
Қазақстан 1994 жылы, тәуелсіздік алғаннан 
кейін көп өтпей Азия даму банкіне (АДБ) 
мүше болып кірді.

Соңғы 27 жыл ішінде АДБ Қазақстанға 
қаржыландыру, техникалық жәрдем және 
өзінің елдегі операциялары аясында 
біліммен қолдау арқылы көмектесіп 
келді. Инвестициялар салынған басты 
салаларға бюджетті қолдау, көлік секторы, 
қаржы секторы, ауыл шаруашылығы және 
жаңғыртылатын энергия көздері жатады.

АДБ-ның қазір Қазақстанда атқарып жатқан 
іс-әрекеттері мына үш негізге сүйенетін 2017-
2021 жылдарға арналған елмен серіктестік 
стратегиясы аясында жүзеге асырылуда: 
экономиканы әртараптандыру, инклюзивті 
даму және тұрақты өсім. Қазақстан – 
қатысушы елдер арасында ең үлкен портфелі 
бар Орталық Азия аймақтық экономикалық 
ынтымақтастық (ОААЭЫ) бағдарламасының 
белсенді қатысушысы. Портфелінің көлемі – 
$9 млрд, оның ішінде $2 млрд АДБ тарапынан 
қаржыландырылған.  

2020 жылы АДБ COVID-19 індетінің 
таралуынан болған ауыр салдарды еңсеру 
үшін Қазақстанға арнайы көмек берді.

1994 жылдан бері АДБ $6,48 млрд-қа жуық 
қарыздар түрінде және $61,75 млн-нан астам 
техникалық жәрдем жобаларына, соның 
ішінде Қазақстанға арнап АДБ басқаратын 
қаржыландыру ретінде бөлді. Тұрақты және 
жеңілдікті кәдімгі капитал ресурстарының 

АДБ-ның Қазақстандағы операциялары COVID-19 панде-
миясынан кейін тұрақты қалпына келуді қамтамасыз ету-
ге, елдің шикізат тауарларының экспортына тәуелділігін 
төмендетуге, теңсіздікті азайтуға және климаттың өзгерісі 
кезіндегі осалдық мәселелерін шешуге бағытталған.

ҚАЗАҚСТАН
қаражаттарынан Қазақстанға берілген 
қарыздардың игерілген қаражаттарының 
жалпы көлемі $5,58 млрд құрады.

АДБ ҚОЛДАЙТЫН 
БАҒДАРЛАМАЛАР МЕН ЖОБАЛАР
2020 жылы АДБ Қазақстан Үкіметіне COVID-19 
пандемиясының медициналық, әлеуметтік 
және экономикалық салдарын жеңілдетуге 
көмектесу үшін $1 млрд көлемінде 
контрциклдік дамуды қолдауға қарыз берді. 
Мұндай бұрын болмаған сын-қатерге 
қарсы елдің қарымта шараларын қолдау 
мақсатында АДБ негізгі дәрі-дәрмектер 
мен жеке қорғану құралдарын сатып алу 
үшін техникалық жәрдем гранттарын берді, 
сондай-ақ үкімет коронавирус инфекциясын 
жұқтырған, олармен байланыста болған және 
одан жазылып шыққан адамдар бойынша 
мәліметтерді есепке алу және бақылау 
үшін пайдаланатын COVID-19 бақылау 
орталығының веб-қолданбасын жаңартуға 
жәрдемдесті.

АЗИЯ ДАМУ БАНКІ
АҚПАРАТТЫҚ АНЫҚТАМА

Қазақстан: 2020 жылғы қарыздар, гранттар, капи-
талға инвестициялар, техникалық жәрдем, саудаға 
жәрдемдесу, жеткізу тізбектерін қаржыландыру 
және микроқаржыландыру бағдарламалары  
бойынша міндеттемелер ($ млн)a

Өнім түрі Дербес Дербес емес Барлығы
Қарыздар  1 227,57 –  1 227,57 
Гранттар  3,00 –  3,00 
Техниқалық жәрдемb  12,61  0,33  12,94 
Барлығы  1 243,17  0,33 1 243,51 

– = нөл
Ескерту: Міндеттеме – қарыз алушы, алушы немесе инвестиция 
салынатын компания мен АДБ арасында қол қойылған келісімге сәйкес, 
АДБ Директорлар кеңесі немесе Басшылығы мақұлдаған қаржыландыру.
Гранттар мен техникалық жәрдемге АДБ басқаратын бірлесіп қаржы-
ландыру кіреді.
a Қорытынды сомалар дөңгелектеуге байланысты дәл болмауы мүмкін.
b Бөлінетін болған жағдайда, аймақты қамтитын техникалық жәрдем 

жобалары бойынша қаржыландыру нақты ДМЕ арасында үлестіріледі.

