапынан орындалмай отырған жағдайларды қарауды 
және келешекте мұндай жағдайларды болдырмауды көздейді.  
IPAM және оның мандаты туралы; қалай қайта қарау Сұранысын тапсыру туралы көбірек мәлімет білу үшін 
Жобалар бойынша есеп беретін тәуелсіз органның веб-сайтына кіріңіз; немесе IPAM туралы және сұранысты қалай 
тапсыру керектігі жөнінде нұсқаулық пен қосымша ақпарат алу үшін  үшін IPAM-ға ipam@ebrd.com электрондық 
поштасы арқылы хабарласыңыз.  
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