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КІРІСПЕ

Əр түрлі елдерде мемлекеттік қаржыны ұйымдастыру про-
блемасын игеру экономикалық білімдерді жоғары дəрежеде 
меңгерудің бір бөлігі болып табылады.

“Шетел мемлекеттерінің қаржысы” курсы теориялық 
оқу пəні ретінде, “Қаржы (теория жəне ұйымдастыру)” кур-
сын игеруді толықтырады. Оқулықта мемлекеттік қаржыны 
ұйымдастырудың концептуалды негізі, қазіргі заман шетел ғалым 
– экономистерінің теорияларында мазмұндалған АҚШ, Франция, 
Ұлыбритания, Германия жəне Жапония дамыған елдерінің қаржы 
жүйесінің ұйымдастыру негізі қарастырылған. Батыс Еуропалық 
ареал, АҚШ, Жапония экономикалық дамудың басымдығын 
анықтағандықтан таңдалған жəне қазіргі өркениеттің көшбас-
шысы болып табылады. Бұған қарамастан бұл елдерде экономи-
калық көшбасшылық жолдары əр түрлі. Сондықтан осы елдердің 
мемлекеттік қаржыларымен танысу олардың соғыстан кейінгі 
кезеңдегі экономикасының даму шыңынан басталады. 

Қаржы жүйесінің құрамы, мемлекеттік бюджеттің кірісі 
мен шығысының құрамы; бюджет тапшылығы мен мемлекеттік 
қарыздың мəселелері; салық салудың мəселелері; қаржылық 
басқарудың аппараты; жергілікті қаржылардың мəні жəне 
маңызы; қазіргі кезеңдегі қаржылық саясаттың проблемалары 
жəне мақсаттары жеке қарастырылған. 

Осы курстың мақсаты болып жеке дамыған елдердің қаржы 
жүйесінің тек қана тəжірибесін қарастыру ғана емес, аналити-
калық  ойлаудың əдістерін дамыту, нақты экономикалық жағдай-
ларда жеке қаржылық құралдарды қолдану мүмкіншіліктерін 
қарастыру кіреді. Мемлекеттік қаржының шетелдік ұйымдастыру 
тəжірибесі еліміздің мүмкіншіліктерін зерттеу барысында 
қаралады. 

Шетел мемлекеттерінің қаржыларының оқу құралы бойынша 
ұсынылып отырған келесі  негізгі мəселелері қарастырылады:
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Қоғамда қаржының объективті мүмкіншіліктерін түсініп білу; 
қаржы ресурстарының қайнар көздерін ашып табу; қазіргі таңдағы 
қаржылық қатынастардың мінездемесін білу; мемлекеттің 
қаржылық саясаты, салық салу механизмін, сақтандыру, қаржыны 
басқарудағы рөлі. 

Қаржылық зерттеулердің əдістемесін қолдана білу (əдебиет-
терді іздеу жəне талдау, теориялық жəне қолданбалы зерттеушілік 
ізденістер).

Нақты экономикалық жағдаяттарда жекелеген қаржылық 
құралдарды қолдану мүмкіндігін жəне аналитикалық  ойлаудың 
ізденісін қолдану. 

Оқулық дайындау барысында  шетел мемлекеттерінің қар-
жы сы пəні бойынша жарық көрген бірқатар əдебиеттер – қазақ 
тіліндегі, орыс тіліндегі жəне орыс тіліне аударылған шетелдік 
оқулықтар мен материалдар пайдаланылды.
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БІРІНШІ ТАҚЫРЫП
ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ: ТҮСІНІГІ, ҚҰРЫЛЫМЫ, 

ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

Дəрістің мəн-мəтіні

Мақсаты: Қаржының жəне қаржы жүйесінің  мəнін ашып 
көрсету.

Дəріс жоспары:
1. Қаржы жүйесінің түсінігіне сипаттама.
2. Қаржы жүйесінің құрылымы жəне мазмұны, қажеттілігі.

Негізгі түсініктер: Қаржы, қаржы жүйесі, қаржы қатынастары, 
ақша ресурстарының жиынтығы, «жүйе», мемлекеттік қаржысы, 
жергілікті қаржы, қаржы-несие жүйесі , мемлекеттік бюджет, 
мемлекеттік қаржы қорлары.

Тақырыптың мазмұны. “Қаржы жүйесінің” ұғымы қаржы 
ұғымының одан əрі дамуы жəне нақтылана түсуі болып табылады.

Біртұтас қаржы жүйесі - өзінің мəні жағынан мынадай 
түрлі ұғымдарды білдіру үшін қолданылатын термин: а) бір-
бірімен өзара байланысты қаржы қатынастарының сфералары 
мен буындарының жиынтығы; ə) елдің қаржы мекемелерінің 
жиынтығы, оларға қаржы мекемелері мен салық қызметтерінің 
барлық құрылымдық бөлімдері жатады.

Əрбір мемлекетте  макро жəне микроэкономиканың қаржы 
жүйесін реттеліп отыратын қаржы қатынастары мен ақша 
ресурстарының жиынтығы жəне оларды жұмылдыруды, ұлттық 
шаруашылықты қаржыландыру мен несиелендіруге байланы-
сты бөлуді жүзеге асыратын қаржы мекемелері құрайды. Қаржы 
жүйесінің ұғымы кейде тар мағынада тек мемлекеттің қаржы 
мекемелерінің жиынтығы ретінде қолданылады, бұл – жеткіліксіз. 

Сонымен бірге жалпы институционалдық тұрғыдан ал-
ған да қаржы жүйесі − қаржы мекемелерінің жиынтығы, ал 
экономикалық тұрғыдан мемлекетте іс-əрекет ететін бір-бірімен 
өзара байланысты қаржы қатынастарының жиынтығы екенін 
естен шығармаған жөн.
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Өзінің тарихи дамуында қаржы жүйесі ұзақ эволюция-
дан өткен. Қаржы қатынастарының пайда болуы кезінде 
қаржы жүйесі, жалпыға мəлім, əдетте, тек бір ғана буынмен − 
мемлекеттік бюджетпен шектеледі. Классикалық капитализм 
жағдайында батыстың көптеген өркениетті елдерінде, қаржы 
жүйесін екі негізгі буын − мемлекеттік бюджет пен жергілікті 
қаржылар  құрайды. Олар ақша қорларын қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Бұл буындардың көмегімен мемлекет өзінің са-
яси жəне экономикалық функцияларын орындап отырады.

“Жүйе” термині өзара байланысты элементтердің түрлі 
критерийлері бойынша сыныпталатын қосалқы жүйелердің іс-
қимылын білдіреді.

Терминнің жоғарыда келтірілген анықтамасында қаржының 
мəнділік сипаттамасын, оның қоғамдық-экономикалық процестегі 
орнын негіздей отырып, қаржы жүйесі сыныптамасының 
қағидалы үлгісі қойылған. Осы критерийге сəйкес қаржы жүйесі 
мынадай үш бөлікті қамтиды:

1) қаржы қатынастарының жиынтығы;
2) ақша қорларының жиынтығы;
3) басқарудың қаржы аппараты.
Ақша қорларының қозғалысына байланысты мемлекет, 

шаруашылық жүргізуші субъектілер, салалар, аймақтар жəне 
жеке азаматтар арасында пайда болатын экономикалық, ақша 
қатынастарының жиынтығы қаржы қатынастарын құрайды.

Қаржы қатынастары негізінен мынандай екі саланы қамтиды:
1) мемлекеттік бюджетке жинақталатын мемлекеттің орталық-

тандырылған ақша қорларын қалыптастырып, пайдаланумен бай-
ланысты болатын экономикалық ақша қатынастары;

2)  кəсіпорындардың орталықтандырылмаған ақша қорлары-
ның ауыспалы айналымын ортақтастыратын экономикалық ақша 
қатынастары.

Қаржы қатынастары өзінің экономикалық табиғаты жөнінен 
бөлгіштік қатынастар болып табылады, оның үстіне құнды бөлу 
ең алдымен субъектілер бойынша жүзеге асырылады. Сондықтан 
қоғамдық өндірістегі субъектілердің рөлі қаржы қатынастары 
жіктемесінің алғашқы объективті белгісі ретінде көрінеді.

Қаржы жүйесі интеграциялық тұрпатты жүйе болып табыла-
ды, оған кіретін элементтердің (қосалқы жүйелердің) тығыз бай-
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ланысымен жəне оның қосалқы жүйелерінің бірде-бірі өзінше 
өмір сүре алмайтындығымен сипатталады: қаржы, бір жағынан, 
өндірістік қатынастардың бір бөлігін білдіреді жəне осы 
қатынастар жүйесінің элементі болып келеді, екінші жағынан, 
өзінің функционалдық өзіндік ерекшелігі бар өзара байланысты 
элементтерден тұратын жүйе болып табылады. Қаржылардың 
функционалдық қосалқы жүйелері ретінде мыналарды атау ға 
болады: салық, бюджет, сыртқы экономикалық, қаржы жоспар-
ларының (болжамдарының), қаржылық бақылаудың заңнамалық 
қамтамасыз етілуі жəне басқа қосалқы жүйелері. 

Қаржы жүйесінің функционалдық белгісі (критерийі) бойынша 
құрылымы:

Қаржы жүйесін сыныптаудың функционалдық критерийінен 
басқа қаржы субъектілерінің (қаржы қатынастарындағы қаты-
сушылардың) белгісі бойынша сыныптау қолданылады, бұл 
қаржы жүйесін салалар мен буындар бойынша шектеуге мүм-
кіндік береді 

Буындардың сыныптамасының матасылған қатары ретінде 
жоғары разрядті элементтері болады: қаржы қатынастары, қаржы 
қорлары, басқарушы аппарат. Жүйелеудің мұндай қасиеті қаржы 
жүйесіне интеграциялық сипат береді.

Қаржы жүйесін құрайтын жеке элементтердің орны мен 
рөлі бірдей емес. Бастапқы (басты) элемент жүйенің басқа 
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элементтерінің арасында алдыңғы орынды алады, өйткені жүйе 
элементтері мен буындардың өзара байланысындағы оның рөлі 
айқындаушы болып табылады. Қаржы жүйесінде мұндай элемент 
(сала) болып бірінші кезекте мемлекеттік бюджеттен көрінетін 
мемлекеттің қаржысы болып саналады.

Материалдық өндіріс саласының шаруашылық жүргізуші 
субъектілерінің қаржысы қаржылардың негізін қалайды, мате-
риалдық өндірісте нақтылы өнім − қоғамның қаржы ресурстары-
ның негізгі көзі жасалынатындықтан ол қаржы жүйесінің 
бастапқы саласы болып табылады.

Халықтың (үй шаруашылығының) қаржысы қаржы жүйесінің 
ерекше бөлігі болып табылады. Халық (азаматтар) өзінің ақша 
қаражаттарымен жалпы мемлекеттік қаржы жүйесімен жəне 
меншіктің барлық нысандарының шаруашылық жүргізуші 
субъектілерінің өндірістік жəне өндірістік емес сфераларымен 
қарым-қатынас жасайды. Бұл сан алуан қатынастар халыққа 
еңбекке ақы төлеумен, жинақтаушы зейнетақы жүйесінен ақша 
қаражаттарын төлеумен, материалдық жəне материалдық емес 
игіліктерді алумен байланысты; басқа жағынан, халық өзінің 
ақшалай табысынан салық төлейді, өндірістік жəне өндірістік 
емес сфералардың мемлекеттік жəне басқа мекемелер мен 
ұйымдардың қызметін төлейді. Мұндай қатынастар айырбасқа 
жататын сауда органдарында, рыноктарда, халыққа қызмет көрсе-
тетін кəсіпорындар мен ұйымдарда (көлік, байланыс, тұр мыстық 
сектор жəне т.т.) тұтыну тауарлары мен қызметтерді сатып алуға 
байланысты болатын ақша қатынастарын қоспағанда, қаржы 
қатынастары болып табылады.

Сонымен бірге азаматтардың жеке-дара жəне шағын кəсіп-
керлікпен айналысуымен байланысты бұл салада көлемді қаржы 
қатынастары пайда болады: мұндай қатынастар шаруа шылық 
жүргізуші субъектілердің қаржылары сферасында пайда болатын 
қатынастарға ұқсас.

Жеке меншік жəне мемлекеттік кəсіпорындардың қаржысы 
саласының бастапқы табыстары, сондай-ақ азаматтардың та-
бысы кез келген мемлекеттің қаржы жүйесі құрамының негізін 
қалайтынын ескеру қажет. Жəне бұл тек теориялық жəйт қана 
емес, өйткені бұл ресурстардың бүкіл жиынтығы Қазақстанның 
қаржы ресурстарының балансында қамтып көрсетіледі.
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Екінші саланың – шаруашылық жүргізуші субъектілердің екі 
дербес қосалқы сферасы болады:

материалдық өндіріс сферасының шаруашылық жүргізуші 
субъектілерінің қаржысы;

өндірістік емес сфера салаларының ұйымдары мен 
мекемелерінің қаржысы.

Бірінші қосалқы жүйеде − өндірістік сала қаржысында өн-
ді рістік компанияларда, фирмаларда, корпорацияларда, шаруа-
шылық қызметті ұйымдастырудың басқа нысандарында орта-
лықтандырылған ақша қорларын қалыптастырып, оларды
тиім ді пайдаланудың мəселелері шешіледі. Бұл қосалқы жүйе-
нің қаржысы өндірістік қызметке қызмет көрсетеді, қаржы тұт-
қаларының еңбек өнімділігінің өсуіне, өндірістің басқа сапалық 
көрсеткіштерінің тиімділігін арттыруға белсенді ықпалын 
қамтамасыз етеді.

Екінші қосалқы жүйе  − өндірістік емес сфера қаржысының 
орны мен рөлі оның ұлттық табысты бөлу жəне пайдалану 
жөніндегі байланысымен айқындалады. Бұл қосалқы жүйедегі 
қаржы қатынастары оның бастапқы құрылымдарында жəне 
олар дың арасында, қаржы жүйесінің басқа буындарымен, 
өзге экономикалық жүйелердің: бағалардың, несиенің жəне 
басқалардың буындарымен пайда болады.

Бұл қосалқы жүйеде қаржы қатынастары түрлі мақсатты 
сипаттағы сан алуан ақша қорларын қалыптастыру арқылы одан 
əрі тұтыну мақсатында құнды қайта бөлудің каналдары бойынша 
жасалынған құнның қозғалысына қызмет көрсетеді.

Қаржы қатынастарының буындарына тəн болып келетін 
тиісті орталықтандырылған жəне орталықтандырылмаған ақша 
қорларының жиынтығы қаржы жүйесінің екінші бөлігін құрайды.

Қаржының материалдық мазмұны өзінің көрінісін қаржы 
ресурстарын қалыптастырып, пайдалануда табады, бұл ресур-
стар бюджет, мемлекеттік жəне мемлекеттік емес əлеуметтік 
сақтандыру жəне қамсыздандыру, амортизация, айналым қара-
жаттары, тұтыну, резерв жəне басқа көптеген ақша қорларын 
қамтиды. Бір қорлар едəуір дəрежеде, біреулері аз дəрежеде 
орталықтандырылған,бір қорлар үнемі жұмсалынады (тұтыну 
қоры), басқалары уақытша сақталынады (резервтік капитал), 
үшіншісі қорланады (амортизациялық аударымдар).
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Қаржы қатынастарының нысандары мен ақша қорлары 
басқарылатын материалдық объектіні құрайды. Басқарушы 
субъект қаржыны басқарудың мемлекеттік жəне қоғамдық 
аппаратының жүйесі - қаржы аппараты болып келеді, бұл қаржы 
жүйесінің үшінші бөлігі болып табылады. Қаржы қызметін 
ұйымдастыру мен жоспарлау процесіндегі экономикалық жəне 
бақылау жұмысымен, қаржы қатынастары буындарының бай-
ланысын жетілдірумен айналысатын қаржы аппараты қаржы 
жүйесінің басқа бөліктерімен қабысып, етене ұштасып жатады. 
Бұл қаржы жүйесінде базистік қатынастардың да, қондырмалық 
қатынастардың да айқыш-ұйқыш тоқайласуын жəне оның 
басқарымдылығын білдіреді.

Қаржы жүйесі ұғымымен қатар қаржы-несие жүйесінің жал-
пылама ұғымы да бар, оған қаржы жүйесінің буындары ғана 
емес, сондай-ақ несие жүйесі де қамтылады. Қаржы-несие 
жүйесі бірлескен түрде көбінесе материалдық өндіріс сфера-
сында қызмет етеді, өйткені несие мекемелері өндірістік емес 
сфераға жатқанымен өндірістік емес сферада несие қатынастары 
шектелінген.

Өзінің ортақ қағидалы бір тұтастығына қарамастан, қаржы 
қатынастарын ұйымдастырудың нысандары мен олардың сыртқы 
көрінісі əр түрлі. Бұл мағынада қаржы құрамы туралы айтуға бо-
лады.

Жалпы қаржы жүйесінің құрамы - бұл қаржы қатынастарының 
əр түрлі салалары мен буындарының жиынтығы, қатынастардың 
бұл процесінде түрлі ақша қорлары құрылып, пайдаланылады. 
Нəтижесінде ол өзінің ықпалымен бүкіл экономиканы қамтиды. 
Қаржы қатынастарының салалары мен буындары өзара тығыз бай-
ланыста болады жəне елдің бірыңғай қаржы жүйесінің құрамын 
құрайды. Сонымен бірге қаржы құрамын мемлекеттің қаржы сая-
сатын жүзеге асыруға қызмет ететін нақтылы қаржы органдары 
болып табылатын қаржы жүйесінен ажырата білген жөн.

Қазіргі таңда  қаржы жүйесінің құрамы, жоғарыда атап 
етілгендей, қаржы қатынастарының біршама дербес мына сфера-
ларынан тұрады:

мемлекеттік бюджет жүйесі;
арнаулы бюджеттен тыс қорлар;
мемлекеттік несие;
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жергілікті қаржы;
шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы;
халықтың қаржысы.
Қаржы қатынастарының алғашқы үш бөлігі жалпы 

мемлекеттік, яғни орталықтандырылған каржыларға жатады жəне 
макродеңгейдегі экономика мен əлеуметтік қатынастарды реттеу 
үшін пайдаланылады. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
қаржысы орталықтандырылмаған қаржыларға жатады жəне 
микродеңгейдегі экономика мен əлеуметтік реттеу жəне ынталан-
дыру үшін пайдаланылады.

Жергілікті қаржы мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды 
құрамы болып табылады. Жергілікті қаржының əлеуметтік 
рөлі, оның құрамы мен құрылымы бүгіндей жергілікті орган-
дарға жүктелінген функциялардың сипатымен, сондай-ақ мемле-
кеттің əкімшілік-аумақтық құрылысымен жəне оның саяси-
экономикалық бағыттылығымен анықталады.

Жалпы, қаржылардың бүкіл құрамы екі ірілендірілген бөлікке 
біріктіріледі:

мемлекеттік жəне муниципалдық қаржы;
шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы. 
Қаржы қатынастары салаларының əрқайсысының ішінде бу-

ындар бөлінеді, оның үстіне қаржы қатынастарын топтастырып, 
мақсатты ақша қорларының құрамы мен арналымына белгілі бір 
əсер ететін субъект қызметінің сипатына қарай жүргізіледі. Бұл 
белгі кəсіпорындар мен ұйымдар қаржысы саласында мынадай 
буындарды бөлуге мүмкіндік береді: коммерциялық кəсіпорындар 
мен ұйымдардың қаржысы; коммерциялық емес ұйымдардың 
қаржысы. Мемлекеттің қаржысы қаржы ресурстарының орта-
лық тандырылған қорын жасаудың экономикалық нысаны мен 
мемлекеттің негізгі қаржы жоспары ретіндегі мемлекеттік бюд-
жетте, қоғамдық мұқтаждарды мақсатты қаржыландырудың 
қосымша көзі ретіндегі бюджеттен тыс арнаулы қорларда, 
мемлекеттік несиеде көрінетін қаржы қатынастарын қамтиды.

Несие қатынастарының қаржы қатынастарынан айырма-
шылығы болғанымен мемлекеттік несие қаржы жүйесіне 
қамтылады. Бірақ несиенің бұл түрі мемлекеттік бюджеттің 
тапшылығын жабу мақсатына бағытталғандықтан, мемлекет 
қаржысының тұрақтылығын қамтамасыз ететіндіктен, ол бойын-
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ша есеп айырысу бюджет қаражаттары есебінен болатындықтан, 
бұл буын қаржы жүйесіне де, сондай-ақ несие жүйесіне де жата-
ды деп есептеуге болады.

Қаржы жүйесінің əр буыны өз кезегінде буыншаларға 
(ондағы қаржының өзара байланысының ішкі құрылымына 
сəйкес) бөлінеді. Мəселен, салалық бағыныштылығына қарай 
коммерциялық негізде жұмыс істейтін кəсіпорындар (ұйымдар) 
қаржысының құрамына өнеркəсіп, ауыл шаруашылығы, сау-
да, көлік, құрылыс жəне т.т.с. кəсіпорындарының қаржылары, 
ал меншік нысанына қарай − мемлекеттік, кооперативтік, ак-
ционерлік, жекеше жəне басқа кəсіпорындарының қаржылары 
болып мүшеленеді. Мемлекет қаржысының құрамында буын-
дар ішіндегі қаржы қатынастарын топтастыру, мемлекеттік 
басқарудың деңгейіне (республикалық, жергілікті) сəйкес жүзе-
ге асырылады. Сақтық қатынастар сферасында буындардың 
əрқайсысы сақтандырудың түрлеріне (жалпы сақтандыру, өмірді 
сақтандыру) бөлінеді.

Мемлекеттердің көпшілігінде қаржы жүйесін құрудың 
қағидаты − фискалдық (қазыналық) федерализм қағидаты.

Қаржы жүйесінің функционалдық құрылысы мынадай негізгі 
қағидаттарды қанағаттандыруы тиіс:

• біріншіден, қаржы жүйесінің жеке алынған əрбір буыны 
ақша қатынастарының аса кең шеңберін қамти алмайды, бұл жал-
пы категория болып табылатын “қаржыға” ғана тəн қасиет;

• екіншіден, тұтастай алынған қаржы жүйесі əрбір нақты 
сəтте объективті экономикалық категория ретіндегі қаржының 
қағидалы мəндік сипаттамаларына жəне функционалдық арналы-
мына дəл сəйкес келуі тиіс.

Қаржы жүйесін құрудың негізіне мына қағидаттар қойылған:
Қаржы жүйесін ұйымдастыруда централизм мен демо кра-

тизмнің үйлесуі. Мемлекеттік қаржы органдары тарапынан бола-
тын орталықтандырылған басшылықпен бір мезгілде жергілікті 
қаржы органдарына жəне шаруашылық жүргізуші субъектілерге 
кең құқық пен дербестік берілген.

Бұл қағидат жергілікті қаржы органдарының тиісті жергілікті 
əкімшілікке жəне жоғарғы қаржы органдарына екі жақты 
бағынышты жүйесін алдын ала айқындайды.

Салалық қаржыларды басқарудағы демократиялық негіз 
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шаруашылық жүргізуші органдарға капиталды (негізгі жəне ай-
налым капиталдарын) бекітіп беруде, оларға əр түрлі мақсатты 
арналымның ақша қорларын жасауға жəне оларды пайдалануға 
құқық беруде көрінеді. Жоғары тұрған органдар өзінің құзыры 
шегінде салалық қорлар мен резервтерге орналастырылатын 
қаражаттардың бір бөлігін қайта бөлу туралы шешім қабылдайды, 
оларды мақсатты пайдаланудың тəртібін анықтайды.

Кəсіпкерлік секторда қаржы дербестігі неғұрлым толық 
көрінеді: оның қатысушылары мемлекеттің қаржы жүйесі 
алдындағы міндеттемелерді орындағаннан кейін қаржы ресур-
старын еркін иемденеді.

Ұлттық жəне аймақтық мүдделерді сақтау. Бұл қағидат 
қаржы қатынастарында аймақты дамытудың қабылдауға болатын 
деңгейі сияқты ұлттық тендікті қамтамасыз етуді де талап етеді. 
Қаржы жүйесін құрудағы оның көрінісі − мемлекеттік қаржы 
органдары құрылымының ұлттық-мемлекеттік жəне əкімшілік-
аймақтық құрылымына сай келуі. Əрбір облыста, ауданда жəне 
қалада қаржы органдарының тиісті аппараты бар. Төменгі 
құрылымдарда арнаулы қаржы органдарының болмауы мүмкін, 
онда олардың функцияларын жергілікті əкімшіліктің аппараты 
атқарады. Федеративтік құрылысы бар көп ұлтты мемлекеттерде 
бұл қағидаттың маңызы аса артып отыр.

Қаржы жүйесі бірлігінің қағидаты орталық қаржы органдары 
арқылы мемлекеттің жүргізіп отырған бірыңғай мақсаттарымен 
алдын ала айқындалып отырады. Қаржылардың барлық буын-
дарын басқару бірыңғай негізгі заңнамалық жəне нормативтік 
актілерге негізделеді. Қаржы жүйесінің бірлігі қаржы ресурс-
тарының басты көздерінің ортақтастығында (бірлігінде), олардың 
қозғалысының өзара байланыстығында, қажетті қаржылық көмек 
көрсету үшін қаражаттарды аймақтар, салалар арасында қайта 
бөлуде болып отыр. Қаржы жүйесі бірлігінің қағидаты экономи-
каны басқарудың барлық деңгейлерінде жасалатын қаржы жо-
спарлары мен байланыстардың өзара үйлесу жүйесінде өзінің 
нақтылы көрінісін табады.

Қаржы жүйесінің жеке құрамды элементтерінің функцио-
налдық арналымының қағидаты қаржының əр буыны өз 
міндеттерін шешіп отыратындығынан көрінеді. Оған айрықша 
қаржы аппараты сəйкес келеді. Мемлекеттік бюджеттің ресурс-
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тарын құрып, пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастыруды 
республиканың Қаржы министрлігі мен Экономика жəне бюджет-
тік жоспарлау министрлігі жүзеге асырады.

Бюджеттен тыс қорлардың (ресурстардың) мақсатты 
міндеттерін тиісті аппараттар анықтайды жəне шешеді немесе 
белгілі бір министрліктің жəне үкіметтің басқаруына беріледі.

Ұлттық шаруашылықты басқарудың сатылас қағидаты жоғары 
органдар (министрліктер, ведомстволар, холдингтер, ассоциаци-
ялар, бірлестіктер) деңгейінде де, сондай-ақ төменгі (фирмалар-
да, компанияларда жəне т.т.) деңгейде де қаржы аппаратының 
тиісті құрылымын байланыстырады (қамтамасыз етеді). Бұдан 
басқа, қаржы аппаратын ұйымдастыруда акционерлік, бірлескен, 
аралас, кооперативтік, сондай-ақ қоғамдық кəсіпорындар мен 
ұйымдарды басқарудың ерекшеліктері қамтып көрсетіледі.

Қазіргі кезде қаржы жүйесі терең өзгерістерге ұшырап, 
қайта құрылуда. Қаржы жүйесін қайта құрудың басты міндеті 
əлеуметтік-экономикалық дамуын тұрақтандырып, одан əрі тез-
детуге ықпал етуді күшейту, ұлттық табыстың үздіксіз өсуін 
қамтамасыз ету, өндірістің барлық буындарында шаруашылық-
коммерциялық есепті нығайту болып табылады.

Нарықтық қатынастарға көшу барысында қаржы жүйесінің 
рөлі мен маңызы шұғыл артады. Қаржы-несие нарықтық 
механизмдердің неғұрлым тиімді жұмыс істейтін секторларының 
біріне айналуы тиіс.  

 
ҚОРЫТЫНДЫ

Қаржы жəне ең алдымен бюджет жүйесі жалпы ішкі өнімнің 
өсуіне жəне оның басты бөлігі ұлттық табысқа, макро жəне 
микроэкономика кəсіпорындарының, фирмаларының жəне 
салаларының дамуына жəне халықтың көптеген жігінің хал-
ахуалына айтарлықтай ықпал жасайды.

Қоғамда істің жайы қаржы ахуалымен анықталады, 
сондықтан тұрақтану мен дамудың бағдарламасы бірінші ке-
зекте экономиканың тиімділігін арттыру жөніндегі жалпы 
экономикалық шараларды іске асыруды қарастыруы тиіс. Бұл 
шаралардың қатарында  өндірістік қатынастарды жетілдіру, эко-
номиканы əлеуметтік қайта бағдарлау, ұлттық шаруашылықтың 
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құрылымын жаңғырту, ғылыми-техникалық прогресті тездету 
бар.

Сыртқы экономикалық қызметті жандандыру, ішкі өндіріс 
есебінен тұтыну нарығын толықтыру проблемасын шешу ша-
ралары тұр. Қаржы шараларының ішінде инвестицияларды 
оңтайластыру, басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын шағын-
дарды азайту, шаруашылық жүргізудің барлық деңгейінде 
үнем деу режимін қатаңдандыру қажет: экономиканың төменгі 
деңгейінде залалдылықты болдырмау, коммерциялық есепті да-
мыту, қаржы жүйесінің барлық буындарында қаржылық өзара
қарым-қатынастарды индикативтік реттеу қажет. Сонымен, 
қорытындылай келе, мемлекет ақша ұсынысын қатаң қадаға-
лайтын болса, экономикалық даму тұрақтылығы да қамтамасыз 
етіліп отырылады.
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Семинар сабағының жоспары:

Тақырып бойынша негізгі теориялық сұрақтары бойынша ау-
ызша жауап беру, дискуссия, сұрақ-жауап түрінде жəне топ бой-
ынша талқылау мəселесі пікір-талас түрінде жүргізілуге тиіс.

Мақсаты: Тақырыптың мақсаты қаржы жүйесінің теориялық 
негіздерін ашып қарастыру. Ол үшін семинар сабағында тақырып 
бойынша келесі  сұрақтардың мəнін ашу керек:

1. «Қаржы» категориясының мəні, оның спецификалық ерек-
ше ліктері жəне қызметтері. 

2. Мемлекеттік қаржылық жүйесінің түсінігі жəне құрылымы.
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3. Мемлекеттің бюджеттік жəне несиелік жүйесі.
4. Мемлекеттің қаржылық саясаты: түсінігі, түрлері, прин-

циптері.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. «Шетел мемлекеттерінің қаржысы» пəні бойынша 
силлабустағы сабақтарды өткізу графигін толтыру (бекітілген 
сабақ кестесіне сəйкес).

2. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

3. Тақырып бойынша глоссарий құру (10 сөзден кем емес)
4. Тақырып бойынша пікірталасқа дайындалу

 1-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
рына жауап беру:

1. «Қаржы» қандай жағдайда пайда болды?
а) тауар-ақша қатынастарының, мемлекеттердің қажеттілігі 

мен қызметтерінің дамуының əсер етуінен;
ə) қоғамның дамуынан;
б) феодалдық құрылыс;
в) капиталистік құрылыс;
г) социализм.

2. Латын сөзінен аударғанда «қаржы» атауы нені білдіреді?
а) төлемнің аяқталуы;
ə) төлем;
б) табыс;
в) төлем, табыс;
г) қатынас; төлем; табыс.

3. Жеке кəсіпорынның қаржысы нəтиже ретінде пайда болды:
а) тауарлық өндірістің нəтижесінде;
ə) өндірістік күштің;
б) тауар-ақша қатынасы;
в) тауарлық өндірістің нəтижесінде, өндірістік күштің; тауар-

ақша қатынасы.
г) мемлекеттік қаржыландыру.
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4. Мемлекеттік қаржының атқаратын маңызды қызметтері:
а) қызметпен қамтамасыз ету;
ə) бөлу қызметі;
б) бақылау қызметі;
в) реттеу қызметі;
г) бөлу қызметі, бақылау қызметі.

5.  Мемлекеттік қаржы арқылы əсер етеді:
а) ұлттық табысты қайта бөлуге;
ə) капиталдың қорлануына;
б) тұтынудың өрісіне;
в) өндірісті қоғамдастыруға;
г) ұлттық табысты қайта бөлуге; капиталдың қорлануына; 

тұтынудың өрісіне; өндірісті қоғамдастыруға.

6. Қаржының  бақылау қызметі мынандай  процесте байқалады:
а) ақша қоры қалыптасқанда;
ə) ақша қорын пайдаланғанда;
б) тауар-ақша қатынасының дамуында;
в) ақша қоры қалыптасқанда; ақша қорын пайдаланғанда;
г) ақша қоры қалыптасқанда; ақша қорын пайдаланғанда; 

тауар-ақша   қатынасының дамуында; 

7. Салықтарды көтеру мыналарды қоздыруы мүмкін:
а) конъюктураны тежеуі;
ə) экономикалық өсудің қарқынын тежеуі;
б) салық төлеуден жалтаруды;
в) конъюктураны тежеуі; экономикалық өсудің 
қарқынын тежеуі; салық төлеуден жалтаруды;
г) конъюктураны тежеуі; экономикалық өсудің қарқынын  

тежеуі.

8. Қандай функция қаржы функциясының негізін, олардың 
маңыздылығын ашады?

а) бөлуі, бақылауы;
ə) стимуляциялауы, бөлуі;
б) өлшейтін бағасы, айналу тəсілі;
в) қаржылау, реттеу;
г) реттеу.

2–1540
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9. «Қаржы» қандай жағдайда пайда болды?
а) тауар-ақша қатынастарының, мемлекеттердің қажеттілігі 

мен қызметтерінің дамуының əсер етуінен;
ə) қоғамның дамуынан;
б) феодалдық құрылыс;
в) капиталистік құрылыс;
г) социализм.

 10. Мемлекеттік қаржы əсер етеді
а) ұлттық табысты қайта бөлуге;
ə) капиталдың қорлануына;
б) тұтынудың өрісіне;
в) өндірісті қоғамдастыруға;
г) ұлттық табысты қайта бөлуге; капиталдың қорлануына; 

тұтынудың өрісіне; өндірісті қоғамдастыруға.

11. Қаржы құрылымының басты тармағы:
а) мемлекеттік бюджет;
ə) салық;
б) қаржы;
в) ақша қоры;
г) капитал.

12.Қаржы тармағының екінші маңызды бөлігі
а) бюджет;
ə) жерргілікті каржы;
б) салық;
в) ақша қоры;
г) капитал.

13. Ақша қорларын жасауға жағдай жасап, сол арқылы мем-
лекет өзінің саяси жəне экономикалық функциясын іске асырады:

а) мемлекеттік бюджет, жергілікті қаржы;
ə) салық, ақша қорлары;
б) капитал, ақша қорлары;
в) əлеуметтік қор;
г) жергілікті қаржы.

14. «Қаржы» қандай жағдайда пайда болады?
а) тауар-ақша қатынастарының, мемлекеттердің қажеттілігі 

мен қызметтерінің дамуының əсер етуінен;
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ə) қоғамның дамуынан; 
б) феодалдық құрылыстан; 
в) капиталистік құрылыстан;
г) социализмнен.

15. Капиталистік формация жағдайында «қаржы» түсінігі мы-
наны қамтиды:

а) мемлекеттердің қаржысы;
ə) жеке кəсіпорынның қаржысы;
б) корпорацияның, монополияның қаржысы;
в) мемлекеттердің қаржысы; жеке кəсіпорынның қаржысы; 

корпорацияның, монополияның қаржысы;
г) дұрыс жауабы жоқ.

16. Жеке кəсіпорынның қаржысы нəтиже ретінде пайда бо-
лады:

а) тауарлық өндірістің нəтижесінде;
ə) өндірістік күштің;
б) тауар-ақша қатынасы;
в) тауарлық өндірістің нəтижесінде, өндірістік күштің; тауар-

ақша қатынасы.
г) мемлекеттік қаржыландыру.

17. Мемлекеттің өзінің міндеттері мен қызметтерін атқаруға 
қажетті ақша қорларын құру мақсатында жалпы қоғамдық 
өнімнің бір бөлігін екінші жəне бірінші бөлу процесінде пайда 
болатын ақша қатынастары:

а) қаржы қорлары;
ə) мемлекеттер қаржысы;
б) арнайы қорлар;
в) қаржы қорлары; мемлекеттер қаржысы;
г) кəсіпорынның қаржысы.

18. Мемлекеттік қаржының атқаратын маңызды қызметтері:
а) қызметпен қамтамасыз ету;
ə) бөлу қызметі;
б) бақылау қызметі; 
в) реттеу қызметі;
г) қызметпен қамтамасыз ету; бөлу қызметі; бақылау қызметі.
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19. Қаржыны мемлекет кең түрде пайдаланады:
а) қоғамдық өндіріс процесіне араласу үшін;
ə) шаруашылық қызметті басқару үшін;
б) экономикалық өсудің қарқынын жылдамдату үшін;
в)  шаруашылық белсенділікті күшейту үшін;
г) қоғамдық өндіріс процесіне араласу үшін; шаруашы-

лық қызметті басқару үшін; экономикалық өсудің қарқынын
жыл дамдату үшін; шаруашылық белсенділікті күшейту үшін.

20. Мемлекеттік қаржы арқылы əсер етеді:
а) ұлттық табысты қайта бөлуге;
ə) капиталдың қорлануына;
б) тұтынудың өрісіне;
в) өндірісті қоғамдастыруға;
г) ұлттық табысты қайта бөлуге; капиталдың қорлануына; 
тұтынудың  өрісіне; өндірісті қоғамдастыруға.

21. Қаржының бақылау қызметі мынадай процесте байқалады:
а) ақша қоры қалыптасқанда;
ə) ақша қорын пайдаланғанда;
б) тауар-ақша қатынасының дамуында;
в) ақша қоры қалыптасқанда; ақша қорын пайдаланғанда;
г) ақша қоры қалыптасқанда; ақша қорын пайдаланғанда; 
тауар-ақша қатынасының дамуында.

22. Қорды жұмсаған уақытта бақыланады:
а) қаражатты тиімді пайдаланғанда;
ə) мақсаты белгіленгенде;
б) ұтымды пайдаланғанда;
в) қаражатты тиімді пайдаланғанда; мақсаты белгіленгенде;
г) дұрыс жауабы жоқ.

23. Мемлекет экономикаға қандай қаржылық тəсілдер арқылы 
əсер етуге тырысады?

а) бюджеттік тəсілмен;
ə) салықтық тəсілмен;
б) бюджеттік тəсілмен; салықтық тəсілмен;
в) ақша саясатымен;
г) бюджеттік тəсілмен; салықтық тəсілмен; ақша саясатымен.
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24. Мемлекет қаржы жүйесі арқылы əсер етеді:
а) орталықтандырылған қордың құрылуына;
ə) орталықтандырылмаған қордың құрылуына;
б) орталықтандырылған жəне орталықтандырылмаған қор-

дың құрылуына;
в)  орталықтандырылған қордың құрылуына; орталықтанды-

рылмаған қордың құрылуына;
г) орталықтандырылған қордың құрылуына; орталықтан-

дырылмаған  қордың құрылуына; орталықтандырылған жəне 
орта лықтандырылмаған қордың құрылуына;

25. «Ақша төлемі» алғашқы рет кеңінен қашан пайдалана бас-
тады?

а) XIII-XX ғасырларда;
ə) XVIII ғасырда;
б) XX-XXI ғасырларда;
в) XI-XII ғасырларда;
г) X-XI ғасырларда.

26. Қаржының қалыптасу процесінің нығаюы ненің пайда бо-
луымен  байланысты?

а) мемлекеттің құрылуымен;
ə) тауар-ақша қатынастарының дамуымен;
б) феодалдық құрылыстың ыдырауымен;
в) тауар-ақша қатынастары шеңберінің кеңеюімен;
г) феодалдық құрылыстың ыдырауымен; тауар-ақша қаты-

настары шеңберінің кеңеюімен.

27. Мемлекеттің қолында шоғырланған ақша капиталының 
көзі болып қайта бөлу процесінде мыналар байқалады:

а) салықтар;
ə) займдар;
б) құнды қағаздар;
в) салықтар, займдар;
г) салықтар; займдар; құнды қағаздар.

28. Салықтарды көтеру мыналарды қоздыруы мүмкін:
а) конъюктураны тежеуі; экономикалық өсудің қарқыны 

тежеуі;
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ə) экономикалық өсудің қарқыны тежеуі;
б) салық төлеуден жалтаруды;
в) конъюктураны тежеуі; экономикалық өсудің қарқыны 

тежеуі;  салық төлеуден жалтаруды;
г) конъюктураны тежеуі; экономикалық өсудің қарқыны 

тежеуі.

29. Мемлекеттік қаржы қаражат қызметін атқарады:
а) жалпы ұлттық өнімді бөлгенде;
ə) таза пайданы бөлгенде;
б) ұлттық табысты бөлгенде;
в) жалпы ұлттық өнімді бөлгенде; таза пайданы бөлгенде; 

ұлттық табысты бөлгенде;
г) дұрыс жауабы жоқ.