Қазақстан: қарыздар, гранттар, капиталға инвести- 
циялар, техникалық жәрдем, саудаға жәрдемдесу, 
жеткізу тізбектерін қаржыландыру және микроқар- 
жыландыру бағдарламалары бойынша міндеттеме-
лердің жалпы көлемі ($ млн)a, b, c, d

Сектор

Са
ны Жалпы 

сомасы
Жалпы 

соманың 
%e

COVID-19 
індетімен 

күрес 
шараларыe

Жобалар мен техникалық 
жәрдем

 
142  6 545,95 99,77  1 084,97 

Ауыл шаруашылығы, таби-
ғи ресурстар және ауылды 
дамыту

 19  190,32 2,90  –   

Білім беру  8  67,34 1,03  1,00 
Энергетика  14  207,08 3,16  –   
Қаржы  29  1 195,61 18,22  0,44 
Денсаулық сақтау  2  6,04 0,09  5,54 
Индустрия және сауда  3  2,01 0,03  0,07 
Ақпараттық-коммуника-
циялық технологиялар  –  0,23 0,00  0,07 
Көпсалалы  3  60,29 0,92  –   
Мемлекеттік секторды 
басқару  26  2 589,46 39,47  1 077,75 
Көлік  31  2 189,12 33,37  –   
Сумен қамтамасыз ету жә- 
не басқа қалалық инфра-
құрылым мен қызметтер

 7  38,46 0,59  0,11 

Саудаға жәрдемдесу, жеткізу 
тізбектерін қаржыландыру 
және микроқаржыландыру

 24  15,02 0,23  –   

Қаржы  13  7,51 0,11  –   
Индустрия және сауда  11  7,51 0,11  –   
Барлығы 166  6 560,97 100,00  1 084,97 

– = нөл , 0,00 = 0,005% кем, ДМЕ – дамушы мүше ел, ТЖ – техникалық 
жәрдем
a  Гранттар мен техникалық жәрдемге АДБ басқаратын бірлесіп қаржы-

ландыру кіреді.
b Ішіне дербес және дербес емес қарыздар мен ТЖ кіреді.
c Міндеттемелер туралы мәліметтерде алғы секторды пайдалана отырып.
d  Бөлінетін болған жағдайда, аймақты қамтитын техникалық жәрдем 

жобаларын қаржыландыру нақты ДМЕ арасында үлестіріледі.
e Қорытынды сомалар дөңгелектеуге байланысты дәл болмауы мүмкін.
f  Дербес емес жаңғыртылмалы бағдарламалар бойынша АДБ 

қаржыландыратын міндеттемелер. Оның $5,12 млн қысқа мерзімді.

2021 жылғы сәуірде жаңартылды

https://www.adb.org/documents/kazakhstan-country-partnership-strategy-2017-2021
https://www.adb.org/documents/kazakhstan-country-partnership-strategy-2017-2021
https://www.adb.org/documents/kazakhstan-country-partnership-strategy-2017-2021


2007–2008 жылдардағы әлемдік қаржы 
дағдарысынан кейін Үкімет фискалдық 
ынталандыру бағдарламаларын қолдау 
үшін сыртқы қаржыландыру көздеріне 
қол жеткізу туралы өтініш жасаған 
болатын. Бұл өтінішке жауап ретінде 2009 
жылы АДБ контрциклдік дамуды қолдау 
механизмі аясында $500 млн көлемінде 
қарыз берді. 2015 жылы банк мұнай мен 
басқа шикізат тауарлары бағасының күрт 
төмендеуіне қарымта шараларды қолдау 
ретінде, сонымен қатар Қазақстанның 
негізгі сауда серіктестеріне әсерін тигізген 
экономикалық құлдырауды жеңілдету үшін 
$1 млрд көлемінде контрциклдік дамуды 
қолдауға тағы бір қарыз берді. Бұл қарыздар 
инфрақұрылымды жаңғыртуға, жұмыс 
орындарын құру, әлеуметтік қызметтерді 
көрсету сапасын жоғарылату, табыс деңгейі 
төмен отбасыларын қолдау мен жекеменшік 
секторды дамытуға жәрдемдесуге 
бағытталған бағдарламаларды іске асыруға 
көмектесті.

