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Етті мал шаруашылығын дамытудың салалық бағдарламасының
жүзеге асырылу барысы туралы
Осы жылдың ортасында ауыл шаруашылығы министрлігі етті мал
шаруашылығын дамыту Бағдарламасын іске асыруды қайта бастады, оның негізінде
АӨК-де еңбек өнімділігін және қайта өңделген ауыл шаруашылығы өнімдерін
экспорттауды кемінде 2,5 есе ұлғайту жөніндегі стратегиялық мақсат қойылған.
Ұлттық стратегияны іске асыру кезінде ірі емес, отбасылық фермаларды дамытуға
баса назар аударылады: мал шаруашылығында 50-100 аналық бас, қой
шаруашылығында 600 аналық бас. Осыған байланысты «ҚазАгро» Холдингінде ірі
қара мал мен ұсақ мал сатып алу үшін «Сыбаға» несие өнімі жаңартылды.
Осы бағдарлама мал шаруашылығы саласында жұмыс тәжірибесі жоқ адамдар
үшін, осы ауыл шаруашылығы бағыты бойынша өз бизнесін ашуға шешім қабылдаған
ауыл шаруашылығы өндірушілері үшін несиелендірудің ең қолжетімді
бағдарламаларының бірі болып табылады.
Жағдай барынша оңайлатылды: одан әрі өсіру үшін ІҚМ (ірі қара мал) мен ҰҚМ
(ұсақ қара мал) аналық мал басын сатып алуға, мал азығын өндіруге арналған ауыл
шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын сатып алуға, айналым қаражатын
толықтыруға 15 жылға дейінгі мерзімге субсидиялауды есепке ала отырып, жылдық
пайыз 4% - дан бастап орнатылды. Айта кету керек, шетелден асыл тұқымды мал
сатып ала отырып, шаруашылық әр сатып алынған ІҚМ басына 225 мың теңге
субсидия алады. Сонымен қатар, мемлекет пайыздық мөлшерлемені жылдық 14 – тен
4 пайызға дейін арзандатады. Мемлекеттен қолдау көрсетудің тағы бір тетігі-төлді
бордақылау алаңына тапсыру кезінде субсидиялау тірі салмақтың килограмына 200
теңге. «Сыбаға» бағдарламасының тартымдылығының маңызды факторы несие
қаражаты есебінен сатып алынатын малды кепілге алу болып табылады. Сонымен
қатар, ауыл шаруашылығы жерлерінің өнімділігін арттыру мақсатында Холдинг мал
азығын өндіру үшін суару жүйесін сатып алуды қаржыландырады.
Бағдарлама аясында жоспардағы 50 мың бас ІҚМ болғанда 46 мың бас ІҚМ
сатып алу қаржыландырылды, шамамен 9 мың өтінім мақұлданды, бірақ олар
бойынша әзірге несие берілмеген және шамамен 12,3 мың өтінім қарастырылуда. Елге
11,2 мың бас ірі қара әкелінді.
«Сыбаға» несие өнімін ірі қара малын өсіру және кейіннен бордақылау
алаңдарына сату мақсатында шағын фермерлік шаруашылықтардың ірі қара мал сатып
алуы үшін Холдингтің еншілес компаниялары ауқымды және жаппай өткізеді.
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ҚР АШМ жеткізілген индикативтерге сәйкес және тартылған қосымша
жоспарларды есепке ала отырып, «АШҚҚҚ» АҚ-мен «Аграрлық несие корпорациясы»
АҚ-на 30 100 бас ІҚМ әкелу жоспары бекітілді. 2018 жылғы қараша айының
аяғындағы жағдай бойынша «Сыбаға» несиелеу бағдарламасы шеңберінде ІҚМ
импорттық басын әкелу бойынша АШТӨ-ден өтінімдердің жалпы пулы 44 689 бас
ІҚМ құрады, оның ішінде: 38 255 бас ІҚМ сатып алуға жоспарланды.
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ биылғы жылы жаңартылған
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 15,3 млрд теңгенің 636 өтінімі мақұлданды. Несие
сомасы-70 млн теңгеге дейін, несие беру мерзімі-15 жылға дейін, сыйақы
мөлшерлемесі-жылдық 4 % (субсидиялауды есепке алғанда), жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесі – 4,1% - дан бастап.
Жалпы алғанда, осы жылдың жобаларын іске асыру нәтижесінде елімізге 24 мың
бас асыл тұқымды ірі қара мал әкелініп, ел ішінде 76 мың бас ұсақ мал сатып алынады.
Бағдарлама шарттары бойынша Қор етті тұқымды төлді және ұсақ малдарды өсіру
үшін аналық ірі қара мал басын сатып алуға, негізгі құралдарды сатып алуға, айналым
қаражатын толықтыруға несие береді. Яғни, биоактивпен қатар шаруашылықтар
машина-трактор паркін жаңартып, қажетті құрал-жабдықтарды сатып алып, жем
дайындайды.