30. Айқын қаржылық бақылау іске асырылады:
а) жиынтық қоғамдық өнімді өндіргенде;
ə) жиынтық қоғамдық өнімді  бөлгенде;
б) жиынтық қоғамдық өнімді қолданғанда;
в) жиынтық қоғамдық өнімді өндіргенде; жиынтық қоғамдық 

өнімді; жиынтық қоғамдық өнімді қолданғанда;
г) жиынтық қоғамдық өнімді өндіргенде; жиынтық қоғамдық 

өнімді бөлгенде.
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ЕКІНШІ ТАҚЫРЫП
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫ САЛАСЫНДАҒЫ

ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР

Дəрістің мəн-мəтіні

Мақсаты:
• Қазіргі жағдайда халықаралық экономикалық қатынас-

тардың дамуы интеграциялық процестердің күшеюін айқындау, 
интеграциялық аймақтардың ерекшеліктеріне тоқталу: Солтүстік 
Америка аймағына АҚШ, Канада, Мексика кіреді. 

• Азия Даму Банкінің функциялары. Азияның  даму  банкі  1963  
жылы  экономикалық  комиссия  үшін  Азия  жəне  Қиыр  Шығыс,  
кейіннен  өзгеріліп  экономикалық  жəне  əлеуметтік  комиссия  үшін  
Азия  жəне  Тынық  мұхит  болып  құрылған  болатын.  

• Америкааралық  даму  банкі құрылымы. Кариб  бассейні  
жəне  Латын  Америкасында  экономикалық-əлеуметтік  даму  
кезеңінде  көмектер  көрсету  мақсатында  1959  жылы  құрылған  
болатын. 

• Ислам  даму  банкі.  Таяу  Шығыста  жəне  Солтүстік  
Африканың  ішіндегі  араб  мемлекеттерінде  Ислам  даму  банкі  
болып  табылады. Европалық  даму  қоры 1958  жылы  құрылған.  
Дамушы  елдерде  төменгі  пайызда  ұзақ  мерзімді  несиелер,  
жеңілдіктер  жəне  негізінен  субсидиялар  беріледі.

 Халықаралық экономикада интеграциялық процестердің да-
муын өндіріс саласымен үздіксіз байланыстылығын қарастыру.

Дəріс жоспары:
1.  Интеграциялық процестердің негізгі əлемдік орталықтары.
2.  Интеграциялық аймақтардың ерекшеліктері.
3. Халықаралық   экономикадағы    интеграциялық   процес-

тер дің  теориялық негіздері.
4.  Еркін сауданың Еуропалық Ассоциациясы.

Негізгі түсініктер: Халықаралық валюталық қор (МВФ), 
Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (МБРР), Халықаралық 
Қаржы Корпорациясы (МФК) Халықаралық  даму ассоциа-
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циясы (МАР), Өндіріс интернализациясы, азия Даму Банкінің 
функциялары, америкааралық  даму  банкі құрылымы, ішкі 
континентальдік, континентаралық, экономикалық интеграция, 
экономикалық жаһандану, еркін сауданың Еуропалық Ассоциа-
циясы.

Тақырыптың мазмұны: 1.1 Интеграциялық процестердің 
негізгі əлемдік орталықтары. Қазіргі жағдайда халықаралық 
экономикалық қатынастардың дамуы интеграциялық 
процесстердің күшеюімен айқындалады. Əлемдік экономикадағы  
негізгі 3 полюстік орталықтардың құрылуы интеграциялық 
процесстердің нəтижесі болып табылады. Олар:

– Солтүстік Америка аймағы.
– Батыс Европа аймағы.
– Оңтүстік-шығыс Азия аймағы.
Осы аймақтардың əрқайсысында көшбасшы рөлін дамыған 

бір ел немесе елдер тобы атқарады. Мысалы, Солтүстік Амери-
када – АҚШ, Батыс Европада – Европалық қоғамдастық елдері, 
Оңтүстік-шығыс Азияда – Жапония көшбасшы рөлін атқарады. 
Осы экономикалық аймақтар ішінен соңғы кезде  Оңтүстік-шығыс 
Азия аймағы соңғы кезде елеулі дамумен ерекше сипатталады.

Халықаралық қаржы ұйымдары: Халықаралық валюталық 
қор (МВФ), Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (МБРР) 
– 1945 жылы, Халықаралық Қаржы Корпорациясы (МФК) – 
1956 жылы, Халықаралық  даму ассоциациясы (МАР) – 1960 
жылы, Инвестициялық кепілдік беретін жан-жақты агенттік 
(МАГИ) – 1988 жылы құрылған. Европалық аймақта соғыстан 
кейінгі кезеңдерде дамыған елдердің екі  интеграциялық тобы 
– Европалық Одақ жəне Еркін Сауданың Европалық Ассоциа-
циясы құрылды. Европалық Одақтың дамуын реттеу ұлтаралық 
жəне ұлттар үстінен қарайтын органдар арқылы жүзеге асыры-
лады. Европалық Одақтың өзіндік бюджеті бар, бұл интеграция 
дамуының өте жоғары деңгейін көрсетеді.

Еркін Сауданың Европалық Ассоциациясының құрамына 
кіретін елдер көптеген бағыттарда бір-бірімен тығыз байланыста 
араласуда, олардың өзара сауда үлесі 70 пайызды құрайды. Олар 
ғылыми-зерттеу жəне конструкторлық жұмыстар салаларында 
біріккен бағдарламаларға қатысуда.
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Европалық экономикалық кеңістік Европалық Одақ пен 
Еркін Сауданың Европалық Ассоциациясы елдерінің арасындағы 
келісім бойынша 1990 жылы құрылды. Бұл келісімде мынадай 
мəселелер қарастырылған:

– топ арасында саудадағы шектеулерді жою;
– стандарттар мен техникалық нормаларды үйлестіру;
–  үкімет тапсырыстарын орналастыруда ұлттық компаниялар-

ға арналған артықшылықтарды жою.
Европалық экономикалық кеңістікке қатысушы мүшелер өз 

өнімдерін өткеруде жеңілдіктер мен артықшылықтарды пайдала-
нады.

1.2 Интеграциялық аймақтардың ерекшеліктері. Солтүстік 
Америка аймағына АҚШ, Канада, Мексика кіреді. ЖҰӨ-нің 
көлемі бойынша Батыс Европалық көрсеткіштерге жақын. 
Солтүстік Америка аймағындағы интеграциялық процесстер 
Батыс Европа аймағымен салыстырғанда бірқатар айрықша 
ерекшеліктермен дамуда. Мысалы, АҚШ, Канада мен Мексика 
арасындағы өзара экономикалық тəуелсіздік ассимметриялы, тау-
ар айырбастары салыстырмалы.

Оңтүстік-шығыс Азия аймағы (Азия Тынық Мұхит аймағы)  
халық саны мен территория көлемі бойынша басқалардан көп 
үлкен. Бұл аймақтың интеграциялық ерекшеліктері көптеген 
кедергілерге байланысты. Бұл кедергілер салт-дəстүр, мəдениет, 
тарих пен діндегі айырмашылықтардан туындайды.

Оңтүстік-шығыс Азия аймағындағы интеграциялық про-
цестерге бөгет жасаушы негізгі факторлардың бірі – елдерінің 
экономикалық даму деңгейіндегі айырмашылықтарының елеулі 
болуы. Мысалы, Жапонияның экспорт көлемі – 265 млрд. АҚШ 
долларына тең болса, Филиппин экспорт көлемі – 7 млрд АҚШ 
долларына тең. Оңтүстік Азия елдер Ассоциациясына – Индоне-
зия, Малайзия, Сингапур, Тайланд, Филиппин, Бруней, Вьетнам 
кіреді. Бұл интеграция қазіргі кезде табысты түрде дамуда.

Халықаралық қаржы ұйымдары: Халықаралық валюталық 
қор (МВФ), Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (МБРР) 
– 1945жылы, Халықаралық Қаржы Корпорациясы (МФК) – 1956 
жылы, Халықаралық  даму ассоциациясы (МАР) – 1960 жылы, 
Инвестициялық кепілдік беретін жан-жақты агенттік (МАГИ) – 
1988 жылы құрылған.
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Азия Даму Банкінің функциялары. Азияның  даму  банкі  1963  
жылы  экономикалық  комиссия  үшін  Азия  жəне  Қиыр  Шығыс,  
кейіннен  өзгеріліп  экономикалық  жəне  əлеуметтік  комиссия  
үшін  Азия  жəне  Тынық  мұхит  болып  құрылған  болатын.  Банк  
ұйымының  келісімі  1965  жылы  қол  қойылып,  1966  жылы  
күшіне  енді.  Банк  операцияларын  1966 жылы  жүргізе  бастады.

Азия  даму  банкінің  мақсаттары:
– Қиыр  Шығыс  жəне  Азияға  арналған  аумақтық  ынты мақ-

тастық  жəне  экономикалық  өсуге  жəрдем беру.
– жоқшылық  деңгейін  төмендету.
– əйел  адамдардың  жағдайын  жақсарту.
– халықты  аумаққа  орналастыру  жоспарын  қосып,  еңбек  

ресурстарын  дамыту.
– табиғатты қолданудың  тиімділігін  қамтамасыз  ету.
Функциялары:
–  Экономикалық-əлеуметтік  прогрестің  дамуына ықпал ету,     

мемлекеттік   заемдарды  шығару  жəне  меншікті  құралдар  са-
лымын  жеткізу.

–  Жоба  дамуын  жəне  програмалардың  жүзеге  асуы  мен  
экспорттық  қызметінің  дайындығы  жəне  техникалық  көмектерді  
көрсету.

–  Даму  мақсатындағы  мемлекеттік  жəне  меншіктік  инвес-
тицияларды  ынталандыру.

–  Даму  мақсатында  жəне  жоспар  координацияларына  көмек  
көрсету.

Құрылымы:
– Басқару  кеңесі.
– Директорлар  кеңесі.
– Президент.
Қаржыландыру  көздері.  Қаржы  ресурстары  қарапайым  ка-

питал  ресурстарын,  соған  қоса  жазулы  капитал,  құралдар  
жəне  резервтік  капитал,  капитал  нарығында  қарыз  алу  жо-
лымен,  сондай-ақ  арнайы  қорлар,  техникалық  көмек  көрсету  
жəне  несиелендіру  жеңілдігі  мақсатында  туындауынан  тұрады.

Қызметтері: Банктің  операциясы  барлық  экономикалық  даму  
спектріне  таратылады.  Негізінен  ауылшаруашылыққа,  энергияға,  
капитал  нарығының  дамуына,  əлеуметтік  инфрақұрылым  жəне  
көліктік -коммуникацияға  көңіл  бөлінеді.  Азия  даму  банкі  
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сондай-ақ  бірлескен  арнайы  қаржыландырылған  меншікті  
құралдар  салымы  жəне  коммерциялық  импорттық-экспорттық  
ұйымдарға  да  көңіл  бөледі.

Америка аралық  даму  банкі құрылымы. Кариб  бассейні  
жəне  Латын  Америкасында  экономикалық-əлеуметтік  даму  
жылдамдығындағына  көмектер  көрсету  мақсатында  1959  
жылы  құрылған  болатын.

Функциялары:
– Латын  Америкасының  даму  мақсатындағы  мемлекеттік  

жəне  меншік  капиталы  мен  салымдарына  жəрдем.
– Аумақта  біріншілік  экономикалық-əлеуметтік  жобаны  

қаржыландыруға  арналған  ақша  нарығында  алынған  басқа  да  
қол  жетерлік  ресурстар,  құралдар  мен  меншікті  капиталдарды  
қолдану.

– Меншікті  капитал  салымының  жобасын  кеңейту.
– Қатысқан  елдердің  келісу  мақсаты  саясаттың,  ресурстардың  

көбірек  толықтырылуы,  экономиканың  кеңейуімен  сыртқы  сау-
даны  дамытуы.

– Техникалық  көмектер  дайындығын  қамтамасыз  ету,  даму  
жобасын  жəне  жоспарды  жүзеге  асырудағы  қаржыландыру.

Құрылымы:
1. Басқару  кеңесі.  Басқару  кеңесінің  комитеті.
2. Директорлар  кеңесі – орындаушылар.
3. Өкілеттер жəне елдік бөлімшелер, департаменттер, прези-

дент, администрация.
Қаржыландыру  көздері.  Банктің  қаржы  ресурстары  қара-

пайым  капитал  ресурстарынан,  жазушы  капитал,  резервтік  ка-
питал  жəне  құралдар,  қарыз  нəтижесінде  алған  жəне  трастқа  
арналған  мемлекеттік  мүшелердің  туындауынан  қалыптасады.  
Банк  арнайы  қорлармен,  дамыған  елдердің  экономикалық  
несиелендіру  жеңілдіктері  үшін  арналған.

Қызметтері.  Банктің  операциясы  экономика  дамуының  бар-
лық  спектрін  алады.  Көп  көңіл  өндірілетін  секторға (ауыл-
шаруашылық  жəне  балық  аулау,  туризм  жəне  кіші  кəсіпорын,  
инфрақұрылым,  энергия  мен  транспорт),  əлеуметтік  секторға  
(қоршаған  ортаны  қорғау,  білім,  ғылым  мен  техника,  қалалық  
шаруашылықты  дамыту)  реформаларымен  жоспарлау,  инвести-
циямен  қаржыландыру.
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Ислам  даму  банкі.  Таяу  Шығыста  жəне  Солтүстік  Афри-
каның  ішіндегі  араб  мемлекеттерінде  Ислам  даму  банкі  бо-
лып  табылады.  1974  жылы  шариаттың  принциптеріне  сəйкес  
мұсылман  көпшілігі  жəне  ел  мүшелері  əлеуметтік  прогресі  
жəне  экономикалық  дамуға  жəрдемдесу  мақсатында  құрылған  
болатын.

Функциялары.
– Акционерлік  капитал  құралдарын  инвестициялау.
– Жобаны  жəне  өндірістік  кəсіпорындарды  несиелендіру.
– Кейбір  басқа  жəне  экономикалық-əлеуметтік  даму  

мақсатында  басқа  формада  мемлекет  мүшелерінің  қаржылық  
көмек  көрсетуі.

Құрылымы:
– Басқару  кеңесі.
– Орындаушы  директорлар  кеңесі.
– Секретарь,  администратор,  Банк  президенті,  вице  прези-

дент,  аумақтық  бөлімдер.
Банктің  қаржылық  ресурстары  жарғылық  капиталдан  жəне  

қосымша  қаржы  құралдарынан  тұрады.
Қызметінің  бағытталуы: Инфрақұрылым  аумағында  жобаны  

қаржыландыру  үшін  займ  алу,  кəсіпорын  мен  ауылшаруашылық  
капиталына  қатысу  жəне  т.б.

Африкалық  даму  банкінің  тобы. Африкалық  қаржы  ұйым-
дарының  ішінде  Африкалық  даму  банкінің  тобы  қызығушылық  
танытады.  Ол  өзіне  Африкалық  даму  банкін,  Африкалық  даму  
қорын,  Нигерияның  сенім  қоры  кіреді.  Топқа  кірген  қордың  
екеуі  Африканың  даму  банк  ұйымдарымен  келісім  туралы  
келісілген  жағдайынан  туындаған  болатын.

Мақсаттары:
– Аумақтық  мемлекет  мүшелерінің  əлеуметтік  прогресі  

жəне  экономикалық  дамуға  жəрдем.
– Жобаны  жəне  инвестициялық  бағдарламаларды  қаржы-

ландыру.
– Бірлескен  ұйымдар  жолымен  ресурстар  мобилизациясын  

бірлескен  банкпен  жүзеге  асырылған  екі  жəне  көп  жақты  
даму  институттарын  қаржыландыру.

– Африкаға  қатысты  даму  сұрақтарына  өзара  түсіністік  
өсуі  жəне  халықтық  диалог  жүргізуге  жердем.

– Жоба  дамуын  дайындауда  техникалық  көмек  көрсету.
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– Қызметтердің  негізгі  бағыты: 
– Макролық  реформаларды  жүргізу  жəне  дайындау.
– Қоршаған  ортаны  жəне  табиғат  ресурстарын  ұтымды  

қолдану.
– Даму  процесінде  əйелдердің  қатысуы.
– Меншік  секторының  дамуына  жəрдем.
– Жоқшылық  деңгейін  қысқарту.
– Экономикалық  интеграция  жəне  көп  ұлттық  жобалар.
– Саудаға  жəрдем.
Еуропалық  қаржы-несиелік  ұйымдар. Экономикалық  ин-

теграция  процесінде  маңызды  рөлді  Батыс  Еуропасында  
валюталық-несиелік  жəне  қаржылық  институттар  Еуропалық  
экономикалық  бірлескен  шегінде  туындаған  институттар  орын  
алады. Еуропалық  инвестициялық  банк  1958  жылы  Римдік  
келісіммен  сəйкес  бекітілген  болатын. Европалық  инвестициялық  
банк  ұзақ  мерзімді  несиелер  жəне  компанияларға  кепілдеме  
артықшылығын  қаржыландыруды қаржылық  институттар 
мен  мемлекеттік  органдары  көрсетеді.  Бұл  банктің  қызметі  
бастапқы  алған  ЕС-нің  қатысушылары  басқа  Европалық  мем-
лекеттер  таратылған,  сондай-ақ  дамушы  елдердің    конвенция-
сына  қол  қоюы болды.

Европалық  даму  қоры 1958  жылы  құрылған.  Дамушы  ел-
дерде  төменгі  пайызда  ұзақ  мерзімді  несиелер,  жеңілдіктер  
жəне  негізінен  субсидиялар  беріледі.  1960  жылы Еуропалық  
əлеуметтік  қор  операциясын  жүргізе  бастады  жəне  халықтың  
мүмкіндіктерін  жақсартуға  арналып  құрылған  болатын.  1975  
жылдан  бастап  Европалық  аумақтық  даму  қорының  қызметі  
несиелік  бағдарламалар  үшін  туындаған  аумақтық  сəйкессіздікті  
азайту  мақсатында  құрылған  болып  табылады.

Европалық  валюталық  келісімдік  қоры аумақтық  мем ле-
кетаралық  валюталық  реттеу  мақсатында  Европалық  валюталық  
жүйемен  жүргізіліп құрылған  болатын.  Қор  валю талық  бағаны  
реттеумен  байланысқан  есептесулер  жəне  төлем  балансының  
дефицитін  жабу  үшін  мемлекет  мүшелеріне  несие  береді.  
Келісілген  Маастрихтік  келісім (1991-1994 ж.ж.)  аты  өзгеріліп  
Еуропалық  валюталық  институт  болған.  Одан  ереже  тапсыр-
маларын  əзірлеу  жəне  тəртібі  біркелкі валюталарды  жүргізумен  
байланысты  ережелерді қабылдау  талап  етіледі.
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1.3  Халықаралық   экономикадағы    интеграциялық   үдерістер-
дің теориялық  негіздері.

Халықаралық экономикада интеграциялық  үдерістердің да-
муы өндіріс  жалпыландыруымен үздіксіз байланыста болады .

Өндіріс интернационализациясы – бұл халықаралық  мас-
штабта өндірістердің жалпыландырылуын (бірігуін) білдіреді.

Жалпы өндірістің пайда болуы – бөлшектелген өндірушілер 
кызметтерінің бірі өзара байланысқан жəне өзара келісілген 
өндірістік процеске жалпыландыруын білдіреді.

Жеке елдерінің шектерімен шектелмей өндірістің жалпылығы 
халықаралық сипаттамасына ие болды. Екі немесе бірнеше 
елдердің біріккен өндірістік қызметтері құрыла басталды, яғни 
бұрын əртүрлі елдердің қарама-қарсы өндірістік процестері бір 
халықаралық өзара байланысқан өндірістік процеске айналды. 
Бұл құбылыс өндірістің интернационализациясы деп аталды.

Өндірісті жалпыландырудың мəнін сипаттау үшін, өзара 
ұлттық жəне халықаралық деңгейде «еңбектің жалпыландыры-
луы» жəне «өндірістің жалпыландырылуы» сияқты түсініктердің 
қатынасын анықтау қажет.

Өндірістің жалпыландырылуы табиғат күшіне халықтың 
қатынасын жəне өндіріс үдерісінде халықтың бір-бірімен мате-
риалдық игіліктерінің тұтынуын, айырбастауын, реттеуін байла-
ныстыратын ауыр үдерістердің бірі болып табылады. Сондықтан, 
бұл  үдеріспен танысу барысында əдістемелік тəсілді қолдану 
қажет. Ең алдымен бұл мəселені өндіріс жағынан зерттеу керек. Бұл 
жағдайда өндіріс күштердің жалпыландырылуы қарастырылады. 
Сонымен қатар, бұл  үдерісте өндірісті жалпыландырудың əлеу-
меттік-экономикалық мазмұнын  ашу керек.

Еңбекті халықаралық бөлу бағытында өндірістік күштердің əр 
түрлі деңгейде дамыған елдер қатыса бастаған. Мысалы, А елінің 
өндірістік даму бөлігі ұлттық табыс құрылымында 60 пайызды 
құрайды, ал Б елінің өндірістік даму бөлігі – 30 пайызды құрайды. 
Бірақ, əртүрлі параметрлері бар елдердің бірдей салаларында бір 
өнімді əр түрлі материалдық шығындары мен еңбек ресурстарын 
пайдалана отырып, өндірістік күштерінің дифференциалданған 
деңгейде дамуына əкеледі. Бір елде бір жұмыскер бір күн ішінде 
бір машинаны шығарса, екінші елде екі машинаны шығарады. 
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Нəтижесінде,  МХБ-ге əртүрлі өндірістік күштерінің деңгейі 
дамыған əртүрлі елдердің катысуы барысында, халықаралық 
шаруашылықтың спецификалық құрылымын туғызады: оның 
кез келген саласы тепе-теңсіз ұлттық кəсіпорындардың сома-
сын ұсынады. Бұл əртүрлі елдердің өндірістік жалпыландыру 
процесінің формалды сипаттамасын береді.

Формалды халықаралық өндірісті жалпыландыруды неме-
се өндірістің формалды интернационализациясы - оған еңбекті 
халықаралық бөлуге қатысатын елдерді жатқызады, олар бір-
біріне еңбек етеді, бірақ олардың өнімге кеткен шығындары 
міндетті түрде əр түрлі болады. Басқаша айтқанда, өндірістің 
формалды интернационализациясы елдердің арасында тұрақты 
экономикалық байланыстарды орнатудың нəтижесінде жəне 
олардың арасында əртүрлі барьерлерді (кедендік) сақтау нəти-
жесінде пайда болады.

Егер, өндірістің формалды интернационализациясы бір 
контингенттің əртүрлі аймақтарында орналасқан елдердің ара-
сында (Европа, Африка) болса, бұл деңгейді ішкі континентальдік 
деп атайды. Ал егер, өндірістің формалды интернационализаци-
ясы екі, үш немесе төрт континенттегі елдердің арасында бол-
са, бұл деңгейді континентаралық деп атайды. Өндірістің фор-
малды интернационализациясы  ең жоғарғы деңгейі əлемнің 
барлық континенттерін алатын болса, бұл деңгейді əлемдік не-
месе жаһандық деп атайды. Басқаша айтқанда, экономикалық 
жаһандану – бұл өндірістің əлемдік интернационализациясы.

Елдің ұлттық экономикасының үйлесімді құрылымы сала-
лардың жиынтығын құрайды, олардың əрқайсысында маңызды 
рөл атқаратын өлшемдері үйлесімді кəсіпорындар. Бұл кəсіп-
орындардың үйлесімді дамуына елдің экономикалық саясаты 
əсер етуі мүмкін, олардың басты қағидаты: əрбір серіктестік елдің 
экономикасында үйлесім қаншалықты артса, соншалықты елдің 
нақты өндірістік интернационализациясы артады. Кəсіпорынның 
бəсекелестігін құру – бұл өндірістік ннтернационализациясының 
нақты кезеңіндегі ел экономикасының үйлесімді құрылуының 
соңғы тапсырмасы.

Əзірше халықаралық аймақтық масштабтарында іске асыры-
латын өндірістің нақты интернационализациясы – экономикалық 
интеграция атағына ие болды.
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Интеграция ретінде белгілі бір бірлестікті түсінуге бола-
ды. Интеграцияға елдердегі курстарының нəтижесінде олардың 
ұлттық шаруашылықтарының бірте-бірте жақындасуы, яғни бір-
лескен халықаралық шаруашылық болуы керек. Ал бірлескен 
өндірістің қызмет етуі келешекте халықаралық аймақтьң өнді-
рістік интернационализациясының өсуін білдіреді. 

Интеграцияның курсы бірнеше экономикалық мəселелердің 
нəтижесінде туында ған, бұл мəселелерді елдер жеке жəне еңбекті 
халықаралық бөлу жүйесіне сүйеніп  шеше алмаған. Интеграция-
ланатын елдер халықаралық жалпыландырылған өндірістің 
аймақтық дамуы нəтижесінде пайда болған көптеген фактор-
лардың есебінен ұлттық экономиканың тиімділігін арттыруына 
тырысып отыр.

Біріншіден, шаруашылық субъектілер қызмет ететін экономи-
калық ортаның кеңеюі. Интеграцияланатын елдер арасында 
бəсекелестік күресі өсіп отыр. Бұл күрес өндірістің тиімділігін 
арттыруға əкелетін жаңа технологиялар мен техникалық құралда-
рының іздеуін белсенді түрде ынталандырып отыр.

Екіншіден,  елдердің аймақтық экономикалық бірігуі дəс -
түрлі екі немесе көп жақты қарым-қатынастарға қарағанда өзара 
сауданы дамыту үшін тұрақты бір жағдайды құруға тырысып 
отыр.

Үшіншіден, интеграциялдық одақтар олардың катысушы-
ларының тек өзара саудасын жақсартып қана қоймай, біріккен 
сауда ұйымында сауда қарым-қатынастары шегінде келісімді 
жағдайын нығайтып бекітеді. Одақ атынан мүшенің сөйлеуі  
халықаралық сауда саясаты облысында жақсы нəтижелерге 
əкеледі.

Төртіншіден, қазіргі халықаралық экономикада пайда болған 
интеграц бірлестіктер, оларға енетін елдерге экономикалық 
масштабттарының артықшылықтарын колдануға мүмкіндік 
береді. 

Бесіншіден, аймақтық интеграциялдық бірлестіктер олардың 
мүшелері үшін жағымды сыртқы саяси орталарды құрайды. Шы-
ныменен, барлық интеграциондық одақтардың басты талаптары 
ынтымақтастықты тек экономикалық аумағында ғана емес, со-
нымен қатар, саяси, əскери, мəдени жəне басқа да экономикалық 
емес орталарда құру. Көрші елдері үшін жақсы қарым-қатынастар 



33

экономикалық міндеттерімен жəрдемдесіп маңызды саяси 
басымдыққа айналды.

Интеграциялық процестердің дамуы мүшелерінің, өздерінің 
ұлттық экономикасының қызмет ету тиімділігін арттыруға тыры-
сумен байланысты. Бірақ, ол белгілі бір шаралардың орындалуы-
мен байланысты:

Біріншіден, интеграцияланатын елдердің экономикалық даму 
деңгейлерінің ұқсастығы немесе бірдей болуы. Халықаралық 
экономикалық интеграция өндірісі дамыған елдер арасын-
да немесе дамымаған мемлекеттер арасында пайда бола-
ды. Мұндағы экономикалық дамуға жақын мемлекеттер ара-
сында интеграциялық процестер белсенді түрде жүріп отыр. 
Преференциалдық келісімге қол қойған елдер арасында ұлттық 
кедендік тариф сақтандырылады, бұл интеграциялық процестің 
бастапқы емес дайындық кезеңі ретінде қарастырылады. 
Преференциалдық  келісімді басқару үшін ешқандай мемлекет 
құрылмайды. Бұл келісімдердің кызмет егу мерзімі елдің дамыған 
елдердің қатарына кіру шарттарымен аяқталады.

Екіншіден, ннтеграцияланатын елдердің территориялық жа-
қындығы, көп жағдайда бір шекараның болуы. Əлемнің көп теген 
интеграциялық топтарының жақындасуы, көрші орна ласқан 
бірнеше елдерінің географиялық орынның болуымен жəне 
көліктік коммуникациясының жалпыға бірдей орналасуымен 
байланысты. Кейін алғашқы топтарға басқа да көрші мемлекет-
тер қосыла бастады.

Үшіншіден, жаңа интеграциондык одақтардың пайда болуы-
на демонстрациясының тиімділігі əсер етті. Себебі, халықаралық 
экономикалық интеграцияға қатысатын көптеген елдерде 
экономикалық өсу қарқының жылдамдатылуы, инфляцияның 
төмендеуі, жұмыспен қамтушылық жəне басқа да жағымды 
экономикалық қозғалыстар басқа елдер үшін ынталандыру əсерін 
тигізеді.

Халықаралық экономикалық интеграция немесе өндірістің 
нақты интеграциясы өзінің даму барысында бірнеше дең-
гейлерден өтеді: еркін сауда зонасын, кеден одағын, жалпы 
нарық, экономикалық жəне саяси одақ. Интеграцияның осы 
барлық түрлері немесе деңгейлері  жалпы бір ерекшелікпен си-
патталады - интеграцияның кез келген түріне енген елдер арасын-
3–1540
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да белгілі бір экономикалық барьерлер жойылады. Нəтижесінде, 
интеграциондық бірлестіктер шегінде бір нарықтық кеңістік 
құрылады, мұнда нарықтық регуляторларының көмегімен еркін 
бəсекелестік дамиды жəне өндірістің территориялық  жəне 
салалалық тиімділігі пайда болады.

Жалпы  нарық  халықаралық экономикалық интеграцияның 
соңғы даму деңгейі болып саналмайды. Мемлекет шекарасы-
нан тауарлардың, қызметкердің, жəне жұмыс күшінің еркін 
қозғалысы нарық кеңістігін құру үшін жеткілікті емес. Еуропалық 
зерттеушілердің пікірі бойынша келесі шараларды өткізу бары-
сында қозғалысты жетілдіруге болады:

– салық деңгейін түзету;
– жалпы салаларға жəне жеке кəсіпкерлерге бюджеттік субси-

дияларын қысқарту;
– ұлттық еңбек пен шаруашылық заңнамасында 

айырмашылықтардан өту;
– техникалық жəне санитарлық стандарттық бірыңғайлау;
– ұлттық қаржы-несиелік құрылымын жəне əлеуметтік қорғау 

жүйесін бағыттау.
Келешектегі ұлттық салықтың, антиинфляциялық валюталық, 

өндірістік, ауыл шаруашылық жəне анықталған интеграциялық 
одақтың əлеуметтік саяси мүшелерінің бұл шараларда іске асы-
руы экономикалық біріктірілген елдердің бірлескен ішкі аймактық 
нарығының құрылуына əкеледі. 

1.4  Еркін сауданың Еуропалық Ассоциациясы.
Еуропалық Одағымен қоса Еуропада бұрыннан бастап екінші 

интеграциялық топтасуы - еркін сауданың Еуропалық Ассоциа-
циясы (ЕСЕА) кызмет етті. Бұл ұйымды құру туралы конвенция 
1959 жылы Стокгольмде құрылып, келесі 1960 жылы күшіне ене 
бастады. Оны құрушы ел Ұлыбритания болды, ал оны Еуропалық 
континенттегі Европаның экономикалық бірлестігі қарсы 
қарастырып кұрды.

70 жылдары еркін сауданың Европалық Ассоциациясына 10 
ел енді. Өзінің сапалық сипаттамасына қарай еркін сауданың 
Еуропалық Ассоциациясы Еуропаның экономикалық бірлестігіне 
қарағанда экономика жағынан біртекті болды.

Білім туралы Стокгольм конвенциясына қол қойғанда еркін 
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сауданың Еуропалық Ассоциация жақтары келесі мақсаттарды 
негізгі деп қарастырды:

– бірте-бірте сауда барьерлерін жоя отырып  мемлекетаралық 
сауданың дамуына үлес қосу, сыртқы саудада белгілі бір 
дискриминацияның өтімділігі бойынша бір-бірімен консультаци-
яларды өткізу;

– экономикалық белсенділіктің өсуіне, толық жұмыспен қам-
тылуына, өнеркəсіп еңбегін     артыруға,     ресурстарды     рацио нал -
ды  пайдалану мен қаржы тұрақтылығын қамтамасыз етуге үлес 
қосу;

– еркін сауданың Еуропалық  Ассоциациясына мүше-
елдерінің территориясында өндірілетін шикізатты  толықтыру 
шарттарының тепе-теңдігін  жою;

– өзара саудаға өз еркімен бəсекелестік шарттарын  қамтамасыз 
ету.

Өзінің экономикалық мазмұнына қарай ЕСЕА тобы инте-
грацияның алғашқы кезеңіне жатады, яғни еркін сауданың 
аумақтарына. 

Біріншіден, Стокгольм конвенциясы мүше елдеріне кеден-
діктен босатылған жəне сандық шектеулердің өзара еларалық са-
удасын  жүргізуге мүмкіндік береді. 

Екіншіден, берілген топтың əрбір мүшелі үшінші елдер-
мен сауданы жүргізу барысында өзінің кедендік баж алымдары 
жəне ішкі сауданың меншігін сақтайды, яғни бірынғай ұжымдық 
кедендік баж алымы жоқ. 

Үшіншіден, ЕСЕА мүшелдерінің өзара қызмет етуі, олардың 
қызметтерін сəйкес облыстарында реттеуі арнайы жалпы 
шешімдерінің болмауымен жəне баскарудың тұрақты қызмет етіп 
отырған ұлттық жүйелерінің болмауымен сипатгалады.

ЕСЕА  жоғарғы  басшы   органы  –  Кеңес,   ол   ұсынып   бе -
ріл ген мүше елдерінен құралып, əртүрлі сұрақтарды шешу 
үшін белгілі бір форум ретінде анықталады. Ол шешімдерін тек 
бірыңғай шешімдермен  қабылдай алады. Кеңес айына екі рет ми-
нистрлер деңгейінде жəне тұрақты ұсынушылармен ЕСЕА Кеңесі 
өзінің іскерлігі бойынша келесі комитеттерге сүйенеді:

– саудаға техникалық бөгеттер бойынша;
– кеден зерттеушілері;
– сауда зерттеушілері;
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– экономикалық;
– консультативті,  ол мүше - мемлекеттерінің 5  адамға дейін,  

одақтар мен кəсіпорындарды ұсынушылардан құралады; 
– бюджеттік жəне т.б.

ҚОРЫТЫНДЫ:

Интеграцияның курсы бірнеше экономикалық мəселелердің 
нəтижесінде туындаған, бұл мəселелерді елдер жеке жəне ең-
бек ті халықаралық бөлу жүйесіне сүйеніп шеше алмаған. Ин-
теграцияланатын елдер халықаралық жалпыландырылған өнді-
рістің аймақтық дамуы нəтижесінде пайда болған көптеген 
факторлардың есебінен ұлттық экономиканың тиімділігін артты-
руына тырысып отыр.

Шаруашылық субъектілер қызмет егетін экономикалық 
отаның кеңеюі. Интеграцияланатын елдер арасында бəсекелестік 
күресі өсіп отыр. 

Елдердің аймақтық экономикалық бірігуі дəстүрлі екі немесе 
көп жақты қарым-қатынастарға қарағанда өзара сауданы дамыту 
үшін тұрақты бір жағдайды құруға тырысып отыр.

Интеграциялық одақтар олардың қатысушыларының тек 
өзара саудасын жақсартып қана қоймай, біріккен сауда ұйымында 
сауда қарым-қатынастары шегінде  келісімді жағдайын нығайтып 
бекітеді..

Қазіргі халықаралық – экономикада пайда болған инте-
гра циялық бірлестіктер, оларға енетін елдерге экономикалық
мас штабтарының артықшылықтарын қолдануға мүмкіндік 
береді. 

Аймақтық интеграциялык бірлестіктер олардың мүшелері 
үшін жағымды сыртқы саяси орталарды құрайды. Шыны-
менен, барлық интеграциялық одақтардың басты талаптары 
ынтымақтастықты тек экономикалық аумағында ғана емес, со-
нымен қатар, саяси, əскери, мəдени жəне басқа да экономикалық 
емес орталарда құру. 

Интеграциялық процестердің дамуы мүшелерінің, өздерінің 
ұлттық экономикасының қызмет ету тиімділігін арттыруға тыры-
сумен байданысты. Бірақ, ол белгілі бір шаралардың орындалуы-
мен байланысты:
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1) интеграцияланатын елдердің экономикалық даму дең-
гей лерінің ұқсастығы немесе бірдей болуы. Халықаралық 
экономикалық интеграция өндірісі дамыған елдер арасын-
да немесе дамымаған мемлекеттер арасында пайда бола-
ды. Мұндағы экономикалық дамуға жақын мемлекеттер ара-
сында интеграциялық процестер белсенді түрде жүріп отыр. 
Преференциалдық келісімге қол қойған елдер арасында ұлттық 
кедендік тарифтің сақтандырылады, бұл интеграциялық процестің 
бастапкы емес дайындық кезеңі ретінде қарастырылады.

2) ннтеграциялатын елдердің территориялық жақындығы, 
көп жағдайда бір шекараның болуы. Əлемнің көптеген интегра-
циялық тодтарының жақындасуы, көрші орналасқан бірнеше 
елдерінің географиялық орыннын болуымен жəне көліктік 
коммуникациясының жалпыға бірдей орналасуымен байланысты.

3) жаңа интеграциондык одақтардың пайда болуына де-
мон страциясының тиімділігі əсер етті. Себебі, халыкаралық 
экономикалық интеграцияға қатысатын көптеген елдерде 
экономикалық өсу қарқының жылдамдатылуы, инфляцияның 
төмендеуі, жұмыспен қамтушылық жəне басқа да жағымды 
экономикалық қозғалыстар басқа елдер үшін ынталандыру əсерін 
тигізеді.

4) халықаралық экономикада пайда болған интеграциялық 
бірлестіктер, оларға енетін елдерге экономикалық масштаб-
тарының артықшылықтарын қолдануға мүмкіндік береді. 

Келешектегі  ұлттық салықтың, антиинфляциялық валюталық, 
өндірістік, ауыл шаруашылық жəне анықталған интеграциялық 
одақтың əлеуметтік саяси мүшелерінің бұл шараларда іске асы-
руы экономикалық біріктірілген елдердің бірлескен ішкі аймақтық 
нарығының құрылуына əкеледі. Сонымен шет елдерде қаржыны 
басқарумен əр түрлі ұйымдар айналысып, оның түрліше сипатта 
екенін көрсетеді. 
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Семинар сабағының жоспары:

Сабақты «дөңгелек үстел» түрінде өткізу жоспарланған, ауыз-
ша жауап беру, презентациялар дайындау жəне т.б. ұйымдастыру 
əдістері арқылы жүргізілуі тиіс.

Мақсаты: Тақырып бойынша қазіргі жағдайда халықаралық 
экономикалық қатынастардың дамуы интеграциялық процес-
тердің күшеюін айқындау, интеграциялық аймақтардың ерекше-
ліктеріне тоқталу. 

1. Қаржылық жəне экономикалық интеграцияның мазмұны: 
интеграциялық процесстерге əсер ететін факторлар.

2. Мемлекеттік төлем балансының түсінігі, оның құрылымы.
3. Халықаралық қаржылық институттарының мазмұны.
4. Еуропалық қаржылық институттарының басты функция-

лары.
5. Басқа да халықаралық қаржылық институттар.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ: 

1. Түрлі елдердегі қаржылық интеграция бойынша эссе 
құрастыру.

2. Тақырып бойынша экономикалық сөздік (глоссарий)
жасау.

3. Реферат, баяндама тақырыптары: 
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– Төлем балансы: түсінігі жəне негізгі баптары .
– Кеден одағы: мəселелер жəне даму қарқыны.
– Еуропалық еркін сауда ассоциациясының жəне Солтүстік 

америкалық еркін сауда ассоциациясының қызметіне салыстыр-
малы сипаттама

– Еуропалық экономикалық одақтың жəне Азиялық Тынық 
мұхиты экономикалық ынтымақтастығының жалпы сипаттама-
лары мен айырмашылықтары.

2-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта ры-
на жауап беру:

1. Əлемдік экономикадағы  негізгі неше полюстік орталық-
тардың құрылуы интеграциялық процестердің нəтижесі болып 
табылады?

а) Оңтүстік-шығыс Азия аймағы, Солтүстік Америка аймағы; 
Батыс Европа аймағы;

ə) Батыс Америка аймағы; Шығыс Еуропа аймағы; Солтүстік 
Азия аймағы;

б) Шығыс Америка аймағы; Батыс Европа аймағы, Оңтүстік-
шығыс Азия аймағы;

в) Оңтүстік Еуропа аймағы; Оңтүстік-шығыс Азия аймағы; 
Батыс Америка аймағы;

г) Солтүстік-шығыс Азия аймағы; Оңтүстік Америка аймағы; 
Батыс Европа аймағы.

2. Европалық экономикалық кеңістік Европалық Одақ пен 
Еркін Сауданың Европалық Ассоциациясы елдерінің арасындағы 
келісім бойынша қай жылы құрылды?

а)1995 жылы;  в)1992 жылы;
ə)1994 жылы;  г)1990 жылы.
б) 1993 жылы;

3.Азия Даму Банкінің келісіміне қай  жылы  қол  қойылып, 
күшіне  енді?

а) 1965 жыл;  в) 1968 жылы;
ə) 1966 жылы;  г) 1969 жылы.
б) 1967 жылы;
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4. Азия Даму Банкінің құрылымы:
а) басқару  кеңесінің  комитеті, директорлар  кеңесін-

орындаушылар, өкілеттер  жəне  елдік  бөлімшелер;
ə) басқару  кеңесі, директорлар  кеңесі, Президент;
б) секретарь,  администратор,  банк  президенті,  вице  прези-

дент,  аумақтық  бөлімдер; департаментер,  президент,  админи-
страция.

