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«ҚазАгроның 2015 жылғы қызметінің қорытындылары және 2016 жылға 

арналған жоспарлары туралы» ҚР АШМ алқа отырысына баяндама тезистері (19 ақпан 

2016 жыл) 

 

2015 жылы ҚазАгромен АӨК қолдауға шамамен 317 млрд.теңге бағытталды. 

Холдингтің клиенттері 49 мыңнан астам қарыз алушылар болып табылады, жиынтық несие 

қоржыны 490 млрд.теңгеден асады. Бұл елдің агросекторының жалпы несие қоржынының 

47%-ын құрайды.  

Осы ретте, қаржыландыру «Агробизнес-2020» бағдарламасының басым бағыттары 

бойынша жүзеге асырылады және түрлі мақсатты сегменттерді қамтиды: 

 ірі инвестициялық жобалар 2009 жылы Ұлттық қордан алынған қаражат 

есебінен және ҚазАгроның меншікті қаражатынан қаржыландырылады. Холдингтің 

инвестициялық қоржынында жалпы құны 320,4 млрд.теңгенің  528 инвестициялық жобасы 

бар. Оның Ұлттық қордың қаражаты есебінен Холдингпен жалпы құны 200 млрд.теңгенің 216 

инвестициялық жобасы қаржыландыруға мақұлданды.   

242 жоба 70% және одан да жоғары жобалық қуатқа шықты; 

  Біздің есебіміз бойынша, Холдингпен қаржыландырылған инвестициялық 

жобалар тұтастай алғанда жыл сайын шамамен 430 млрд.теңгеге өнім шығарады, жылына 17 

млрд.теңге деңгейінде салық түсімін қамтамасыз етеді.  

 Холдингтің жалпы несиелеу көлеміндегі Шағын және орта бизнесті 

қаржыландыруы 88%-ды құрайды. 

Холдинг компаниялары тобымен агробизнесті қаржыландыру 2015 жылы 29 мың 

адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік берді, соның ішінде 6 мың жаңа жұмыс орындары 

құрылды.   

2016 жылғы Холдингтің жоспары 

2016 жылы Холдингпен Агробизнес-2020 бағдарламасы шеңберінде АӨК басым 

бағыттарын қаржыландыру жалғасатын болады.  

Холдинг үшін Ұлттық қордың қаражатын пайдалану мерзімінің ұзартылуына сәйкес, 

біз ағымдағы жылы инвестициялық жобаларды қаржыландыруды жалғастырамыз. Алайда, 

қаржыландыруға тек қайтарылатын қаражат қана бағытталатын болады, ол шамамен жылына 

10-12 млрд.теңгені құрайды. Инвестициялық бағыттар бойынша қазіргі уақытта өтінімдердің 

барынша көп саны жылыжайлар салу мен бау-бақшалар егуге  арналған. Осындай жобаларды 

іске асыру ҚР ішкі қажеттілігін өзі өндірген жеміс және көкөністермен қамтамасыз етіп қана 

қоймайды, сондай-ақ жеміс-көкөніс өнімдерінің экспортын жүзеге асыруға ықпалын тигізеді.  

Жақын арада алынатын 60 млрд.теңге көлеміндегі бюджеттік несие қаражаты есебінен 

көктемгі-егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін АШТӨ айналым қаражатын 

қаржыландыру жүзеге асырылатын болады. Елдегі экономикалық ахуалдың және қаржы 

секторындағы нарық конъюнктурасының өзгеруіне қарамастан,  бюджеттік несие қаражаты 

есебінен қаржыландыру шарттары ағымдағы жылы өзгеріссіз қала береді. Қаржыландыру 

Холдингтің еншілес компаниялары – Аграрлық несие корпорациясы мен Азық-түлік келісім 

шарт корпорациясы арқылы, несие серіктестіктері мен шағын қаржы ұйымдары, Екінші 

деңгейлі банктер арқылы  жүзеге асырылады.  

Алайда, АӨК секторын қаржыландырудың Холдинг үшін негізгі міндеттері биылғы 

жылы «Бес институционалды реформа шеңберіндегі Ұлт жоспары – 100 нақты қадамды» 

орындау болып табылады, атап айтқанда: 55-қадам «Экспорттық тауарлар құру және 

Қазақстанның әлем нарығына шығуы үшін өңдеуші әсекторға кемінде 10 трансұлттық 

компанияларды тарту», 60-қадам  «Сүт пен сүт өнімдерінің өндірісін дамыту үшін 

стратегиялық инвесторлар тарту» және 61-қадам «Ет өндірісі мен қайта өңдеуді дамыту үшін 

стратегиялық инвесторлар тарту». Бұл мақсаттар үшін Үкіметпен арнаулы резервтен 

Холдингті капиталдандыруға 25 млрд.теңге және Холдингтің облигацияларын сатып алуға 