Қазақстанды жаһандық көлік желісіне 
интеграциялау үшін АДБ Маңғыстау 
облысындағы 500 километр (км) автожолды, 
соның ішінде 2020 жылы пайдалануға 
берілген Жетібай-Жаңаөзен жолындағы 
70 км учаскені қайта жаңғыртуға жәрдем 
беруде. Ақтөбе-Мақат жолындағы 2021 жылы 
аяқталады деп жоспарланған 300 км учаскеде 
жұмыс жүріп жатыр. 2020 жылы АДБ 
мен «Қазавтожол» АҚ Ақтөбе-Қандыағаш 
автожолының 90 км учаскесін қайта жаңғырту 
үшін қарыз беру туралы келісім жасасты.

Инвестициялар түсімін ынталандыру және 
жұмыс орындарын ашу үшін АДБ әсіресе ірі 
қалалардан тыс орналасқан және/немесе 
кәсіпкер әйелдер басқаратын кәсіпорындар 
үшін қаржыландыруға қол жеткізу мүмкіндігін 
жақсарту арқылы микро-, шағын және орта 

кәсіпорындарды дамытуға қолдау көрсетіп 
отырды. 2020 жылы 3000-нан астам әйелге, 
әсіресе өңірлерде арзан баспана беру 
бойынша инновациялық жоба іске қосылды.

Жаңғыртылатын энергия көздерін дамыту 
және климаттың өзгеруімен күресуге 
көмектесу мақсатында АДБ Қазақстанның 
көміртегі сату аукциондарының жаңа жүйесін 
енгізуіне, жаңғыртылатын энергия көздерімен 
жұмыс істейтін қосалқы станцияларды ұлттық 
желіге жалғауына, сондай-ақ Нұр-Сұлтан 
қаласын аз көміртегімен дамыту стратегиясын 
әзірлеуіне техникалық жәрдем көрсетіп 
жатыр.

2013 жылы АДБ мен Үкімет Білім мен 
тәжірибе алмасу бағдарламасын (БТАБ) 
әзірлеп, оның аясында мағлұмат беру 
саласында, соның ішінде техникалық 
есептер, саясат және әлеуетті арттыру 
мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері 
түрінде қолдау көрсетіліп келеді. Бүгінгі 
таңда БТАБ аясында мемлекеттік аудит, 
есептеу әдісі бойынша бюджеттендіру, 
мемлекеттік басқару, «жасыл» технологиялар, 
экономикалық реформалар, денсаулық 
сақтау және қаржылық тұтастық сияқты 
салаларда сараптамалық қолдау көрсетілді. 
Бағдарлама озық халықаралық тәжірибенің 
және мемлекеттік қызметкерлер үшін әлеуетті 
дамудың маңызды көзі болғандықтан, 2020 
жылдың қараша айында БТАБ төртінші кезеңі 
іске қосылды.

ДЕРБЕС ЕМЕС ОПЕРАЦИЯЛАР
Жеке инвестициялардың шапшаңдатқышы 
ретінде АДБ дербес емес операциялар 
мен қаржы делдалдарына қаржылай 
жәрдем көрсетеді. АДБ өз ресурстарынан 
қаржыландыру (қарыздар беру және 
капиталға қатысу түрінде) бойынша 
міндеттемелердің жалпы көлемі 2020 

жылы экономикалық және әлеуметтік 
инфрақұрылым, қаржы секторы және 
агроөнеркәсіп кешені саласындағы 38 
операция бойынша $1,4 млрд құрады. 
Сонымен қатар АДБ белсенді түрде 
коммерциялық және жеңілдікті көздерден 
бірлесіп қаржыландыру тартып жатыр. 
2020 жылы АДБ году ұзақ мерзімді 
қаржыландыру бойынша $1,9 млрд және 
саудаға жәрдемдесу, жеткізу тізбектерін 
қаржыландыру мен микроқаржыландыру 
бағдарламалары аясындағы операциялар 
үшін бірлесіп қаржыландыру бойынша $3,3 
млрд қаражат тартты. АДБ өз ресурстарынан 
қаржыландырылатын дербесс емес опера-
циялар бойынша өтелмеген қалдықтар мен 
міндеттемелердің жалпы сомасы 2020 жылғы 
31 желтоқсанда $14,3 млрд құрады.