в) қаржыландыру  көздері;
г)  банктің  қаржылық  ресурстары  жарғылық  капиталдан  

жəне  қосымша  қаржы  құралдарынан  тұрады.

5. Америкааралық  даму  банкінің қаржыландыру  көздері?
а) қаржы  ресурстары  қарапайым  капитал  ресурстарын,  

соған  қоса  жазулы  капитал,  құралдар  жəне  резервтік  капитал,  
капитал  нарығында  қарыз  алу;

ə) банктің  қаржы  ресурстары  қарапайым  капитал  ресур-
старынан,  жазушы  капитал,  резервтік  капитал  жəне  құралдар,  
қарыз  нəтижесінде  алған  жəне  трастқа  арналған;

б) жазулы  капитал, техникалық  көмек  көрсету  жəне  
несиелендіру  жеңілдігі  мақсатында  туындауынан  тұрады;

в) қарыз  нəтижесінде  алған  жəне  трастқа  арналған, құралдар  
жəне  резервтік  капитал,  капитал  нарығында  қарыз  алу;

г) Дұрыс жауап жоқ.

6.Ислам  даму  банкі функциялары:
а)экономикалық-əлеуметтік  прогрестің  дамуы  мен  мемле-

кет мүшелері  мақсатында  займдарды  көрсету  жəне  меншікті  
құралдар  салымын  жеткізу;

ə) Техникалық  көмектер  дайындығын  қамтамасыз  ету,  даму  
жобасын  жəне  жоспарды  жүзеге  асрудағы  қаржыландыру;

б) акционерлік  капитал  құралдарын  инвестициялау;
в) меншікті  капитал  салымының  жобасын  кеңейту;
г) даму  мақсатындағы  мемлекеттік  жəне  меншіктік  инве-

стицияларды  ынталандыру.
7. Европалық  даму  қоры қай  жылы  құрылған?
а)1954 жылы;  в)1957 жылы;
ə)1955 жылы;  г)1958 жылы.
б)1956 жылы;
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8. Ислам  даму  банкінің құрылымы?
а) басқару  кеңесі,орындаушы  директорлар  кеңесі секретарь, 

администратор;
ə) басқару  кеңесінің  комитеті, директорлар  кеңесін-

орындаушылар, өкілеттер  жəне  елдік  бөлімшелер;
б) банктің  қаржылық  ресурстары  жарғылық  капиталдан  

жəне  қосымша  қаржы  құралдарынан  тұрады;
в) департаменттер,  президент,  администрация, қаржыландыру  

көздері;
г) басқару  кеңесінің  комитеті, директорлар  кеңесін-орын-

даушылар, өкілеттер.

9. Бұл халқаралық маштабта өндірістердің жалпыландыруын 
білдіреді:

а) Өндіріс интеграциясы;
ə) Өндірістің жалпыландыру;
б) Экономикалық жаһандану;
в) Экономикалық интеграция;
г) Дұрыс жауап жоқ.

10. Америкааралық  даму  банкі құрылған жылы?
а) 1954 жылы;  в) 1957 жылы;
ə) 1955 жылы;  г) 1959жылы.
б) 1956 жылы

11. Табиғат күшіне халықтың қатынасын жəне өндіріс 
процесінде халықтың бір-бірімен материалдық игіліктерінің 
тұты нуын, айырбастауын, реттеуін байланыстыратын ауыр про-
цес тердің  бірі болып табылады:

а) Өндіріс интеграциясы;             в) Экономикалық интеграция;
ə) Өндірістің жалпыландыру;     г) Дұрыс жауап жоқ.

б) Экономикалық жаһандану;

12. Бұл өндірістік ннтернационализациясының нақты кезеңін-
дегі ел экономикасының үйлесімді құрылуының соңғы тапсырма-
сы қалай аталады?

а) Кəсіпорының бəсекелестігін құру:
ə) Экономикалық интеграция;
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б) Еңбекті халықаралық бөлу;
в) Интеграциялық одақтар;
г) Аймақтық интеграциялық бірлестіктер.

13. Интеграциялық процестің дамуы шартталған
а) қатысушы елдердің үшінші  əлем елдерінің, яғни нашар 

дамыған мемлекеттердің экономикасының тиімділігін арттыру 
үшін талпыныс;

ə) еркін қаржылық ресурстарды жоғары табыс алу мақсатында 
пайдалануға талпыныс;

б) қатысушы елдердің өздерінің ұлттық экономикасының 
тиімділігін арттыру үшін талпыныс;

в) өз мемлекеттерінің территориялық қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге ұмтылыс қатысушы елдердің дамуына саяси əсер етуге 
ұмтылысы.

14. Өндіріс интернализациясы – бұл...
а) Халықаралық масштабта өндірістердің жалпыландыры-

луын  білдіреді;
ə) Өнім шығаруға өндірістің əртүрлі факторларының аз 

көлемін жұмсап отырған шаруашылық процесстер;
б) Өндірісті жалпыландырудың мəнін сипаттау;
в) Халықаралық шаруашылық тиімділігінің жеке қатысуымен 

қамтамасыз етіледі;
г) Өндірістің əлемдік интернационализациясы.

15. Екі немесе бірнеше елдердің біріккен өндірістік қызмет-
терінің құрыла бастауы, яғни əртүрлі елдердің қарама қарсы 
өндірістік процестері бір халықаралық өзара байланысқан 
өндірістік процеске айналу құбылысы

а) Өндірістің жалпыландырылуы;
ə) Өндіріс дамуы;
б) Өндіріс интернационализациясы;
в) Өндіріс интеграциясы;
г) Өндіріс жаһандануы.

16. Табиғат күшіне халықтың қатынасын жəне өндіріс 
процесінде халықтың бір бірімен материалдық игіліктерінің 
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тұтынуын, айырбастауын, реттеуін,  байланыстыратын ауыр про-
цестердің бірі болып не табылады

а) Өндірістің жалпыландырылуы;
ə) Өндіріс дамуы;
б) Өндіріс интернационализациясы;
в) Өндіріс интеграциясы;
г) Өндіріс жаһандануы. 

17. Өндірістің əлемдік интернационализациясы
а) экономикалық өсу;
ə) экономикалық тұрақтылық;
б) экономикалық даму;
в) экономикалық жаһандануы;
г) экономикалық интеграция.

18. Халықаралық аймақтық масштабтарында іске асырыла-
тын өндірістің нақты интернационализациясы

а) экономикалық өсу:
ə) экономикалық тұрақтылық;
б) экономикалық даму;
в) экономикалық жаһандануы;
г) экономикалық интеграция.

19. Тарихи жүзінде халықаралық экономикалық интеграцияның 
толық дамуы қай жақта басталды

а) АҚШ;   в) Батыс Еуропада;
ə) Ұлыбританияда; г) Францияда.
б) Жапонияда;

20. Шет мемлекеттердің қаржыларының мəні, экономикалық 
табиғаты, белгілеуі;

а) оның қызмет атқаруынан байқалады;
ə) оның мағынасынан байқалады;
б) оның экономикалық қатынасынан байқалады;
в) оның қызмет атқаруынан байқалады; оның мағынасынан 

байқалады;
г) оның мақсаты мен міндетінен байқалады.
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21. Қаржыны мемлекет кең түрде пайдаланады:
а) қоғамдық өндіріс процесіне араласу үшін;
ə) шаруашылық қызметті басқару үшін;
б) экономикалық өсудің қарқынын жылдамдату үшін;
в) шаруашылық белсенділікті күшейту үшін;
г) қоғамдық өндіріс процесіне араласу үшін; шаруашылық 

қызметті басқару үшін; экономикалық өсудің қарқынын жылдам-
дату үшін;  шаруашылық белсенділікті күшейту үшін.

22. Шет мемлекеттердің қаржыларының мəні, экономикалық 
табиғаты, белгілеуі:

а) оның қызмет атқаруынан байқалады;
ə) оның мағынасынан байқалады;
б) оның экономикалық қатынасынан байқалады;
в) оның қызмет атқаруынан байқалады; оның мағынасынан 

байқалады;
г) оның мақсатымен міндетінен байқалады.

23. Мемлекет табысы капитализм кезінде ең алдымен мына 
түрінде түседі:

а) салық түрінде;   в) құнды қағаз түрінде;
ə) займ түрінде;  г) несие жəне қарыз түрінде.
б) салық жəне займ түрінде;

24. Мемлекеттік қаржы арқылы əсер етеді
а) ұлттық табысты қайта бөлуге;
ə) капиталдың қорлануына;
б) тұтынудың өрісіне;
в) өндірісті қоғамдастыруға;
г) ұлттық табысты қайта бөлуге; капиталдың қорла нуына; 

тұтынудың өрісіне; өндірісті қоғамдастыруға.

25. Шет мемлекеттердің қаржы жүйесі мыналардан тұрады:
а) мемлекеттік бюджет;
ə) жергілікті қаржылар;
б) мемлекеттік кəсіпорындардың қаржылары;
в) арнайы үкімет қорлары; 
г) мемлекеттік бюджет, жергілікті қаржылар. мемлекеттік 

кəсіпорындардың қаржылары, арнайы үкімет қорлары.
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ҮШІНШІ ТАҚЫРЫП
 АҚШ-тың МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЖЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

Дəрістің мəн-мəтіні

 Мақсаты: АҚШ-тың мемлекеттік қаржысын ұйымдастыруын, 
қаржы-несиелік жүйесін талдау.

Дəріс жоспары:
Мемлекеттің экономикасының қазіргі жағдайы 
АҚШ-тың ақша-несие жүйесі 
АҚШ-тың қаржы-бюджеттік жүйесі 
АҚШ-тың салық жүйесі 

Негізгі түсініктер: Инфляция, федералды бюджет, штат-
тар бюджеті, қаржы, қаржы жүйесі, қаржы қатынастары, ақша 
ресурстарының жиынтығы, “Жүйе”, Мемлекеттік қаржысы, 
жергілікті қаржы, қаржы-несие жүйесінің, мемлекеттік бюджет, 
қаржы қорлары.

Тақырыптың мазмұны. Мемлекеттің экономикасының қа-
зір гі жағдайы. АҚШ өндірістік жəне экономикалық дамуда басқа 
елдерді басып озып, əлемдік экономикада күмəнсіз көшбасшы 
болып саналады. АҚШ əлемдегі ең үлкен өндірістік тауарлар мен 
қызметтер өндіруші держава. АҚШ əлемнiң ең бай елдерiне жа-
тады. Елдiң ЖІӨ 14 трлн.доллар шамасындай (əлемдегi 1 орын, 
əлемнiң жиынтық ЖІӨ 20% алуда) құрайды. 

АҚШ-тың инфляция болдырмау саясаты өз нəтижесін береді. 
Мұнайға деген бағаның тез көтерілуіне жəне еңбек нарығындағы 
қиындықтарға қарамастан инфляция байқаусыз болды. Тұтыну-
шылық баға индексі тұрақсыз компонентті есептемегенде 2008 
жылы 5%  өсті. 

Инфляцияның жоғарлауының ішкі себептері жұмыссыздықтың 
азаюымен жəне тұтыну шығындарының көбеюімен сипатталады. 

Экономикалық даму жұмыспен қамтамасыз ету жағдайының 
жақсаруына негіз болды. АҚШ-тың экономикалық өсуінің ма-
ңызды индикаторы қаржылық нарық жағдайы болып табылады. 
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АҚШ төлем балансының терiс сальдосы 470, 2 миллиард 
долларға дейiн 2010 жылдар бойы үлкейдi, АҚШ төлем балансы 
бұл дефицитте 2009 жылдар бойы, қайта қарастырылған мəлiмет, 
378, 4 миллиард доллар құрады.

Тауарлардағы тапшылықтың көбеюі ішкі саудалармен тікелей 
байланысты болады. АҚШ-тың ағымдағы операцияларының 
дефициті ЖІӨ 4,3% құрайды. Ішкі байланыстардың баланс-
талмағандығының негізгі көздері Жапония, Батыс европа жəне 
жаңа индустриалды мемлекеттермен саудадағы пассив болып та-
былады. АҚШ-қа бүкіл шетелдік тікелей инвестициялардың үш 
бөлігі келеді. Елде соңы он жылдықта тікелей шетелдік инвести-
циялар көбеюде. 

Американдық тауарлар өндірушілер əлемдік экономиканың 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға жоғарғы қарқынымен əлемнің 
назарын аударуда. Ішкі экономикалық байланыстарда маңызды 
орынға трансұлттық корпорациялар ие (ТҰК), олардың үлесін 
елдің ішкі сауда айналымының 2/3 бөлігі, ал ТҰК-тың шетелдік 
кəсіпорындарының сату көлемі АҚШ ЖІӨ-нің 3 бөлігі тиеді. 
Қазіргі кезеңде АҚШ əлемдік экономиканың жаңа құрылымға 
көшу процесінде көшбасшы болып табылады. 

Американдық экономика 2008-2009 жылдың соңында ба-
сты кезектi циклдiк рецессияны бастан өткiздi. Жалпы өнiм 
көрсеткiштерi терiс шамаларға дейiн төмендедi. 

АҚШ-тағы бүгiнгi экономиканың ұзақ мерзiмге тұңғыш 
рет нақты ЖІӨ-нің құлауы 2008 жылдың үшiншi тоқсанында 

Тауарлар өндірісі Қызметтер

1-кесте. Құрылымдық аспектілерінің төмендеуі
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басталған болатын.  АҚШ-тың экономикалық талдау бюро ста-
тистикасы зерттеуi бойынша 2008 жылдың қорытындылары бой-
ынша американдық экономика секторы құрылымында  өндiрiстiк 
тауардың құлауы 3%, ал қызметтердің өндірісі 2007 жылы 2,9%  
болса, 2008 жылмен салыстырғанда 1,6%  төмендегенін көрсетедi. 

Американдық экономиканың құрылымы
Құрама штаттармен экономикадағы бүгiнгi жүз жылдықтың 

басы жаңа технологиялық құрылыстың құрылумен белгiледi. 
Барлық шаруашылық салаларын компьютеризациялауды қамта-
ма сыздандырды, қолдану принципiн жаңа ақпараттық техно-
логиялар, бағдарламалық қамтамасыз етудiң құралдарының 
динамикалық жаңартуы, көрсетiлетiн қызметтер саласы  өсу 
көрсетті. Маңызды рөлді  бұл жерде ғылыми-техникалық прогресс 
ойнайды, өйткені  ол өндiрiс факторлары жиынтық өндiрістің 
өсуiне  ықпал етуші жəне тауарлармен қызметтерге қоғамның 
жаңа қажеттiктерiнiң пайда болуына, шаруашылық кешенiнде 
масштабтық құрылымдық өзгертулерге əкелді.

АҚШ-тың құрылымдық қайта құруын ерекше белгiсi – 
қоғамдық өндiрiс бас салалардың арасындағы байланыстың 
өзгерiсi – материалдық жəне материалдық емес. Материалдық 
емес өндiрiстiң рөлiнiң жоғарылауы – құбылысы заңды, ол 
еңбек өнiмдiлiктi өсу жалпы қамтып көрсетiп жəне қоғамның 
жылдам құбылмалы қажеттiктерi қанағаттандыруға мүмкiндiк 
береді. Техникалық прогресс, материалдық өндірісте ішкі енбек 
бөлінісінің кенейтеді,  қоғамның өмiр жағдайларында материалдық 
емес рөлiн бiр уақытта жоғарылатады. Олар, өз кезегiнде, көр-
сетiлетiн қызметтер салаларды қалыптастырады, соның арқа-
сын да барлық шаруашылық тиiмдiлiгі өседi, тұтынудың түпкi 
қоғамдық өнiм жəне қорлар үлкейедi, тұрғындардың тұрмыстық 
сапасы жоғарылайды.

Ең алдымен, АҚШ экономиканың дамуын мерзiмінiң негiзгi 
тенденция 2-кестеде көрiнгендей - аграрлық жəне  тауарлардың 
өндіруші салалардың  экономикалық рөлі төмендеуде, ал  жеке 
секторда көрсетiлетiн қызметтер саласында динамикалық өсуі 
көрсеткен. Қазіргі уақытта жеке сектордағы қызметтер  ЖІӨ 
бойынша үлесі 70% шамасында құрайды. Қоғамдық өнiмнiң 
құрылымындағы көрiнетiн өзгерiстерге АҚШ-тың көрсетiлетiн 
қызметтер саласының дамуы қаржы жəне ақпараттық, сонымен 
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2-кесте. ЖІӨ құрылымы секторлар жəне  салалар
(ЖІӨ қосылған құн %) бойынша ағымдағы құны

1947 1987 2000 2008

ЖІӨ 100.0 100.0 100.0 100.0

Жеке сектор 87.5 86.1 87.7 87.1

Ауыл, орман, балық аулау шаруашылығы 8.5 1.9 1.0 1.1

Өндіруші өнеркəсіптер 2.8 1.9 1.2 2.3

Құрылыс 3.7 4.6 4.4 4.1

Өндіруші өнеркəсіптер, оның ішінде: 26.9 18.7 14.5 11.5

ұзақ қолданатын тауарлар 13.6 10.9 8.8 6.4

ағымдағы тұтыну тауарлары 13.3 7.8 5.7 5.1

Көліктік жəне қоймалық шаруашылық, 
оның ішінде: 8.6 9.0 8.0 2.9

Көлік 5.8 3.3 3.1

Байланыс 1.3 2.6 3.0

Электрожабдықтау, ЖКХ 1.6 3.0 1.9

Көтерме сауда 1.6 2.5 6.0 5.7

Бөлшек сауда 5.6 3.7 6.7 6.2

Қаржы, сақтандыру жəне жылжымайтын 
мүлік 9.7 17.5 19.7 20.0

Кəсiби жəне бизнес- қызмет 10.0 11.6 12.7

Білім, денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
көмек 7.2 6.9 8.1

Өнер, көңiл көтеру, демалыс, қонақ үй, 
қоғамдық тамақтану 3.4 3.6 3.8

Қосымша мəлiметтер:

Тауар өндiруші жеке секторы 41.9 27.2 21.2 18.9

Қызметті өндiруші жеке сектор 44.8 58.8 66.5 68.2

Мемлекеттік сектор 12.5 13.9 12.3 12.9
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бiрге жылжымайтын мүлiк секторы өсуін көрсетті. Қызметтердің 
рөлі өсу нəтижесiнде американдық экономиканың өндіріс тетi-
гiнде айтарлықтай үлкейдi.

ЖІӨ  өндіруші өнеркəсіп үлесі елеулi құлады. Бiрақ бұл АҚШ 
ұлттық шаруашылық кешенiндегi екiншi жоспарға бұл өндiрiстiң 
маңызды секторының орын ауыстыруы туралы, өндіруші сала-
ларда шаруашылық жұмысының оңтайландыру туралы тезiрек 
айтады.

Американдық экономикасында материалдық өндiрiс салала-
рында өнiмнiң мəнiн кiшiрейтуi, бұл салаларда тиiмдiлiгi биiк 
болып қалады. Тұрақты жинақталу жəне нақты қорларының 
өсу ағымдағы тұтыну капиталдың ағылуына зор пайда əкелетiн 
материалдық емес саланы  жылдам өсуіне ғана емес, сонымен 
қатар АҚШ-тың барлық шаруашылық жүйесiнiң сала аралық 
байланыстарын кеңейтедi.

Өнеркəсiптiк классификаторға көрсетiлетiн қызметтер 16 не-
гiзгi салалары: (көтерме сауда; бөлшек сауда; көлiк жəне қоймалық 
шаруашылық; ақпараттық қызметтерi; қаржы жəне сақтандыру; 
жылжымайтын мүлiк, жалдау жəне лизинг; кəсіби, ғылыми жəне 
техникалық қызметтер; компаниялар жəне кəсiпорындарды 
басқару; əкімшілік менеджментті; бiлiм; денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтiк көмек; қонақ үйлердiң жəне қоғамдық тамақтану 
қызметi; жеке жəне коммерциялық емес ұйымдардың қызметi; 
мемлекеттiк басқару.

Қазір уақытта екі өзекті негізгі мəселелері ел экономикасын 
əлсіздендіруде, яғни ол мемлекеттік бюджет тапшылығы жəне 
соған сəйкес ұлттық валютаның халықаралық бағамы төмендеуі. 
АҚШ доллардың құнсыздану елдің төлем қабілетсіздігін көр-
сетуде. АҚШ-тың 2010 жылдағы бюджеттік тапшылығы 1,56 трлн. 
долларға, яғни тарихи максимумға жетуді.

АҚШ президент Обама конгресске көрсететiн жаңа федерал-
ды бюджеттік жобаға сəйкес 2011 жылғы қаржы жылындағы (1 
қазан басталады)  мемлекеттiк шығыстары 3, 83 трлн. долларды 
құрайды. Егер бұл соманы (адамға шамамен 310 миллион) АҚШ-
тың барлық азаматтарының арасында бөлетін болса, онда əрбiр 
адамға 12,3 мың долларға тиеді.

АҚШ Президент əкiмшiлiгі негiзгi мəселесі мемлекеттiк 

4–1540
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шығыстардың үлкен бюджет тапшылығын жəне қысқартулары 
болады. АҚШ үкiметтерiнiң бағалауы бойынша, федералды 
АҚШ бюджетiн дефицит 2010 жыл, 1,56 трлн, немесе 10, 6% ЖІӨ 
құрайды жəне дағдарыс кезінде 2009 жылдағы 1, 413 (ЖІӨ  9, 9%) 
трлн. доллар тапшылығы болған.

АҚШ үкiметі бюджет тапшылығын қысқарту 2011 жылына 
1,27 трлн. долларға дейiн, ал  үкiметтiң 2014 жылына 706 млрд. 
долларға дейін төмендету жоспарлауда. Үкіметтің  айтуы бо-
йынша елдің экономикасы қалыпқа  келу тиіс, яғни АҚШ-тың
бюджет тапшылығы 2013 жылға  ЖІӨ 4,2%, ал 2015 жылға 
ЖІӨ 3%-ға төмендету. Бірақ АҚШ мемлекеттік бюджеттің шығыс 
бағдарламасын қысқартпауда.

3-кесте. АҚШ-тың мемлекеттік қарызы

Жыл АҚШ мем. 
қарыз млрд. $ ЖІӨ % Жыл АҚШ мем. 

қарыз млрд. $ ЖІӨ %

1910 2,6 тапшы. 2003 6760,0 62,5

1920 25,9 тапшы. 2004 7354,7 64,0

1930 16,2 тапшы. 2005 7905,3 64,6

1940 43,0 52,4 2006 8451,4 64,9

1950 257,4 94,1 2007 8950,7 65,5

1960 290,5 56,1 2008 9985,8 70,2

1970 380,9 37,6 2009 12311,4 86,1

1980 909,0 33,3 2010 
(болжам) 14456,3 98,1

1990 3206,3 55,9 2011 
(болжам) 15673,9 101,1

2000 5628,7 58,0 2012 
(болжам) 16565,7 100,6

2001 5769,9 57,4 2013 
(болжам) 17440,2 99,7

2002 6198,4 59,7 2014 
(болжам) 18350,0 99,9

АҚШ-тың мемлекеттік қарызы 2001  жылы 5,7 трлн. дол.  ЖІӨ 
57,4% болса, ал 2009 жылы 12,3  трлн. дол. ЖІӨ 86,1% жеткен.
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Мемлекеттік қарыздардың негiзгi көздерi:
• мемлекеттiк бюджеттiң дефицитi;
• саудалық баланстың терiс сальдосы;
• берiлген проценттер жəне басқалары.

2. АҚШ-тың ақша-несие жүйесі

АҚШ-тың Федералды резервтiк жүйесi – банк жүйесіндегi 
монетарлық  саясатын жауапты орталық мекемесі болып санала-
ды («банктердiң банкi», үкiметтiң уəкiлi мемлекеттiк бюджеттiң 
қызмет көрсетуiнде). 

Қазіргі уақыттағы АҚШ территориясындағы ақша-несие 
жүйесінің құрылымы кең көлемдегі белгілі федеральды резервтік 
жүйенің пайда болуына дейін жүргізіледі. 

1913 жылы Федералды резервтiк жүйесi туралы заңы  
қабылдау кезінде АҚШ-та  20000 банктер қызмет атқарды, оның 
ішінде 7000 ұлттық эмиссиондық банк болды, ал қалғандары өзге 
штаттарының заңдары бойынша жұмыс iстедi жəне банкноттар-
ды эмиссиялауға құқықтары болған жоқ. АҚШ-тын барлық тер-
риториясы 12-округқа бөлінді. Олардың əрқайсында төрт мил-
лион капиталы бар федеральды резервтік банк орналасты.  Со-
нымен қоса ФРЖ-ға екі комитет кіреді; ашық нарықтағы феде-
ральды комитеті, федеральдық консультациондық кеңес. ФРЖ-ң 
орталығы болып Вашингтондағы басқарушылар кеңесі болып 
табылады. Кеңестің негізгі функциясы монеторлық саясатты 
қалыптастыру болып табылады. 

ФРЖ-ның құрылымы мыналардан тұрады: 
1. Басқарушылар кенесі; 
2. 12 аймақтық Федералды резервтік банктер. 
3. ФРЖ  мүше-банктер; 
4. ФРЖ мүшесі емес депозиттық мекемелер.
Басқарушылар кеңесі - ФРЖ қызметін үйлестiрiп бағыттайды. 

Кеңес АҚШ президенті тағайындайтын жəне сенат қолдаған 
7 тұрақты мүшеден тұрады. Олар 14-і сайланды. Егер кеңес 
мүшелері тағайындалған мерзімнен асып кетсе президент жаңа екі 
мүшені сайлауға құқылы. Кеңес мүшелерінің барлық құқықтары 
бірдей. Кеңес мүшелерінің иелігінде мынандай қызметкерлер 
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штаты болады: экономистер, заңгерлер, инспекторлар, админи-
страторлар. 

ФРЖ-ның Басқарушылар кеңесiнiң негiзгi функциялары: 
– заңмен ескерiлген банк-мүшелерінің федералды резервтегi 

банктердегi шоттарында міндетті резервтер нормаларының 
шектерiн анықтауы; 

– федералды резервтегi банктермен бекiтiлген есептiк ставка-
сын бекiту жəне оларды қарастыру; 

– банктiк заемдер жəне биржалық бағалы қағаздар  бойынша 
маржалар өлшемдерiн анықтауы; 

– мемлекеттiк бағалы қағаздардың сату-сатып алуы туралы 
саясаттың анықтауы; 

– федералды резервтік банктердiң қызметін қадағалауын 
жүзеге асыру; 

– банкноттарды айналымнан шығару жəне оның эмиссиясын 
қадағалау;

– шетелдiк банктерімен жəне федералды резервтегi банктердiң 
қатынастарын реттеу жүргізу.

Кеңес депозиттік мекемелерінің міндетті резервтерінің дең-
гейін орнатуға құқылы жəне ашық нарықтағы операцияны өткізу 
бойынша федерация резервтік банктермен қоса жауапкершілікті 
көтереді. 

Федералды резервтегi банктер. Елдiң АҚШ конгрессiмен 
құрылған орталықтандырылған банк жүйесiнiң функционалдық 
органдары болып саналады. Олар басқарушылар  кеңесiнiң нұс-
қау ларын орындау  жəне АҚШ монетарлық саясатының iске асы-
руындағы маңызды рөлдерді алады. 

Федералды резервті банктердiң келесідей функциялар 
атқарады: 

– қолма-қол ақшалар эмиссиясы (банкноттар, қазынашылық 
билеттер жəне монеталар);

– ФРЖ мүше-банктердiң міндетті резервтерiнiң сақталуы; 
– коммерциялық банктерді несиелендіру; 
– АҚШ қазынашылық ұйымдары қаржылық қызмет көрсетуi.
Əрбір федералды резервтік банктің өз кеңесі болады, олар 

9 директордан тұрады жəне олар банк қызметкері болып табыл-
майды. Федералдық резервтік банкілер көбінде табысты ФРЖ-
нің құнды қағаздарға салынған салымдарының пайыздарынан 
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жəне табыстың аз бөлігін ФРЖ валюталар пайызынан, сондай-
ақ, депозиттік ұйымға берілген ссудалармен валюталық бақылау 
пайызын алады. 

ФРЖ-ның мүше-банктері.  АҚШ коммерциялық банктерi 
(10 мың) 40%   ФРЖ мүше болып табылады. ФРЖ-ның мүшесі 
Ұлттық банктер болу керек, штаттардағы банктерi оған нақтылы 
талаптарды орындалуын қоса алуы керек. 

ФРЖ-ге кіру үшін əр бір банк өзінің округінің федерал-
ды резервтік банкінде өзінің акционерлік капиталының 6%-на 
сəйкес келетін акциялар көлемін сатып алу тиіс. ФРЖ талабы 
бойынша бұл сома 2 есе көбейтілуі мүмкін. Акционерлік капи-
талы мен табысының өсуіне байланысты коммерциялық банк 
үш пайыздық деңгейді ұстап отыру үшін акциялар сатып алып
отыруы керек. Федералды резервтік банктер банктермен жинақтау 
мекемелерінің салымын қабылдап жəне оларға ссудалар береді, 
яғни соңғы инстанция кредиторының функциясын атқарады. 

Ақша қаражаттарының жəне несиенің құнды қағаздарды сату-
сатып алу процесіне əсері үшін жауапкершілігі ашық нарық бой-
ынша федералды комитетке жүктелген. Ашық нарық жөніндегі 
федералды комитет 12 тұрақты мүшеден тұрды:

• ФРЖ-ны басқарушылар Кеңесінің 7 мүшесі 
• Федералды резервтік банктің 5 президенті (ротациялық 

негізде сайланады; Нью-Йорктік банктің президенті ФКОЖ-дың 
тұрақты мүшесі болып табылады). 

Резервтік банктің барлық 12 президенті ФКОР-дың жылы-

4-кесте. Федеральды резервтік банкті орналастыру

Округтік номер Қала Округтік номер Қала

1 Бостон 7 Чикаго

2 Нью-Йорк 8 Сент –Лунс

3 Филадельфия 9 Миннеаполис

4 Кливленд 10 Канзас – Сити

5 Ричмонд 11 Даллас

6 Атлант 12 Сан – Франциско
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на 8-9 рет болатын отырысына қатысуға міндетті. Əр кездесу-
де құнды қағаздардың ашық нарықтағы операциялар стратегия-
сы ойластырылып, ФРЖ басқарушысына жеткізіледі. Комитет 
экономикасының жəне қаржылық шешімдерді құрастырады жəне 
банктің сыртқы сауда бөлімшесімен жүзеге асырылады. 

ФРЖ туралы заңға сəйкес, АҚШ-ң банк жүйесінде ФРЖ-
ны барлық банк жүйесімен байланыстыру үшін жасайды. Ол 
12 мүшеден тұрады. Кеңес төрт жыл сайын қаржы-несие қаты-
настар сұрақтары бойынша Федералды резервтiк жүйесінің 
басқарушылары кең спектрде пiкiр алысу үшiн бiрлескен 
мəжiлiсiнде жиналады.

Қазіргі кезде федералды резервтік жүйе келесі функцияларды 
жүзеге асырады: 

– Ұлттық монетарлық саясатты басқару; 
– Банк мекемелерді бақылайды жəне реттейді; 
– Мемлекеттiң банктiк жəне қаржы өкiлiнiң функцияларының 

жүзеге асыруы.
– Қаржы жүйесінің тұрақтылықты қамтамасыз етеді жəне 

қаржы нарығындағы тəуекелділікті төмендету болып табылады. 
– ФРЖ  ақша-несие саясатына ықпал етуші тетiктерге жатады: 
– есептiк ставканы реттеу – пайыздық ставкасы, яғни коммер-

циялық банктердің  берiлген уақытша ақшаны федералды резервті 
банктерге төлейдi;

– міндетті нормалар сақтау – депозиттердiң пайызы, ФРЖ 
құрылған коммерциялық банктерi сақтауда тұрған қолма – қол 
ақшамен немесе федералды резервтегi банктердегi депозит шот-
тарында ұстауы керек;

– ашық (мемлекеттiк бағалы қағаздардың сауда-саттығы) 
нарықтағы операциялары.

АҚШ банк жүйесiн қазiргi жағдайы ғаламдану жəне жал-
пыландыру процестерiнің тереңдеуі жəне трансұлттық компа-
ниялар өсуімен байланысты. Заңды мəртебе бойынша барлық 
коммерциялық банктер ұлттық жəне штаттардың банктерi бөл-
шек тенедi. Алғашқысы лицензиялайды жəне федералды үкiмет-
термен бақыланады, екiншiсі - штаттардың үкiметтерiмен. Жа-
пондық банктерi бəсекелестiгiнiң күшейту шарттары коммер-
циялық банктердің тұрақты бірігуі американдық банктiк инсти-
туттар сандарын үнемi өзгертуіне алып келді. 
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Федералды резервтiк жүйе ақша-несие жүйенiң бiрiншi 
деңгейi болып саналады.

Екiншi деңгейде – коммерциялық банктер  жəне банктiк емес 
несие - қаржы мекемелерi. АҚШ коммерциялық банктерi үлкен 
қаржы делдалдардың бiрі болып табылады. Коммерциялық 
банктердің активтер көлемі бойынша барлық қаржы инсти-
туттарының арасында елдегi бiрiншi орында орналасқанды. 
Американдық банктердiң активтерiнiң шамасы 50% жоғары (бан-
ктерден кейiн) екiншi iрi қаржы делдалдар болып табылатын 
жеке зейнетақы қорлардың жеке сақтандыру компанияларының 
активтер шамасынан екi есе көбiрек болып табылады. АҚШ 
банктерi ең iрi қаржы делдалдардың 30%  активтерiнiң иелерiмен 
болып табылады. АҚШ  қаржы заңы: əрбiр штат  бойынша  өз  
меншiктi заңымен  қаржылық қызметін реттейді жəне елдің жал-
пы қаржылық заңында көрсетіледі.

 АҚШ-тың коммерциялық банктерi ақша-несие жүйесiндегi 
əмбебап коммерциялық банктерi жəне мамандандырылған 
коммерциялық банктерiне жiктеледi. 

Əмбебап банктер – жеке тұлғалар, фермерлер, жеке компа-
ниялар жəне  мемлекетті несиелендірумен қоса, есеп – кассалық  
қызмет көрсету, халықаралық валюталық – есептi операциялар, 
активтермен басқару жəне депозиттердi орналастырумен банктiк 
операциялардың барлық түрлерiн жүзеге асыратын коммерциялық 
банктерiнің түрi.

Əмбебап коммерциялық банктерiнiң активтерiнiң құрылы-
мында 20% үлесі жергiлiктi жəне аймақтық шағын жəне орта 
коммерциялық банктерiнiң еншiсiнде.

Мамандандырылған банктер – бұл нақтылы маманданған 
банктiк операцияларды өткiзуші коммерциялық банктерiнiң түрi. 

Құрама штаттардың мамандандырылған коммерциялық 
банктерiнiң арасында федералды үкiметтiң облигацияларының 
орналастыруы жəне АҚШ экспорттық-импорттық банкi, инвес-
тициялық банктері азаматтық соғыс (1861-1865 жылда) жылда-
рында пайда болды.

АҚШ банк жүйесiндегi ерекше рөлді инвестициялық банктер 
алады. Инвестициялық банктер – жекеше кəсiпорындардың жəне 
мемлекеттi инвестициялық қаржыландырулар жүзеге асыратын 
мамандандырылған коммерциялық банктер. Инвестициялық 
банктерден несиелер беруден басқа бағалы қағаздардың сауда-
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саттықтарын жəне компаниялардың бірігуін  ұйымдастырады. 
Қазіргі уақытта АҚШ-та 800 шамасында инвестициялық банктер 
қызмет жасайды.

АҚШ экспорттық-импорттық банкi – 1934 жылы құрылған  
мемлекеттік мамандандырылған банкі ретінде экономиканың 
мемлекеттiк реттеу, сыртқы сауданы  жəне халықаралық несие 
қатынастардың манызды буыны болып табылады. Банк қызметі 
1945 жылы қабылданған жеке заңмен реттеледі. 

Банктің басты мiндетi сыртқы заемдер бойынша шетелдiк им-
порттар жəне американдық коммерциялық банктерiне займда-
рына  кепiлдiктер беруi арқылы американдық тауарлардың экс-
портына жəрдемдесу болып саналады. Банк орташа жəне ұзақ 
мерзiмдi (12-20 жылға дейiн) қарыздарды бередi.  Шетелдiк ком-
паниялар жəне («Дженерал Электрик», «Боинг» тағы басқалар) ең 
қуатты американдық компаниялардың тауарларының төлеуiмен 
байланатын үкiмет қарыздар. Банктің қаржы ресурстары  қаржы 
министрлiгiне жататын меншiктi капиталдан жəне қазынашылық 
займдардан тұрады.

Құрама штаттардың ақша-несие жүйесiнің инфрақұрылымына  
коммерциялық жəне мамандандырылған банктерден басқа 
банктiк емес несие – қаржы институттары жəне  тағы басқалардан 
тұрады. Банктiк емес институттардың рөлi ұзақ мерзiмдi 
қарыздың саласында коммерциялық банктерiне бəсекелестiкте. 
Оларға: жинақтаушы банктерi, жинақтаушы – ссудалық ассоциа-
циялары, пошталық жинақ кассалары, қаржы компаниялар, не-
сие кооперативтер, сақтандыру компаниялары, зейнетақы қорлар, 
əлеуметтiк сақтандырудың қорлары, өзара қарыздың қоғамдары, 
депозиттердi сақтандыру институттары жəне т.б.

Федералды несие мекемелерi – ауыл шаруашылығы, тұрғын-
үй құрылысы, жоғарғы бiлiм салаларында жұмыс iстейтін маман-
дандырылған мемлекеттiк несие мекемелерi. Олардың басты мiн-
детi – ақша-несие жүйенiң бас буындарының тұ рақтылығының 
қол дауы жəне кəсiпкерлiктiң бизнесті толықтыру болып сана-
лады.

АҚШ-тың несие жүйесiнде сақтандыру компаниялары 
маңызды орын алады. XIX ғ. бiрiншi жартысында сақтандыру 
түрiнің  кен таралғаны мүлiктi сақтандыру болды. 1900 жылы 
тартылған жинақтардың көлемi бойынша бiрiншi орынға өмiрдi 
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сақтандыру бойынша компаниялары шықты. Сақтандыру ком-
паниялары қазiргі жағдайда  үлкен қаржылар қызықтырады. 
Олар зейнетақы қорлармен бiрге жыл сайын 68-76 млрд. дол. 
ссудалық капитал нарықтарына жинақталған ұзақ мерзiмдi са-
лымдарын құйды. Олардың инвестицияларының бас объектiсі 
– корпорациялардың облигациялары жəне мемлекеттiк бағалы 
қағаз.

Корпорациялардың зейнетақы қорлары ссудалық капи-
талдары нарығында екiншi əлемдiк соғыстан кейiн маңызды 
рөлдi ойнай бастады. Кəсiпкерлердiң жəне жұмыскерлердің 
жарналарының олардың капиталдары 1967 жылдан 2000 жылы 
екi есе көп өстi. Негiзiнде зейнетақы қорларды қаражаттары ак-
ция жəне корпорациялардың облигацияларында салады. Олар бұл 
тұрғыда инвестициялық компаниялармен бəсекелеседi, сауда-
өнеркəсiптiк жəне көлiк фирмаларының акциясы сатып ала - 
нарыққа өз меншiктi мiндеттемелердi шығарады. Коммерциялық 
банктер жəне қаржылық компаниялар тұтынушы несие саласын-
да бəсекелестiктері өте белсендi.

Бағалы қағаздармен операциялар бойынша американдық бро-
керлер жəне дилерлер делдалдық функцияларды орындайды жəне 
жаңа бағалы қағаздар эмиссияларын орналастыруында жəне ескi 
шығарылымдар саудаларына қатысады. Делдалдық фирмалар 
екi топтарға жiктеледi: (толық қызмет көрсету) full service жəне 
(жеңiлдiкпен қызмет көрсету) discount service.

Компаниялардың кең дамуы, салымдардың (үлесі) жина-
луы жəне салымшылардың мақсаттық несие беруi үшiн – сақтау 
қаржылық мекемесі құрылған.

Ссуда – сақтау қауымдастықтары жарналы (олар егер 
салымшыларға жатады) жəне акционерлiк (егер акционерлерге жа-
тады) бола алады. Акционерлiк ссуда – сақтау қауымдастықтарына 
компаниялар жата алады: унитарлы – иемденушi бiр ссуда - сақтау 
қауымдастығы немесе холдинг-иемденушi бiрнеше ссуда - сақтау 
қауымдастықтары. Унитарлы компаниялар қызметтердiң түрлерiн 
таңдауында холдингке қарағанда қызметiнде үлкен бостандық 
алады. Қауымдастықтар қазiргi нарықта үнемi бейiмделу үшiн 
үлкен күштердi қоса.