БЖЗҚ қаражаты есебінен 100 млрд.теңге бөлінді. Осы ақшалардың есебінен 2300-ден астам 

жобаны қаржыландыру жоспарлануда, соның ішінде: 

- кемінде 5 жоба трансұлттық компаниялардың қатысуымен; 
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- 240-тан астам жоба сүт кластерін құру шеңберінде, оған жемшөп өндірісін дамыту 

арқылы сүт-тауарлы фермалар, сүт жинау орталықтары мен сүтті қайта өңдеу кешендері 

кіреді; 

- қазіргі құрылған «тұқымдық түрлендіру – сапалы бордақылау - экспортқа 

бағдарланған өнімді өңдеу және шығару» жүйесінің шеңберінде 2000-нан астам жоба.  

Қаржыландыру 60 мың төлдейтін ІҚМ басын және 130 мың бас қой сатып алуды, 6000 

бордақылау орны бар ІҚМ арналған бордақылау алаңдарын құруды, 2 жаңа және 4 

қолданыстағы етті қайта өңдеу кешендерін құруды және жаңартуды,  жемшөп өндірісін 

дамытуды жүзеге асыруға бағытталады.  

Аталған үш қадам шеңберіндегі жобаларды қаржыландыру:  

- қайта өңдеу үшін 500 мың тоннадан астам сапалы сүт шикізатын өндіруге және сүт 

өнімі өндірісінің көлемін   29 %-ға арттыруға;  

- 68 мың тоннадан астам сиыр етін өндіруге және экспорттың жоспарланған көлемін 

қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызады. 

Ағымдағы жылы Холдингпен 2016-2020 жылдарға арналған Даму стратегиясы 

әзірленді және Директорлар кеңесімен мақұлданды.   

Стратегияға сәйкес жоспарда:  

Біріншіден, АӨК субъектілерінің несие ресурстарына қолжетімділігін жоғарылату 

бағытында жұмыс жүргізілетін болады. Бұл арада біздің негізгі міндетіміз, саланы 

қаржыландыруға Екінші деңгейлі банктерді, лизинг компанияларын және Шағын қаржы 

ұйымдарын тарту арқылы несие өнімдерін сату каналдарын кеңейту.   

Мысалы, Банктерді саланы қаржыландыруға тарту облыс орталықтарының деңгейінде 

сату нүктелерінің санын кемінде 5-ке дейін ұлғайтуға ықпал етеді – бұл әр облыстағы негізгі 

Банктер.  Аудандық орталықтар деңгейінде шағын және орта АШТӨ-нің қолданыстағы Несие 

серіктестіктерімен ғана жұмыс істеп қоймай, сондай-ақ Шағын несие ұйымдарымен де жұмыс 

істеуге мүмкіндіктері болады. Ауылшаруашылық техникасының лизингін қаржыландырумен 

Қазагроқаржы ғана емес, басқа да лизинг компаниялары айналысатын болады. Осылайша, 

қаржы қызметі нарығында АӨК субъектілері үшін бәсекелестік туындаған жағдайда, қызмет 

көрсету сапасы артады және несие қаражатын дер кезінде алу мүмкіндігі туады, бұл 

ауылшаруашылық жобалары үшін аса маңызды.   

Жеке қаржы институттарының секторларды қаржыландыруға өз ресурстарын салуға  

қызығушылық танытуы үшін, ерекше салалық тәуекелдерді төмендету қажет. Осы мақсаттар 

үшін Холдингтің еншілес компаниясы – Қазагрокепілдің базасында аграрлық сақтандыруға 

кепілдік беру қоры құрылады, оның негізгі міндеті салалық тәуекелдерді сақтандыруға жеке 

сақтандыру компанияларын тарту болып табылады.  

Екіншіден, салаға қазіргі құрылған Қазақстан-Венгриялық Қор және құрылуы 

жоспарланған Активтерді басқару қоры арқылы тікелей инвестициялар тарту бойынша жұмыс 

жасаймыз. Инвестициялармен қатар Қорлардың жобаларына жаңа технологиялар мен 

құзыреттері тартылатын болады. 

Үшіншіден, – бұл да алдағы жылдың маңызды міндеттерінің бірі – бәсекелес ортаға 

Холдинг компаниялары тобының 4 компаниясын беру жөніндегі іс-шаралар. Еншілес 

компанияларының акцияларын барынша тиімді сату мақсатында, Холдингпен кәсіби 

консультанттар тартылатын болады, олар компанияларды сатуға дайындауға және 

келісімдерді дұрыс құрылымдауға көмектеседі.  

Атап көрсетілген стратегиялық бағыттарды іске асыру нәтижесінде, ҚазАгро 

агроөнеркәсіптік кешендегі ықшамдалған салалық Холдинг болады. 

 