АДБ-ның Қазақстандағы дербес емес 
операциялары бойынша өтелмеген 
қалдықтар мен міндеттемелердің жалпы 
сомасы 2020 жылғы 31 желтоқсанда $142 млн 
немесе АДБ дербес емес операцияларының 
жалпы портфелінің 1% құрады.

СЕРІКТЕСТІКТЕР
АДБ Қазақстанның Тұрақты даму және 
COVID-19 індетімен күрес мақсаттарына қол 
жеткізуіне қолдау көрсетуде Біріккен Ұлттар 
Ұйымының мекемелерімен бірлесіп жұмыс 
істейді. 2020 жылы АДБ мен Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Даму бағдарламасы коронавирус 
инфекциясымен байланысты қалдықтарды 
кәдеге жарату бойынша медицина 
жұмысшыларының әлеуетін арттыру үшін күш 
біріктірді. Сонымен қатар, Бағдарламамен 
және Дүниежүзілік банкпен бірлесе отырып 
АДБ негізінен пандемияға байланысты 
жұмысынан айырылған адамдарды даярлау 
мен қайта даярлауды ұйымдастырумен 
айналысатын Ынтымақтастық қорын құрды.

Қазақстан: жобаларды бірлесіп қаржыландыру,  
2016 жылғы 1 қаңтар – 2020 жылғы 31 желтоқсан
Бірлесіп қаржыландыру Жобалардың саны Сомасы ($ млн)
Дербес 8 2 028,20
 Қарыздар 3 2 023,00
 Техникалық жәрдем 5 5,20
Дербес емес 3 131,88

Қазақстан: 2019–2020 жж. дербес қарыздар мен гранттар портфельдерінің 
атқарылу сапасының көрсеткіштері
Ағымдағы қарыздар саныa (2020 ж. 31 желтоқсандағы) 6

2019 ($ млн) 2020 ($ млн)
Берілген келісімшарттарb, c  4,48  134,26 
Игеруb 169,80 1 143,48
Ағымдағы гранттар саныa,d (2020 ж. 31 желтоқсандағы) 1

2019 ($ млн) 2020 ($ млн)
Берілген келісімшарттарb, c, d – – 
Игеруb, d – –
Нақты проблемалық жобалар (%) (2020 ж. 31 желтоқсандағы) –

– = нөл
a Міндеттемелер негізінде.
b Келісімшарттардың берілуіне негіз болған немесе бір жыл ішінде игерілген аяқталған қарыздарды/

гранттарды қоса алғанда.
c Реформаларды қолдауға берілген қарыздар/гранттар қосылмайды.
d Ішіне Азия даму қорының және АДБ басқа арнайы қорларының ғана қаражаттары кіреді.

Қазақстан: 2011-2020 жж. дербес және дербес емес операциялар 
бойынша бағалау нәтижелері

Бекітілген және 
бағаланған 

жобалар мен 
бағдарлама-

лардың жалпы 
саны

Бағалау рейтингтері

Нәтижесі жоғары  
және нәтижелі

Нәтижесі 
төмендеу

Нәти- 
жесіз

Дербес 
операциялар 12 7 5 –
Дербес емес 
операциялар 6 1 3 2

– = нөл

Ескерту: Цифрлар Тәуелсіз бағалау департаментінің растауынан немесе бағалауынан өткен дербес 
және дербес емес операциялардың санын және олардың жалпы тиімділік рейтингтерін көрсетеді. 
Бағалау ауқымына 2010 жылғы 1 шілдеден бастап 2020 жылғы шілдеге дейінгі 10 жылдық кезең 
ішіндегі барлық бекітілген немесе бағаланған жобалардың аяқталғаны туралы есептер мен АДБ 
тарататын кеңейтілген жылдық шолу есептері кіреді. Қараңыз: Қазақстанға қатысты бағалаулар мен 
бағалау нәтижелері.