Өзара сақтау банктерi ссуда – сақтау институттарынан 
қарағанда ұзақ тарихы бар. Олардың көпшiлiгі XIX ғасырдың 
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басында жұмысшылардың жинақтардың сақтауы пайда болды. 
Өзара сақтау банктерді басқаруды əдетте директорлар емес жəне 
сенiмдi тұлға, ауыспайтын құрылтайшылармен жəне олардың 
беделдi өкiлдерi. Банктердiң пайдасы салымшыларға төлейді 
немесе банктің дамыту үшін қаржыландыруға бағытталды. 
Соңғы жылы көптеген сақтау банктерi жəне ссуда – сақтау 
қауымдастықтары акционерлiк жеке меншiк түрлерiне өттi.

Американдық несие одақтары негiзi демократиялық 
кооперативтiк ұйымдармен болып табылады. Одақтың мүшелерi 
немесе жарнашылар, тек қана басқа жарнашыларға қарыз 
түрiндегi беру мақсатымен жинақтарды кiргiзедi.

АҚШ-тағы банк жүйенiң келесідей ерекшелiктерi: 
– локальды шоғырландыру – бiршама штаттарда банктiк 

қорлардың негiзгi массасының шоғырлануы. Мысалы, банктердiң 
қарамағында 5 штаттар АҚШ банктерiнiң қорларында болды. 
Бір Нью-Йорк штатында ФРЖ мүше-банктердiң 18% қорлары 
жұмылдырған. 

– банктердiң бірігуі. Iрi банктер шағын банктермен 
корреспонденттiк қатынастардың жүйесi арқылы ресурста-
рын пайдаланады. Мысалы, банкаралық депозиттер арқылы. 
Банктердiң бірігу формасында директораттардың жүйесi бо-
лып табылатын басқарудағы бiр банктiң директорларының өзара 
қатысуы.

– тұрақты байланыс жүйесi - банктердiң шоғырландыру фор-
ма. Банктердiң iрi қаржы операцияларының бiрлесіп жүргiзуi ту-
ралы уақытша сипатты келiсiмiмен бiрiгедi немесе өзара қолдауға 
жəне акцияларды өзара ауыстыру, бiркелкi несие саясатының 
жүзеге асыруы туралы тұрақты келiсiм жүйесі болып табылады. 

– холдингтік банк жүйесі. Оның себебі – несие мекемелерiн 
жеке өлкелердегi бөлiмшелер жəне филиалдардың желiсiнiң 
кеңейтуiне немесе шектеу жəне штаттар шұғылдана алатын 
қызмет түрлi шектеулер айналып өтуге талпынуы.

5. АҚШ-тың қаржы-бюджеттік жүйесі

АҚШ-тың бюджеттік құрылымы конституциясымен ретте-
лі неді. 1787 жылы қабылданған бұл құжатта, бас штат-
тар федералдық бірлестікке басқа  қызметтер құрамындағы 
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мемлекеттік шығындарды шығару құқығын берді. Басқа да 
дамыған елдер секілді, АҚШ үш негізгі функцияларды атқарады. 

1. мемлекеттік машинаның қамтамасыздандыру (басқару ап-
параты, əскер, сот  жəне т.б.)

2. елдің əлеуметтік саласына табыстарды қайта бөлу жəне 
əлеуметтік климатын жақсарту мақсатындағы қалпына келтіру. 

3. бюджеттік құрал қолдану арқылы  экономикалық өсудің ын-
таландыру, кəсіпкерлікті дамуына қолдау көрсету. 

АҚШ-тың федеральды құрылымы бюджет – салықтық про-
цессінің  ерекшелігі – негізгі үш жүйенің нақты өзара қатынасын 
көрсетеді:  мемлекеттік кірістер, мемлекеттік  шығыстар жəне 
бюджетаралық қатынастар (бюджеттік федерализмі).  Бюджеттік 
федерализм жүйесін құру жəне ұстап тұру – манызды жəне басты 
міндеті болып саналады, өйткені бюджетаралық қатынастарда 
аясына көптеген жəне əртүрлі экономикалық, саяси, этникалық 
көзқарастарымен факторлар ықпал етеді. 

АҚШ-тың бюджеттік құрылымы – федеративті жəне үш 
деңгейден тұрады: 

1. федеральды бюджет. 
2. федерация мүшесінің 50 штат бюджеттері. 
3. əкімшілік, кəсіпкерлік-шаруашылық, мəдени   жəне жергі-

лікті бөлімшелердің (графтық, муниципалитеті, арнай округтер 
жəне басқалары)  12,7 мың бюджеті.

АҚШ бюджеттiк тетiгiнiң маңызды басты ерекшелiгi болып 
федералды бюджеттi жобалау жəне оның орындалуы аппараты 
жəне бюджет орындалуы  барысында бақылаудан процессінен 
бөлiнген. Бюджеттi дайындау сол елдiң атқарушы аппаратының 
бөлiгiмен iске асады, мемлекеттік басшы ретiнде Президентке 
қызмет көрсетедi.

1921 жылда есептілік жəне бюджет туралы заң қабылданумен 
Бюджеттiк бюроны құрылды. Ол Қаржы министрлiгiнiң құрамына 
қосылды. Ол құрылған  кезінен бастап АҚШ президентiне тiкелей 
бағынды. Бюджеттiк басқару 1970 жылда (ƏББ) əкiмшілік – 
бюджеттiк басқарма деп атын өзгерткен. Оның мiндеттерiне жаңа 
функциялар қосылды: үкiметтiң федералды органдарындағы 
мемлекеттiк əкiмшiлiк басқару деңгейінде бюджеттi жобалау 
арқылы бақылау жəне жүйенiң жетiлдiру əдiстерiн iздестiру. 
ƏББ бюджеттiк жобаның дайындау арқылы  негізгі идеясы 
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бюджеттiк – салық саясатын жетiлдiредi, оларға АҚШ президентi 
өз басқарушы кеңесшiлерiмен – қаржы министрлiгiмен жəне 
Экономикалық кеңесінiң төрағасы арқылы президентке ұсынады.

Экономикалық кеңес – федералды əкiмшiлiктiң жалпы 
экономикалық саясатының дайындау мақсаттарында 1946 жыл-
дың еңбекпен қамту туралы заң бойынша жасалған. Жеке сы-
зықтар жəне экономикалық саясаты «үштік» деп аталатын 
мəжiлiстерде күнделікті нақтыланады, оған Экономикалық 
кеңесінiң (ЭК)  төрағасы, ƏББ директоры жəне қаржы министрлiгі 
кiредi. Кейде экономикалық жəне ақша-несие саясаты үйлестiру 
мақсатында АҚШ Орталық банкінің басқарушысы ФРЖ – 
басшыларының кеңесiнiң төрағасы «үштік» қосылады. АҚШ 
қаржы министрлігі бюджеттiк жəне қаржы саясатты дайындауға 
қатысады, федералды бюджеттiң орындалуымен шұғылданады. 
Қаржы министрлiгiнiң ең үлкен бөлiмшелері болып - Ішкi табы-
стар қызметі, (министрлiктiң шенеуiктерiнiң жартысынан көп) 
70-80 мың жететiн қызметкерлер федералды салықтардың жи-
налуын жүргізеді. Бұдан басқа,  қаржы министрлiгi (басқа оның 
атауы – Қазынашылық) АҚШ мемлекеттiк қарызына  қызмет 
көрсетеді. Бюджеттің орындалуын бақылауды Бас бақылау-
қаржы басқаруды (ББҚБ)  жүзеге асырады жəне ол формальды 
тəуелдi ведомствосы жəне «конгресстiң бақыланатын қолы» бо-
лып табылады. Ресми бюджеттiк құжаттар:

1) ведомстволық;
2) функционалдық (мемлекеттiң бюджеттiк функцияларын 

қамтамасыз ету бойынша шығындар); 
3) бағдарламалық.
АҚШ бюджеттiк секторы реформаларға бай тəжiрибелер 

жинаған.  Бюджетті  дайындаудың бағдарламалық-мақсаттықпен 
жаңа даму кезеңдер «мемлекеттiк мекемелердiң қызмет нəтиже-
лерiн бағалау туралы» (Government Performance and Results Act - 
GPRA)  Федералды АҚШ заңымен байланысты.

GPRA сəйкес əрбiр федералды министрлiк жəне ведомство 
(минимум 5 жылға) стратегиялық жоспар жасауы керек, жұмыс 
жоспарының орындауы туралы жылға жəне орындалуы туралы 
есеп беру жылға жасалынады. Бұл құжаттар бiрге жоспарлау-
ды, қабылданған шешiмдердiң орындалуын жəне нəтижелердi 
бағалаудың тұйықталған циклдерін құрайды. Əкiмшілік - 
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бюджеттiк басқару (ƏББ) жылдық жоспары министрлiктер база-
сында бюджеттiк жобамен бiрге конгреске берiлетін бір жылға 
агрегатталған федералды жұмыс жоспары құрайды. Бюджеттi 
əзiрлеудегi маңызды рөлді қазынашылық емес, бұл мақсатты 
жасау үшiн министрлік статус мəртебесiн бар жəне министрлер 
кабинетiнiң мүшесi  болып табылатын əкiмшілік - бюджеттiк 
басқару (ƏББ) жүргізеді. Бюджеттi құрастыру жəне оны пайдала-
ну процесiнде АҚШ конгресiнiң рөлi басқа елге қарағанда едəуiр 
көп. 1978 жылы конгресс тексеру қызметі, яғни  министрлiктердің 
iшкi бақылаудың қызметi ретінде құрылған. Олар тəуелсiз 
министрлiктердiң бiр бөлiгі болып табылады жəне конгресстер-
ден ақша алады, 57 тексерушiлер (негiзгi министрлiктер жəне 
мекемелердiң саны бойынша) президенттермен белгiленедi 
жəне парламенттермен бекітедi. Тексерушiлер министрлiктiң 
басшысына тiкелей бағынады жəне министрлiктiң қызметi ту-
ралы есептілікті конгресске жылына екi рет ұсынады. Конгресс 
үш негiзгi тəуелсiз агенттiктерден тұрады: конгрестi Бюджеттiк 
басқаруы, Басқару есебі жəне конгрестiң Зерттеушi қызметi. 
Бюджеттiк қаражаттардың ұйғарымы конгресi рөлi өте жоғары. 
Заң бойынша қазынашылық сомасын алулар тек Парламент 
шешiмімен ғана  мүмкiн.

АҚШ-тың федеральды бюджеті мемлекеттің шығысымен  
кірістері жəне де олардың түсім көздерін шоғырлану күнделікті 
жинақ сметасымен бекітеді, олардың негізгі бағыттары шығыс-
тар туралы бағдарламаларымен айқындалады.  Бюджеттік кіріс -
терінің – жоғары үлесін  салықтар жəне  салықтық емес 
түсімдерден тұрады. 

Федералды бюджеттің шығыстармен кірістер құрамы жыл-
да өзгереді. АҚШ-тың федералды бюджетінің құрамына мем-
лекеттегі саяси  оқиғалары қатты ықпал етеді, сондықтан да 
мемлекеттің қаржылық стратегиясымен президент əкімшілігі 
анықтайды.

Федералды үкіметтің бюджеттік жылы 1 қазаннан  басталып 
келесі жылдың 30 қыркүйегіне дейін аяқталады.  Көптеген штат-
тарда 1 шілдеден  келесі жылдың 30 маусымына  дейін аяқталады.  
Көптеген штаттарда бюджеттік жоспарын  екі жылға құрады.

АҚШ-тың жергілікті органдарындағы жəне штаттарда бюд-
жеттен ерікті əкімшілік бірлік органдарын құрып, бекітеді жəне 
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де іске асырады. Федералды басшылық штаттар бюджетіне 
тікелей бақылауға міндетті емес. Штаттар басшылығы федера-
ция алдында қаржы жəне бюджет туралы мəлімдеме бермейді. 
Көптеген штаттарда бюджетті құру басшылық ететін орындар-
да оларға тікелей байланысты қаржылық органдарда іске асы-
рылады. Шығын сметасын бюджеттік жəне қаржылық бюро, та-
быс сметасын – салықтық жəне де басқа да органдар жоспарлай-
ды. Штаттардың ең көп шығындалуы білімге  (35%), əлеуметтік 
салаға (13%), денсаулыққа (91%) жолдарды жөндеу, қоршаған 
ортаны қорғау, тұрғын үй құрылысы жəне басқалары. 

Штаттардың заңдары халық саны жəне əкiмшiлiк-аумақтық 
бiрлiктер аумағының өлшемдерiн реттейдi – графтықтар жəне 
округтарды. Графтықтар жəне округтар үкiмет органдары 
олардың құрамына кiретiн аумақтар үшiн аймақтық үкiметтерi 
ретiнде – муниципалитеттер, поселкелер, мектеп жəне арнайы 
округтар болады. Графтықтар жəне олардың басқару органдары, 
штаттарға қарағанда, толық тəуелсiз емес жəне өткiзiлетiн мем-
лекетпен жəне штат үкiметтерінің экономикалық саясатты ұстап 
тұрады.

Мемлекеттiк қаржы  жүйесінде маңызды орынды ар-
найы қорлар алады, оның дербес қаржы мекемесінің қызметін 
атқарады. Олар мақсатты бағытталған жиынтық ақша ресурстар 
қоры болып табылады. Қорлардың табыстары көзі – салық жəне 
салық емес түсімдерден қалыптасады жəне федералды бюджеттiң 
қаражаттарынан құралады. Арнайы қорларға:

– əлеуметтiк сақтандыру қорлары – қарттық бойынша, асырау-
шы, денсаулық жоғалтуға байланысты жəне тағы басқалар;

–  шаруашылық өмiрді  реттеу үшiн бағытталған экономикалық 
қорлар: инвестициялық, конъюнктураларды, қайта құру жəне 
дамытуды қоры жəне тағы басқалар. Бұл қордың қаражаттары 
жеке компания жəне мемлекеттік кəсіпорындарға; ғылыми – 
зерттеулер қорларына;  кəсіпорындарда ғылыми – зерттеулерін 
қаржылық қолдау;  құрылыс; сонымен бiрге мемлекеттің ғылыми 
орталықтарын қамтамасыз ету жəне iргелi зерттеулер жүргізу. 

– əскери-саяси қорлар – бұл Президентің қарамағындағы 
ерекше маңызды резервтер, ол қосымша мақсатты шараларды 
қаржыландырады.

АҚШ үкiметiнiң бюджетi – үкiметтiң атқарушы жəне заң 
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шығару бiрiккен күштерiнiң нəтижесi. Атқарушы үкiмет бюджеттi 
əзiрлейдi. Заң шығарушы билiк – салықтар жəне шығыстар тура-
лы заң шығарады жəне  бюджет атқарылады. 

Қазiргi  АҚШ-тың бюджеттiк процесi төрт негiзгi заңдармен 
реттеледi:

– Президенттiк бюджет туралы 1921 жылда қабылданған  
жəне 1950 жылдағы түбегейлi өзгерістерге ұшыраған заңы;

– Бюджеттiк бақылау жəне қорларды уақытша тоқтату туралы 
1974 жылғы заңы; 

– бюджеттiк тапшылықты бақылау (1987 жылдың редакция-
сында) балансталған бюджет жəне төтенше шаралар туралы 1985 
жылғы заңы жəне бюджеттік бақылау туралы 1990  жылғы заңы. 

– Бюджеттік процесс шеңберiнде заңнаманың үш параллельді 
жəне өзара байланысты процестер болады. Бiрiншi - кезектi 
қаржы жылына федералды бюджетiнiң жобасының бес негiзгi 
параметрлерi анықталған:

– жаңа бюджеттiк уəкiлеттiктердiң жалпы деңгейi;
– келешек қаржы жылына федералды бюджет бойынша жиын-

тық шығыстардың шамасы;
– келешек қаржы жылына федералды бюджет бойынша жиын-

тық кірістер  соммасы;
 – бюджеттiң оң сальдосы  (немесе дефицит);
 – федералды үкiметінің борыш көлемi.
Бұл көрсеткiштер федералды бюджеттік жобаны бойынша 

конгресстiң екi палаталарын бiрлескен қарарда бекiтедi, кон-
гресс құрайтын процессуалды құжатымен бiрге қосатын негiзгi 
құрылымдық федералды бюджет құрайды. Екi палаталардың жо-
балары бiрлескен қарарда құрылған комитеттер бойынша  бюд-
жет жасалады. Бiрлескен қарарда конгресс тəртібімен бекітедi, 
заңдармен ескерiлген екi палаталардың көпшiлiк  жай дауысы, 
бiрақ заңның күшiне енбейді жəне президенттің қол қоюы та-
лап етпейді, сондықтан президенттiк вето таралмайды. Бiрлескен 
қарарда функционалдық категориялар бойынша федералды 
бюджеттiң құралдарын федералды үкiметтiң негiзгi приоритетті 
қызметтерi бойынша үлестiрiлуі болып саналады. 

Екiншi кезең – бағдарлама немесе қызметтiң түрлерін 
мақұлдау, онда шығындалатын құралдардың шектi көлемiнiң 
анықтауы жəне бағдарламаның мақсаттарының құрастыруы бо-
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лып табылады. Бiрақ қаржы бөлулер  функционалдық категория 
бойынша емес, министрлiктер жəне мекемелер бойынша бөлінеді.

Үшiншi кезең – конгресстегi бюджеттiк процесстiң - қаржыны 
бөлуге арналған комитеттердiң қызметi. Мұндай комитеттердiң 
сенат құрамдарында жəне өкiлдер палатасы қазіргі уақытта 13. 
Олардың құзыры тек қана (конгресстiң қарастыруы бойынша 
шығындар) дискрециялық шығындарға шоғырландырады жəне 
конгресспен тiкелей бақыланады. Дискрециялық шығындар үш 
категорияға бөлшектенедi: қорғаныс, халықаралық қызмет, iшкi 
бағдарламалар.

4. АҚШ-тың салық жүйесі

АҚШ-тың салық жүйесi шамамен 200 жылдай тарихы бар  
жəне нарықтық қатынастардың дамытуына мүмкiндiк туғызады. 
Ол елдің фискальды міндеттерін орындалуы ғана емес, сонымен 
федералды бюджеттi табыстармен, штаттардың бюджетi жəне 
жергiлiктi бюджетпен қамтамасыз етуде. Салықтар - экономиканың 
дамуын реттеуші құралы ретiнде манызды орын алады. АҚШ-тың 
мемлекеттiк экономикалық саясатын iске асырудағы маңызды 
орталық орынды бюджеттiк қаражаттар қозғалысы жəне құру бо-
лып саналады. АҚШ қаржы жүйесiндегi негiзгi буынды федерал-
ды үкiметтiң бюджеттiк тетiгi құрайды. Ірi жəне тұрақты салық 
түсімдері федералды бюджеттерге бағытталады. Оның үлесінде 
табыстар мен шығындар шамамен 70%  алады. 

АҚШ-тың салық жүйесi үш деңгейден тұрады:
– Федералды бюджетке түсетiн  федералды салықтар;
– Штаттардың қабылданған заңдарымен штаттар бюджетіне 

түсетін салықтар  мен алымдар;
– Жергiлiктi бюджетке жиналған салықтық түсімдер.
Американдық салықтардың толық классификациясы сегіз по-

зициядан тұрады:
1) жеке табыс салығы;
2) корпорация табысына салынатын салықтар;
3) əлеуметтік қамтамасыздандыру қорына салықтық аударым-

дар;
4) мұрагерлікке жəне сыйға салынатын салықтар;
5) акциздік алымдар;
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6) кедендік баждар;
7) тұтыну тауарларын бөлшектеп сатуға салынатын салықтар;
8) жылжымайтын жəне қозғалмалы меншікке салынатын са-

лықтар.
Салықтардың алғашқы бес түрлерi барлық денгейде əр түрлi 

пропорцияларда алынады, кедендік баждар тек қана федералды
бюджетке түседі, соңғы екi категориялы салықтары штаттар-
дың жəне жергiлiктi үкімет органдарының салық қызметімен алына -
ды. Салықтардың əрбiр деңгейде  түрлерi 5-кестеде  көрсетіл-
ген.

5-кесте. АҚШ  салық жүйесінің құрылымы жəне құрамы

Федералды салықтар Штат салықтар Жергілікті салықтар

Жеке табыс салығы Жеке табыс салығы Жеке табыс салығы

Корпорация табысына 
салынатын салықтар

Корпорация табысына 
салынатын салықтар

Корпорация табысына 
салынатын салықтар

Əлеуметтік сақтандыру 
салықтар

Акциздер Акциздер Акциздер

Кедендік баждар

Мұрагерлікке жəне сыйға 
салынатын салықтар

Мұрагерлікке жəне сыйға 
салынатын салықтар

Мұрагерлікке жəне сыйға 
салынатын салықтар

Саудаға салынатын 
салықтар

Саудаға салынатын
салықтар

Мүлікке салынатын 
салық

Мүлікке 
салынатын салық

Транспорттық құралдар 
иелеріне салынатын 

салықтар

Транспорттық құралдар 
иелеріне салынатын 

салықтар

Экологиялық салықтар

Құрама штаттардағы қазiргi салық жүйесінің ерекшелігі:
1) прогрессивті салық салу сипаты;
2) салықтық аударымдардың  дискренттілігі;  

5–1540
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3) қолданыстағы салық салынатын ставкаларын жиі заңна-
малық тəртіпте жүйелi өзгерiстердің болуы;

4) табыстар сомасының тендігі; 
5) жалпы үлкен көлемде мақсаттық жеңiлдiктер; 
6) салық алымдарын арқылы əлеуметтiк қорларды қамтамасыз 

ету;
7) жеке табыстардың бекiтiлген ең төменгi деңгейi, салық 

салуға жатпайтындар.
АҚШ-тың федералды салық жүйесі
АҚШ-тың федералды салықтары қазіргі уақытта үш негізгі 

функцияны орындайды:
1) бюджеттік қаражаттарды құрылуының басты көзі ретінде 

шығыс баптарын қаржыландыру; 
2) мемлекеттің экономиканы реттеуші жəне экономикалық 

өсуді ынталандырушы қызметін атқарады;
3) американдық тұрғынның əр түрлi жiктерiнде бар байлықтары  

немесе жалпы алған табыстар көлемiндегi теңсiздiгiнiң кiшiрейтуi 
мақсаттарында ұлттық кірісті қайта бөлуiн тиiмдi құралы.

Федералды бюджет түсімдерінің   негiзгi  бөлiгiн халықтардан 
алынатын жеке табыс салығы (федералды бюджет табысының 
48%) алады. Ол прогрессивті шкала бойынша алынады, мини-
малды табысқа салық салынбайды жəне үш салықтық ставкасы 
қолданады. 

Салықтардың есептеуi шартты үш кезеңнен  алынады:
1-шi кезең: Жалпы жиынтық табысты анықтау үшін бар та-

быстары топтастырылады: еңбекақы; кəсiпкерлiк табыс; зейнет-
ақылар; əлеуметтiк жəрдемақылар жəне жұмыссыздық жəрдем-
ақысы; стипендиялар; алған алименті; сыйлық берулер; жүлделер 
жəне награда; фермер табысы; рента; бағалы қағаздар бойынша 
табыстар; траст операциялары жəне жылжымайтын мүлiк жəне 
тағы басқалар бойынша табыстар.

2-ші кезең: Жалпы табыстарды түзетулер жасау арқылы 
анықталады. Жалпы табысынан федералды заңына сəйкес шеге-
рілетіндерге жататын əр түрлі жеңiлдiктерге: саудалық жəне 
өндiрiстiк шығындар; сату немесе бағалы қағаздары айырбас-
тау операциялары бойынша  шығындары; рента немесе роял-
ти алуға қатысты шығындар; төленген салық жарналары тағы 
басқалар.
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3-ші кезең: Таза табыстың көлемінен жеке жеңiлдiктердi 
шегередi: (барлығына ортақ жеңiлдiк) төлеушiге салық салынбай-
тын минимумы; салық төлеушiнiң əрбiр қарауындағы жанындағы 
салық салынбайтын минимумы; жалғыз тұлға үшiн стандарт-
ты жеңiлдiктер, жанұя басы үшiн; 65 жастан үлкен, мүгедектер 
үшiн қосымша жеңiлдiктер; жаңа тұратын жерiне ауысуы бойын-
ша шығындар; дəрiгерлiк мақсаттарға шығындар; бiлiктiлiктерін 
жоғарылатуға қатысты жəне тағы басқалары. Бұдан басқа қайы-
рымды жарналарда жарналарға азаяды; штаттық үкiмет төленген 
салықтар; жергiлiктi салықтар; штаттар жəне жергiлiктi өзiн-өзi 
басқару органдарының үкiметтерiнiң бағалы қағаздары бойынша 
пайыздары; жылжымайтын мүлiктiң кепiл ақысы дербес парыз-
дар жəне ипотекалық қарыздар бойынша пайыздар.

6-кесте. Жеке табыс салығының ставкасы

Ерлі-зайыптылар,
біріккен

табыстары

Ерлі-зайыпты-
лар,  бөлек 
табыстары

Жалғыз басты 
отбасы

Жалғыз 
басты адам

Салық 
став-

касы,%

0-29 750 0-14 875 0-23 900 0-17 850 15

29 751-71900 14 876-35 950 23 901-61 650 17 851- 3 150 28

71901-149 250 35 951-113 300 61651-123 790 43 151-89 560 33

149 250 жоғары 113 300 жоғары 123 790 жоғары 89 560 жоғары 28

Салық салынатын табыстың деңгейiне байланысты салық 
мөлшерлемесi  15-33% аралығындағы ставкалар қолданады. Жеке 
табыс салығының еңбекақы көзінен есептелінеді.

Корпорациялық табыс салығы 80-90 жылдардың салық ре-
формалар нəтижесінде маңызды өзгерiстерi болды. Бұл салықтың 
фискалдық рөлі жеке табыс салығымен  салыстырғанда төмен 
болып саналады, ол үкiмет тұрақты қарқынды дамытуын қамта-
масыз ету мақсатында  экономикадағы қатынастар жəне пропорция-
ларға ықпалы ету үшiн қолданатын маңызды қаржы құралы. 
Кəсіпкерлік үшін үлкен жеңiлдiктер қарастырған. Мысалы, жедел-
детілген амортизация қолданылу, инвестициялық салымдар, 
ғылыми-зерттеулер жəне тəжірибелі – конструкторлық жұмыстар 
үшін.  Бұл кейбiр шаруашылыққа жеңiлдiктерiн  нөлдік салық ба-
заларын апарады.
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Корпорацияларға салық салу объектісі таза пайдасынан 
салық төлеуi болып табылады,  яғни  жалпы табыстағы салық 
жеңiлдiктерi  қоспағанда. Оның ставкасы прогрессивті түрде 
заңмен бекітілген. 

 7-кесте. Федералды корпорация табысына салынатын 
салықтардың ағымдағы ставкасы

Пайдаға салық салу мөлшері, доллармен Салық ставкасы,

50 000 төмен 15

50 001-75 000 25

75 001-100 000 34

100 001-335 000 39

335 001-10 000 000 34

10 000 001-15 000 000 35

15 000 001-18 333 333 38

18 333 333 жоғары 35

Əлеуметтiк сақтандыруға салықтары - федералды бюджеттiң 
табыстарының көлемі бойынша екiншi мəн ие жəне тұрақты 
өсуде.  Олар кəсіпкерлер мен сақтандырылған тұлғалары бірдей 
ставкамен төленеді: 6,2 % əлеуметтiк қамсыздандыруға (федерал-
ды бюджеттің барлық салық түсімдерін  27% алуда) жəне  1,45% 
тегiн дəрiгерлiк жəрдемге аударылады.  Бұдан басқа жалданба-
лы қызметкерлер жəне жұмыс берушiлер үшiн ставкасы 15,3% 
құрайды.

АҚШ-та екі түрлі  мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру  жүйесі - 
федеральды зейнетақыны сақтандыру жүйесі жəне жұмыссыздық 
бойынша федеральды - штаттық сақтандыру жүйесі қызмет жа-
сайды.

Акциздер.  Акциздердiң рөлі керісінше төмендеуде. Федерал-
ды акциз алымдары тауарларға орнатылған – алкогольді жəне 
темекi бұйымы,   жанармай өнiмге, дизель отыны, қызметтерден 
– жол жəне əуе тасымалдауына, дəрiгерлiк вакциналар жəне 
белсендi препараттар үшiн салынады. Акциздердiң ставкасы екi 
түрде бекiтiлген: тауарлар жəне қызметтердiң бағасына пайызбен 
жəне доллардың  тауарлардың санына, салмағына, көлемiне, со-
нымен бiрге қызметтердiң құныменен анықталады.
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Мұрагерлікке жəне сыйға берілетін мүлікке салынатын  салы-
натын ставкасын 18-55%  аралығындағы төлейдi, ең жоғар ғы
мөлшерлемелер 600 миллион доллардан жоғары болса қолданы-
лады.

Кедендік баждар федералды бюджетте үлесі төменірек. 
Штаттардың салық жүйесі
Америка құрама штаттары 50 штаттардан жəне Федералды 

Колумбия округi, əрбiр өз меншiгіндегі бюджеттерден тұрады. 
Штаттар үкiметiнiң органдары тəуелсiз салық – бюджеттік са-
ясатты жəне өз аумағындағы салықтар жəне алымдар өз ал-
дына енгiзуге құқылы. АҚШ-та конституцияға сəйкес əр штат 
тəуелсіз болып табылады. Осындай мемлекеттік құрылымының  
нəтижесі салықтың саясатының жəне салықтық əкімшілігінің 
орталықтандырылмағаны болып табылады. Меншiктi бюджеттiк 
түсімдер 80% табыстар құрайды, ал 20% федералды субсидия-
лардан (гранттар) тұрады.

Штат бюджеттер табыстары негізгі көзі – саудаға салына-
тын салық, оның үлесі 40% алады. Бұл салықты тұтынушылар 
төлеуді.  Американдық заңдарына сəйкес жалпы саудаға салына-
тын салық объектісі болып  –  əрбір кезеңде айналымдағы тау-
арларды iске асырудан алған жалпы табысына салық салына-
ды, қызметтер көрсеткенге салынады.  Сəн-салтанатты жəне 
өндiрiстiк тағайындалған тауарларға,  заттарға кейбiр тұтынушы 
тауарларға iшiнара салықтар салынады. Əртүрлi штаттарда салық 
мөлшерлерiнiң əрқилы өзгертiлген.  Мысалы, Аляска, Дэлавер, 
Нью-Джерси  штаттарында мүлдем жоқ. Ең төменгі салық став-
касы:   Колорадо и Вайоминг – 3%, Алабама, Луизиана,  Мичи-
ган, Джорджия, Оңтүстік Дакота, Айова – 4, ал ең жоғарғы салық 
ставкалары: Калифорния – 7,25, Иллинойс – 8, Нью-Йорк – 8,25% 
бекітілген.

Штаттар бюджеттерi үшiн маңызды екiншi  орынды  - халықтан 
алынатын жеке табыс салығы болып табылады,  штаттардың кіріс 
көлемін 30% құрайды. Бұл салық түрі 50 штаттың 44-де алына-
ды. Барлық штаттардағы халықтан салық салуды ортақ қағидалар 
бойынша iске асады, алайда, бұл  салығы бойынша берiлетiн 
жеңiлдiктер мөлшерлемесі  əр түрлi болып табылады. Штаттардың 
заң шығару органдары салықтарды өзгерте алады, яғни ол  феде-
ралды салық заңдарына қайшы келмеуі тиіс, штаттардың заңына 
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сəйкес жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары салықтарды өндiрiп 
алуға құқылы. Ең төменгi салық ставкасы 2%, максималды став-
касы - 10%. Əрбiр штатта əр түрлi салық салу объекттерi  бола 
алады.  Бір штатта тұрып жатқан немесе жұмыс орнына тəуелсiз, 
азаматтың штат аумағында табысы немесе басқа  да штаттардан 
алған пайдалары, салық төлеушілердің барлық табысына жеке та-
быс салығы есептейді.

Штат бюджетiн тағы бiр кiрiс көзi  болып - корпорация та-
бысына салынатын салығы болып табылады. Штаттың жалпы 
түсiмдер көлемiндегi оның үлесі 7% құрайды. Бұл салық түрін 
барлық штаттарда қолданады. Көптеген штаттарда пропорцио-
налды салық ставкасын пайдаланылады. 

Сондай-ақ барлық штаттарда мүлік салығын төлейді. Оның 
ставкасы 0,5-5% көлемі арасында өзгертіліп отырады. Бұл салық 
түрін жеке жəне заңды тұлғалар төлейді. Штат бюджетінің жалпы 
салықтық түсіміндегі үлесі шамамен 2% құрайды.

Штатта мұрагерлікке жəне сыйға салық алынады. Штат бюдже -
тінің жалпы салықтық түсіміндегі үлесі шамамен 1% құрайды. 
Көптеген штаттарда мұрагердің табысына салық салынады. 

Штат деңгейінде акциздерден  салық алынады. Тұтынушы-
лар – əрқилы ставкалармен төлейді, оның мөлшері тауарлар мен 
қызмет түріне байланысты. Акциз – сонымен бiрге салық ретінде  
корпорация қазба байлықтар өндеуіне салық салынады: көмiр, 
газ, мұнай, орман. Кейбiр штаттарында мүлiк бойынша салықтың 
орынына қазба байлықтар өндеуіне байланысты орнатылған. 
Ол бұл қорлардың меншiк иелерi төлейдi. Ставка мөлшерлемесі 
3-5%  аралығындағы құрайды. Штаттардың бюджеттерiнің салық 
түсіміндегі көлемiнде осы салықты орташа шамасы 2% құрайды.

 Əрбiр штатта лицензиялық алымдарды төлейдi. Бұл штатта 
заңды тұлғаның осы штат аумағында нақтылы қызмет түрлерiмен 
шұғылдануға құқығы үшін жыл сайын ақы төлейдi. Олардың 
штаттардың жалпы салық түсімдер көлемi шамамен 6% құрайды.

Штат деңгейінде компанияларға  капиталына салық салына-
ды, оның ставкасын 0,75% құрайды.

Жұмыс берушiлер жұмыссыздық бойынша жəрдемақы  
төлемдерді міндетті аударылуы тиіс. Мұндай қорлардың ставка-
лары штаттар бойынша өзгертiледi жəне 2,7-7,5% (бiрiншi 8 млн 
доллар) еңбекақы шегінен алынады.
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Жергілікті басқару органдарының салықтары
АҚШ-тың штаттарымен қатар əкiмшiлiк бiлiмдер ретiнде 

үкiметтiң жергiлiктi органдарының заңдылығымен басқарылатын   
85 мың аудандар кіреді.  Барлық штаттарда графтықтар жəне олар 
шамамен 20 мың муниципалитеттерге бөлiнген. Графтықтар, му-
ниципалитет, тауншиптер (ерекше аймақтық бiлiмдер) өз басқару 
органдары болады жəне  жалпы үкiметтің тағайындалған өз 
қызметтерін сол аймақта көрсетеді. Əрбiр өзiн-өзi басқару орга-
ны өз жеке бюджетін қалыптастыруға, салықтарды ендiруге жəне 
оған түсулерiн қамтамасыз ету бойынша əр түрлi тетіктерді iске 
асыра алады.

Жергілікті басқару органдарынан түсетін салықтардың көлемі 
айтарлықтай көп емес, дегенмен ең маңыздылары: мүлікке салы-
натын салық, жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы,  
саудаға салынатын салық, лицензиялық алымдар жəне  басқа 
салықтар, ағымдағы төлемдер мен үкіметтің жоғары тұрған 
органдарының бюджеттік түсімдері жатады.

Жергiлiктi салықтардың арасында ең үлкен  мəн ие – мүлікке 
салынатын салық алады. Ол федералды деңгейде алынбайды 
жəне тек қана жергiлiктi басқару органдарының басымдығы бо-
лып табылады. Қазiргі уақытта мүлiк бойынша салық штаттар 
жəне үкіметтің жергiлiктi органдарының бюджеттерiнде салық 
түсімдерінің бөлiну қағидасын ұстанады. 

Мүлiк бойынша салықтың үлесі жалпы орташа  көлемі 90-шi 
жылдардың ортасында 30% шамасында немесе жергiлiктi  басқару 
органдарының бюджеттік салықтардан 75% жоғары болды.

Салық жылына бір рет төленеді, көп аумақтарда төлеушiлер 
ол жайында жыл бойы  бөлшектеп төлей алады. Мүлікке салы-
натын салық жеке жəне заңды тұлғалар төлейді. Заңда меншіктің 
жіктеліміне екі топты ажыратылады: жылжымайтын мүлік 
жəне жекеменшік жатады. Жылжымайтын мүлікке жер, ғимарат 
жəне оларды жақсарту мақсатында пайдалану болып табыла-
ды. Жекеменшік  материалдық жəне материалдық емес болады. 
Материалдық жекеменшік – бұл машина жəне құрал-жабдықтар, 
материалды-техникалық  құндылықтар, жиһаз жəне қымбат 
құндылықтар, егін жəне мал жатады. Ал материалды емес – бұл 
акция, облигация, ақша қаражаттары жəне басқалары жатады. 

Мүлiкке салынатын салықты анықтау базасы болып 
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жекеменшiктің құны бағалау болып табылады. Оның анық-
тауымен арнайы ресми бағалаушылар шұғылданады. Барлық 
жағдайлардағы мүлікке салынатын салық нақтылы бағалау 
құнына пайызбен есептелінеді. Салық мөлшерiнiң орташа 
деңгейiн шамамен 2% құрайды. Мүлікке салынатын салықтың 
басты ерекшелігі – ол меншіктің экономикалық жағдайына бай-
ланысты алынады.

Штаттардың тең жартысында – саудаға салынатын жергiлiктi 
салық алынады, саудаға салынатын салық штаттық түсімінің 
қосымшасы болып табылады. Бұл салық түсімдері штаттарда жи-
налады, содан соң  алынған  аумақтарындағы жергiлiктi басқару 
органдарына қайтарылады. Штаттардың салық мөлшерлемелерi 
жергiлiктi салықтардың мөлшерлемесінен төмен жəне 2% ас-
пайды.

Жергiлiктi бюджеттердi тағы бiр кiрiс көзi - ағымдағы төлемдер 
болып табылады. Мысалы, олар жеке жəне заңды тұлғалардан 
нақты тауарлар жəне қызметтерінен алынады, жергілікті басқару 
органдарымен  берiлетiндер яғни  сумен жабдықтау, канализация, 
қоқыстарды тазалау жəне т.б. қызметтері жатады. Салықтардан 
айырмашылығы: ол нақтылы төлеу қабілеттілігіне байланысты 
негізгі пайдасынан төленеді.

Экологиялық салықтар, АҚШ-тың салық жүйесінде 1986 жыл-
ғы реформадан пайда болды. Салықтың басты мақсаты – қоршаған 
ортаны əр түрлі өнеркəсіптің зиянды қалдықтарынан қорғау.

АҚШ-тың жергiлiктi салықтары басқа елдерден салыстырғанда 
дербес рөлдердi ойнайды.

ҚОРЫТЫНДЫ

Құрама штаттармен экономикадағы бүгiнгi жүз жылдықтың 
басы жаңа технологиялық құрылыстың құрылумен белгiледi. 
Барлық шаруашылық салаларын компьютеризациялауды қамтама-
сыздандырды, қолдану принципiн жаңа ақпараттық техноло-
гия лар, бағдарламалық қамтамасыз етудiң құралдарының дина-
микалық жаңартуы, көрсетiлетiн қызметтер саласы  өсу көрсетті. 
Маңызды рөлді  бұл жерде ғылыми-техникалық прогресс ойнай-
ды, өйткені  ол өндiрiс факторлары жиынтық өндiрістің өсуiне  
ықпал етуші жəне тауарлармен қызметтерге қоғамның жаңа 
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қажеттiктерiнiң пайда болуына, шаруашылық кешенiнде мас-
штабты құрылымдық өзгертулерге əкелді.

Мемлекеттiк қаржы жүйесінде маңызды орынды арнайы
қорлар алады, оның дербес қаржы мекемесінің қызметін атқа-
рады. Олар мақсатты бағытталған жиынтық ақша ресурстар қоры 
болып табылады. Қорлардың табыстары көзі – салық жəне салық 
емес түсімдерден қалыптасады жəне федералды бюджеттiң 
қаражаттарынан құралады. Арнайы қорларға:

– əлеуметтiк сақтандыру қорлары - қарттық бойынша, асырау-
шы, денсаулық жоғалтуға байланысты жəне тағы басқалар;

–  шаруашылық өмiрді  реттеу үшiн бағытталған экономикалық 
қорлар: инвестициялық, конъюнктураларды, қайта құру жəне 
дамытуды қоры жəне тағы басқалар. Бұл қордың қаражаттары 
жеке компания жəне мемлекеттік кəсіпорындарға; ғылыми – 
зерттеулер қорларына;  кəсіпорындарда ғылыми – зерттеулерін 
қаржылық қолдау;  құрылыс; сонымен бiрге мемлекеттің ғылыми 
орталықтарын қамтамасыз ету жəне iргелi зерттеулер жүргізу. 

– əскери-саяси қорлар – бұл Президентің қарамағындағы ерек -
ше маңызды резервтер, ол қосымша мақсатты шараларды қаржы-
ландырады.

АҚШ үкiметiнiң бюджетi – үкiметтiң атқарушы жəне заң 
шығару бiрiккен күштерiнiң нəтижесi. Атқарушы үкiмет бюджеттi 
əзiрлейдi. Заң шығарушы билiк  – салықтар жəне шығыстар тура-
лы заң шығарады жəне  бюджет атқарылады. 