Ауыл шаруашылығы өндірушілері тарапынан мүдделілікке қарамастан, ІҚМ
әкелу төмен деңгейінің проблемасы бар - бұл көп жағдайда РФ көршілес
аймақтарынан малдарды әкелуге уақытша шектеулермен байланысты, бұл ретте
шалғай өңірлерден, алыс шетелден сатып алу ірі қара малдың құнын еселеп
арттырады. Холдинг мүдделі тараптармен бірлесе отырып, басқа елдерден ІҚМ әкелу
мүмкіндігін талқылауда.
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О ходе реализации отраслевой программы развития мясного животноводства
В середине этого года Министерством сельского хозяйства возобновлена
реализация Программы развития мясного животноводства, в основе которой заложена
стратегическая цель по увеличению производительности труда в АПК и экспорта
переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза. При реализации
национальной стратегии упор делается на развитие не крупных производств, а
семейных ферм: в скотоводстве 50-100 маточных голов, в овцеводстве – 600 маточных
голов. В связи с чем в Холдинге «КазАгро» был возобновлен кредитный продукт
«Сыбага» для приобретения КРС и МРС.
Настоящая программа является одной из самых доступных программ
кредитования для сельхозпроизводителей и представляет возможности для тех, кто, не
имея опыта работы в животноводческой сфере, решился на открытие своего бизнеса
по данному сельскохозяйственному направлению. Условия были максимально
упрощены: ставка от 4% годовых с учетом субсидирования сроком до 15 лет на
покупку маточного поголовья КРС и МРС для дальнейшего разведения, приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования для кормопроизводства, пополнение
оборотных средств. Важно отметить, что закупая племенных животных за рубежом,
хозяйство получает субсидии – 225 тысяч тенге за каждую приобретенную голову
КРС. Кроме того, государство удешевляет процентную ставку – с 14 до 4 процентов
годовых. Еще один механизм поддержки от государства – субсидирование при сдаче
молодняка на откормочник, по 200 тенге на килограмм живого веса. Немаловажным
фактором привлекательности программы «Сыбага» также является принятие в залог
приобретаемого за счет кредитных средств скота. Вместе с тем, для повышения
продуктивности сельскохозяйственных земель, Холдинг финансирует приобретение
систем орошения для производства кормов.
В целом Холдингом «КазАгро» в рамках программы всего профинансирован
закуп 48 тыс. голов КРС при плане 50 тыс. голов КРС, дополнительно одобрены
порядка 8,5 тыс. заявок, но по ним пока что не выданы кредиты, и около 12 тыс. заявок
находятся на рассмотрении. В страну завезено всего 11,7 тыс. голов КРС,
мероприятия по отбору, завозу КРС продолжаются. Также, в рамках кредитной
программы «Сыбага» Холдингом профинансирован закуп 136,3 тыс.голов МРС,
одобрено финансирование еще 18,8 тыс.голов МРС, прием заявок продолжается.
Кредитный продукт «Сыбага» масштабно и повсеместно реализуется дочерними
компаниями Холдинга для приобретения небольшими фермерскими хозяйствами
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крупного рогатого скота с целью его воспроизводства и последующей продажи на
откормочные площадки. Согласно доведенным МСХ РК индикативам и с учетом
привлеченных дополнительных планов с АО «ФФПСХ» за АО «Аграрная кредитная
корпорация» закреплен план завоза 30 100 голов КРС. По состоянию на конец ноября
2018 года общий пул заявок от СХТП по завозу импортного поголовья КРС в рамках
программ кредитования «Сыбаға» составил на 44 689 голов КРС.
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в этом году по
обновленной программе «Сыбаға» одобрено 636 заявок на сумму 15,3 млрд тенге.
Сумма кредита – до 70 млн тенге. В общей сложности в результате реализации
проектов этого года в страну по линии Фонда будет завезено почти 24 тысяч голов
породистого КРС, а также закуплено внутри страны 76 тысяч голов МРС. По условиям
программы, Фонд предоставляет кредиты на приобретение маточного поголовья КРС
для воспроизводства молодняка мясной породы и МРС, приобретение основных
средств, пополнение оборотных средств. То есть наряду с биоактивом, хозяйства
обновляют машинно-тракторный парк, закупают необходимое оборудование,
заготавливают корма.
Несмотря на заинтересованность со стороны сельхозпроизводителей,
существует проблема с низким уровнем завоза КРС – во многом это связано
с временными ограничениями на ввоз животных из соседних регионов РФ, при этом
закуп из более отдаленных регионов, дальнего зарубежья в разы увеличивает
стоимость КРС. Холдингом совместно с заинтересованными сторонами обсуждается
возможность завоза КРС и из других стран.
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