Дерек көзі: Тиімділік рейтингтері жөніндегі Тәуелсіз бағалау департаментінің мәлімет қоры  
(2020 жылғы 31 желтоқсандағы)

Қазақстан: дербес емес операцияларды қаржыландырудың өнімдерге 
бөлінген жалпы көлемі

2020 ж. 2016–2020 жж.
Қол койылған транзакциялар саны (ККР) – 3
Қол койылған транзакциялар саны (бағдарламалар) – 17

                  Сомасы ($ млн)
Қарыздар – 161,25
Капиталға инвестициялар – –
Кепілдіктер – –
Саудаға жәрдемдесу және жеткізу тізбегін қаржыландыру 
бағдарламасы мен микроқаржыландыру бағдарламасы

– 11,67

Барлығы – 172,92

– = нөл , ККР – кәдімгі капитал ресурстар

https://www.adb.org/search?page=1&facet_query=ola_collection_name%3Aevaluation_document%7CEvaluation%20Document&facet_query=sm_field_countries%24name%3AKazakhstan
https://www.adb.org/search?page=1&facet_query=ola_collection_name%3Aevaluation_document%7CEvaluation%20Document&facet_query=sm_field_countries%24name%3AKazakhstan


АДБ көлік, энергетика және сауда саласында 
Қазақстан мен ОААЭЫ бағдарламасындағы 
басқа елдер арасындағы ынтымақтастықты 
кеңейтуге жәрдемдеседі. ОААЭЫ-2030 страте-
гиясы қабылданғалы серіктестік байланыс- 
тар кеңейіп, аймақтық макроэкономикалық 
тұрақтылық, туризм, экономикалық дәліздер, 
адам капиталын дамыту, ауыл шаруашылығы 
су ресурстары, денсаулық сақтау және білім 
беру сияқты салаларды қамтыды. 

Азия-Тынық мұхит аймағындағы кедей және 
әлеуметтік тұрғыдан қорғалмаған халыққа 
көмек көрсететін АДБ Азия даму қорына Қа-
зақстанның қосқан үлесі бүгінгі таңда $8,6 млн 
құрап отыр.

ҚАРЖЫЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК
Қаржылық серіктестіктер АДБ қаржы 
серіктестеріне, үкіметтерге немесе 
олардың мекемелеріне, көп жақты қаржы 
институттарына және коммерциялық 
ұйымдарға АДБ жобаларын қаржыландыруға 
қатысуға мүмкіндік береді. Қосымша қаражат 
қарыздар мен гранттар, техникалық жәрдем 
мен Б санатындағы қарыздар, тәуекелдерді 
табыстау механизмдері, қосарлас 
қарыздар мен капитал, кепілдендірілген 
бірлесіп қаржыландыру және АДБ Саудаға 
жәрдемдесу бағдарламасы мен Жеткізу 
тізбектерін қаржыландыру бағдарламасы 
аясындағы операциялар үшін бірлесіп 
қаржыландыру сияқты басқа да дербес емес 
бірлесіп қаржыландыру түрінде беріледі. 

АДБ Қазақстандағы бірлесіп қаржыландыру 
операцияларын 1999 жылы бастады. Содан 
бері Қазақстан үшін бірлесіп қаржыландыру 
бойынша дербес міндеттемелердің көлемі 
алты инвестициялық жоба бойынша $4,58 
млрд, ал тоғыз техникалық жәрдем жобасы 
бойынша $7,15 млн құрады. Қазақстан үшін 
дербес емес қаржыландыру көлемі үш 
инвестициялық жоба бойынша $134,02 млн 

болды.

2020 жылы Қазақстан Азия 
инфрақұрылымдық инвестициялар банкінен 
COVID-19 індетіне қарымта шараларды 
және індетпен күресу шығындарын қолдау 
бағдарламасы аясында $750 млн қарыз 
түрінде бірлескен қаржыландыру алды. 