Сонымен,АҚШ-тың қаржы жүйесіндегі жүргізілген рефор-
малар алдында қойған мəселелердің бəріне дерлік шешім тапқан 
жоқ, сондықтан да бұл осы күнге дейінгі өзекті мəселенің бірден 
бірі болып қала бермек.
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Семинар сабағының жоспары:

Семинар сабағында АҚШ мемлекетінің штаттарының қаржы 
жүйесі  мəселелері бойынша топтарға бөлініп, сайыс өткізу.

Мақсаты: Қазіргі таңдағы АҚШ мемлекетінің қаржылық 
жағдайын толығымен зерделеу.

1. Қазіргі кездегі АҚШ-тың қаржы жүйесі: буындардың 
құрамы жəне    мінездемесі.

2. АҚШ-тың салық жүйесінің құрылымы: федералды 
салықтардың, штаттардың салықтарының жəне жергілікті 
органдардың алынуын ұйымдастыру.
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3. АҚШ-тың салық реформасының мазмұны жəне мəні.
4. АҚШ-тың бюджет жүйесі жəне бюджет құрылымы. Фе-

дералды    бюджеттің кірісі жəне шығысы.
5. АҚШ-тың бюджет тапшылығы жəне мемлекеттік 

қарызы.
6. АҚШ жергілікті қаржысы ұйымдастыру.
7. Америка қалаларындағы даму бюджетінің мəні.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

2. «АҚШ пен Қазақстанның қаржылық, банктік жəне 
салық жүйелеріне салыстырмалы сипаттама» тақырыбына 
презентация дайындау.

3. Тақырып бойынша келесі сұрақтарға жауап беру:

1. Қазiргi АҚШ экономикасының дамуын сипаттайтын 
серпiндерді келтiрiңiз?

2.Федералды резервтiк жүйенiң құрылымы жəне қызметiнiң 
түрлерi қандай?

3. АҚШ несие жүйесiне қандай институттар кiредi жəне 
олардың мақсаты қандай?

4. АҚШ Бюджеттiк құрылымының ерекшелiктерi қандай?
5. Федералды бюджет шығындарының басымды баптарын 

атаңыз?
6. АҚШ Қаржы жүйесi буындары туралы айтыңыз?
7. Бюджеттiк процессінiң қазiргi күйiн жəне қалыптасу 

кезеңдерiн сипаттаңыз?
8. Федералды бюджет түсімдерін негiзгi салықтарды атаңыз 

жəне оларға қысқаша мiнездемес берiңiз?
9. АҚШ салық жүйесiн құрылымды ашыңыз?
10. АҚШ салықтарының толық классификацияның позиция-

сын атап шық?
11. Штаттардың салық жүйесiнің құрылымы сипаттаңыз?
12. Қандай салықтар жергiлiктi басқару органдарымен алы-

нады?
13. Американдық салық жүйесiнде қандай ерекшеліктерін 

Қазақстанға  қолдануға болады?
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3-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта ры-
на жауап беру:

1. АҚШ жүйесiнде  банктiк түбегейлi рөлдi ойнайтын 
банктерді көрсетiңiз:

a) инвестициялық;
ə) коммерциялық;
б) шетелдiк.
в) мамандандырылған  
г) мемлекеттік

2. Федералды бюджет түсімдердің құрамына жатпайды:
а) жеке табыс салығы; 
ə) акциздер;
б) кедендік баждар;
в) əлеуметтік сақтандыру салықтар;
г) транспорттық құралдар иелеріне салынатын салықтар;

3. АҚШ бюджеттiк жылының мерзімін көрсетiңiз:
a) 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейiн;
ə) 1 қазаннан келесi жылдың 30 қыркүйекке дейiн;
б) 1 сəуiрден келесi жылдың 30 наурызға дейiн;
в) 1 наурыздан келесi жылдың  30 қазанға дейін;
г) 1 қыркүйектің келесi жылдың 30 тамызға дейін. 

4. Штаттардың бюджеттерiнiң табыстарындағы бiрiншi орын-
да орналасады:

а) мүлiк салығы;
ə) жеке табыс салығы;
б) саудаға салынатын салық;
в) мұрагерлікке жəне сыйға салық;
г) корпорация табысына салынатын салық. 

5. Қай салықтың түрі барлық бюджет деңгейінде алынады:
а) экологиялық салықтар;
ə) саудаға салынатын салықтар;
б) кедендік баждар;
в) əлеуметтік сақтандыру салықтар;
г) акциздер.
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6. Қай ғасырда АҚШ жинақ банктерi пайда болды:
а) 19;         ə) 18;            б) 20;         в) 17;            г) 16;

7. АҚШ мемлекеттік қаржы стратегиясын анықтайды:
а) қаржы министрлігі;
ə) бюджеттiк құрылым;
б) президент əкiмшiлiгі;
в) федералды консультациялық кеңесі;
г) федералды штаттар.

8. Ғылыми-зерттеу қорлары не үшiн қолданылады:
а) бұл Президентің қарамағындағы ерекше маңызды резерв-

тер, ол қосымша мақсатты шараларды қаржыландырады;
ə) жеке компания жəне мемлекеттік кəсіпорындарға; ғылыми-

зерттеулер қорларына; кəсіпорындарда ғылыми-зерттеулерін 
қаржылық қолдау;  

б) шаруашылық өмiрді  реттеу үшiн бағытталған;
в) қарттық бойынша, асыраушы, денсаулық жоғалтуға байла-

нысты қорлары;
г) материалдық емес қызметтер үшін.

9. АҚШ-та бюджет жолдауын жəне федералды бюджет жоба-
сын даярлайды

a) бюджет бюросы;
ə) əкімшілік басқармасы;
б) бюджеттің орындалуын бақылау органдары;
в) Қаржы министрлігі:
г) əкімшілік-бюджет басқармасы.

10. АҚШ-тың салық жүйесінің құрылымы
a) федералдық салықтар;
ə) штаттардың салық жүйесі;
б) жергілікті салықтар;
в) федералды салықтар, штаттардың салық жүйесі, жергілікті 

салықтар;
г) федералды салықтар, штаттардың салық жүйесі.
11. АҚШ-тың салық жүйесінің негізгі салықтары
a) жеке табыс салығы;
ə) əлеуметтік қамсыздандыруға салық;
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б) жеке табыс салығы, корпорациялардың пайдасына салық;
в) жеке табыс салығы, əлеуметтік қамсыздандыруға салық;
г) корпорациялардың пайдасына салық.

12. АҚШ-тың бюджеттік процесс тарихы басталды
 a) 1921 жылдан;  в) 1977 жылдан;
 ə) 1979 жылдан;  г) 1936 жылдан.
 б) 1985 жылдан;

13. АҚШ-тың тарихында бас салық реформасы қашан болды
 a) 1970 жылы;  в) 1950 жылы;
 ə) 1990 жылы;  г) 2000 жылы.
 б) 1986 жылы;

14. АҚШ-та қандай салықты енгізудің басты мақсаты – 
қоршаған ортаны 

a) əр түрлі өнеркəсіптің зиянды қалдықтарынан қорғау;
ə) экономикалық салықтар;
б) транспорт құралдарынан алынатын салықтар;
в) жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы;
г) мүлікке салынатын салық экологиялық салық.

15. АҚШ-та қаржыларды басқару жүктелген
а) Қаржы министрлігі;
ə) Ішкі табыстар қызметі;
б) Қаржы министрлігі жəне əкімшілік-бюджет басқармасы;
в) Конгресс;
г) əкімшілік-бюджет басқармасы.

16. АҚШ-та «Салықтар жəне басқа да табыстарға салық салу 
техникасы туралы» Заң қашан қабылданды

а)1988 жылы;  в)1981 жылы;
ə)1990 жылы;  г)1991 жылы.
б)1986 жылы;

17. АҚШ-тағы штат деңгейіндегі салық салынатын объект
а) тауардан жəне қызмет көрсетуден түскен түсім;
ə) тауар;
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б) қызмет көрсетуден түскен түсім;
в) құрал-жабдықтар;
г) тауарлы-материалдық құндылықтар.

18. АҚШ-тың бюджет процесі тарихының 2-ші кезеңі
а) 1921 жылдан 1977 жылға дейін;
ə) 1921 жылдан 1976 жылға дейін;
б) 1921 жылдан 1975 жылға дейін;
в) 1921 жылдан 1974 жылға дейін;
г) 1921 жылдан 1973 жылға дейін.

19. АҚШ-тың мемлекеттік қаржысының осы заманғы жүйесі 
мыналардан тұрады

а) штаттардың қаржы жүйесінен;
ə) жергілікті бөлімдердің қаржы жүйесінен;
б) федерацияның қаржы жүйесінен;
в) арнаулы қорлардан;
г) штаттардың қорлардан.

20. АҚШ-та жергілікті  қаржылар құрамына кіретін бюджеттер:
а) штаттар бюджеті;
ə) графтықтар бюджеті;
б) жергілікті муниципалды бюджетттері;
в) тауншип бюджеттері;
г) штаттар, графтықтар, муниципалитет, тауншип.

21. АҚШ-тың салық жүйесінің құрылымы:
а) федералды салықтар;
ə) штаттардың салық жүйесі; 
б) жергілікті салықтар;
в) федералды салықтар, штаттардың салық жүйесі, жергілікті 

салықтар;
г) федералды салықтар, штаттардың салық жүйесі.

22. АҚШ-тың федералды салық жүйесінің негізгі салықтары:
а) жеке табыс салығы;
ə) əлеуметтік қамсыздандыруға салық;
б) корпорациялардың пайдасына салық;
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в) жеке табыс салығы, корпорациялардың пайдасына салық;
г) жеке табыс салығы, əлеуметтік қамсыздандыруға салық.

23. АҚШ-тың мемлекеттік қаржысының осы заманғы жүйесі 
мыналардан тұрады:

а) федерацияның қаржы жүйесінен; 
ə) штаттардың қаржы жүйесінен;
б) жергілікті бөлімдердің қаржы жүйесінен;
в) арнаулы қорлардан;
г) осы жоғарғы барлық айтылғандардан.

24. АҚШ-тың қаржы жүйесінен негізгі орынды алады:
а) федерацияның қаржы жүйесі;
ə) штаттардың қаржы жүйесі;
б) жергілікті органдардың қаржы жүйесі;
в) арнаулы қорлар;
г) саяси қорлар.

25. Қорғаныс шығындары халықаралық істердің, федераль-
ды мемлекеттік шығындары сияқты жалпы ұлттық мəні бар 
шығындар АҚШ-та қандай органдарға бекітілген?

а) федералдық органдарға; 
ə) штаттарға;
б) муниципалитеттерге;
в) салық қызметі органдарына;
г) арнаулы қорларға.

26. АҚШ-тың бюджеті мынадай жүйе арқылы реттеледі:
а) зейнеткерлер жарнасы арқылы;
ə) дотация мен арнайы ақша бөлу арқылы;
б) салық түсімдер арқылы;
в) салық емес түсімдер арқылы;
г) мемлекеттік займдар.

27. АҚШ-тың бюджеттік құрылым (процесі) тарихы басталады:
а) 1921жылдан;  в) 1976 жылдан;
ə) 1979 жылдан;  г) 2000 жылдан.
б) 1999 жылдан; 
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28. АҚШ-тың тарихында бас салық реформасы қашан болды?
а) 1986 жылы;  в) 1970 жылы;
ə) 1950 жылы;  г) дұрыс жауабы жоқ.
б) 1990 жылы;

29. АҚШ-тың біртұтас жалпы өнімді анықтауға мыналар 
қосылады:

а) барлық алынған түсім;
ə) еңбекақы;
б) кəсіпкерлік шаруашылықтан түскен түсім;
в) зейнетақы мен жəрдем ақша;
г) құнды қағаздан түскен түсім.

30. АҚШ штаттарының негізгі табыс көздерінің бірі болып 
мыналар есептеледі:

а) сатудан түсетін салық; 
ə) федералды салық салығы;
б) кеден бажы;
в) жан-жақты акциз;
г) мүлік салығы.

6–1540
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ТӨРТІНШІ ТАҚЫРЫП
КАНАДАНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ

Дəрістің мəн-мəтіні
Мақсаты: жалпы Канада елінің экономикалық жағдайына 

шолу, əлемде алатын орны мен ерекшелігін анықтау, сондай-
ақ қаржы жүйесінің жалпы құрамына кіретін мыналарды: бюд-
жет, салық, банк жүйесін анықтау жəне олардың Канада еліндегі 
ерекшеліктерін анықтап, зерттеп білу. 

Дəріс жоспары:
1. Канада мемлекетінің жалпы экономикалық жағдайы.
2. Канаданың қаржы жүйесі.
3. Канаданың əлеуметтік сала жүйесі.
4. Канаданың салық жүйесі.

Негізгі түсініктер: ЖІӨ, экспорт, федералдық, бюджет 
жүйесі, акциздер, бюджеттік процесс, банк жүйесі, білім жүйесі, 
салық жүйесі, корпоративті салық, қосылған құн салығы, 
жеке табыс салығы, салық базасы, салық ставкасы, жергілікті, 
профенциялық.

Тақырыптың мазмұны. Канада – Солтүстік Америка-
да орналасқан мемлекет. Британ Ынтымағының құрамына 
кіреді. Солт. Американың солт. бөлігін жəне Ванкувер, Ко-
ролева Шарлотта, Ньюфаундленд, Кейп-Бретон, Антикости, 
Принс-Эдуард аралдарын, Канаданың арктикалық архипелагін 
алып жатыр. Оңтүстігінде жəне солт. батысында АҚШ-пен 
шектеседі. Солтүстігі – Солт. Мұзды мұхит, Батысы – Тынық 
мұхит, шығысы – Атлант мұхиты. Территориясының ауда-
ны 9 984 670 шаршы км.. Оның ішінде құрлықтың жері 9 093 
507 шаршы км., сулы жері 891 163 шаршы км.. Канаданың 
территориясының басым бөлігі жазықтық болып келеді.
Канада жерінің аумағы бойынша (суларымен қосқанда) əлемде 
екінші орынды иеленеді, ал Солтүстік Америка материгінде ең 
үлкен ел болып табылады. 2006 жылы жүргізілген санақтың 
нəтижесі бойынша Канада халқының саны 31 612 897 адамды 
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құраған. Негізінен, халықтың басым бөлігі иммигранттардың 
есебінен артып отырған. Канадалық халықтың этникалық құрамы 
жағынан ағылшындар алғашқы орында (21%), одан кейінгі орын-
дарда француздар (15,8), шотландықтар (15,2%), ирландықтар 
(13,9%), немістер (10,2%), итальяндар (5%), қытайлар (3,9%) 
жəне украиндар (3,6%). Бұлардан бөлек канадалық абориген-
дер де бар. Олардың үлес салмағы 3,6% болады. Қазіргі кездегі 
деректер бойынша Канада халқының саны 34 миллионға жет-
кен. Канаданың жері ұлан-байтақ болғанымен, халықтың орна-
ласу тығыздығы бойынша ең төменгі көрсеткішке ие елдердің 
қатарына кіреді. Халықтың орналасу тығыздығының орташа 
көрсеткіші: бір шаршы км-ге 3,3 адамнан ғана келеді. Халық көп 
орналасқан аймақ ретінде Оңтүстік Квебек Сити қаласында жəне 
Виндзор қаласында көптеп шоғырланған. Оның себептерінің 
бірі ретінде бұл аймақтағы түрліше индустрия салаларының да-
муын айтуға болады.  Қала халқы 77,9% (1996). Ресми тілдері – 
ағылшын жəне француз тілі. Тұрғындары христиан дінінің като-
лик жəне протестант тармағын ұстанады. Канада парламенті – 
монархия. Британ достастығына кіретін федерация болғандықтан 
Ұлыбритания королі (королевасы) формальды түрде  мемлекет 
басшысы болып табылады (1952 жылдан – Елизавета ІІ). Ол Ка-
нада примьер-министрінің ұсынысымен 5 жыл сайын генерал-
губернатор тағайындайды. Жоғары заң шығарушы орган – екі 
палатадан (Сенат пен Қауымдар палатасы) тұратын парламент. 
Сенат мүшелерін премьер-министрдің ұсынысымен генерал-
губернатор тағайындайды. Үкіметі премьер-министр басқарады 
(1997 жылдан – Жан Кретьен). Оған өте кең құқықтар берілген. 
Ол – Қарулы Күштердің Бас қолбасшысы. Ел əкімшілігі жағынан 
10 провинция мен 3 территориядан тұрады. Астанасы – Отта-
ва қаласы, ақшасы – Канада доллары.    
 Канада халқының əл-ауқаты жағдайы жағынан əлемдегі ең 
алдыңғы қатарлы елдердің бірі. Канада əлемнің дамыған «Үлкен 
сегіздік» елдерінің қатарына кіреді, «Экономикалық əріптестік 
жəне даму халықаралық ұйымының» мүшесі болып табыла-
ды. АҚШ-қа қарағанда Канаданың экономикалық «күші» аздап 
төмендеу. Есесіне, көптеген Батыс Еуропа елдерінікінен жоғары. 
Канада əлемдік сауда айналымы жағынан алғашқы ондыққа 
кіреді. Елдің басты импорттайтын тауарлары АҚШ, Ұлы Бри-
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тания жəне Жапония елдеріне тасымалданады. 2008 жылғы 
Канаданың импорттаған тауарларынан түскен ақшасы $442.9 
млрд. болады. Оның ішінде $280.8 млрд. АҚШ-тан, $11.7 млрд. 
Жапониядан жəне $11.3 млрд. қаржы Ұлы Британиядан түскен. 
2009 жылғы қазан айындағы деректерге сай, елдегі орташа 
жұмыссыздық көрсеткіші 8,6% болған. 2008 жылы Канаданың 
мемлекеттік қарызы Үлкен сегіздік елдерінің арасындағы ең 
төмен көрсеткішті көрсеткен. Канаданың экономикалық секто-
рын үлкен жетістікке жеткізіп отырған тау-кен өндірісі, мұнай-газ 
саласы, ауылшаруашылық саласы жəне қызмет көрсету салалары 
болып саналады. Жұмысшылардың ¾ бөлігі осы қызмет көрсету 
саласында жұмыспен қамтылған. Бидай мен астық тұқымдас 
дақылдарды үнемі шет елдерге сатып отырады. Елдің солтүстік 
аймақтарында ауыл шаруашылығы климаттық жағдайларға бай-
ланысты дамымаған. Экспортының 81%-ы АҚШ-қа шығарылады 
жəне негізінен автомобильдер, құрал-саймандар, ағаш өнімдері, 
қағаз, шикі мұнай, табиғи газ, аллюминий, мұнай мен тас көмір 
өнімдері, бидай өнімдерінен тұрады. Импорттың  76,3%-ы АҚШ-
тан əкелінеді жəне негізінен автомобильдер, жолаушылар вагон-
дары, компьютерлер, телекоммуникация құралдары, азық-түлік 
өнімдерінен тұрады. Халқының 73,1%-ы тұтыну салаларын-
да, 22,8%-ы өнеркəсіп, 4,1%-ы ауыл шаруашылығында жұмыс 
істейді. Жерінің 4,9%-ы ауыл шаруашылығына пайдаланылады, 
астық өнімдері өсіріледі жəне мал шаруашылығы жақсы дамыған. 
Негізгі  сауда серіктестіктері: АҚШ, Батыс Еуропа Елдері, Жа-
пония, Қытай, Мексика, Оңтүстік Корея елдері мен Қазақстан 
арасындағы дипломатиялық  байланыс 1992 жылы 10 сəуірден  
бастап орнатылды. 1996 жылы 25 қыркүйекте 2 жақты салықтан 
босату жөнінде конвенцияға қол қойылды.  Қазақстанда 30-ға 
жуық компаниялар жұмыс істейді. Оның ішінде ірілері «Харри-
кейн Кумкойль», «СНС – Левалин Интернэшил» мұнай-газ сала-
ларында, «КАМЕКО», «Уран Эрц» уран экспорты жөнінде, «Ве-
стерн комбайн», СП «Аквест» ауыл шаруашылығында тағы да 
сол сияқты. Сонымен қатар ғылым мен мамандар алмасу салала-
рында да көптеген келісімдер бар.

Елдің табиғат байлықтары мол: мұнай, табиғи газ, көмір, мыс 
(əлемде 3-орында), никель (2-орын), қорғасын (5-орын), цинк 
(əлемде 1-орында), темір, алтын, уран, т.б. Мырыш пен уран, 
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сондай-ақ, алтын, никель сынды бағалы металлдар Канадада 
көптеп өндіріледі. Алмаз өндіруден əлемде екінші орын алады. 
Оңтүстік Онтарио мен Квебек провинцияларында автокөлік жа-
сау мен əуе жəне ғарыштық техникалар индустриясы дамыған.

Орман жəне ағаш өңдеу шаруашылығы бойынша Канада 
əлемде үшінші орынды иеленеді (Ресей мен Бразилиядан кейін). 
Мемлекеттің жартысынан астам территориясының көлемін ор-
мандар алады. Бұл өз кезегінде елге ағаштарды қайта өңдеу 
нəтижесінде жоғары сапалы қағаздар алуға мүмкіндік береді. 
Соның салдарынан Канада əлемдегі ең ірі қағаз бен қағаз 
өнімдерін өндіруші жəне экспорттаушы елдің бірі болып табы-
лады. Канаданың ормандары қағаз өндірісінен басқа құрылыста 
кеңінен қолданысқа ие.  

Канаданың тек 7% жер аумағы ауыл шаруашылығына жарам-
ды болып келеді. Бірақ бұл өз кезегінде Канаданың əлемдегі ең 
ірі ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізушілердің бірі болуына 
кедергі болмайды. Ауыл шаруашылығы өнімдерінен басқа Кана-
да сонымен қатар балық жəне теңіз өнімдерін де экспорттайды.

Мұнда химия өнеркəсібі де өте жақсы дамыған. Оның ішінде 
синтетикалық каучук, минералды тыңайтқыштар, пластмасса жа-
сау, резина өнімдерін жасау қарқынды дамуда. 

Канаданың төл валютасы – канадалық доллар (CAD). 5, 10, 
20, 50 жəне 100 долларлық купюралар бар. Монеталары 1, 5, 10, 
25 центтік жəне 1-2 долларлық болып шығарылады.

Канадада 6−7 жастан бастап 15−16 жасқа дейін мектеп-
терде білім алу міндеті бар. Ол үшін мемлекеттік қаржыға осы 
процесті іске асыру мақсатында қыруар қаржы бөлінеді. Кве-
бек провинциясында кейбір колледждер де мемлекет тарапынан 
қаржыландырылатын болғандықтан, оқу ақысы айтарлықтай 
қымбат емес. Канадада білім берудің бірыңғай мемлекеттік 
жүйесі жоқ. Əр провинция өзінің жеке білім беру жүйесін 
құрады. Мұнысына қарамастан, барлығы орталық үкімет тарапы-
нан қаржыландырылады. Жыл сайынғы мемлекеттің жұмсайтын 
қаржыларының 20% білім беру саласына тиесілі. Жоғарғы оқу 
орындарындағы студенттердің оқу ақысын өтеуі үшін мемле-
кет тарапынан қаржылай көмек көрсетіледі. Студенттер мемле-
кеттен төменгі пайыздық көрсеткішпен несие ала алады. Про-
винцияларда да осыған ұқсас студенттерді қолдау жүйелері бар.
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Канада үкіметі 2000-2010 жылдар аралығында мемлекеттік 
білім беру гранттарын тағайындады. Осы бағдарлама аясында 
100 мың студент мемлекет тарапынан жыл сайын 3000 доллар 
сомасындағы шəкіртақыны алады. Шəкіртақы бес жылға дейін 
беріледі. Канаданың білім беру саласына жұмсайтын қаржысы 
жан басына шаққанда əлемдегі ең жоғарғы көрсеткішке жетеді. 
Халықтың білімінің жақсы болуы елдің атағы мен ол елде 
интеллектің бағаланатындығына дəлел бола алады.

Канадада табыс салығы туралы бірінші əскери Заң 1917 
жылы елдің бірінші дүниежүзілік соғыстағы шығындарын 
қаржыландыру мақсатында қабылданды. 1948 жылы табыс 
салығы туралы Заң қабылданып, 1972 жылы оған маңызды 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 1981 жылы салық салу 
саласында үлкен реформалар жүргізу жобаланған Үкімет 
бағдарламасы қабылданды. Нəтижесінде 1988 жылы реформаның 
бірінші кезеңі табыс салығына байланысты өткізілді. Бұл ре-
форма нышандары жағынан 1986 жылы өткізілген АҚШ ре-
формасына ұқсас болды. Ол реформа бюджеттің негізгі кіріс 
көзін құрайтын табыс салығы мен пайдаға салынатын салыққа 
қатысты көптеген өзгерістерді қамтыды. Осы реформаның нəти-
жесінде осыған дейін федералдық деңгейде қолданылған та-
быс салығының он ставкасының орнына үш салық ставка-
сы енгізілді; көптеген салық жеңілдіктері салық разрядтары-
на ауыстырылды; экономиканың əр түрлі саласы үшін салық 
ауырт палығы оңайлатылды, провинциялық деңгейдегі табыс 
салығына ставка тағайындау жергілікті орындарға берілді, т.с.с.
Канаданың салық жүйесі үш деңгейден тұрады:

– Федералдық (мемлекеттік бюджет кірісінің 48 пайызын 
құрайды);

– Профенциялық (мемлекеттік бюджет кірісінің 42 пайызын 
құрайды);

– Жергілікті (мемлекеттік бюджет кірісінің 10 пайызын 
құрайды). 

– Федералдық бюджет кірісінің басым бөлігін халықтан алына-
тын табыс салығы, əлеуметтік сақтандыру қорына салық құрайды. 
Одан кейін федералдық Үкімет дотация түрінде салықтық түсім-
дерді провинциялар арасында бөледі. Провинциялық кірістердің 
негізгі бөлігі:

– сатуға салынатын салық;
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– корпорация табысына салынатын салық;
– акциздер;
– мұра мен сыйға салынатын салық тəрізді көздерден құра-

лады.Жергілікті бюджеттің кірісі негізінен мүлікке салынатын 
салық пен кəсіпкерлікке салынатын салықтан тұрады.Бұл елде 
салықтық реттеудің нақты жүйесі қалыптасқан. Салық саясатын 
Қаржы министрлігінің бюджеттік саясат жəне экономикалық тал-
дау бөлімі жасайды. Салықтардың уақытылы жəне толық көлемде 
бюджетке түсуіне Ұлттық кіріс министрлігі қадағалау жасай-
ды. Салыққа қатысты туындайтын даулы мəселелер Салық соты 
деңгейінде шешіледі. Салық саласына қатысты мəселелердің 
құқықтық негізін «кіріске (табыс) салынатын салық туралы», 
«Жұмыссыздықтан сақтандыру туралы», тəрізді заңдар мен 
заңнамалық актілер құрайды. Халық тура жəне жанама салықтар 
төлейді. Тура салықтарға табыс салығы, капитал өсіміне салы-
натын салық, жылжымайтын мүлікке салынатын салық, отын 
салығы, т.б. жатады. Салықтардың көпшілігі федералдық жəне 
провинция деңгейінде төленеді.

Канаданың сымсыз байланыс өнеркəсібі телерадио хабар-
лар тарату жəне негізінен сымсыз байланыс жабдықтары үшін
қондырғыларды жаппай өндірумен айналысатын компаниялар дан 
құралады. Оның өнімдері тарату жəне қабылдау антенналары -
нан, кабелді теледидар қондырғыларынан, GPS спутникті жал-
пы позициялау жүйесіне арналған қондырғылардан, пейджер -
лерден, ұялы телефондардан, спутникті қондырғылардан, ұялы
байланыс қондырғыларынан, сондай-ақ телерадио хабарла-
рын таратуға арналған студиялық жəне хабарлар тарату қондыр-
ғыларынан тұрады. Сымсыз технологиялар саласында Канада 
ұялы қондырғылар, ақпарат таратуға арналған ұялы құрылғылар, 
қолданушылардың түпкілікті құрылғылары (СРЕ), бағдарламалық 
анықталатын байланыс құрылғылары (SDR) жəне сымсыз кең 
жолақты байланыс құрылғылары (WiMAX) сияқты шешуші сала-
ларда танымал болды. Accenture компаниясының есебіне сəйкес, 
Канада электрондық сервистердің даму деңгейі бойынша əлемде 
бірінші орынды алып отыр. IТ-технологиялардың көмегімен Ка-
нада азаматтарына көрсетілетін қызметтердің сапасын артты-
ру тапсырмасы ел үкіметі қызметінің ең маңызды бағыты бо-
лып саналады. Бағдарламалық құжаттарда Канада үкіметінің 
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ресми мақсаты мынадай сипатта тұжырымдалған: «елдің кез 
келген нүктесінен кез келген уақытта онлайн режимде үкімет 
органдарының ақпараты мен қызметтерін қолдануға қол жеткізу 
мүмкіндігі бар, өз азаматтарымен тығыз байланысқан үкімет 
ретінде бүкіл əлемге танымал болу». 1994 жылы Қазынашылық 
Секретариаты (Treasury Board Secretariat) негіз болатын құжатты 
жариялады: «Ақпараттық технологияларды қолданумен үкімет 
қызметін жаңғырту жоспары» (Blueprint for Renewing Government 
Services using Information Technology). Ал 1999 жылы Канада 
үкіметі 2004 жылға дейін үкіметтің барлық қызметтерін Интер-
нет арқылы көрсетуді қамтамасыз ету міндетін қабылдады. Ка-
надада орталық үкіметтің IТ бюджеті 1999 жəне 2000 жылдары 
3 млрд. долл. құрады, ол жалпы орталық бюджеттің 2%-ын жəне 
1,9%-ын құрады. 1994 жылы электрондық сервистерді дамыту 
тұжырымдамасын жариялағаннан кейін, ірі IТ-жобаларды басқару 
мен іске асыруда елеулі проблемалар туындады. Ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар саласында жобаларды жо-
спарлау жəне басқару − Enhanced Management Framework (EMF) 
ортақ əдістемесі енгізілді. EMF құру мен енгізудің мақсаты 
ірі IТ жобаларды іске асыруда көмек көрсету жəне табысты 
жобалардың пайызын арттыру болды. EMF тұжырымдамасы 
жобаның техникалық шешімінің қойылған бизнес-міндеттерге 
сəйкес болуына қол жеткізуге жəне жобаларды бюджет шегінде, 
мерзімінде жəне толық қызметтік мүмкіндіктермен іске асыруға 
бағытталған. Өзінің даму шамасы бойынша EMF, сондай-ақ 
неғұрлым əлеуетті жобаларды іріктеуге жəне іске асырылатын 
жобалардың ұйымның өзгеретін бизнес мақсаттарына сəйкестігін 
үнемі бақылауға бағытталған жобалар портфелін басқарудың 
процедураларын жəне тетіктерін қоса бастады.

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазіргі кезеңде Канаданың IТ дамуындағы басымдықтар мы-
налар болып табылады:

1. Канаданы əлемдік электрондық сауда орталығына айналды-
ру жəне экономикада электрондық сауданы қолдануға əрекеттесу; 

2. жеке жəне сауда ақпаратын қорғау жəне электрондық қол-
таң баны мойындау мақсатында заңнаманы өңдеу; 
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3. мектептер мен кітапханалардың жоғары жылдамдықты 
ақпараттық торапқа қол жетімділігін кеңейту, Канадада 
мультимедия-контентті жəне БҚ өндірісін ынталандыру. 

4. Үкіметтік ақпаратты жəне қызметтерді интернет арқылы 
ұсынуды дамыту.

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:

1. Мировая экономика, Колатилов Н.Г., 1999ж.
2. «Финансовые системы Северной Америки», Долговязова 

Д.Е.,Мировая экономика, 2010ж.
3. «Налоговая система стран Северной Америки», Белоузов А.А.., 

Экономический взгляд,2010ж.
4. www.google.kz  
5. Кучеров И.И. Налоговое администрирование и борьба с уклоне-

нием от уплаты налогов в Канаде // Налоговый вестник. - 2002. - № 12. 
-С. 136-140.

Семинар сабағының жоспары

Семинар сабағын «дөңгелек үстел» түрінде өткізуге жос-
парланған, дискуссия, сұрақ-жауап жəне т.б. ұйымдастыру əдіс-
тері арқылы жүргізілуі тиіс.

 
Мақсаты: Канада мемлекетінің жалпы экономикалық 

жағдайына баға беру. Ол үшін келесі сұрақтар қарастырылады:
1. Канаданың қаржы-несие жүйесі: түсінігі жəне құрылымы.
2. Канаданың банктік жəне салық жүйесінің ерекшеліктері.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру.

2. Өткен тақырып бойынша 20 сөзден кем емес кроссворд 
құру.

3. Осы тақырып бойынша ребус құрастыру, слайд-шоу 
жасау.

10-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
ры на жауап беру.
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1. Канаданың салық жүйесі неше деңгейден құралған?
a) 4          b) 3          c) 2           d) 5             e) 6

2. Халықтан алынатын табыс салығы, əлеуметтік сақтандыру 
қорына салық Канаданың салық жүйесінің қай деңгейін құрайды?

a) жергілікті  d) орталық
b) федералдық  e) республикалық
c) профенциялық

3. Канада электрондық сервистердің даму деңгейі бойынша 
əлемде нешінші орынды иеленеді?

a) екінші   d) бірінші               c) төртінші
b) үшінші   e) бесінші

4. Жыл сайынғы мемлекеттің жұмсайтын қаржыларының 
қанша %-ы білім беру саласына тиесілі?

a) 30         b) 25       c) 15       d) 40       e) 20

5. Елдің басты импорттайтын тауарлары қай елдерден  тасы-
малданады?

a) АҚШ, Мексика
b) АҚШ, Ұлыбритания, Жапония
c) АҚШ, Ұлыбритания, Қытай
d) АҚШ, Мексика, Қытай
e) АҚШ, Жапония, Мексика

6. Канда экспортының 81%-ы қай мемлекетке шығарылады?
a) АҚШ   d) Мексика       c) Ұлыбритания
b) Жапония  e) Қытай

7. Канаданың жер аумағының қанша %-ы ауыл шаруашылы-
ғына жарамды болып келеді?

a) 8               b) 9          c) 7          d) 10          e) 12

8. Канада мен Қазақстан арасындағы дипломатиялық  байла-
ныс қай жылдан   бастап орнатылды?

a) 1992жылы 17 сəуір  d) 1994 жылы 10 сəуір
b) 1993 жылы 10 сəуір  e) 1992 жылы 10 сəуір
c) 1991 жылы 17 сəуір
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9. Жергілікті бюджеттің кірісі негізінен қандай салықтардан 
тұрады?

a) мүлік салығы, кəсіпкерлікке салынатын салық
b) кəсіпкерлікке салынатын салық, акциздер
c) сатуға салынатын салық, корпорация табысына салынатын 

салық
d) мүлік салығы, сатуға салынатын салық
e) корпорация табысына салынатын салық, акциздер

10. Орман жəне ағаш өңдеу шаруашылығы бойынша Канада 
əлемде нешінші орынды иеленеді?

a) бірінші   d) үшінші
b) екінші   e) тоғызыншы
c) төртінші

11. Канадалықта жұмыс iстейдi:
a) орталықсыздандырған үш баспалдақты жүйе;
b) орталықтандырылған жүйе;
c) орталықсыздандырған екi сатылық салық жүйе.
d) орталықсыздандырған бір сатылық салық жүйе.
e) орталықтандырылмаған жүйе.

12. Канадада салық өндiрулер федералды деңгейде басты 
рөлді ойнайды:

a) жанама салықтар;
b) халық табыстарынан  тiкелей салықтар;
c) корпорациялардың табыстарынан тiкелей салықтар.
d) тiкелей салықтар;
e) корпорациялардың табыстарынан жанама салықтар;

13. Канадалық өкiметiнiң органдарының жергiлiктi табыста-
ры жартылай қалыптасады:

a) жергiлiктi жанама салықтардан;
b) мүлiктiк салықтардан;
c) тұрғындардың табыс салықтарынан;
d) жергiлiктi тікелей салықтардан;
e) барлық салықтардан.
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14. Провинциал табыс салықтарының жиынын жүзеге асы-
рады:

a) федералды салық қызметі азаматтармен декларацияға қо-
сылған табыс туралы мəліметтер негізінде;

b) федералды қаржы мекемесi азаматтармен декларацияға 
қосылған табыс туралы мəліметтер негізінде;

c) федералды салық қызметі бөгде көзден алынған мəлiметтер 
негiзiнде;

d) Барлығы жүзеге асырады.

15. Канадалықта ең төменгi салық салынбайтын  табыс 
орнатылған:

a) 1 мың долларларды көлемінде
b) 2 мың долларларды көлемінде
c) орнатылмаған
d) 3 мың долларларды көлемінде
e) 5 мың долларларды көлемінде

16. Декларацияны толтырылуы жəне салық органына берілуі 
керек:

a) 1 тамызға дейiн  d) 1тамыздан кейін
b) 30 сəуiрге дейiн  e) 30шілдеден кейін
c) 30 шiлдеге дейiн

17. Канададағы қаржы жылы:
a) 1 сəуiрде басталады жəне 31 наурызда бiтедi
b) 1 тамыз басталады жəне 30 шiлдеде бiтедi
c) 1 қаңтарды басталады жəне 31 желтоқсанда бiтедi
d) 1 тамыз басталады жəне 31 шiлдеде бiтедi
e) 1 қаңтарды басталады жəне 30 желтоқсанда бiтедi

18. Зейнетақы жарналарының төлеулерiнен қызметкерлер 
босатылған:

a) жылына 3,5 мың доллардан кем алмайтындар 
b) белгілі жасқа келген соң зейнетақы алғысы келмейтіндер
c) қазіргі уақытта тұрақты жұмыс істемейтіндер
d) қазіргі уақытта тұрақты жұмыс істейтіндер
e) жылына 4,5 мың доллардан кем алмайтындар 
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19 .Тауарларға жəне (GST) қызметтiң федералды салығы:
a) кəсiпорын жұмыс орындарының санынан сүйене төлейдi
b) жалақы бойынша түпкi тұтынушы-жеке тұлға 15% төлер 

едi
c) жалақы бойынша түпкi тұтынушы 7% төлейдi
d) жалақы бойынша түпкi тұтынушы 14% төлейдi
e) жалақы бойынша түпкi тұтынушы-жеке тұлға 8% төлер едi

20. Корпорациялардың табыстарына федералды салық:
a) ерiксiз берiлген пайданың негiзiнде корпорациялармен 

төленедi;
b) корпорациялармен  жыл сайын ұсынылатын қаржы есептеу 

нəтижелерiнiң негізінде төленеді  
c) корпорацияның құрылтайшылары, пропорционалдық ак-

ция еншiсiне жарлық капиталда төленеді.
d) дұрыс жауап жоқ

21. Канаданың салық қызметі қалай аталады?
a) Кеден жəне табыс жөніндегі агенттік
b) Ішкі табыс қызметі
c) Канаданың салық қызметі
d) Сыртқы табыс қызметі
e) Салық қызметі

22.Канадада салықтық бақылаудың үш түрі бар:
a) Сырттай, абақтылы (камералық), барушы.
b) Абақтылы, барушы.
c) Құжаттамалық, сырттай.
d) Сырттай, абақтылы.
e) Барушы.

23.Салық бұзушылықтар мен азаматтарға əлеуметтік кепілдік 
мəселелері сот жүйесі мен органы __________аталады

a) Канада үкіметі жанындағы салықтық даулар агенттігі
b) Салық соты
c) Арбитраждық сот
d) Дұрыс жауап жоқ
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24. Үлкен компаниялар мен корпорациялардың  тексерісі 
жүргізіледі:

a) бір уақытта, жасалған тексеріс бағдарламасына байланы-
сты координацияланады

b) Канаданың барлық аумағында бір уақытта жəне орталықтан 
координацияланады

c) Салық қызметінің тексеріс жұмыстарының күнтізбесіне 
байланысты орындарында

d) Канаданың барлық аумағында орталықтан координацияла-
нады

e) жасалған тексеріс бағдарламасына байланысты координа-
цияланады

25. Тексерісті жалғастыру үшін кең тараған декларация таңдау 
əдісі: 

a)  Жоспарланған əдіс
b) «Айырмашылық параметрі» əдісі
c)  Кездейсоқ таңдау əдісі
d) Барлық əдіс
e) Жоспарланған əдіс жəне кездейсоқ таңдау əдісі
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БЕСІНШІ ТАҚЫРЫП
ГЕРМАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ

Дəрістің мəн-мəтіні

Мақсаты: Германия мемлекетінің экономикалық жағдайын 
қарастыру, талдау, қаржылық көрсеткіштерін зерделеу.

Дəріс жоспары:  
1. Бюджеттiк процесс жəне қаржы бақылауы.
2. Федералды бюджеттiң табыстары
3. Арнайы үкiмет қорлары.
4. Германия салық жүйесi, оның қалыптасуы жəне дамыту

Негізгі түсініктер: қор биржасы, инвестор, қаржылық саясат, 
мемлекеттік қаржылар, ұлттық экономика құрылымы, сақтандыру 
қорлары, қор нарығы

Тақырыптың мазмұны: ГФР əлемнiң бастаушы держа-
валары санына кiредi. Түбегейлi экономикалық жəне ғылыми-
техникалық əлеуетке ие болғандықтан, ол АҚШ жəне Жапониядан 
кейiн үшiншi орында орналасады,  өнеркəсiптiк өндiрiстiң көлемi 
бойынша тауарлар жəне қызметтердiң бас экспортшысы болып 
табылады. Германия соңғы жыл капиталдарды халықаралық 
миграциядағы өз қатысуын едəуiр үлкейттi жəне ең iрi импорт-
тар жəне капиталдың экспортшыларының бiрiне айналып кеттi. 
ФРГ өңделетiн өнеркəсiп, ұлттық табыстағы еңбек өнiмдiлiгiн 
деңгей бойынша əр адамға шаққанда əлемнiң бастаушы елдерi 
тағы басқалар АҚШ-тан озады.

Экономикалық реттеу жəне əлеуметтiк саясаттың заттық 
негiзiн ғана анықтаған  емес, үкiмдi өкiлдiгi жəне мемлекеттiк 
басқарудың əртүрлi деңгейлерiнiң жауапкершiлiгiнiң баланс 
жасалған бөлiнуiн қамтамасыз етедi жəне, өзi федерацияның 
құрылымы нақ ол болғандықтан, мемлекеттiк қаржы салаларын-
да  федерациялық мемлекетте  ерекше маңызды орынды алады.

Құрастыру жəне қаржы Германия жүйесiнiң қызмет етуінің 
тəжiрибесі бiздiң ел үшiн осы кезеңдегі  мүддесi ұсынылады. 
Германдық қаржы жүйесiнiң зерттеуi сондықтан орынды.  
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Ресей мемлекеттiк қаржы салаларындағы  құрылымда  кейбiр 
оның сəттерінің  қолдануы болуы мүмкiн.

Осы тақырыптың  мақсаты  Федерациялық  Германия рес-
публикасының қаржы жүйесiнiң қарастыруы болып табылады. 
Ол үшiн қаржы жүйесiнiң барлық буындары қаралады.

ГФР-нің  қаржы жүйесiнiң мiнездемесi. Федералды бюджет 
бұл қаржы жүйесiнiң бас буыны.

Қаржы жүйесi – бұл осы қоғамдық-экономикалық форма-
ция шеңберiндегі  қазiргi қаржы қатынастарының жиынтығы; 
мемлекеттiң қаржы мекемелерiнiң жүйесінде  тар мағынада.

ГФР қаржы жүйесi еңбек бойынша федералды бюджет, 
16 жер ден, қауымдардың бюджетi, арнайы үкiмет жəне бюд-
жеттен тыс қорлар, (Бундесбан ) Федералды темiр жол жəне 
(Бундес пост) Федералды поштаның қаражаттары, мемлекеттiк 
кəсiпорындар, əлеуметтiк сақтандыру, федералды мекеменiң 
органдарын  қосады. Барлық ел қаржы округтерiне бөлiнген. Фе-
дерациялар жəне жерлер бюджеттерiмен бюджеттiң аралығында 
байланыстыратын буын жоғарғы қаржы дирекциялары болып та-
былады. Олар бiрнеше қаржы округтерiн бiрлестiредi.

Формальды жағынан алғанда бюджет жүйесiнiң  барлық бу-
ындары автономды, басқаша айтқанда бюджеттердi өз алды-
на құрап, өндiрiп алады, жиындар мен салықтарды жинайды, 
олардың юрисдикция түсiп қалатын функциялардың орындауына 
құралдарды тұтынады.

1. Бюджеттiк процесс жəне қаржы бақылауы

Бюджет құрылымы ГФР-дің қаржы жүйесiнiң бас буыны 
болып есептеледі, бюджеттiк процесс мемлекеттiң федерация-
лық сипатына сəйкес келедi. Мемлекеттiк бюджетке əкiмшiлiк 
басқарудың үш деңгейлерiнiң өткiзуден тыс табыстары мен
шығындары қосылады – (орталық бюджет) федерация, (аймақ -
тық бюджеттер) жерлер, жəне (жергiлiктi бюджеттер) қа-
уымдар. (мерзiмiн ұзартылған) құрама мемлекеттiк бюджет 
табыстарды қосу жəне (жəрдемақылар, дотациялар) аралық 
бюджеттiк трансферттердiң шегермеге барлық үш деңгейлердiң 
бюджеттерiнiң шығындары жолымен пайда болады. Мемлекеттiк 
бюджетке 1974 жылдан əлеуметтiк сақтандыру қорының құралы 
жəне əлеуметтiк қамсыздандырулар қосылады.
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ГФР-дің бюджеттiк жылы күнтізбелікке  дəл келедi. Федерал-
ды бюджеттi (парламентпен) бундестагпен бекидi. Құрастыру, 
бекiту жəне федералды бюджеттi орындау күтiлетiн өткiзуден  
басқа  табыстар мен шығындардың бюджеттiк жоспарындағы 
анықтау жəне бюджеттiк есепке алуды жүргiзу, бюджеттi орын-
дауды нақты шағылысуды ескередi.

Мекеменiң жəне министрлiктiң орталық бюджетiн құрастыру 
кезеңдерiнде қаржы министрлiгiне келесi жылдың шамамен 9 
айын алып шамаланған шығындар сметаларын бағыттайды. Бол-
жанатын табыстардың негiзiнде қаражат министрлiгi бюджеттiң 
шығыс бөлiгiн айқындайды жəне федералды үкiметке бекiтуге бюд-
жет жобасын алып бередi. Бюджет жобасының министрлiктерiнiң 
мақұлданған кабинетiмен заң шығару органдарында бекiтуге 
бағытталады. Бюджет бастапқыда үш апталар iшiнде қаралатын 
(бундесрат) Парламентте жоғарғы палатаға бағытталады. (бун-
дестаг) Парламент оны бюджет туралы заң жобасының бундес-
ратын төменгi палатасына бағыттайды. Бюджет түзетулерiнiң 
Парламент палаталарында бiрлерiнiң енгiзуi, ол жағдайда 
қайтадан қарастыруға қайтарылады, үкiметтiң басшысымен заң 
жобасының бундестагтi заң жобасының қабылдануларынан кейiн 
қол қойылады жəне заң болып қалыптасады.

Сондай тiзбектер мен  сол мерзiмдерде жерлер  жəне 
қауымдардың бюджет жобаларының қорытындысы  жасалады. 
Дегенмен Федералды үкiмет үстiрт жерлердің  қаражаттарын 
тексеруге құқығы болмаса да, жерлер өз жер қауымдарының  
бюджеттерiне мұндай бақылау орнатуы керек. Жерлердің 
бюджеттерi бiр жылға ландтагтермен бекидi, бiрақ ұзақ мерзiмнен 
астамға кейде есептелiне алады. Салықтарды бiр қалыпты түсетiн, 
жер кассалық үзiлудiң жамылғылары үшiн байланысты қысқа 
мерзiмдi заемдердi шығаруға құқығы болады. Заемдерге барлық 
өзге жағдайларында  арнайы  рұқсатқа жүгінуі керек.

Мемлекеттiк қаражат төңiрегін  ГФР-дің жоғарғы бақылау ор-
ганы федералды есептiк палата болып табылады. Бюджеттi орын-
дау туралы есептеу нəтижесi парламентке жəне есептiк палата-
ны қаражат министрлiгiмен қорытынды жасалып бағытталады. 
Бюджеттi орындау туралы заңды парламенттiң есептiк 
палатасының шешiмдерiнен кейiн бекiтедi.

ГФР  бюджет саясат экономикалық саясаттың бiр мақсаттарына 
7–1540
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бағынады жəне табыс пен мемлекеттiк бюджеттiң шығын 
бабының құралдары жəне құрастырудың əдiстерiнiң оның iске 
асыруының тетiгi болып келеді.

2. Федералды бюджеттiң табыстары

Мемлекеттiк бюджеттiң табыстарының құрастыруы – бұл
үлкен реттейтiн процесс, ол «мемлекеттік квота» сияқты 
көрсеткiштiң экономикасы үшiн мұндай маңыздылығын анық-
тайды. Басында 80-шi жылдардың ГФР-ге мемлекет ҰЖӨ (əлеу-
меттiк сақтандыруды қорды қоса) мемлекеттiк бюджет арқылы 
жартылай қайта бөлдi.

Табыстарының құрастыруларын анықтауы бойынша қаржы 
каналдарының жүйесiне қазынасына заңды  жəне заңды емес 
тұлғалардың қаржылық құйылымдары кіреді. Бұл жерде ерекше 
рөлдi салық саясатына беруге болады, ол бюджеттік саясаттың 
ең маңызды iшкi жүйесі болып табылады. Салық түсiмдерi 
бюджеттiң 4/5 барлық табыстарын құрайды, жəне де 2/3 салық 
түсiмiнде (табыс немесе еңбекақыға салық, корпорация, 
кəсiпшiлiк) салықтар салымынан есебiнен қалыптасады. Əр түрлi 
деңгейлердiң бюджеттерiндегi олардың еншiсi дегенмен əртүрлi. 
Федерациялар, оның бөлімдері қауымдарының бюджеттiк табы-
старында сəйкесiнше құрайды 9/10 ; 7/10 жəне 1/3 құрайды. 

Салықтар ГФР-де экономикалық өсу қарқынына ынталанды-
ру капитал бөлiндiсін жинақтау құралы ретінде  қолданылады. 
Қоғамдық капиталды жинақталудың шарттарының салықтық 
реттеуi экономиканың мемлекеттiк реттеуiнiң негiзгi аспаптары-
ның бiрi болып табылады.  Салықпен реттеудiң басты əдiстерiне 
жататындар:

1) салық өндiрудi ортақ деңгейдiң төмендеу немесе жоғары-
латуы ;

2) кəсiпорындардың жеделдетiлген амортизациясы капита-
лының жүйесі;

3) инвестициядағы салық жеңiлдiктерi;
4) түрлi арнайы салық жеңiлдiктерi iскер ынталандыратын 

жеке салаларда немесе өлкелердегі белсендiлiк.
Федерация (сыраға салықтан басқа) тұтыну жəне сақтандыру 

бажына, сонымен бiрге барлық кеден баждары спирт – арақ 
бұйымдары, барлық салықтарға салықты толық салады. Бiрлескен 
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салықтар: табыс салығы – федерация - 42, 5%, жер - 42, 5%, 
қауым - 15% корпорациядағы салығы – федерация - 50%, жер - 
50% айналым мөлшерiне салық - федерация - 65%, жер - 35%-ды 
құрайды.

ГФР-дің  салық жүйесіне жанама салықтар қосады. Салық-
тардың негiзгi төлеушiлері болып  жұмысшылар жəне қызмет-
шiлер болып табылады. Олардың еншiсiне 70%-дай шақты бар-
лық салық түсiмдерiнiң дəл келедi. Салық салымы тек қана
федералды салықтармен шектелмейдi. Ол əлеуметтiк сақтандыруға 
жəне жергiлiктi салықтармен жарналармен толықтырады.

ГФР-дің салық жүйесінде  табыс салығына үлкен көңіл 
бөлінеді, олар салық түсiмдерiнiң 1/3 ортақ сомасын асады. Осы 
салықпен болатын табыстар барлық азаматтарға салынады. Та-
быс салығы салықтың екi түрiн қосады: еңбекақы жəне капитал 
салыққа салық. Табыс салығының ең төменгi жалақысы - 19%, 
жоғарысы – (оны 1990 жылға дейiн 56% құрады) 53%. Капитал-
дан табыстарына салық мөлшерлемесi - 25%.

Заңды тұлғалардың салымы корпорациядағы салығы арқылы 
өндiрiп алады. Корпорациясындағы салық мөлшерлемесi бөлiнбе-
ген пайда үшiн - 50% бөлiнген пайда.  Бiртұтас еуропалық iшкi 
нарықтың жұмыс жасаулары дəл қазiр бағытта барлық елдерде - 
Еуропалық одақ мүшелерiнде бiркелкi мөлшерлемен жүргiзiледi: 
ең төменгi - өлшемде 30%, жоғары - 40%. 

Кəсiпшiлiк салықтармен нəтижелеріне емес салынатын, 
заңды жəне заңды емес тұлғалардың қызметі емес, капитал 
жəне кəсiпорын табыстарын, шаруашылық iстейтiн субъектіге 
қосады. Кəсiпшiлiк салық корпорация салығының төлеуiне дейiн 
пайданың үлестiрiлуiнде алынады. Салықтың төлемi жалақыларға 
екi-екiден iске асады: кəсiпшiлiк салық жəне негiзгi капиталдың 
0, 2% баланстық құнының 5% сомалары.

Жер салығымен кəсiпорындардың жер телiмi, орман шаруа-
шылығы, ауылшаруашылық қоныстар салады. Бұл салықтың 
жалақаларын диапазоны 0, 6%, 1%-ке толқиды.  Жалақы келе сі-
лер  ден тұрады: негiзгi жалақы қаржы мекеме орнатылатын, жəне 
жергiлiктi қаражаттардың күйiмен анықталатын тиiстi қауымның 
үстемелерi.

Көлiк құралдарын салынатын салық мотоциклдер, жеңіл жəне 
жүк таситын автокөлiктерге иелері төлеп қояды. 
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ГФР-дің жанама айналым салықтарына (мұнай өнiмi, темекi, 
кофеге) жеке акциздер, импорттың айналымы мөлшерiне салығы, 
нақты монополия жəне кеден бажынан қосылған құнға салық, 
жер салықтары жатады. ҚҚС жанама салықтардың арасында ба-
сты орында алады. Оның еншiсiне 43% шақты барлық елiнде жа-
нама салық түсiмдерi дəл келедi.

ҚҚС тауарлар жəне қызметтердiң тұтынуын дербес жəне 
мемлекеттiк саладағы түпкi тұтынушы салынады. ҚҚС-тың екi 
жалақыларын қолданылады: (14% ) ортақ жəне (7% ) жеңiлдiктiсi. 

Монополистiк капиталға үлкен жеңiлдiктер ҚҚС салым-
да жеткiзiлiп берiледi. Бiрiншiден, ҚҚС пайдадан оның салы-
мынан алынбайды. Екiншiден, экспортқа ауылшаруашылық 
өнiмі, шикiзаттың жабдықтаулары жəне қосалқы материалда-
ры, тауарлардың басқаға бiр серiктестiгiнен, тауарлар жеңiлдiктi 
жалақы бойынша салынады.

Тауарлардың қатары ҚҚС-тын тысқары жеке акциздер-
мен салынады. Бұл акциздер тұтынуға салықтармен мемлекет-
ке түседі жəне елде жанама салықтардың екiншi топтары болып 
табылады. Тұтынуға салықтардың дара салмақтарының жанама 
салықтардың сомасында 40% асады. 

Маңызды жанама салықтардың сандарына кеден бажы да жа-
тады. Экспорттық тауарлар да, импорттық та оларға салынады. 
Кеден баждарының салық түсiмдерiнiң сомасындағы меншiктi 
салмақты 3% шақты құрайды.

ГФР-де (проценттi баждар) адвалорлы қоланылатын елдердiң 
санына жатады. Кеден тарифы жұмыс iстейтiн ГФР-ге тауардың 
елдің байланысты тегiнiң бөлшектенедi.

ГФР-де бұдан басқа импорттық салық  болады. Олар  өндiрiсi 
елдерiндегi экспорт жеңiлдiктерлерiмен тасылатын тауарларға 
салынады.

Мұндай германдық құқық үшiн баж дəстүрі бойынша тө-
лемдердiң салықтарымен мойындайды. Баж мемлекеттiк қыз-
меттер немесе мекемелермен жеке пайдалануға, жиындар алы-
нады – нақтылы топтың мүдде көрсететiн ұйымға мүмкiндiктер 
береді.

Сөзсiз мемлекет аралық салық – шiркеу салығы болып табы-
лады. Орталық үкiмет шiркеу салығы ретiнде сөзсiз орнатауға 
ынта бiлдiрдi, католик шiркеуiнiң қолдауымен уəдесiн алды. 
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«Экологиялық салық» тура айтқанда, жер салығына қосымша 
болып табылған, оны енгiзуге апарып, табиғи ортасының сақтауға 
деген қамқорлығы.

Соңғы жылдарда саяси оқиғалары елдiң салық заңы тарап-
тармен айналып өтпедi: 1991 жылдың наурызында бұрынғы
ГДР-дің құлауы үлкен масштабпен жобалардың қаржылан-
дыруларына бағытталатын ынтымастыққа үстеме енгiзiлдi. 

Салық түсiмдерiнiң орталық бюджеттiң табыстарынан басқа 
мемлекеттiк кəсiпорындар жəне рента төлемдерiнiң экономикалық 
қызметiнен пайдалардан қалыптасады. Табыстардың бабын 
бұл ГФР-дiң орталық банкiнiң көп миллиард пайдалары үнемi 
қосылады. Бiрнеше аз мəн берiлген мемлекетаралық қарыздарда 
проценттi төлеулердi алады, капиталға араласудағы табыстары, 
сонымен бiрге бұл қатысуларды iске асырудан құрайды.

Табыстардың теңестiруiнiң мақсатқа жетулерi жаһандану 
тұрғыда салық жүйенi сатылы құрылымымен қызмет көрсетедi. 
Бюджеттiк табыстардың құрастыруындағы үлкен рөлді салықта-
ры – «Жалпы» (бiрлескен ) түсу орын алатын табыс, корпора-
ция, ҚҚС – (тiк теңестiру) өкiметтiң үш деңгейлерi бюджеттердiң 
арасындағы тиiстi пропорцияларда жiктеледi.

 3. Арнайы үкiмет қорлары

Арнайы қорлар – ГФР-дiң қаржы жүйесiнiң маңызды буыны. 
Бұл қорлар көлем бойынша екiншi орында, елдiң мемлекеттiк 
бюджетiнен кейiн тұрады. Оларды ара-арасындағыларды басқы 
орын жеке сақтандыру түрі қамтитын автономды қорлардың 
үлкен санынан тұратын əлеуметтiк сақтандыру қоры болып келеді, 
бұған уақытша еңбек етуге мүгедектiк бойынша сақтандырудың 
қорлары, жұмыссыздықтың жағдайына, қайғылы жағдайлардан 
сақтану қорлары кіреді.

Əлеуметтiк сақтандыруды бəрiмiзге ортақ қорлар табыстардың 
шоғырландыру жүйесi болып табылады. Қорлардың құралдары 
арқасында үш негіз құрастырады: федералды бюджеттен бөлiп 
шығарулар, кəсiпкерлер жəне мемлекеттiк жəрдемақылардың 
жарналары. Ең үлкен еншiнi кəсiпкерлердiң бөлiп шығаруларынан 
құралады.
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Əлеуметтiк сақтандырудың қорлары жұмыс жəне қызметшiлер, 
тұлғалардың  зейнетақысы сақтандыруын қайғылы жағдайлардан 
сақтандыру, ауруды жағдай, зейнетақы  сақтандырулары қосы лады. 

Түбегейлi салықтардан басқа əлеуметтiк сақтандыруда жарна-
лар ерекше орын алады. Бұл жарналар қарттық, ауру жəне 
дағдарыстың жағдайына ұжымдық қолдауда қаржылай-эконо-
микалық негiздері болып табылады. Федерацияның негiзгi заңына 
сəйкес əлеуметтiк сақтандырудың төңiрегiдегi бəсекелес заң 
шығару құзыры, жұмыссыздықты сақтандыруды қоса алады. Де-
мек, əлеуметтiк мұқтаждықтарды жабу үшiн бұл арнайы ақша 
қорының реттеуiн құқықтар əлеуметтiк сақтандыру бойынша 
салықтарды енгiзу үшiн əлеуметтiк сақтандыруды қаржыландыру 
үшiн  қолданылады. Сонымен, мемлекеттің əлеуметтiк қызмет 
болатын түрлерiнiң тағы басқа түрлерi  барлық қоғам  мас-
штабтарда мемлекеттiк бюджет арқасында салықтар есебiнен 
қаржыландырады.

Германияда зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі қарттық-
тағы азаматтардың  қамтамасыз етудi қаржыландыруының екi
жүйе ле рiнiң тiркесiнде болады: қайта таратушы жəне жинақта-
ғыш. Бұл жүйелер «үш деңгейлі жүйе»  деп аталады. 

Ең алдымен, бiрiншiсi - (негiзiнде 80% шақты барлық 
зейнетақы төлемдердi қайта таратушы əдiспен қаржыландырады) 
– жалдау бойынша барлық қызметкерлердi сөзсiз зейнетақылық 
сақтандыруын қамтиды. Қайта таратушы жүйе зейнетақылардың 
төлеуiнде  (зейнетақы сақтандыруының мекемесi) сақтандырудың 
зейнетақы қорына түсулердi қолданылатын бейнелейдi.  Герма-
нияда бұл түсулермен қамсыздандырылған тұлғалар жəне жұмыс 
берушiлердiң сақтандыру жарнасы, сонымен бiрге мемлекеттiң 
дотациялары болып табылады. Зейнетақы егде адамның дұрыс 
өмiр деңгейiнiң қамтамасыз етулерi үшiн жеткiлiктi бюджет қажет. 
Екiншi кəсiпорын қорларынан зейнетақымен қамсыздандырудың 
үш деңгейлерi де жəне жинақталудың бөлiндiлерi де, жинақтағыш 
əдiстермен қаржыландырады.

Жұмыссыздық бойынша сақтандыру жəне төлеулер феде-
ралды мекемелерiмен iске асады. Сақтандыру бөлiп, жұмыс 
жəне қызметшiлердiң олардың табыстарынан тəуелсiз екені 
үшiн шығарылады. Жұмыссыздар жас шамасы, мiндеттеменiң 
бар болуынан стаждың ортақ еңбек салмағынан тəуелдi бола-
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тын оқу құралы соңғы еңбекақының өлшемдерiнен байланы-
сты. Жұмыссыздықты сақтандырудан «алынуы», яғни, жұмыс-
сыздық бойынша төлеулердi алады. Мұндай төлеудi өлшем 
- 58%, жұмыссыздар үшiн балаларсыз - 56% балалы-шағалы 
жұмыссыздар үшiн құрайды. Жұмыссыздық бойынша төлеулердi 
қаржыландыру қаржысының арқасында федералды бюджет iске 
асырады.

Елдер қаржы жүйесiне Орталық үкiметтiң ұйғарымы болатын 
бюджеттен тыс қорлар кiредi: теңестiрудi қор мақсаттық қорлар 
тағы басқалар, еуропалық экономиканың дамудың қоры үлкен 
орын алады.

Теңестiрудi қоры соғыстан зардап щеккен  «Тұрғынға көмек 
көрсету» мақсатымен жасалды.

Қордың құрылымы 2-3% бағалау құны дүние кəсiпкерлердiң 
жарналар өлшемнен тұрады. Кəсiпкерлердiң жарналары 
өнiмнiң шығарылатыны оның бағаларға қосылуы жəне оның 
тұтынушыларына тиесiлi болады. Сонымен бiрге қор заемдердiң 
эмиссиясынан федералды жəне жергiлiктi бюджеттерден дотаци-
ялар, сонымен бiрге көмек көрсетумен толықтырылады.

Еуропалық экономиканың дамудың қоры «Маршал жоспа-
ры» американдық əсермен байланысты екiншi əлемдiк соғыстан 
кейiн жасалған. Қорға бұл жоспар бойынша ГФР-дің қойылатын 
тауарлардың iске асыруының жанында құрастыратын баламалы 
есептерден құралдарын бөлiп шығарды. Бұл қордан құралдар 
жеңiлдiктi пайыз бойынша жедел жəне ұзақ мерзiмдi қарыздардың 
берулерiне бағытталады. Олардың iшiненен ГФР-ге  заемдер бой-
ынша кепiлдiктер беріліп тұрады, демек оны дамитын елдерге 
көмектiң түрiнде жеткiзiлiп берiледi. Бұл қордың шығындар сме-
тасын жəне табыстарын парламент бекiтеді жəне қарастырады, 
жыл сайын қорытынды жасалынады.

ГФР-дiң басқа арнайы қорларының құралдары экономикалық 
қиындықтардың мерзiмдерiнде шаруашылық салаға көмек 
көрсету үшiн үкiметтi пайдалана алады.

4. Германия салық жүйесi, оның қалыптасуы жəне дамыту

Германия  мемлекеттерінiң айрықша құзыретiмен барлық 
негiзгi тiкелей салықтары империяның 1871 жылындағы 
деңгейінде қалды. Құқық империялары тұтыну жөнiнде тек қана 
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кеден бажы жəне жалпы империялық салықтары орнатуға тапсыр-
ды: темекi, сыра, арақты, қант, тұз. Баждар жəне акциздердi кеден 
алымдарды құқықтың бекiтуi, ортақ экономикалық кеңiстiктiң жа-
сауын бастады. Табиғи, ортақ шығындардың қаржыландырулары 
үшiн бұл табылмады. Құралдардың көзiмен жеке бөлімдердің 
адам басына салықтық сипат алған жарналары пошталық жəне те-
леграф мекемесiнен табыстары  болып тұрды. Өте қажеттiктердi 
жабу үшiн заемдерді қолдану мүмкiндiгi ескерiлдi.

Жеке мемлекеттердiң жүйелi жарналары олардан маңызды 
тəуелдiлiктерге империяға шарт қойды. Бұл Германия салық 
жүйелерiн дамыту жолын анықтады. Тоқсаныншы жылдарда 
бағалы қағаз, вексель, ойнайтын карта, 1906 жылдағы елтаңба 
жиындары енгiзiлдi, 1913 жылда салық - мүлiк салығы жəне 
дүниенiң өсуiне салық бiр уақытта қалыптасты. 1916 жылдан 
Германия  салық өндiруде түзу белсене мүмкiндiктi пайдалан-
ды, жанама салық өндiру дамытты, өйткенi баждар жəне акциз-
дер əскери ұтылумен сабақтас шығындарды жабуларға жетпеді. 
Германия 1918 жылының шiлдесiнде жалақы бойынша айналым 
мөлшерiне салық бастапқыда 0,5% енгiздi. Ол қосылған, немесе 
қайта жасалынған, меншiктiң салық өндiру өтпелі деңгейде өмiр 
сүрдi, тек қана алпысыншы жылдарда ие болып қалды.

Салық өндiрулер Империялық ережелердiң бекiтуi 1919 
жылының желтоқсанында, Эрцбергермен қаржы министрлiгiмен 
игерiлген. Осы кезден бастап ең iрi салық реформасы басталды. 
Ұлы бiрiншi дүниежүзілік соғыстың нəтижесінде экономикалық 
жəне əлеуметтiк зардап пайда болған қаржы қиындықтарын 
салық өндiрудiң төңiрегiн орталықтануды күшейтуге келтiрдi. 
Веймардың республикасында тəуелсiз салықтардың барлық 
түрлерiн түсуін тексеретiн бiртұтас қаржы басқаруы жасалды. 
Бұл қаржы басқарулары 1945 жылдың мамырына дейiн жұмыс 
iстедi. 

Соғыстан кейiн Германияда заң шығару мемлекеттiк есеп-
тер федерациямен жəне оның құрамына кiретiн бөлімдердің 
арасындағы жiктелуi керек болатынын анықталған. Бұл федера-
ция жəне жер туралы орындаудың жанында өз функцияларының 
пайда болатын бөлек шығынға ұшырайтын; федерация жəне жер-
лер өз бюджеттiк құрылымы сұрақтарында дербес.

Сақтаушылармен федералды мемлекетпен жəне бөлімдермен 
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қатар нақтылы қоғамдық – əлеуметтiк функциялар жергiлiктi 
бюджет ие болатын қауымдарда билік жүргізеді. Салық 
заңындағы позицияның негізгілерiне федерациялар жатады. 
Германия салық жүйесi басқарудың барлық үш деңгейлерiнiң 
қаржыландыруының қамтамасыз етулерi үшiн, сонымен бiрге 
өте iрi көздер бiрден үш немесе екi бюджеттi қалыптастырғанын 
сайып келгенде құрастырады. Осылай, жеке тұлғалармен табыс 
салығы төмендегідей жiктеледi: 42.5% түсулер тиiстi жердi фе-
дералды бюджет, 42.5%-шi бюджетке жəне 15%-шi жергiлiктi 
бюджеттердi бағытталады. Корпорациядағы салық федерал-
ды жəне жер бюджеттерiнiң арасындағы пропорцияда 50%ға 
жiктеледi. Кəсiпкерлiкке салық жергiлiктi басқару органдары-
мен алынады, бiрақ оларға жартысы болып бөлінеді, екiншi жар-
ты федералды жəне жер бюджеттерiнде қайта санайды. Сонымен 
бiрге қосылған құнға салық үш бюджеттер бойынша жiктеледi.

Ол реттейтiн кiрiс көзiмен қызмет көрсететiндiгiнен, бұл 
салықтың үлестiрiлуiнiң байланыстары тiптен əр түрлi болуға 
жəне уақыт өткенде өзгере алады.

ҚОРЫТЫНДЫ

Германияда мемлекеттiк кəсiпорындар тиiмсiз салаларға 
жатады, сондықтан бұл кəсiпорындар жие шығынды жəне 
қаржысының арқасында федералды бюджеттiң өз шығындарын 
жабады.

Мекеменiң жəне министрлiктiң орталық бюджетiн құрастыру 
кезеңдерiнде қаржы министрлiгiне келесi жылдың шамамен 
9 айын алып шамаланған шығындар сметаларын бағыттайды. 
Болжалынатын табыстардың негiзiнде қаражат министрлiгi 
бюджеттiң шығыс бөлiгiн айқындайды жəне федералды үкiметке 
бекiтуге бюджет жобасын алып бередi. Бюджет жобасының 
министрлiктерiнiң мақұлданған кабинетiмен заң шығару орган-
дарында бекiтуге бағытталады. Бюджет бастапқыда үш апталар 
iшiнде қаралатын (бундесрат) Парламентте жоғарғы палатаға 
бағытталады. (бундестаг) Парламент оны бюджет туралы заң 
жобасының бундесратын төменгi палатасына бағыттайды. Бюд-
жет түзетулерiнiң Парламент палаталарында бiрлерiнiң енгiзуi, 
ол жағдайда қайтадан қарастыруға қайтарылады. үкiметтiң бас-
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шысымен заң жобасының бундестагтi заң жобасының қабыл-
дануларынан кейiн қол қойылады жəне заң болып қалыптасады.

Сондай тiзбектер мен  сол мерзiмдерде жерлер  жəне 
қауымдардың бюджет жобаларының қорытындысы  жасалады. 
Дегенмен Федералды үкiмет үстiрт жерлердің  қаражаттарын 
тексеруге құқығы болмаса да, жерлер өз жер қауымдарының  
бюджеттерiне мұндай бақылау орнатуы керек. Жерлердің 
бюджеттерi бiр жылға ландтагтермен бекидi, бiрақ ұзақ мерзiмнен 
астамға кейде есептелiне алады. Салықтарды бiр қалыпты түсетiн, 
жер кассалық үзiлудiң жамылғылары үшiн байланысты қысқа 
мерзiмдi заемдердi шығаруға құқығы болады. Заемдерге барлық 
өзге жағдайларында  арнайы  рұқсатқа жүгінуі керек.

Мемлекеттiк қаражаттардың төңiректерiндегi ГФР-дің жо-
ғарғы бақылау органы федералды есептiк палата болып табы-
лады. Бюджеттi орындау туралы есептеу нəтижесi парламентке 
жəне есептiк палатаны қаражат министрлiгiмен қорытынды жаса-
лып бағытталады. Бюджеттi орындау туралы заңды парламенттiң 
есептiк палатасының шешiмдерiнен кейiн бекiтедi.

Казіргі таңда Германияның қаржы жүйесi əлеуметтiк на-
рықтық экономиканың үкiмет саясатына əбден сəйкес келедi, 
сайып келгенде халықтың дұрыс өмiр сүрулерінде əлеуметтiк 
қамсыздандырудың орны ерекше. Бүгінде Германияда салық 
ісін ұйымдастыру барысында əділеттілік, алу, жинау бойын-
ша шығынды аз ету, теңдік, қосарлы салуды болдырмау сияқты 
қағидалар берік сақталады.
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Семинар сабағының жоспары

Семинар сабағына ауызша жауап беру, сұрақ-жауап, Германия 
мемлекетінің бюджет жүйесі туралы пікір-таласты дебат түрінде 
өткізу жəне т.б. 

Мақсаты: Германия мемлекетінің қаржы жүйесінің буында-
рына сипаттама беру. Ол үшін семинар сабағында тақырып бой-
ынша келесі сұрақтардың мəнін ашу керек:
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1. Қазіргі Германияның экономикалық жəне саяси жағдайы.
2. Германия «экономикалық жағдайының» мазмұны жəне фак-

торлары.
3. Германияның қаржы жүйесінің құрамы жəне мінездемесі.
4.  Германияның бюджеттік жүйесі жəне бюджеттік құрылымы.
5. Германияның салық жүйесі: құрамы жəне ерекшелігі.
6. Салық реформалары, олардың мазмұны жəне мəні.
7. Қазіргі таңдағы қаржы саясатының пробламалеры жəне 

мақсаттары.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Фискалды федерализм: ГФР тəжірибесі. Жергілікті 
қаржылар түсінігі жəне маңызы. Жергілікті бюджеттердің 
кірістері мен шығыстары.

2. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

3. Өткен тақырып бойынша глоссарий құру (5-10 
анықтама) 

4. Қазіргі кезеңдегі Германияның қаржылық саясатының 
негізгі мəселелері мен тапсырмалары жөнінде конспект жазу;

5. «Қазақстан жəне Германия: қаржы жүйелерінің даму 
мəселелері жəне келешегі» атты жоба бойынша жұмыс жасау.

4-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақтары-
на жауап беру:

1. ГФР-дың  мемлекттік өндірісі қандай салаға кіреді?
а) рентабельдік  б) шығынды
ə) рентабельдік емес в) табысты

2. ГФР-дың мемлекеттік қаржылық жүйесінің басты буыны
а) арнайы қорлар  б) бюджет
ə) салық жүйесі  в) жалпы мемлекеттік қаржы

3. ГФР-дың мемлекеттік қаржы саласының жоғарғы қадағалау 
органы кім?

а) Қаржы министрлігі
ə) салық органы
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б) Федералдық Үкімет
в) Федералдық Санақ палатасы

4. Мемлекеттік өндірістік кəсіпорындардың негізін не 
қалайды?

а) Акционерлік қоғамдар  б) жеке компаниялар
ə) концерндер   в) ЖШС

5.  Мемлекеттік қаражаттардың көп бөлігі қайда шығындалады?
а) əлеуметтік қамтамасыз ету
ə) инфрақұрылым
б) бюджеттің тапшылығын жабу
в) қорғаныс

6. Мемлекеттік облигациялардың кім негізгі қарыз алушысы 
болып саналады?

а) қоғамдастық жəне жерлер
ə) акционерлер
б) Федералды Үкімет
в) Қаржы министрлігі

7. Кейінгі жылдары қай мемлекеттің капиталдары халықаралық 
миграциясына қатынасуда белсенділік  көрсетіп  капиталдың 
іріленген импорттары мен экспорттарына айналады:

а) Корея   в) АҚШ
ə) Германия  г) Қытай
б) Жапония

8. Қай мемлекетте  заң бойынша  мемлекеттік  міндеттер фе-
дерация мен  жергілікті жерлер  арасында  бөлінеді?

 а) Великобританияда  в) Ұлыбританияда
 ə) Германияда   г) Қытайда
 б) Америкада
  
9. Германияда мемлекеттік шығынның көп бөлігі неге 

жұмсалады?
а) əлеуметтік қамтамасыздандыруға
ə) инфрақұрылымға
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б) мемлекет бюджетін табуға
в) қорғанысқа
г) несиелерге

10. Кейінгі жылдары қай мемлекеттің капиталдары халық-
аралық миграциясына қатынасуда белсенділік  көрсетіп  капи-
талдың іріленген импорттары мен экспорттарына айналады?

а) Корея   в) АҚШ
ə) Германия  г) Қытай
б) Жапония

11. ГФР-қаржы құрамына кіреді:
а) федералды бюджет
ə) 16 жер бюджеттері
б) арнайы қорлар
в) үкіметтік жəне бюджеттен тыс қорлар
г) федералды бюджет, 16 жер бюджеттері, үкіметтік жəне бюд-

жеттен тыс қорлар.

12. ГФР-дың қаржы жүйесінің басты буыны:
 а) бюджет   в) үкімет
 ə) салықтар  г) əлеуметтік қорлар.
 б) құнды қағаздар
 
13. ГФР-дың федералдық бюджетін кім бекітеді?
 а) үкімет
 ə) есеп палатасы
 б) канцлер
 в) парламент
 г) қауымдастықтар

14. ГФР-да мемлекеттік қаржылар саласындағы жоғарғы 
бақылаушы орган:

 а) салық комитеті
 ə) есеп комитеті
 б) қазынашылық
 в) коммерциялық банктер
 г) қаржы ұйымдары
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15. ГФР-да салықтық реттеудің басты тəсілдерінің қатарына 
жатпайтыны:

а) салық салудың жалпы деңгейін жоғарылату немесе 
төмендету

ə) кəсіпорын капиталын жедел амортизациялау жүйесі
б) инвестицияларға салықтық жеңілдіктер
в) арнайы түрлі салықтық жеңілдіктер,кейбір салаларда неме-

се аймақтарда іскерлік белсенділікті қолдау
г) ақшалай реттеу.

16. ГФР-да салық төлеушіледің негізгілері:
 а) жұмысшылар мен қызметкерлер
 ə) интеллигенция
 б) студенттер,зейнеткерлер
 в) кəсіпорындар,ұйымдар
 г) банктер,қаржы мекемелері.

17. ГФР-дың салық жүйесіндегі басты салық:
 а) жер салығы   в) шіркеу салығы
 ə) мүлік салығы   г) табыс салығы.
 б) өнеркəсіп салығы

18. Германиядағы мүлік салығы салынатындар:
 а) жеке тұлғалар мүлігі   в) капитал
 ə) заңды тұлғалар мүлігі   г) жерлер,учаскелер
 б) жеке жəне заңды тұлғалар мүлігі

19. ГФР-да көлік салығын алу принципі:
а) қозғауыш көлемі,сонымен қатар көліктің жалпы салмағы
ə) тасымалдау мерзімі  в)  өндірілген орны (орны)
б) шыққан жылы   г) көлік түрі.

20. Жанама салықтардың ішінде Германияда басты орын ала-
тын:

а) ҚҚС  в) əмбебап акциздер
ə) баждар  г) жеке акциздер.
б) акциздер
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21. ГФР-да тұтыну салығы былай аталады:
а) тұтынуға салынатын салық
ə) жеке акциздер
б) акциздер
в) ҚҚС-ғы 
г) əмбебап акциздер.

22. ГФР-да көлік салығын алу принципі:
а) қозғаушы көлемі,сонымен қатар көліктің жалпы салмағы
ə) тасымалдау мерзімі
б) шыққан жылы
в) өндірілген орны
г) көлік түрі.

23. ГФР-да  «экологиялық салық» мына салыққа қосымша 
түрде:

а) мүлік салығына
ə) жер салығы
б) көлік салығы
в) ҚҚС-на 
г) табыс салығына.

24. Германияның федералды бюджетінде əскери шығындардың 
құрайтыны:

а) 25-30%      ə) 40-50%         б) 10-20%     в) 70-80%    г) 5-10%

25.  Г.Коль үкіметі кезінде болған маңызды іс-шара:
а) ДМ-жоғарғы курсы
ə) бюджет тапшылығын төмендету
б) салық мөлшерлемесін төмендету
в) салықтардың жоғарғы мөлшерлемесі
г) мемлекеттік қарыздың өсуі.

26. Германияда арнайы қорлар ішінде басты орын алатын:
а) медициналық сақтандыру қоры
ə) əлеуметтік сақтандыру қоры
б) даму қоры
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в) орта жəне шағын бизнесті қолдау қоры
г) резервтік қор.

27. ГФР-да арнайы қорлар қаражаттары қандай көздердің 
есебінен құралады:

а) міндетті аударымдар
ə) кəсіпкерлер жарнасы
б) мемлекеттік субсидиялар
в) ерікті аударымдар
г) дұрыс жауабы жоқ.

28.  ГФР-ды ұлттық табысында жерлер мен қауымдастықтар 
бюджетінің құрайтын үлесі:

 а) 40%
ə) 20%
б) 10%
в) 50%
г) 70%

29. Германияда жерлердің салық жүйесінде барлығы:
а) 25 салыққа жуық
ə) 40 салыққа жуық
б) 50 салық
в) 10 салық
г) салықтардың 30 түрі

30. Германияда бюджет мына түсімдер есебіне құралады:
а) салықтық емес түсімдер
ə) салықтық түсімдер
б) займдар шығарудан
в) құнды қағаздар сатудан

8–1540
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АЛТЫНШЫ  ТАҚЫРЫП 
ФРАНЦИЯНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ

Дəрістің мəн-мəтіні

Мақсаты: Франция елінің экономикалық жағдайына жалпы 
шолу, əлемде алатын орны мен ерекшелігін анықтау, сондай-ақ 
қаржы жүйесінің жалпы құрамына кіретін: бюджет, салық, банк 
жүйесін анықтау жəне олардың Франция еліндегі ерекшеліктерін 
анықтап, зерттеп білу. 