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 
жылғы 31 желтоқсанға дейінгі бірлесіп 
қаржыландыру жобаларының түйіндемесін 
мына сілтеме арқылы көруге болады: https://
www.adb.org/ru/countries/kazakhstan/
cofinancing

САТЫП АЛУЛАР
Жыл сайын АДБ өзінің дамушы мүше 
елдеріндегі жобалар мен операцияларды 
қаржыландыру үшін қарыздар, гранттар мен 
техникалық жәрдем, сонымен қатар тауарлар, 
жұмыстар мен консультация қызметтерін 
сатып алу келісімшарттары түрінде бірнеше 
миллиард доллар береді. Келісімшарттардың 
көп бөлігі аймақтың ішінде немесе одан тыс 
екеніне қарамастан кез келген АДБ-ға мүше 
елдің компаниялары мен жеке тұлғалары 
қатыса алатын халықаралық конкурстық 
сауда-саттықтар негізінде беріледі.

АДБ сатып алу 
келісімшарттарындағы үлесі
Тауарлар, жұмыстар мен ілеспе 
қызметтер
Қарыздар мен гранттар есебінен іске 
асырылатын жобалар аясында Азия-Тынық 
мұхит аймағындағы тауарлар, жұмыстар 
мен ілеспе қызметтер сатып алу туралы АДБ 
келісімшарттарының жалпы сомасы 2019 
жылы $14,19 млрд, ал 2020 жылы $22,79 млрд 
болды. 1966 жылдан бергі сатып алулардың 
жиынтық сомасы 222 415 келісімшарт 
аясында $216,35 млрд құрады.

Консультация қызметтері
Қарыздар мен гранттар есебінен іске 
асырылатын жобалар аясында Азия-Тынық 
мұхит аймағындағы консультация қызметтерін 
сатып алу туралы АДБ келісімшарттарының 
жалпы сомасы 2019 жылы $756,72 млн, ал 
2020 жылы $732,11 млн болды. 1966 жылдан 
бергі сатып алулардың жиынтық сомасы 
67 086 келісімшарт аясында $14,13 млрд 
құрады. 

1994 жылдан бері Қазақстанда 
мердігерлермен және жеткізушілермен 
жалпы сомасы $19,24 млн болатын 390 
келісімшарт жасалды.

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚАЖЕТТІЛІКТЕР
Қазақстанның ірі қалалары мен елдің 
басқа өңірлерінің арасындағы теңсіздікті 
қысқарту үшін инфрақұрылымға ауқымды 
инвестициялар және қаржыландырудың 
инновациялық механизмдері қажет. Көлік, 
энергетика, сумен қамту, қалаларды дамыту 
және ауыл шаруашылығы саласында 
қазақстандық инфрақұрылымды жаңғырту 
бойынша Үкіметпен және даму жөніндегі 
басқа серіктестермен бірлесіп жұмыс 
атқарады.

Экономиканы әртараптандыруға 
көмектесу үшін, АДБ мен Үкімет ауыл 
шаруашылығы саласын кеңейтумен, 
туризмді ынталандырумен, логистиканы 
жақсартумен, жеке кәсіпкерлікті дамытумен, 
цифрландыруды ілгерілетумен және сапалы 
мемлекеттік басқаруды қамтамасыз етумен 
шұғылдануда.

Үкімет халықаралық қаржы институттары 
беретін дербес және дербес емес 
қаржыландыруды жергілікті валютамен 
алуға артықшылық беретінін мәлімдеді. Осы 
өтінішті ескере отырып, АДБ облигацияларды 
жергілікті валютада шығару арқылы теңгелей 

Қарыздар, гранттар мен техникалық жәрдем жобалары есебінен 
қаржыландырылатын АДБ жобалары аясында келісімшарттар бойынша 
тартылған қазақстандық 5 жетекші консультант, 
2016 жылғы 1 қаңтар – 2020 жылғы 31 желтоқсан

Консультант Сектор
Келісімшарт сомасы  

($ млн)
«KPMG Tax and Advisory» ЖШС ENE, FIN  1,84 
«SNS-2017» ЖШС TRA  1,60 
«Улмад» ЖШС ANR  0,63 
«ҚазжолҒЗИ» ЖШС TRA  0,54 
«Делойт ТСФ» ЖШС PSM  0,10 
Жеке консультанттар  3,91 
Басқа  0,11 
Барлығы  8,73 

ANR = ауыл шаруашылығы, табиғи ресурстар және ауылды дамыту;  ENE = энергетика; FIN = 
қаржы; PSM = мемлекеттік секторды басқару; TRA = көлік

АДБ қарыздары мен гранттары есебінен қаржыландырылатын жобалар 
аясында тауарлар, жұмыстар мен ілеспе қызметтерге келісімшарттар 
бойынша тартылған қазақстандық жетекші 5 мердігер/жеткізуші,  
2016 жылғы 1 қаңтар – 2020 жылғы 31 желтоқсан

Мердігер/Жеткізуші Сектор

Келісімшарт 
сомасы  
($ млн)

   «СинеМидасСтрой и Тодини Конструциони» БК ЖШС (БК) TRA  84,35 

«Ақ Жол Құрылыс» ЖШС мен «Азвирт» ЖШҚ және «Асана» ЖШС 
(БК)

TRA  48,23 

«Теміржол Жөндеу» ЖШС TRA  26,82 

«Аккорд» ААҚ және «Ақ Жол Құрылыс» ЖШС (БК) TRA  19,03 

«КС-Групп» ЖШС ANR  2,25 

Басқа  1 112,48 

Барлығы  1 293,16 

ANR = ауыл шаруашылығы, табиғи ресурстар және ауылды дамыту; TRA = көлік

Қазақстан: қарыздар, гранттар мен техникалық жәрдем жобалары есебінен қаржыландырылатын келісімшарттар аясындағы  
сатып алу келісімшарттарының үлесі

Бап

2019 2020
Жиынтығы  

(2020 жылғы 31 желтоқсанда)
Сомасы 
($ млн)

Жалпы  
соманың %

Сомасы 
($ млн)

Жалпы  
соманың %

Сомасы 
($ млн)

Жалпы  
соманың %

Тауарлар, жұмыстар мен ілеспе қызметтер  26,82  0,19  1 247,31  5,47  3 413,92  1,58 
Консультация қызметтері  2,64  0,35  2,38  0,32  19,24  0,14 
Жалпы сатып алулар  29,46  0,20  1 249,69  5,31  3 433,16  1,49 

https://www.adb.org/ru/countries/kazakhstan/cofinancing
https://www.adb.org/ru/countries/kazakhstan/cofinancing
https://www.adb.org/ru/countries/kazakhstan/cofinancing
https://www.adb.org/business/operational-procurement/goods-services
https://www.adb.org/business/operational-procurement/goods-services


ҚАЗАҚСТАН ЖӘНЕ АБР ТУРАЛЫ 

АДБ-ға мүшелік
Мүше болған жылы: 1994 ж

Акциялар мен дауыс беру құқығы
Акциялардың саны:    85 608 (акциялардың жалпы санының 0,806%)
Дауыстар саны:    124 722 (жалпы өкілдіктің 0,938%
    жалпы өңірлік өкілдіктің 1,440%)
Капиталға қатысудың жалпы сомасы:  1,23 млрд $
Капиталдың төленген үлесі:   61,67 млн $

Арнайы қорлардың ресурстарына жарналар
Қазақстан Азия даму қорына (АДҚ) үлес қосты. Аталмыш қор 2016 жылғы 31 желтоқсанға дейін 
қарыз алушы елдерге жеңілдікпен кредит беретін, ал 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап гранттар 
түрінде АДБ қолдауын ұсыну құқығына ғана ие. Ол қарыз алушы елдерге жобаны дайындауға және 
техникалық немесе стратегиялық зерттеулерге арналған гранттар беретін Арнайы техникалық көмек 
қорына (АТКҚ) да үлесін қосты.

AДҚ-ға үлес (міндеттеме):   7,66 млн $
АТКҚ-ға қосқан үлесі (міндеттеме): 0,94 млн $

Қазақстаннан Азия Даму Банкiнiң басқарушы – Әсет Ерғалиев, басқарушының орынбасары – 
Дәурен Кеңбеил.

Директор Шахид Махмұд, директордың орынбасары Пол Домингез АДБ директорлар кеңесінде 
Қазақстан атынан қатысады.

Нариман Маннапбеков – АДБ-ның Қазақстандағы өкілдігінің директоры. АДБ-ның Қазақстандағы 
тұрақты өкілдігі 1998 жылы ашылған; ол АДБ мен үкімет, жекеменшік сектор, азаматтық қоғам мен 
даму бойынша серіктестер арасындағы операциялық өзара байланысты қамтамасыз етеді. Тұрақты 
өкілдік саясат, елмен серіктестік стратегиясы мен бағдарламалар әзірлеу, портфельді басқару 
мәселелері бойынша диалогқа қатысады, сондай-ақ Қазақстан мен Орталық Азия аймағындағы 
даму мәселелері жөніндегі білім қоры қызметін атқарады. Тұрақты өкілдіктің бас кеңсесі Нұр-Сұлтан 
қаласында орналасқан. Сондай-ақ Алматыда филиал бар. Ол арқылы жекеменшік сектордағы 
аймақтық операциялық іс-әрекеттер мен білім саласындағы жұмыс басқарылады.