Дəріс жоспары:
1. Франция мемлекетінің экономикасына шолу.
2. Францияның бюджет жүйесі.
3. Францияның банк жүйесі.
4. Францияның салық жүйесі.

Негізгі түсініктер: ЖІӨ, экспорт, транспорт, бюджет жүйесі, 
біріккен бюджет, бюджеттік процесс, банк жүйесі, іскерлік банк, 
депозиттік банк, салық жүйесі, корпоративті салық, қосылған құн 
салығы, жеке табыс салығы, салық базасы, салық мөлшерлемесі.

  
Тақырыптың мазмұны. Франция – өнеркəсіптік өндірістің 

көлемі бойынша əлемде алдыңғы қатарда дамыған индустриалды-
аграрлы ел. ЖІӨ үлесі 2009 жылы 1,9 триллион евроны (2,6 трил-
лион доллар) құрады. ХВҚ болжамы бойынша Францияда 2015 
жылы ЖІӨ үлесі 21%-ға өседі.

2006 – 2009 ж.ж. ЖІӨ динамикасы жəне оның негізгі 
элементтері:

2006 2007 2008 2009
ЖІӨ 2,3 2,1 0,7 -2,4
Халықтың тұтынуы 2,1 2,0 0,7 0,5
Инвестициялардың жалпы көлемі 8,4 6,3 0,1 -6,9
Оның ішінде: компанияның 8,6 6,6 2,4 -7,2
Халықтың 6,8 5,5 -1,4 -8,9
Экспорт 4,8 2,5 -0,6 -11,1
Қорлардың өзгеруі 0,0 -0,3 -1,6
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 Франция – АҚШ, Қытай, Жапония, Германия, Ұлыбританиядан 
кейінгі əлемдегі алтыншы экономикалық держава. Метрополияда 
551 602 км2 территориясы мен 64 млн тұрғындарымен теңіздің 
ар жағындағы территорияларды қоса алғанда Франция «ірі» ел 
ретінде саналмайды. Сонымен қатар, оның экономикалық үлесі 
халықаралық аренада басты рөлде ойнауға мүмкіндік береді. 
Франция Еуропаның орталық географиялық орналасуынан ба-
стап Батыс Еуропаның (Жерорта теңізі, Ла-Манш, Атланти-
ка) басты коммерциялық трассасына шығуына ие бола отырып 
өзіндік артықшылықтарды қолдануда. Осыған сəйкес, 1957 жылы 
құрылған Жалпы еуропалық нарық – француз кəсіпорындары 
үшін нағыз сəті түсті. 

Өнеркəсібі. Темір мен уранды рудалар, бокситтер өндіріледі. 
Өңдеуші өнеркəсіп саласынан – машина жасау, оның ішінде авто-
мобиль жасау, электротехникалық жəне электронды (теледидар, 
кір жуғыш машина жəне басқалары), авиация, кеме жасау (танкер-
лер, теңіз паромы) жəне станок жасау жағынан алдыңғы қатарда. 
Франция – əлемде химиялық жəне мұнай-химиялық өнімдерді 
(оның ішінде каустикалық сода, синтетикалық каучук, пластмас-
са, минералды тыңайтқыштар, фармацевтикалық тауарлар жəне 
басқалары), қара жəне түсті (алюминий, қорғасын жəне цинк) 
металдарды өндіру жағынан ең ірілердің бірі. Əлемдік нарықта 
үлкен атақтылықпен француздық киімдер, аяқ киімдер, зерттеулік 
бұйымдар, парфюмерия мен косметика, коньяк, ірімшіктер (ша-
мамен 400 сорттары өндіріледі) жоғары сұранысқа ие.

Ауыл шаруашылығы. Франция – Еуропадағы ауыл шаруа-
шылық өнімдерін өндіру жағынан дамыған елдердің бірі жəне 
де ірі мүйізді мал басы, шошқа, құстар санымен сүт, жұмыртқа, 
ет өндіру жағымен əлемде басты орындардың біріне ие. Ауыл 
шаруашылығының үлесіне ЖІӨ-ң шамамен 4%-ы жəне ел тұр-
ғындарының 6%-ы тиесілі, алайда ол ЕО өнімдерінің 25%-ын 
құрайды. Əлеуметтік-экономикалық құрылымдардың сипатта-
масының ерекшелігі – жеткілікті түрде шаруашылықтың ұсақ 
өлшемдері болып табылады. Пайдаланылатын жердің орташа 
алаңы – 28 гектар, бұл ЕО елдерінің сəйкес көрсеткіштерінен 
асып түседі. Жер иелігінде үлкен бөліктер белгіленген. Шаруа-
шылықтың жартысынан көбі өзінің жерлерінде орындалады. 
Өндірістің басты күші болып ауқымды шаруашылық саналады. 
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Ауыл шаруашылығы жерлерінің 52%-ы шаруашылықта 50 гек-
тардан жоғары өлшемде келеді, яғни бұл олардың жалпы санының 
16,8%-ын құрайды. Олар өнімнің 2/3 бөлігін қамтиды, яғни ауыл 
шаруашылығының іс жүзінде барлық салаларының өндірісіндегі 
басым жағдайға ие. Ауыл шаруашылығының басты саласы – ет-
сүтті бағыттағы мал шаруашылығы. Өсімдік шаруашылығында 
дəнді шаруашылық басым, негізгісі – бидай, арпа, жүгері. Жүзім 
шаруашылығы (əлемде шарап өндіруден алдыңғы орында), 
көкөніс шаруашылығы мен бақ шаруашылығы, гүл шаруашылығы, 
балық шаруашылығы дамыған. Ауыл шаруашылығы – өнімдер: 
бидай, дəнді дақылдар, қант қызылшасы, картоп, шарапты жүзім; 
сиыр еті, сүт өнімдері, балық. Ауыл шаруашылығы жоғары 
индустрияланған. Химиялық тыңайтқыштарды қолданумен бай-
ланысты техникалардың қанықтылығы бойынша тек Нидерланды, 
ГФР, Данияға орын береді. Техникалық жабдықтау, агромəдениет 
шаруашылығын жоғарылату – елдің ауыл шаруашылық өнімде-
рінде өзіндік қамтамасыз ету деңгейінің жоғарылауына əкеледі. 
Бидай, қант бойынша 200%-ға жоғарылатады, кілегейлі май, 
жұмыртқа, етке 100%-дан жоғары.

Шарап жасау. Шарап өндірісі бойынша Франциямен тек Ита-
лия елі бəсекелесуде. Əрбір провинцияда (шет аймақта) жүзімнің 
өзіндік сорттары өсіріледі жəне шараптардың өзіндік сортта-
ры өндіріледі. Құрғақ шараптар басым келеді. Мұндай шарап-
тар əдетте жүзімнің сорты бойынша аталады – Шардоне, Со-
виньон Блан, Каберне Совиньон жəне т.б. Шараптар жүзімнің 
сорттарының қоспасынан жасалынғандар жергілікті жері бой-
ынша аталады. Францияда шампандар, анжуйді, бордосты жəне 
бургундты шараптар ерекше сипатқа ие. Басқа танымал сусын 
– коньяк. Бұл брендидің немесе жүзімді арақтың бір түрі. Басқа 
да түрлері бар, мысалға – арманьяк. Францияда тек Коньяк 
қаласының аумағында жасалған сусын ғана коньяк деп санала-
ды. Нормандияда тағы бір ащы сусынның бір түрі – кальвадос 
таралған. 

Энергетика жəне пайдалы қазбаларды өндіру. Францияда 
жыл сайын шамамен 220 млн тонна отынның əртүрлі түрлері 
қолданылады, осыған байланысты энергия өндірісінде ба-
сым түрде – АЭС орын алады, олардың саны 59 жəне де елде 
электроэнергияның  80%-ы өндіріледі. Францияда электро желі-
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лердің барлығы «Électricité de France» мемлекеттік компания-
сына бағынышты. Францияның гидроэлектростанция желісі 
Еуропадағы ең үлкен болып саналады. Оның территориясында 
шамамен 500 СЭС орналасқан. Франциядағы гидроэлектрлі стан-
ция 20 000МВт қуаттылықты өңдейді. 

Франция темір рудасы, уран рудасы, боксит, калий жəне та-
сты тұз, көмір, цинк, мыс, қорғасын, никель, мұнай, ағаштың 
белгілі қорларына ие. Көмір өндірудің басты аймағы – Лотарин-
гия (9 млн тонна). 1979 жылдан бастап көмір бойынша импорт 
өндіруді жоғарылатты. Қазіргі кезде бұл отынның түрі бойын-
ша ең ірі жабдықтаушылар – АҚШ, Австралия жəне ОАР. Мұнай 
жəне мұнай өнімдерінің негізгі қолданушылары болып транс-
порт, ТЭС табылады, осыған сəйкес Франция мұнайды Сауд 
Арабиясынан, Ираннан, Ұлыбританиядан, Норвегиядан, Ре-
сейден, Алжирден жəне т.б. елдерден импорттайды. Газ өндіру 
3 млрд. куб м-ден аспайды, Францияда газдың ең ірі шыққан жері 
– Пиренеядағы Лак мекенінде көп бөлігімен таусылды. Газдың 
басты жабдықтаушылары Норвегия, Алжир, Ресей, Нидерланды, 
Ұлыбритания, Нигерия мен Бельгия. «Газ де Франс» − Еуропадағы 
ең ірі газды компаниялардың бірі. Компания қызметінің негізгі 
бағыттары болып барлау, өндіру, өткізу жəне табиғи газды бөлу. 

Транспорт. Францияда теміржол транспорты өте қарқынды 
дамыған. Жергілікті жəне түнгі поездар, оның ішінде TGV 
(«Trains à Grande Vitesse» - жоғары жылдамдықты поездар), аста-
наны елдің барлық ірі қалаларымен, сондай-ақ Еуропаның көрші 
елдерімен байланыстырады. Бұл поездардың жүру жылдамдығы 
– 320 км/сағ. Франциядағы теміржол желісі 29 370 км құрайды 
жəне Батыс Еуропа елдері арасында ең ұзын теміржол желі бо-
лып табылады. Теміржол хабарламасы Андоррадан басқа, 
барлық көрші елдерде бар. Франциядағы метро Парижде, Ли-
онда, Марселде, Лилде, Тулуада, Реннада бар. Руанда – жерасты 
жылдамдықты трамвай бар. 

Автомобиль жолдарының желісі елдің барлық территориясын 
жеткілікті түрде тегіс жабады. Автожолдардың жалпы ұзындығы 
– 951 500 км. Францияның негізгі жолдарын келесі топтарға 
бөледі:

– автотрасса;
– ұлттық жолдар;
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– департаментті жолдар.
Қалада рұқсат етілетін жылдамдық – 50 км/сағ. Қауіпсіздік 

қайыс белдігін қолдану – міндетті. 10 жасқа дейінгі балаларға ар-
найы орындарда отырғызылуы тиіс. 

Францияда шамамен 475 əуежай бар. Олардың 295-і 
асфальтталған, қалған 180-і – жер асты. Ең ірі француздық əуежай 
– Руасси-Шарль-де-Галль əуежайы, Париж қаласының маңында 
орналасқан. Ұлттық француздық авиатасушы Air France əлемнің 
барлық елдеріне авиарейстер жүргізеді. 

Сауда жəне қызмет көрсету. Экспорт: машина жасау өнімі, 
оның ішінде транспорттық құрал-жабдықтар (14%), автомобиль-
дер (7%), ауыл шаруашылық жəне азық-түлік тауарлары (17%), 
химиялық тауарлар жəне жартылай фабрикаттар жəне басқалары.

Франция – жоғары дамыған ел, ядролық жəне ғарыштық мем-
лекет. Экономиканың жалпы көлемі бойынша Еуропалық одақта 
алдыңғы қатарда жəне əлемдік одақтың құрамына кіреді.

Француздық экономикалық саясаттың дəстүрлі ерекшелігі 
– мемлекеттік сектордың үлкен үлесі, əсіресе стратегиялық 
маңызды аумағында – мұнай-газды өнеркəсіпте, транспортта. 
Жоспарлау нормативті емес, индикативті сипатқа ие. Экономи-
када шетелдік капиталдың үлесі жоғары (өнеркəсіпте 40%-ға 
дейін, жылжымайтын мүлік шамамен 27,5%, сауда − 20%, қызмет 
көрсету сапасы − 9%). Шетелдік капиталды кəсіпорындарда 
20%-дан жоғары жұмыскерлер жұмыс істеуде. Əсіресе шетелдік 
капиталдың информатикада жəне басты технологияның басқа са-
лаларында (50%-дан жоғары) үлесі жоғары. 

ЖІӨ-нің көп бөлігін өнеркəсіптік өндіріс − 20% құрайды, ол 
30% жұмыс орындарымен, 40% инвестициямен, 80% экспорт-
пен қамтамасыз етеді. Франция пайдалы қазбалардың белгілі 
қорларына ие: темір жəне уран рудалары, боксит, калийлі тұздар 
жəне т.б. Бұл тау-кен жəне ауыр өнеркəсібі үшін база құрады. 
Түсті металлургияның даму деңгейі бойынша əлемдік рейтинг-
те алғашқы орындарға ие, болат құю бойынша Бат Еуропа-
да үшінші орынға ие. Негізгі салалары: машина жасау (əлемдік 
өндірістің 2,6%), химиялық (əлемдік экспортта 4-ші орында), 
авиағарыштық (Франция Еуропалық ғарыштық агенттікке басты 
рөл атқарады), автомобильді (машина шығару бойынша əлемде 
3-ші орында), тамақ (экспорт көлемі бойынша əлемде АҚШ-тан 
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кейінгі 2-ші орында), радиоэлектронды, информатика, кеме жа-
сау, электротехникалық. Экономикаға тиісінше маңызды болма-
сада, сəнді заттарды сату мен өндірісі елдің беделі үшін маңызды 
болып табылады. Атом-энергетика саласы бойынша энергияның 
75%-ын АЭС-қа қолданылады. Өндірістік өнімнің көлемі бойын-
ша кейінгі 3-ші орында. Бұл бидай, май, сиыр еті, ірімшік бойын-
ша ірі еуропалық өндіруші. Өнімнің 50%-ын мал шаруашылығы 
береді. Экспортта шараптардың үлесі жоғары.

Бюджет жүйесі. Францияның қаржы жүйесі көп салалығымен 
ерекшеленіп: жалпы бюджет, қазынашылықтың арнайы шоттары, 
біріккен бюджеттер, арнайы қорлар, жергілікті қаржылар жəне 
мемлекеттік кəсіпорын қаржыларынан тұрады.

Мемлекеттік бюджет – бұл мемлекеттің экономикалық жəне 
əлеуметтік саясаттарын сипаттайтын қаржы жүйесінің негізгі са-
ласы. Франциядағы мемлекеттік қаржылардың айрықша бөлігі-
нің, бірі – біріккен бюджеттер.

Біріккен бюджет құрамында: ағымдағы қызметтерге байланы-
сты табыстар мен шығыстар, инвестициялық шығыстар мен олар-
ды жабуға бөлінген арнайы ресурстар. Біріккен бюджеттер саль-
досы жалпы бюджетте көрсетіледі, егер біріккен бюджеттердің 
қаражаттары жеткіліксіз болса, субсидиялар жалпы бюджеттен 
бөлінеді.

Мемлекеттік бюджет кірістері салықтардан, мемлекеттік 
кəсіпорын қаражаттарынан, займдардан жəне т.б. түсімдерден 
тұрады. Бюджет табысының негізгі көзі болып салықтар санала-
ды, барлық түсімдердің 90% салықтардан тұрады.

Жалпы Францияда бюджет процесі 4 сатыдан тұрады жəне ол 
3 жылдан астам уақытқа созылады. Алғашқы саты – бюджет жо-
басын құру, экономика жəне қаржы министрлігінің бақылауымен 
тоғыз ай бойы жүргізіледі. Бюджет процесі кезінде қаржылық 
бақылауды жүзеге асырып отырады. Мемлекеттің бақылаудың 
арнайы органы болып есеп палатасы саналады, ол алдын ала, 
ағымдағы жəне кезекті бақылауларды орындайды.   

Францияның банк жүйесі. Францияда банк 1800ж. жеке 
акцио нерлік компания ретінде құрылған. XIX ғ ортасына дейін 
елде жалғыз акционерлік банк болды. К.Маркстың айтуын-
ша, Францияда банк XIX ғ. 30-шы жылдарында «қаржылық 
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аристократияның шіркеуі» болды. Оның ресурстары рекреацион-
ды үкіметті қолдау үшін қолданылды. Банктің қаржылық көмегі 
кезінде Париждік Коммун таратылды. Екінші дүниежүзілік соғыс 
кезінде банк фашистік Германияға оккупациялық алым төлеп 
тұрды, ал соғыстан кейін мемлекеттік бюджеттің дефицитін 
қаржыландырды. 145 жыл бойы Францияның банкісі жеке 
акционерлік банк болып қалды, алайда əрқашан да мемлекетпен 
байланысты болды.

Францияда 25 іскерлік банк қызмет етеді. 1945ж. 2 желтоқсанда 
бекітілген заңға сəйкес «іскерлік» атау – құрылтайшылық 
қызметпен жəне кəсіпорынды ұзақ мерзімді несиелеумен байла-
нысты банктерге қатысты. 

Іскерлік банктердің тобына негізінен бұрынғы банктік үй-
лер кірді. Іскерлік банктерге: «Вормс банкісі», «Луи Дрейфус 
банкісі», «Лазар жəне К ағайындыларының банкісі» жəне т.б. жа-
тады. Іскерлік банктердің концентрация дəрежесі өте маңызды:
5 ірі банктердің үлесіне барлық банктердің жиынтық балансының 
64%-дан жоғары келеді.

1) Іскерлік банктердің ресурстарының жалпы саласында 
меншікті капиталдың үлесі депозиттік банктерге қарағанда жо-
ғары.

2) Іскерлік банктердің депозиттер құрамында жедел салым-
дардың үлесі маңызды

3) Депозиттік банктердің есеп-ссудалық операциялар іскерлік 
банктерге қарағанда маңызды рөл атқарады; қор операцияларының 
үлесі депозиттік банктерге қарағанда іскерлік банктерде жоғары.

Алайда француздық банктердің мамандануы тиісті сипатқа 
ие: банктердің барлық үлкен универсализациясы қадағаланады. 
Бір жағынан, іскерлік банктер депозиттік операцияларды 
кеңінен дамытуда жəне салымдарды орналастыру жағынан жəне 
есеп-ссудалық операциялар қатысында да депозиттік банкпен 
бəсекелесуде. Екінші жағынан, депозиттік банктер қысқа мерзімді 
несиелік операциялармен ғана шектеліп қоймай, өнеркəсіпті ұзақ 
мерзімді несиелеу мен қаржыландыру бойынша операцияларды 
кеңінен дамытуда. 

1945 жылғы заңға сəйкес депозиттік банктерге басқа кəсіп-
орындардың капиталына қатысуына шектеулі болды. Депозиттік 
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банктер үшін салымдардың соңғы мерзімі 2 жылға шектеулі, ал 
оларға жеткізілген несиелердің соңғы мерзімі – 5 жыл. 

1966 жылы банктердің универсализациясына əсер еткен 
банктік реформа жүргізілді. Олар келесідей:

Депозиттік банктер салымдарды қабылдауда 2 жылдан жоғары 
мерзімге құқық алды, ал іскерлік банктер – салымдарды талап ет-
кенге дейін қабылдау құқығын алды;

Депозиттік банктер үшін берілетін несиелердің соңғы мерзімі 
5 жылдан 7 жылға ұзартылды, сонымен қатар іскерлік банктер 
ұзақ мерзімді сияқты, қысқа мерзімді несиелер беруге құқық 
алды;

Депозиттік банктердің сауда өнеркəсіптік кəсіпорындарда 
капи талының 20%-ына дейін қатысуына құқығы кеңейтілді.

Сол жəне басқа француздық банктердің заңдық мəртебесі 
əлі де заттардың фактілік жағдайларын сипаттамайды. Мыса-
лы, «Париждік одақ банкі» – бұрын іскерлік банк болып та-
былса, қазіргі уақытта «депозиттік» болып саналады, алайда 
кəсіпорындарда ірі ұзақ мерзімді жəне орта мерзімді салымдары-
на ие. 

Францияның банк жүйесінің ерекшелігі – ұзақ уақыт бойы ко-
лониялы банктердің болуы. Олар Францияда XIX ғ. пайда бола 
бастады, алайда ХХ ғ. басында өз дамуын ала бастады. 1904 
жылы 20 колониялы банктердің 136 бөлімшелері, ал 1950 ж.  40 
колониялы банктердің 708 бөлімшелері болған. 

Француздық колониялы банктер үшін займдарды шығару
жолы – ссудалық капиталды Францияға əкелуінің кеңеюіне 
əсер етті. Ішкі сауда колониясын несиелендіру жолымен олар 
француздық компанияға арзан шикізат алуға мүмкіндік берді. 
Сонымен қатар бұл банктер колониядағы қолда бар банктік опе-
рацияларды монополиялап, өзіндік несиелік жүйені жəне ұлттық 
өнеркəсіптің дамуына ықпал жасады. Екінші дүниежүзілік 
соғысқа дейін колонияда ұлттық эмиссиялық банктер болмады 
жəне банкноттардың эмиссиясы француздық колониялы банктер-
мен жүргізіледі.

Франциядағы ірі колониялы банк – Үндіқытайлық банк – 
Үндіқытайдың тау-кен жəне басқа өнеркəсіпті кəсіпорындарының 
барлығын, сондай-ақ ауыл шаруашылық плантацияларының 
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маңызды бөлігін өз бақылауына алды. Ол сонымен қатар басқа 
да француздық колониялы банктерді бақылап отырды. Фран-
цияда колониялы империяның құлауы – колониялы банктердің 
қызметіне байланысты. Біріншіден, олар өздерінің эмиссиялық 
артықшылықтарынан айырылды, бұл − ұлттық-эмиссиялық 
банктердің қолына өтті. Екіншіден, ұлттық банк ісінің дамуының 
нəтижесінен ығыстырылған, колониялы банктер шетелдік бан-
ктер деген атауға ие болды.   

Салық жүйесі. Францияның салық жүйесі орталықтанған-
дығымен ерекшеленеді. Басты салықтар республика бюджетіне 
тікелей төленеді, жергілікті салықтар  департамент пен қауымның 
үлесінде қалады.

Франция əлемдегі əлеуметтік жағынан бағытталған мемле-
кеттердің бірі болып саналады. Екінші дүниежүзілік соғыстан 
кейін туындаған кепілдік жүйесі халықтың өмірін жоғары 
деңгеймен қамтамасыз етеді. 

Корпоративті салық – Франция бюджетін толықтырудың ба-
сты көздерінің бірі: салықтық түсімдердің құрылымында оның 
үлесі − 15-19%-ды құрайды. Тікелей салық болып табылады жəне 
заңды тұлғалардан алынады жəне Франция территориясында 
басқарылатын компаниялармен төленеді. Салық базасы – Фран-
ция территориясында, сондай-ақ оның шегінде алынатын табы-
стар. Стандартты салықтық ставкасы – 33,(3)%. Корпоративті 
салық бойынша салық кезеңі – күнтізбелік жыл, салық төлеу 
мерзімі – 15 сəуір. Жыл сайын наурыздың 15-нен кешіктірмей 
мөлшері айналымға қатысты болатын ең төменгі корпоративті 
салық төленеді. Əр тоқсан сайын 15-ші наурыздан, маусымнан, 
қыркүйектен жəне желтоқсан кешіктірілмей аванстық төлемдер 
төленеді. 

Франция – қосылған құн салығының отаны: алғаш рет əлем 
бойынша осы елде 1954 жылы 10 сəуірде енгізілді. Шамамен 20 
жылдан кейін қосылған құн салығы еуропалық қауымдастықтың 
барлық елдерінде енгізілді, ал қазіргі уақытта əлем бойын-
ша 137 елде бұл салықтың түрі салынады. 2010 жылы Франция 
бюджетінде салықтық түсімдердің 49%-ы қосылған құн салығын 
құрайды. 

Францияда қосылған құн салығының негізгі ставкасы – 19,6%. 
Мынадай жеңілдікті ставкалар бар: 2,1% - БАҚ баспалары, дəрі-
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дəрмек құралдары, жануарларға, кейбір мəдени шаралар үшін 
жəне 5,5% тамақтану өнімдері, өңделмеген ауыл шаруашылық 
өнімдері, жер өңдеу, жануарларға арналған жем, баспа өнімдері, 
авторлық құқық беру үшін жəне т.б. Францияның Мартиника, 
Гваделупа, Реюньон мекенінде негізгі қосылған құн салығының 
ставкасы 8,5%. Француздық Гвианада қосылған құн салығы са-
лынбайды. 

Жеке табыс салығының салық базасы болып жеке тұлғаларға 
барлық табысы болып табылады, яғни бұл жеті санатқа бөлінеді: 
өнеркəсіптік жəне коммерциялық табыстар; коммерциялық емес 
жəне ауыл шаруашылық табыстары; жерді пайдаланғаннан табы-
стар; жалақы жəне қаламақы; зейнетақы жəне басқа да төлемдер; 
жылжымалы мүліктен түсетін табыстар; капиталды өсіруден та-
быстар. Салық салу субъектілері резиденттер мен бейрезидент-
тер. Декларацияны табыс ету мерзімі 31 наурызға дейін.

Франциядағы салықтық құқық бұзушылықтарды бақылау ор-
гандары. Францияда салықтық қызмет үш деңгейден құралады. 
Ұлттық деңгейге: ұлттық жəне халықаралық тексерістер басқар-
масы, салықтық жағдайды тексеру басқармасы жəне салықтық 
зерттеулердің ұлттық басқармасы. 

Франциядағы ірі кəсіпорындар жалпы салық түсімдерінің 
40−50%-ын қамтамасыз етеді. Бұл кəсіпорындарда бақылауды 
ұлттық жəне халықаралық тексерістер басқармасы орындайды. 
Негізгі бөлінген бағыттары: банктер, сақтандыру компаниялары, 
ұшақ жасау, тамақ өнеркəсібі. 

Салықтық жағдайды тексерудің басқармасы жоғары табысқа 
ие немесе күрделі құрылымның табыстары: журналистер, əртіс-
тер, спортшылар, ірі кəсіпорындардың жетекшілері сияқты жеке 
тұлғалардан салық салудағы бақылауды орындайды. 

Салықтық зерттеулердің ұлттық басқармасы салық төлеушілер 
туралы ақпараттарды жинаумен айналысады. Негізінен салықтық 
полиция қызметін атқарады, алайда мұнда қарулы құрылымдар 
жоқ. 

Францияда 22 аймақ бар. Аймақтық деңгейде 20 аймақтық жəне 
10 аймақ аралық басқарма бар. Бұл деңгейде орта кəсіпорындарды 
(10-400 млн евро айналымымен)  тексеруді жүргізеді. Соңғы 
деңгейге департаменттердің салықтық басқармасы жатады. Бұл 
деңгейде кіші кəсіпорындардың салықтық тексерісі жүргізіледі.       
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2010 жылғы төменгі корпоративті салық

Компанияның жылдық айналымы, € млн Салық төлемі, €
15-тен аз 0
15-75 20 500
75-500 32 750
500-ден жоғары 110 000

   
Жеке табыс салығы

Табыс мөлшері, € Ставка, %
5 875-тен аз 0
5875-11 720 5,5
11 720-26 030 14
26 030-69 783 30
69 783-тен жоғары 40

ҚОРЫТЫНДЫ

Жалпы Францияда бюджет процесі 4 сатыдан тұрады жəне ол 
3 жылдан астам уақытқа созылады. Алғашқы саты – бюджет жо-
басын құру, экономика жəне қаржы министрлігінің бақылауымен 
тоғыз ай бойы жүргізіледі. Бюджет процесі кезінде қаржылық 
бақылауды жүзеге асырып отырады. Мемлекеттің бақылаудың 
арнайы органы болып есеп палатасы саналады, ол алдын ала, 
ағымдағы жəне кезекті бақылауларды орындайды.   

Сонымен еңбек нарығын реттеу арқылы, жұмыссыздықты 
əлдеқайда төмендетуге болатынын Франция əлдеқашан түсініп, 
оған қажетті шараларды іске асыруда.  
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«Финстатинформ», 1994.

3. Франция: преодоления кризиса, Осторвская Е., Мировая эконо-
мика и международные отношения, 2010, №4.

4. Налоговая система, Блиндул А., Вандербильд 2010, №6.
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7. Попонова Н.А. Налоговый контроль во Франции // Финан-
сы.-2000.-№ 10.-С. 32-34.
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Семинар сабағының жоспары

Тақырыптың негізгі теориялық сұрақтарын талқылау, ауызша 
жауап беру, дискуссия, сұрақ-жауап.

Мақсаты: Франция мемлекетінің қаржы, бюджет, салық 
жүйелерін толығымен ашып қарастыру. Сондықтан келесі 
сұрақтардың мəнін ашу керек:

1. Бүгінгі Францияның экономикалық жағдайы. 
2. Францияның  қаржы жүйесінің буындарының құрамы жəне 

мінездемесі.
3. Францияның мемлекеттік бюджеті. Кіріс жəне шығыста-

рының құрамы жəне құрылымы.
4. Франциядағы бюджеттік процесс жəне оның кезеңдері.
5. Францияның қаржы жүйесінің құрылымындағы мемлекеттік   

кəсіпорындардың қаржылары.
6. Франциядағы негізгі салық түрлеріне сараптама.
7. Франциядағы қазіргі кездегі қаржы жүйесінің негізгі мəсе-

лелері.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

2. Өткен тақырып бойынша глоссарий құру;
3. Осы тақырып бойынша экономикалық (терминдік) 

диктант.
4. «Францияның мемлекеттік қаржыларының қызмет ету 

негіздері» атты тақырып бойынша тест əзірлеу (10 сұрақтан 
кем емес).

5. Тақырып бойынша бақылау жұмысына дайындалу;
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5-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта ры-
на жауап беру.

1. Францияда қандай өнеркəсіп басым?
а) мұнай-газды  в) мыс
ə) никель   г) отын
б) кен өндіру

2. Экспорт үлесі көп:
а) транспорттық құрал-жабдықтар в) химиялық заттар
ə) азық-түлік тауарлары   г) автомобильдер
б) жартылай фабрикаттар

3. Мемлекеттік бюджеттің негізгі табыстары?
а) займдар   в) салықтық емес түсімдер
ə) құнды қағаздар  г) салықтар, займдар
б) салықтар

4. Алғаш құрылған банктер қандай түрде болды?
а) депозиттік  в) акционерлік компания
ə) коммерциялық  г) мемлекеттік
б) іскерлік

5. Қосылған құн салығының отаны?
а) Германия  в) АҚШ
ə) Ұлыбритания  г) Франция
б) Англия

6. Францияда тікелей салықтар ішінде басты рольге ие салық түрі
а) жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы
ə) акциздер
б) қосымша құн салығы
в) жер салығы
г) мүлік салығы

7. Мемлекеттік бюджеттің табыс бөлігін қалыптастыруда 
Францияда қай салық басты роль атқарады

а) Қосымша құн салығы
ə) акциздер
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б) табыс салығы
в) капиталға салынатын салық
г) пайдаға салынатын салық

8. Қандай операциялар Францияда ҚҚС-тан босатылады?
а) сыртқы нарықпен байланысты операциялар
ə) ішкі нарықпен байланысты операциялар
б)  іскерлік сипаттағы операциялар
в) саяси операциялар
г) сыртқы жəне ішкі нарықпен байланысты операциялар

9. Францияда қай тауар түрлеріне жоғарылатылған мөлшер-
леме қолданылады?

а) автокөліктер
ə) кино, фототауарлар
б) алкоголь
в) темекі өнімдері
г) автокөліктер, кино, фототауарлар, алкоголь, темекі өнімдері

10. Францияда кедендік баждардың негізгі мақсаты.
а) ішкі нарықты қорғау
ə) ұлттық өнеркəсіпті қорғау
б) ауыл шаруашылығын қорғау
в) табыс табу
г) ішкі нарықты қорғау, ұлттық өнеркəсіпті қорғау, ауыл 

шаруашылығын қорғау, табыс табу

11. Францияда Бас Салық басқармасы (БСБ) ненің құрамында
а) экономика министрлігі
ə) қаржы министрлігі
б) мемлекеттік табыстар министрлігі
в) экономика жəне қаржы министірлігі
г) сыртқы істер министрлігі

12. Францияда бюджет мына түсімдер есебіне құралады:
а) салықтық емес түсімдер б) займдар шығарудан
ə) салықтық түсімдер  в) құнды қағаздар сатудан
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13. Францияда мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
негізгі бағыттар

а) əлеуметтік сала
ə) қорғаныс
б) өнеркəсіп
в) орта жəне жоғары білім беру
г) əлеуметтік сала, қорғаныс, өнеркəсіп, орта жəне жоғары 

білім беру

14. Францияда мемлекеттік бақылаудың арнайы органы бо-
лып табылады.

а) парламент   в) қаржы министрлігі
ə) қазынашылық касса  г) қаржы бақылау органы
б) есеп палатасы

15. Франциядағы салық жүйесіне тəн мəселелердің барлығын 
қай басқарма қарастырады?

а) Бас Салық Басқармасы  в) ешкім қарастырмайды
ə) негізгі салық басқармасы г) бюджет басқармасы
б) қаржы министрлігі

16. Франция кəсіпорындарының шығындалуының басты 
себебі неде?

а) тауар жəне қызмет бағаларының жоғарылату саясаты
ə) мемлекеттік кəсіпорындардың дефициті
б) монополиялармен ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің 

бағасын төмендету саясаты
в) қаржы ресурстарының жетіспеушілігі
г) инфляцияның өсуі

17. Францияда мемлекеттік бюджеттің негізгі табыстары:
а) салықтар   в) салықтық емес түсімдер
б) займдар   г) салықтар, займдар.
б) құнды қағаздар

18. Францияда мемлекеттік бюджеттен мына шығындар өтемді:
а) əскери мақсаттар
ə) экономикаға араласу
б) мемлекеттік аппаратты ұстау



129

в) əлеуметтік шығындар
г) əскери мақсаттар, экономикаға араласу, мемлекеттік аппа-

ратты ұстау,əлеуметтік шығындар.

19. Францияда ҚҚС қай салықты алмастырды:
а) пайдаға салынатын салық
ə) саудаға салынатын салық
б) капиталға салынатын салық
в) табыс салығы
г) пайдаға,саудағы салынатын салық.

20. Мемлекеттік бюджеттің табыс бөлігін қалыптастыруда 
Францияда қай салық басты рөль атқарады?

а) ҚҚС-ғы  в) капиталға салынатын салық
ə) акциздер г) пайдаға салынатын салық.
б) табыс салығы

21. Қандай операциялар Францияда ҚҚС-дан босатылады?
а) сыртқы нарықпен байланысты операциялар
ə) ішкі нарықпен байланысты операциялар
б) іскерлік сипаттағы операциялар
в) саяси операциялар
г) сыртқы жəне ішкі нарықпен байланысты операциялар.

22. Францияда ҚҚС-ның қанша мөлшерлемесі бар:
а) 2           ə) 4           б) 3           в) 5           г) 10

23. Францияда қай тауар түрлеріне жоғарылатылған мөл-
шерлеме қолданылады:

а) автокөліктер
ə) кино, фототауарлар
б) алкоголь
в) темекі өнімдері
г) автокөліктер, кино, фототауарлар, алкоголь, темекі өнім-

дері.

24. Франциядағы кедендік баждардың негізгі мақсаттары?
а) ішкі нарықты қорғау
ə) ұлттық өнеркəсіпті қорғау

9–1540
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б) ауыл шаруашылығын қорғау
в) табыс табу
г) ішкі нарықты қорғау, ұлттық өнеркəсіпті қорғау, ауыл 

шаруашылығын қорғау.

25. Франциядағы Бас Салық басқармасы (БСБ) ненің құра-
мында?

а) экономика министрлігі
ə) қаржы министрлігі
б) мемлекеттік табыстар министрлігі
в) экономика жəне қаржы министрлігі
г) сыртқы істер министрлігі.

26. Францияда оқу шығындары ЖІӨ-нің неше пайызын 
құрайды?

а) 10%      ə) 6%        б) 3%          в) 30%     г) дұрыс жауабы жоқ.

27. Францияда қай салықтар алдыңғы қатарда?
а) тікелей  в) жергілікті
ə) жанама  г) тікелей, жанама. 
б) орталық 

28. Францияда табысты қасақана жасырған жағдайда салықтар 
қандай мөлшерде алынады?

а) екі есе мөлшерде;  в) он есе мөлшерде;
ə) үш есе мөлшерде;  г) екі-үш есе мөлшерде.
б) алынбайды;

29. Францияда мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
негізгі бағыттар:

а) əлеуметтік сала;
ə) қорғаныс;
б) өнеркəсіп;
в) орта жəне жоғары білім беру;
г) əлеуметтік сала, қорғаныс, орта жəне жоғарғы білім беру.

30. Францияда ғылыми - зерттеу шығындарының құрайтыны:
а) ЖҰӨ-нің 20%  в) ЖҰӨ-нің 20-22,2%
ə) ЖҰӨ-нің 2,22%  г) ЖҰӨ-нің 10%
б) ЖҰӨ-нің 30% 
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ЖЕТІНШІ ТАҚЫРЫП
ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ

Дəрістің мəн-мəтіні 

Мақсаты: Ұлыбританияның қаржы жүйесінің құрамын 
оларға тəн ерекшеліктерді қарастыру.

Дəріс жоспары:
1. Қазіргі кездегі Ұлыбританияның экономикалық дамуының 

негіздері.
2. Ұлыбританияның ақша жəне несие жүйелері.
3. Ұлыбританияның бюджеттік жəне қаржылық жүйесі.
4. Ұлыбританияның салық жүйесі.

Негізгі түсініктер: қор биржасы, инвестор, қаржылық сая-
сат, мемлекеттік қаржылар, ұлттық экономика құрылымы, үй 
шаруашылығы, сақтандыру қорлары, қор нарығы.

Тақырыптың мазмұны: Ұлыбритания экономикасына жал-
пы сипаттама.

1. Қазіргі кездегі Ұлыбританияның экономикалық 
дамуының негіздері

Ұлыбритания жəне Солтүстік Ирландия мемлекеттері   əлем-
нің жақсы дамыған елдердің қатарына жатады. ХХ ғ. басын-
да өндірісті дамытпастан бұрын өзінің монопольды дəрежесін 
қолданды. Ғасырдың алғашқы он жылында ЖІӨ мөлшері бойын-
ша екінші үшінші орынды Германиямен бөлісті, кейін екінші 
орынға ауысты. 

Инфляциялық тенденцияның дамуы евроға қарағанда фунттың 
жоғарғы курсымен ұсталады. Ұлыбританияда антиинфляциялық 
саясаттың кілттік элементі пайыздық ставканың өзгеруі болып 
табылады. 

Ұлыбританияның қызығушылықтары Батыс Европаға, АҚШ, 
Жапонияға бағытталған. Дамушы елдердің үлесі қысқарып, бірақ 
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басқа дамыған елдермен салыстырғанда көп мөлшерін құрады. 
ХХ ғ. экспорттау құрылымында біраз өзгерістер енгізілді, яғни 
бұдан Ұлыбритания дүниежүзінде АҚШ-қа ғана орын беріп, 
екінші орынға ие болып отыр. Компьютерлерді жəне ақпарат-
тық қызметтерді экспорттау барлығынан да жылдам дамып 
келеді. 

1995 – 2001 ж. аралығында ағымдағы операциялардың төлем 
балансының сальдосы 1997 жылды санамағанда тиімсіз болды. 

Экономиканың жалпы өрлеуі 2000 ж. шетел өнімдеріне 
сұранысты арттырды. Тауар жəне қызмет көрсету импорты экс-
порттан асып түсіп, тауар балансының дефицитіне əкелді. Төлем 
балансының теріс сальдосы ЖІӨ-нің 1,5 %. Сол уақытта тікелей 
инвестиция экспорты шапшаң түрде өсті. Британ компаниялары 
белсенді түрде халықаралық келісімдерге қатысты. Сондай-ақ 
Ұлыбритания шетел инвестицияларын тартуда бірінші орынды 
сақтап қалды. Бір жыл ішінде негізгі капиталға меншік салымда-
ры 2,5%, ал өндірістік инвестиция 1,5 %-ға өсті.

1945 ж. 27 желтоқсанында Ұлыбритания Халықаралық ва-
люта қорының белсенді мүшесі атанып, квота мөлшері бойынша 
АҚШ-қа орын беріп екінші орынды иеленді. Бірақ уақыт өте келе 
Ұлыбританияның квота мөлшері ХВҚ-да біртіндеп төмендей 
бастады жəне 1999 ж. қарай осы көрсеткіш бойынша Франция 
елімен төртінші, яғни АҚШ, Жапония, Германиядан кейін орын-
ды иеленді. 

Маңыздысы британияның ішкі саясат өмірінде  евроны елдің 
ішкі сауда айналымында көп қолдану, бұл Еуропалық монетарлық 
одаққа кірудің ең негізгі аргументі болып табылады. 

2. Ұлыбританяның ақша-несие саясаты

Ұлыбританияда фунт стерлинг ақша бірлігі орталық 
мемлекеттің құрылуына дейін Британ аралында пайда болған. 
Жергілікті халықтар сол кезде күміс пенс немесе стерлингтерді 
қолданған. Бір  фунт күміс 240 пенске теңелді, сонан соң «фунт 
стерлингі» деген атау шықты.