АДБ қызметтеріне жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы – Ұлттық 
экономика министрлігі.

АЗИЯ ДАМУ БАНКІ ТУРАЛЫ
АДБ – көп жақты даму банкі. Банктің акционерлері – 68 қатысушы ел; оның 49-ы аймақта, ал 
19-ы әлемнің басқа бөліктерінде орналасқан. Өзінің дамушы мүше елдеріне көмек көрсетуге 
арналған АДБ-ның негізгі құралдары – саясат мәселелері бойынша диалог, қарыздар, капиталға 
инвестициялар, кепілдіктер, гранттар мен техникалық жәрдем. 2020 жылы кредит беру көлемі 
$26,9 млрд (149 жоба), техникалық жәрдем көлемі $293,56 млн (275 жоба) және гранттар есебінен 
қаржыландырылған жобалардың көлемі $1,08 млрд (62 жоба) болды. Одан басқа, қарыздар 
мен гранттар, Б санатындағы қарыздар, тәуекелдерді табыстау механизмдері, кепілдіктерді 
бірлесіп қаржыландыру, қосарлас қарыздар, қосарлас капитал және АДБ Саудаға жәрдемдесу 
бағдарламасы аясындағы операцияларды бірлесіп қаржыландыру түрінде $16,41 млрд дербес 
және дербес емес бірлесіп қаржыландыру тартылды. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 2020 жылғы 
31 желтоқсанға дейінгі кезеңде АДБ берген қарыздардың жылдық көлемі орташа есеппен $19,69 
млрд болды. Сонымен бірге, дәл сол кезең ішінде АДБ тарапынан жне Арнайы қорлардың 
ресурстарымен қаржыландырылатын инвестициялық гранттар мен техникалық жәрдемнің көлемі 
орташа есеппен $805,5 млн және $230,81 құрады. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша, 
бірлесіп қаржыландыруды қоспағанда, қаржыландырудың жиынтық көлемдері 44 елдегі 3370 
жоба үшін қарыздар түрінде $323,18 млрд, 495 грант түрінде $11,30 млрд және техникалық жәрдем 
гранттары, оның ішінде аймақтық техникалық жәрдем гранттары түрінде $5,01 млрд болды.

Ескерту:
Басқаша көрсетілмеген болса, деректер АДБ болжамдарына сәйкес берілген. «$» таңбасы АҚШ долларын білдіреді. 
Басқаша көрсетілмеген болса, деректер 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша келтірілген. 

қаржыландыру мен қарыздар берудің 
икемдірек шарттарын қамтамасыз етуде.

БОЛАШАҚТАҒЫ ЖҰМЫС 
БАҒЫТТАРЫ 
АДБ-ның Қазақстандағы операциялары 
COVID-19 пандемиясынан кейін тұрақты 
қалпына келуді қамтамасыз етуге, 
Қазақстанның шикізат тауарларының 

экспортына тәуелділігін төмендетуге, 
теңсіздікті азайтуға және климаттың 
өзгерісімен байланысты мәселелерді шешуге 
бағытталатын болады.

АДБ елдің экономикалық бәсекеге 
қабілетін арттыру арқылы тікелей 
шетелдік инвестициялар тарту және жаңа 
технологияларды енгізу кезінде Үкіметті 
қолдайтын болады. АДБ Қазақстанға 

мемлекеттік және әлеуметтік қызметтерді 
көрсету сапасын арттыру, құрылымдық 
реформалар жүргізу, мемлекеттік-
жекеменшік әріптестікті ілгерілету, 
даму бойынша серіктестер арасындағы 
координацияны жақсарту, сонымен қатар 
ОААЭЫ бағдарламасы аясындағы аймақтық 
ынтымақтастық пен интеграцияны әрі қарай 
дамыту бойынша көмек көрсетеді.
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