Төрт ғасыр бойы қолданып келе жатқан биметалл ақша жү-
йесі 1816 ж. алтын стандарт заңы бойынша тоқтатылды. ХХ ғ. 
басында Британия экономикасына капитал экспорт тəн бол-
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ды. 1904−1913 ж.ж. капитал тартуы ішкі капитал салымымен 
теңестіріле басталды. Британ империясының елдері барлық шетел 
инвестицияларының жартысын өтеді. Капитал жинаудың негізі 
колониялық жəне шикізат компанияларының Ұлыбританияның 
экономикасына ішкі капитал салымдарын қаржыландыруда 
белсенді қатысты. 1910-1914 ж.ж. шетел инвестицияларының та-
бысы елдің ЖІӨ 8%-ынан асты. 

1914 ж. банкнотты алтынға айырбастауын тоқтатып, яғни ал-
тынды айналымнан ығыстырып, əскери шығындарды өтеу үшін 
үкімет қазынашылық билеттер шығара бастады. 1925−1931 ж.ж. 
алдында өмір сүргеннің мөлшерсіз несие ақша жүйесінің орнын 
басқан алтын құйылған стандарт ыдырап кетті. 1925−1928 ж.ж. 
айналымнан қазынашылық билет алынған, яғни ақша реформасы 
жүргізілді. 1931 ж. Ұлыбритания екінші дүние жүзілік соғыста 
болған стерлинг шекарасын, яғни тауар айналымның 1/6 бөлігін 
құраған стерлингтік блок басқарды. 

    Ақша, валюта Ұлыбританияның экономика жүйесін рефор-
малау мен шаруашылықты реттеудің басты бағыттары болды. 1979 
ж. Ұлыбритания мен басқа елдер  арасында капитал қозғалысын 
ұстаған валюталық бақылау ликвидтенді. 1986 ж. қазан айын-
да лондондық қор биржасы ұйымдастырылып, экономикалық 
əдебиетте  «үлкен жарылыс» атты əйгілі болған. Нəтижесінде: 
комиссиондық алымдар минималды түрде тұрақтандырылды, 
биржаға банктер жəне шетелдік мекемелер жіберілді, сондай-ақ 
биржа мүшелеріне брокер жəне джоббер функцияларын қатар 
жүргізуге рұқсат берілді. 

1980 ж. Ұлыбритания  ақша массасын таргеттеу жасау сияқты 
монетарлық саясат формасын жүргізді. 

XVII ғ. аяғында Англия қаржылық жетіспеушіліктің шегінде 
болды. 50 жыл бойы Франция елімен соғысы елдің экономикалық 
жағдайын нашарлатты. Англия банкі парламенттің негізі болып 
1694 жылдың 27 шілдесінде негізделді. Банк капиталы Англияның 
мемлекеттік қарызын өтеді. Англия банкі – дүниежүзінің ең 
ежелгі банктерінің бірі болып саналады. 

Банк акционерлік компания сияқты құрылды. Ол өзіне 1268 
акционерді кіргізді. Барлық жеке меншік банктер сияқты ол 
өзінің акцияларын нарыққа шығарды. Англия банкінің банкнот-
тары еркін түрде айналымда болды. 



134

Қазіргі уақытта Англия банкі 1946 жылы қабылданған «Ан-
глия банкі» заңымен реттеледі. Осы заңға сəйкес акционерлік ка-
питал қазынашылыққа берілді, ал оның бұрынғы иелері төрт есе 
акцияның номиналды құнынан асатын мемлекеттік облигация 
түрінде көп мөлшерде компенсация берілді. 

1987 ж. Англия банкі банктік істі атқарудағы қосымша құқық 
алды. Бірақ он жыл өткеннен кейін 1997 ж. банк қадағалау функ-
циясы қайта басқаратын бақылау органына берілді. 

Қазіргі уақытта Англия банкі өз іскерлігін үш мақсатта іске 
асырады:

– ұлттық валюта құнының тұрақтылығын қолдау;
– қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету;
– халықаралық аренада жəне елдің ішінде қаржылық жүйенің 

тиімді жəне бəсеке қабілеттілігі жоғары болуын қамтамасыз ету;
Англия банкі келесі функцияларды атқарады:
– монетарлық саясатты шығарады;
– банкнот  эмитенті болады.
– Бірінші функцияны іске асырғанда Англия банкінің 

клиенттері үш ірі топтарға бөлінеді:
– Бірінші – коммерциялық банктер. Англия банкінде барлық 

клирингтік банктердің есеп-шоттары бар. Клиринг операцияла-
рында Англия банкінің клирингтік есеп шоттары қолданылады. 

– Екінші – басқа елдердің орталық банктері. Шетелдердің 
орталық банктері Англия банкінде есеп шоттары жəне алтын-
ды осы банктер сақтайды. Сондай-ақ Англия банкінде Лондонда 
барлық істерді атқаруға болады.

– Үшінші – үкімет. Үкімет өз салымдарын англия банкінде 
сақтайды. Бюджетке төленетін төлемдер, салықтар жəне бюджет-
тен кететін əлеуметтік төлемдер барлығы Англия банкінен өтеді. 

Монетарлық саясаттың басты мақсаты баға тұрақтылығын 
қамтамасызданыруға қол жеткізу.     

Ұлыбританияда басқа банктік емес арнайы қаржылық-
несиелік институттарға жинақтаушы институттар, сақтандыру 
компаниялар мен зейнетақы қорлары, инвестициялық трестер, 
сенімді үлестік қорлар, қаржылық корпорациялар, венчурлік 
қаржыландыру фирмалары жатады. 

Жинақтаушы институттарға өз кезегінде сенімді жинақтаушы 
банк, ұлттық жинақтаушы банк, құрылыс қоғамдары жатады. 
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Сенімді жинақтаушы банктер бұрын жергілікті жинақ касса-
лары ретінде пайдаланылады. Содан кейін олар 16 ірі аймақтық 
мекемеге қайта құрылды, ал 1986 ж. бірыңғай акционерлік сенімді 
жинақтаушы банк болып құрылды, ол өзінің қызметі жəне капи-
талы бойынша тек «үлкен төрттікке» орын береді, сонымен қатар 
ол барлық коммерциялық банктерінің функцияларын орындайды.

Ұлттық жинақтаушы банк (бұрынғы пошталық жинақтаушы 
банк)  пошталық бөлімшелер арқылы халықтардың жинақтарын 
жинақтайды, олардың саны 25 мыңнан асады.

Сақтандыру компаниялар мен зейнетақы қорлар жинақталған 
ссудалық капиталды ұзақ мерзімді инвестицияларға салады. 
Қаржы несиелік қызмет органдарының мамандығына қарағанда 
екінші орында сақтандыру қызметіне жəне зейнетақыны 
қамтамасыз ету тұр. Оларда жинақталған қаражаттар 20-25 жыл 
мерзімге операцияларға салынады. 

Инвестициялық трестер тек бағалы қағаз операцияларымен 
ғана жұмыс істейді. Өзінің акциялар мен облигацияларын эмис-
сиялау арқылы олар капиталды тарту компанияларының бағалы 
қағаздарына салады. Мұндай мекемелерінің ерекшелігі – нарық 
конъюктурасының тəуелді болып, тұрақты қаражаттарының 
қайнар көзі болмайды. Бағалы қағаздарының құны төмендегенде, 
олар шығындарға ұшырайды. Сенімді үлес қорытындылары 
қызмет жағынан инвестициялық трестерге ұқсайды. Оларға ақша 
капиталдарын жинақтап, оларды бағалы қағаздарға салады. Бірақ 
үлес қосқан субъект əрқашан өз үлесін басқару компаниясына са-
тып жіберу мүмкін, сондықтан мұндай қорлардың капиталы ай-
нымалы мөлшерде болады: ол үлестерінің сатылуы мен сатып 
алуына байланысты. Қор активтерінің құрылымы инвестициялық 
трестерге ұқсас: 80% жеке меншік компанияларының акциясын 
құрайды, сонымен қатар олар банктермен жəне сақтандыру ком-
паниялармен жұмыс істейді.

Қаржылық корпорациялар кəдімгі несиелік капиталға қол жете 
алмайтын жеке меншік фирмаларды несиелендіреді. Ең ірілері 
− өндіріс-қаржы корпорациясы, ауылшаруашылық ипотекалық 
корпорация жəне т.б. 

Венчурлік қаржыландыру фирмалары  ХХ ғасырлдың 80 жыл-
дарында пайда болған, алға басып жатқан салалардағы компания-
ларды несилендіретін арнайы ұйым. 
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3. Ұлыбританияның бюджеттік жəне қаржылық жүйелері

Ұлыбританияның қаржылық жүйесі дəстүрлі 4 саладан
тұрады: мемлекеттік бюджет, жергілікті бюджет, арнайы бюджет-
тік емес қорлар, мемлекеттік корпорациялардың қаржылары. 
Ұлыбритания ұштарлы мемлекет, олардың бюджет жүйесі 
2 деңгейді қамтиды. Соңғы кезде өзгертілген реформалар эконо-
микада жергілікті бюджеттерінің орнын бірталай төмендеді. 

Мемлекеттік бюджет 2 бөліктен құралады:
– ағымдағы қаражаттардың түсуін жəне олардың шығында-

луын қарастыратын консолидирленген қор;
– капитал қозғалысымен байланысты мемлекеттің табысын 

жəне шығындарын құрайтын ұлттық займдар қоры.
Шығыстардың негізгі бөлігі консолидирленген қордан (98%) 

қаржыландырылады, ал ол салық төлемдерден (95%) құралады. 
Салықтық емес кірістерге мемлекеттік меншіктің сатылуы, 
əкімшілік табыстар жəне, т.б. жатады. 

Ұлыбританияның ХХ ғ. соңғы онжылдықтарында мемлекеттік 
бюджеттерінің басым шығындарын құрайтын бөлігі – халықтарды 
əлеуметтік қорғауы болып табылады. 

Ұлттық займдар қорларының табыс бөлігі корпорациялардан 
жəне жергілікті басқару органдарының несие ретінде төлейтін 
пайыздарынан құралады, Англия банктерінің пайда бөлігінен 
жəне біршама арнайы қорларының қаражаттарынан құралады. 
Шығыс бөлігі мемлекеттік  қарызды өтеуге жəне т.б. шығындарды 
жабу үшін жабылады.

Ұлыбританияның бюджеттік процесі бюджет жобасын құрудан 
басталады. Мұнда қазынашылыққа өтініш беретін министрліктер 
мен ведомстволар қатысады. Өтініштер негізінде бюджет жоба-
сы құрылады да, ол министрліктер кабинетіне қарасытыру үшін 
жіберіледі. Бюджет жобасын одан əрі қарай парламенттің төменгі 
палатасы қарастырады. Жоба қолдану үшін жоғары палатаға 
жіберіледі, ал бұдан бұрын оны жалпы палатада қарастырды. 
Англия Королевасы бюджет заңына қол қойысымен, ол заңдық 
күшіне енеді. 

Англияда бюджеттік жыл 1 сəуірден басталып, 31 наурызда 
аяқталады. Бюджеттерінің кассалық орындалуын Англия банкісі 
жасай алады.
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Қазіргі таңда жергілікті бюджеттерден мемлекеттік барлық 
шығындарды (36 %) құрайды. 

Жергілікті үкімет органының құрылымы  мынадай, (%):
– əлеуметтік қорғау – 32;
– білім – 28;
– құқық қорғау органы – 12;
– коммуналдық қызмет – 5;
– транспорт жəне коммуникация – 4;
– басқалары – 19.
Ұлыбританияның бюджетаралық жүйесі елдік барлық 

құрылым бөлігінде өте күрделі жəне əр түрлі. Сондай-ақ 
қаржылық көмек мемлекеттің бірыңғай принципіне негізделген. 
Қаржылық қорғаудың екі негізгі түрлері бар, олар блок гранттар 
жəне арнайы мақсаттарға арналған гранттар. Бюджет табысын 
толтыру үшін əр жыл сайын грант бөліп отырады. 

Ұлыбритания Үкіметі жергілікті бюджеттің шығындарына 
бақылау жасайды. Бұрын бұл мақсаттарға əр түрлі механизм-
дер қолданылған: шығындарды өтеуге орталық бюджеттен 
қаржылық көмектің мөлшерін белгілі деңгейден азайту, қосымша 
шығындарды қаржыландыруға орталық бюджеттен қаржыны 
бермеу. 

Заң бойынша жергілікті органдардың ағымдағы шығындарды 
қаржыландыру үшін займдық қаражаттарды тартуға құқығы жоқ. 
Бірақ, арнайы орган займдық мемлекеттік комитеттен немесе 
коммерциялық банктерден тікелей капиталдық қажеттілікке не-
сие алуға болады.

Қаржылық жүйенің үшінші буыны ол арнайы қорлар болып 
табылады. Ол 80-ге жуық. Алдыңғы қатарлы орынды Ұлттық 
сақтандыру қоры алады. Ол халықтың салымдарынан, мемлекеттік 
кəсіпорындар жəне үкіметтің дотациясынан құрылады. 

Ұлттық сақтандыру қорынан басқа Ұлыбританияның қаржы 
жүйесіне мемлекеттік кəсіпорындардың зейнетақы қорлары, 
теңестірілген валюталық қор, жедел кепілдік несие қоры жатады. 
Бұл қорлар кəсіпорындардың дотациясы жəне ақшалай қаражат 
негізінде құрылады, жəне өз функцияларына сай шығындарды 
өтейді. 
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4. Ұлыбританияның салық жүйесі

Ұлыбританияның салық жүйсінің негізі ХІХ ғ. негізделген, 
оған қарамастан теория бойынша салықтың мəні жəне қажеттілігі 
бұдан екі жүз жыл бұрын пайда болған. Қазіргі Ұлыбританияның 
салық жүйесі өз реформаларын жасап отыр. Негізгі мəнді 
өзгерістер 1965 ж. жəне 1973 ж. енгізілді. Салықтық өзгерулер 
1990 жылы негізінен жергілікті салық салу құрылымына енгізілді. 

Ұлыбританияның салық жүйесі екі деңгейлі: жалпы 
мемлекеттік (барлық салық түсімдерінің 90%-ы) жəне жергілікті 
(10%-ға жуық).

Жалпы мемлекеттік салықтарың ішінде тікелей салықтар 
( 1999 ж. барлық салық түсімдерінің 49%-ы), табыс салығы, 
капиталға салық, мұрагерлікке салық негізгі орынды алады. 

Табыс салығын есептеу екі бөлімнен тұрады (шедулалар жəне 
графиктер), табыс көзі бойынша (дивиденттер арызы, рента, т.б.), 
əрбір бөлімі өз негізі бойынша салық салынады.

Негізінен табыс алты бөлікке бөлінеді:
– А – мүлік салығы: жер, тұрмыстық үй салу немесе жалдауға;
– В – коммерциялық мақсат бойынша қолданатын орман 

массивінен табыс;
– С – мемлекеттік бағалы қағаздардан табыс;
– Д – коммерциялық іскерліктің өндірістік табысы. Бұл топқа 

əр түрлі табыс түрі кіреді, сондықтан ол алты топтарға бөлінеді:
– операциялар мен сауда  табысы, мысалы сатушы табысы;
– мамандандырылған қызмет көрсету табысы (дəрігер, адвокат);
– салық салуға жататын пайыз бен алимент табысы;
– шетелдегі бағалы қағаздар табысы, Е тобына кірмейтіндер;
– шетелдегі мүлікке салық;
– Е – жалақы, зейнетақы, əлеуметтік жəрдем жəне т.б. еңбектік 

табыстар;
– Ғ – Ұлыбритания компаниясымен іске асатын дивиденттер 

жəне басқа да төлемдер.
Табыс салығы бір жыл бұрын 6 сəуірден басталады. Табыс 

салығының минималды мөлшері 20%. 
Көп уақыт бойы табыс салығын жеке жəне заңды тұлғалар, 

сондай-ақ корпорациялар да төледі. 
Негізі құралдардың табысына салық салынбайды (мемлекеттік 

бағалы қағаздарға, компаниялардың бағалы қағаздарына, т.б.).
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Салық төлеуші болып жеке кəсіпкерлер, трастік қорлар т.б. 
саналады. Жеке кəсіпкерлерге табыс салығы негізгі құралдарды 
шығарғанда табысқа қосымша салынатын сияқты табыс 
салығының ставкасы бойынша  есептелінеді. Трастік қорларға 
арнайы салық ставкалары болады. 

2004 ж. инвестициялық климатты жақсарту мақсатында 40-
тан 10%-ға актив бойынша капитал өсіміне, төрт жыл бұрын са-
тылып алынғанға, қысқа мерзімді активті иелену бойынша  салық 
төмендетілді. Ақпараттық құралдарды алғаш қолдану бойынша 
«0%-дық амортизациялық шегерім» жүйесі енгізілді. 

Мұрагерлікке салық мүліктік салық салумен, яғни мұра гер-
лікпен алынғанмен бірдей болады, сондай-ақ өлімнен кейін жеті 
жыл ішінде мұрагерлік сыйлықтарға салынады. Басқа мүліктердің 
ауыстырылуына салық салынбайды. Мұрагерлікке салық – 40%. 
Бірақ 3% барлық мұрагерлік жағдай бойынша бұл салық түрі са-
лынады. 

Бұл салымдарды келесілер төлейді:
– жалдамалы еңбек тұлғалары жəне дифференциаланған став-

ка бойынша жұмыс берушілер;
– «өз тарапынан жұмысқа тұрушылар», яғни жұмысқа жалдан-

баған тұлғалар қатаң аптасына  5,35 ф. ст.мөлшерінде салымдар 
төлейді. 

– жұмыс істемейтін азаматтар, яғни алғаш екі топқа кірмей-
тіндер – 5,25 ф.ст. аптасына;

– «өз тарапынан жұмысқа тұрушылар», егер 6,3% мөлшері 
бойынша кейбір табыстан асатын болса.

Ұлыбританияның салық жүйесіндегі жанама салықтар тіке -
лей салықтарға қарағанда ең кіші үлесін құрады. Жанама салық-
тардың ішінде басты орынды қосылған құн салығы алады. Үлесі 
бойынша табыс салығынан кейін екінші орында жəне елдің бюд-
жетінің 17% құрайды. Қосымша құн салығы 1973 жылдың 1 сəуі-
рінде енгізілген. Ол Англия, Солтүстік Ирландия, Шотлан дия 
жəне Уэльс, сондай-ақ Мэн аралдарын қоса жерлерінде таралған. 

ҚҚС-ның стандартты ставкасы – 17,5%, төмендетілген ставка 
– 5 %. Акциздер жəне ҚҚС  елдің қай жерінде  тауар жеткізілсе 
осы елде салық ставкалары бойынша салық салынады. 

Қарастырылған салықтардан басқа, жанама салыққа биз-
нес салығы жəне жарыстарда да салық салады (ат жарыс, ит 
жүгірістері т.б.). 
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ҚОРЫТЫНДЫ

Ұлыбританияның ХХ ғ. соңғы онжылдықтарында мемлекеттік 
бюджеттерінің басым шығындарын құрайтын бөлігі – халықтарды 
əлеуметтік қорғауы болып табылады. 

Ұлыбританияның бюджеттік процесі бюджет жобасы құрудан 
басталады. Мұнда қазынашылыққа өтініш беретін министрліктер 
мен ведомстволар қатысады. Өтініштер негізінде бюджет жоба-
сы құрылады да, ол министрліктер кабинетіне қарастыру үшін 
жіберіледі. Бюджет жобасын одан əрі қарай парламенттің төменгі 
палатасында қарастырылады. Жоба қолдану үшін жоғарғы 
палатаға жіберіледі, ал бұдан бұрын оны жалпы палатада 
қарастырады. Англия Королевасы бюджет заңына қол қойысымен 
ол заң күшіне енеді. 

Британияның ішкі саясат өміріндегі өте маңыздысы − еуро-
ны елдің ішкі сауда айналымында көп қолдану, бұл Европалық 
монетарлық одаққа кірудің ең негізгі аргументі болып табы-
лады. Ұлыбританияның салық жүйесіндегі жанама салықтар 
тікелей салықтарға қарағанда ең кіші үлесін құрайды. Жанама 
салықтардың ішінде басты орында қосылған құн салығы алады.

Қорытындылай келе, бүгінде салық салу мəселесі мемлекет 
тарапындағы өзекті мəселенің бірі болып қала бермек. 
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Семинар сабағының жоспары:

Семинар сабағында негізгі теориялық сұрақтарды зерделеу, 
ауызша жауап. Ұлыбритания қаржы жүйесінің даму проблемала-
ры бойынша экономикалық диктант өткізу.

Мақсаты: Ұлыбританияның қаржы жүйесінің өзекті 
мəселелерін талқылау жəне оның əлемдік экономикадағы орнын 
белгілеу. Ол үшін келесі сұрақтарды қарастыру керек:

1. Ұлыбританияның қаржылық жүйесінің ерекшеліктері мен 
негізгі қасиеттері.

2. Ұлыбританияның мемлекеттік бюджеті, оның құрылысы. 
Бюджеттік процестің ерекшеліктері.

3. Жергілікті қаржының рөлі, оның кірісі мен шығысының 
құрамы.

4. Қазіргі кездегі Ұлыбританияның экономикалық дамуы.
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СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

2. Өткен тақырып бойынша глоссарий құру;
3. Келесі тақырыптар бойынша кейс дайындау:
– «Ұлыбританияның салық жүйесінің қызмет ету ерекше-

ліктері» – тектері А-дан З-ға дейінгі студенттерге
– «Ұлыбританияның банк жүйесінің қызмет ету ерекшеліктері» 

- тектері И-дан Т-ға дейінгі студенттерге
– «Ұлыбританияның бюджет жүйесінің қызмет ету ерекше-

ліктері» - тектері У-дан Я-ға дейінгі студенттерге

6-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
рына жауап беру:

1. Ұлыбританияның қаржы жүйесінің құрамына төмендегі-
лер дің қайсысы кірмейді?

а) мемлекеттік бюджет;
ə) жергілікті бюджеттер;
б) арнайы бюджеттен тыс қорлар;
в) мемлекеттік қаржы кəсіпорындары;
г) акционерлік қоғамдар.

2. Ұлыбританияның  мемлекеттік бюджет құрамы:
а) біріккен қорлар;
ə) займдардың ұлттық қоры;
б) біріккен қорлар мен займдардың ұлттық қоры;
в) құнды қағаздар;
г) дұрыс жауабы жоқ.

3. Англияда шығындардың негізгі бөлігі мынадан қаржылан-
дырылады:

а)  біріккен қорлар;
ə) займдардың ұлттық қорынан;
б) бюджеттен тыс қорлар;
в) сақтандыру компаниясынан;
г) акционерлік қоғамдардан.
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4. Ұлыбританияда арнайы қорлардың ішінен маңызды орын 
алатыны:

а) еңбекпен қамту қоры;
ə) ұлттық сақтандыру қоры;
б) еңбекақы қоры;
в) əлеуметтік қамсыздандыру қоры;
г) резервтік қор.

5. Ұлыбританияның мемлекеттік кəсіпорындары мына түр-
лерге бөлінеді:

а) 4 түрге;  в) 5 түрге;
ə) 3 түрге;  г) бөлінбейді.
б) 2 түрге;

6. Ұлыбританияда жалпы мемлекеттік салықтарға жатпайды:
а) жеке тұлғалардың табыс салығы;
ə) мұнайдан түскен табысқа салық,
б) мұрагерлікке салық;
в) мүлікке салынатын салық;
г) ҚҚС-ы.

7. Ұлыбританияда жергілікті салықтар шамамен беретіні:
а) салықтық түсімдердің 10%-ы
ə) салықтық түсімдердің 30%-ы
б) салықтық түсімдердің 40%-ы
в) салықтық түсімдердің 5 %-ы
г) ештеңе бермейді.

8. Ұлыбританияда Қазынашылық  неге жауапты?
а) елдің жалпы экономикалық стратегиясын даярлауға;
ə) бюджеттік жобаға;
б) ақша белгісінің эмиссиясына;
в) салық саясатына;
г) валюта курсына.

9. Салық заңнамасын Ұлыбританияда кім бекітеді?
а) королева;  в) парламент;
ə) үкімет;     г) салық комитеті.
б) лордтар палатасы;
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10. Англияда салық қызметін ұйымдастыру кімге жүктелген?
а) салық комитеті;
ə) ІТБ мен КАБ (УВД мен УПА);
б) қазынашылық;
в) мемлекет;
г) қарды полициясы.

11. Англияда жеке жəне заңды тұлғалардан салық алуды 
бақылайтын орын:

а) ІТБ-сы (УВД);
ə) КАБ (УПА);
б) ІТҚ (СВД);
в) БСБ (ГНУ);
г) дұрыс жауабы жоқ.

12. Ұлыбританияда салықтарды жинау бойынша шығындар:
а) салықтық табыстардың 20%-ы
ə) салықтық табыстардың 2%-ы
б) салықтық табыстардың 1%-ы
в) салықтық табыстардың 40% -ы
г) салықтық табыстардың 10%-ы

13. Ұлыбританиядағы мемлекеттік жəне жергілікті органдар-
дың мемлекеттік жəне жергілікті бюджеттерді құру, бекіту жəне 
орындалуын  заңды түрде реттеуші – бұл:

а) бюджет жылы;
ə) бюджет процесі;
б) бюджет кезеңі;
в) бюджет заңы;
г) бюджет жобасы:

14. Англияда тұрақты экономикалық өсу мақсатында барлық 
материалдық жəне қаржылық резервтерді максималды тарту-, 
бұл:

а) бюджет процесінің маңызды міндеті;
ə) бюджет процесінің мақсаты;
б) бюджет процесінің функциясы;
в) бюджет процесінің міндеті;
г) бюджет процесінің стратегиясы.
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15. Ұлыбританияда бюджеттік процесінің қай кезеңі мынадай 
мəселелерді шешеді: бюджет көлемі, салық жəне ақша несие сая-
саты, бюджет тапшылығын жабу тəсілдері:

а) бюджет жобасын бекіту;
ə) бюджет жобасын құру;
б) бюджет жобасын орындалуы;
в) бюджет жобасын талқылау;
г) бюджет жобасын қарастыру.

16. Ұлыбританиядағы  заң шығарушы орган:
а) королева;
ə) парламент;
б) төмеңгі палата;
в) жоғарғы палата;
г) үкімет.

17. Англияның бюджет процесінде негізгі рөльге ие:
а) жоғарғы палата;
ə) лордтар палатасы;
б) төменгі палата – қауымдастық палатасы;
в) парламент;
г) халық.

18. Ұлыбританияның ХХ ғ. соңғы онжылдықтарында мемле-
кет тік бюджеттерінің басым шығындарын құрайтын бөлігі.

а) халықтарды əлеуметтік қорғауы болып табылады; 
ə) салық салу;
б) қауіпсіздік шарасы; 
в) экономикалық жағдайы;
г) халық банкі.

20. Ұлыбритания квота мөлшері бойынша Франциямен 
төртінші орынды қай жылы иеленді?

а) 1999 жыл;
ə) 2004 жыл;
б) 1949 жыл;
в) 2000 жыл;
г) 1997 жыл.

10–1540
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21. Европалық монетарлық одаққа кірудің ең негізгі аргументі:
 а) сауда-саттық;
ə) евроны елдің ішкі сауда айналымына қолдану;
б) квотаны жоғарылату;
в) дефицитке ұшырау;
г) ішкі капитал салымдарын қаржыландыру.

22. Дүниежүзінің ең ежелгі банктерінің бірі:
а) Сингапур банкі;
ə) ХуаСя банкі;
б) Англия банкі;
в) Қытай банкі;
г) Құрылыс банкі.

23.Қай жылы Англия банкі банктік істі атқарудағы қосымша 
құқық алды?

 а) 1989 жыл;
ə) 1997 жыл;
б) 1945 жыл;
в) 1987 жыл;
г) 1694 жыл.

24. Бюджет заңы өз күшіне енеді:
а) Премьер-министр қол қойысымен;
ə) Жалпы палата;
б) Жоғарғы палата;
в) Англия банкі;
г) Англия королевасы қол қойысымен.

25. Тауар жəне қызмет көрсету импортының экспорттан асып 
түсуі:

а) баланс дефицитіне əкелді;
ə) инфляцияға əкелді;
б) сұраным азайды;
в) ұсыным көбейді;
г) бюджет толысты.
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СЕГІЗІНШІ ТАҚЫРЫП
ЖАПОНИЯНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ

Дəрістің мəн-мəтіні

Мақсаты:  Жапонияның қаржы жүйесін зерделеу

Дəріс жоспары:
1. Жапония экономикасы. 
2. Жапонияның ақша жəне несие жүйесі.
3. Жапонияның бюджеттік жəне қаржылық жүйесі.
4. Жапонияның салықтық  жүйесі

Негізгі түсініктер: қор биржасы, инвестор, қаржылық саясат, 
мемлекеттік қаржылар, ұлттық экономика құрылымы, қорлары, 
қор нарығы

Тақырыптың мазмұны: Жапония экономикасына жалпы си-
паттама беру.

1. Жапония экономикасы

Жапондар ертеден-ақ өз елін Ниппон немесе Нихон деп атады. 
Бұл атау екі иероглиф белгісінен тұрады. Оның біріншісі – «Күн», 
екіншісі – «негіз» дегенді білдіреді. Жапонияның күншығыс елі 
ретіндегі астарлы атауы осыдан шыққан. Жапонияның туындағы 
қызыл күн шеңбері жəне ел таңбасындағы хризантема - олардың 
ұлттық гүлі, əрі шығып келе жатқан күнді білдіреді.

Жапонияның негізгі бөлігін 4 арал құрайды:
Кюсю. Сикоку. Хонсю. Хоккайдо.
Шаруашылығының жер аумақтық құрылымы: екі «жақты» 

ел. Жапония «алдыңғы» жəне «артқы» (немесе «күнгей» 
жəне «теріскей») дейтін мүлде əр басқа екі бөліктің өзара 
сəйкестенуімен ерекшеленеді. Жапонияның «алдыңғы бетін» ең 
алдымен Хонсю аралының жағалау – ойпаты бойынша өтетін 
аса кең емес (15-65 км) Тынық мұхит белдеуі құрайды. Бұл бел-
деу – елдің əлеуметтік – экономикалық кіндігі. Басты өндірістік 
аудандар Токио, Осаки, Нагой, Китакюсю, шикізат пен отын-
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ды импорттауға сүйенетін ЖЭС пен АЭС-тің, металлургиялық, 
мұнай өңдейтін жəне химиялық комбинаттардың, машина жасау 
зауыттарының басым бөлігі осы аралда орналасқан. Құрылыс 
аландарының жетіспеуі салдарынан көптеген, оның ішінде аса ірі 
кəсіпорындар бүкіл жағалауды бойлай созылып жатқан теңізден 
«жаулап алынған» учаскелерге салынған.

Тынық мұхит белдеуі Жапонияның өнеркəсіп белдеуі де-
ген атқа ие болды, бірақ бұл мүлде осылай деп кесіп айтуға 
келмейді. Оның маңында өнімді ауыл шаруашылығының 
көптеген басты аудандары, басты-басты көлік магистральдары 
жəне елдің аса маңызды аймақтары орналасқан. Жапонияның 
негізгі көлік қатынасының күретамырын бүкіл Тынық мұхит 
белдеуін ұзынынан басып өтетін «Синкансен» жүрдек темір жол 
магистралі құрайды. 

Жапонияның «а р т қ ы   б ө л і г і н», ең алдымен шеткі аймақ деп 
аталатын таулы-орманды Хонсю құрайды. Бұл жерде ағаш дайын-
далады, мал өсіріледі. Мұнда, əсіресе курорттық демалыс пен ту-
ризм жақсы дамыған. Жапонияда адамдардың «орын ауыстыруға 
құмарлығы» сонша – үлкендер де, мектеп оқушылары да көпшілік 
болып туристік сапармен бір жерден екінші жерге үздіксіз ағылып 
жатады. Соңғы кезде Жапонияның мемлекеттік аймақтық саясаты 
бұл экологиялық жағынан таза шеткі аймақты игеруге қатты мəн 
беріп отыр. Тынық мұхит белдеуінің жүгін жеңілдету мақсатымен 
барлық технополистердің жартысы – ғылым мен ғылым тікелей 
қатысатын өндірістердің жаңа орталықтары шеткі аймақ – Хон-
сю аралында құрылуда. Таяу уақытқа дейін шеткері қалып кел-
ген Хоккайдо аралын игеру дүние жүзіндегі ең ұзын Сейкан темір 
жол туннелін салуға мүмкіндік береді. Алайда, тұтастай алғанда, 
жер аумағының сəйкессіздіктері баяу шешілуде.         Жапонияда 
өзен қатынасы мен құбыр тартудан басқа көлік түрлерінің бəре 
де жақсы дамыған. Өзінің көлік-жол торабы бойынша бұл ел Ба-
тыс Еуропа елдерін еске түсіреді, бірақ жүк, əсіресе жолаушы-
лар тасымалдауда олардың кез келгенінен асып түседі. Ал, жо-
лаушылар тасымалдайтын темір жолдарының молдығы жөнінен 
дүние жүзінде бірінші орын алады. Жапония сондай-ақ аса ірі 
жəне ең жаңа теңіз сауда кемелеріне ие болып отыр. Олар кеңінен 
қолданылады жəне өзінің ¾ салмағындай жүк көтеріп жүзетін 
«арзан көлік».
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Жапония шаруашылығының аса маңызды ерекшелігі – оның 
халықаралық экономикалық байланысқа айрықша кеңінен тар-
тылуында. Елдің нашар қамтамасыз етілуі – өз отыны мен 
шикізатының жетіспеуінде, сондықтан оның 9/10 бөлігін сырт-
тан алады. Екінші жағынан, елдің экономикасы дайын өнімдерді 
экспорттауға төтенше тəуелді. Жапония белсенді сауда балансы-
на ие. Дүние жүзінің көптеген елдері жапон фотоаппараты, бейне 
үнтаспалары, калькуляторы, сағаты автомобилі мен мотоциклін 
сатып алады. Жапония – барлық Азия – Тынық мұхит аймағы 
елдерінің басты сауда серігі. Соңғы кезде бұл ел тауар экспорт-
таудан капитал экспорттауға көбірек ойысып барады. Жапондық 
тікелей инвестиция негізінен Солтүстік Америкаға, Еуропаға, 
Азияның басқа да елдеріне  бағытталған.

Жапонияның экономикалық кереметі нің сыры «гемба кайдзен» 
деп аталатын жапон менеджментінің ерекшелігіне келіп тіреледі. 
Жапондар «сапа – бұл сананың күйі, ал өнімділік – қайырымды 
іс жасау дың бір тəсілі» дейді. «Ең бастысы – сапа» де ген ді жа-
пондар ұран деп емес, жұмыс тағы басшылыққа алынатын ереже 
деп түсінеді. Ал сапалы басшылықтың түпқазы ғы ма мандар дай-
ындауда жатыр. Жапон компа ниялары жаңа маманды бір жыл-
дай оқы тады. Одан кейін тікелей өндірісте ша ғын топ болып 
тағы да оқудан өтеді. Жа пондар үнемі білім жетілдіру, тəжірибе 
ал масу, жас мамандар мен бұрыннан келе жатқан кəсіпқойлар 
арасындағы тығыз қарым-қатынас ерте ме, кеш пе, өнімнің са-
пасын жақсартуға оң ықпал етеді деп есептейді. Шығынды азай-
ту, басы артық жұмыс түрін мейлінше қысқарту, уақыт үнемдеу, 
жұ мыс шылардың рухын көтеру – бұл жапон компаниясының 
көздейтін мақсаты. «Адам  дар мен бизнестегі үдерісті басқару-
дың жетілген жүйесі қалыптасуы керек» деген қағида əрбір жа-
пон компа ниясының алтын заңына айналған. Жал пы, жапон 
менеджментінің құнды лығы машиналар дан бұрын адамдарды бас  
қару ға басты мəн беруінде жатыр. Оны жүзеге асырудың тəсілі – 
компанияларда сапаны қадағалау үйірмелерін құру. 

Компанияның адам, қаржы, материалдық ресурстарын тиімді 
пайдалану – үнемді өндірістің негізі.

Қазір отандық бизнес, ең алдымен, қар  жы тапшылығынан 
қиындық көріп отыр. Ал сапаны жақсарту мен оны бақы лау 
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кəсіпкерге ірі қаржы көзінсіз-ақ үлкен нəтижеге қол жеткізуге 
мүмкіндік береді. 

Өндірісті дамыту, өнімнің құнын ар зандату, сапасын жақсарту 
– инженердің ғана емес, жұмысшының да міндеті. Сөз реті кел-
генде айтайық, жапон инженері 1 жылда кем дегенде 1-2 өнер тап-
қыштық идеясын ұсынып, оны өндіріске енгізбесе, жұмысынан 
ғана емес, инженер дəрежесі нен де айырылады екен. 

Жапон экономикасы XX ғасырдың 50 жылдарының ортасын-
да қалпына келді.

XX ғасырдың 50-70 жылдарындағы Жапон өнеркəсібінің өте 
жылдам жəне қарқынды дамуының себебі:

1. Елде мамандану деңгейі жоғары əрі көнбіс, салыстырмалы 
түрде арзан жұмыс күшінің болуы.

2. Аталған кезеңде дүние жүзілік нарықта шикізат пен отын 
бағасының арзан болуы.

3. Шетелдердің ең соңғы ғылыми-техникалық жетістіктерін 
сатып алып, жергілікті жағдайға тиімді түрде бейімдеу.

4. Əскери шығындардың өте төмен болуы.
5. Қаржылық қорды экономиканы дамытуға жұмылдыру.
6. Мемлекет тарапынан экономиканы реттеудің күшті жүйесі-

нің қалыптасуы.
Жапония дүние жүзінде АҚШ-тан кейінгі екінші өнеркəсіп 

алыбы болуымен қатар аса маңызды қаржылық орталыққа ай-
налды.

Өнеркəсібі: Өнеркəсіп өнімі АҚШ-тан кейінгі екінші орында.
Жапон өнеркəсібінде жалпы саны 800 мың шамасын-

да  кəсіпорындар жұмыс істейді.
Жапон аса ірі танкерлер мен алып жүк кемелерін жасауға ма-

ман данған. Кеме жасау орталықтары: Иокогама, Кобэ, Нага саки.
Жапондардың автомобиль өнеркəсібі  дүние жүзінде I орын 

алады. Оған əлемдегі автомобиль экспортының 14%-ы тиесілі. 
Автомобиль зауыты жылына 10 млн автомобиль жасайды. Оның 
8 млн-нан астамы жеңіл автомобильдер.

Автомобиль концерндері: Мицубиси, Тойота, Хонда , Ниссан.
Тұрмыстық радиоэлектроника бұйымдарын шығарудан да 

дүние жүзінде жетекші орын алады. 
Түрлі-түсті теледидар мен радио техникасын жасаудан 

Жапонияға ешбір ел теңесе алмайды.
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Көлік қатынасы: 4 арал арасындағы тоқтаусыз көлік қатынасы 
(темір жəне тас жолдар) орнаған. Тас жолдар əсіресе күшті 
дамыған. Темір жол көлігі автокөліктен кем түспейді. Елдің 
сыртқы байланыстарында теңіз көлігінің маңызы зор. Аса ірі 
теңіз порттары – Тиба, Кобэ, Иокогама, Нагоя, Осака, Китакюсю.

Сыртқы байланыстары: Сыртқы сауда көлемі жөнінен Жапо-
ния дүниежүзінде АҚШ пен Германиядан кейін III орын алады. 
Оның үлесіне экспорттың 6,8 %, импорттың 5,4 % тиесілі. Негізгі 
сауда əріптесі – АҚШ.

Жапония–дүниежүзіндегі ең ірі несие беруші жəне қаржы 
экспорттаушы ел. Əлемнің алдыңғы қатарлы 10 банкінің 7-і 
жапондық. Жапонияның іскерлік орталықтарында дүниежүзінің 
ең ірі қор биржасы орналасқан.

Жапонияның Қазақстанмен қарым-қатынасы даму үстінде. 
1994 жылы Жапониямен экономикалық келісімге қол қойылды. 
Біздің елімізге импортқа медициналық құрылғылар, дəрі-
дəрмектер, лингафон кабинеттері жабдықтарын, теледидар, 
радиотехникалық аппаратуралар шығарады. Қазақстанда 20-дан 
астам ірі жапон компаниялары жұмыс істейді.

Жапония мен Қазақстан арасында жолаушылар вагоны де-
посын жаңарту туралы, темір жол инфрақұрылымын құру ту-
ралы (25 жыл мерзімге) келісім-шартқа қол қойылды. Жапония 
үкіметінің қорынан елімізге техникалық жəне материалдық көмек 
ретінде қаржы бөлінді. Мына 5 жобаға қаржы жұмсалды:

1. Ертіс өзені арқылы Семейде көпір құрылысын салу.
2. Астана əуежайын жаңарту.
3. Батыс Қазақстандағы автомобиль жолдарын жөндеу, жа-

ңарту.
4. Ақтау портындағы тосқауылдар мен бөгеттерді жаңарту.
5. Екібастұз – Топар – Оңтүстік Қазақстан-2 – Тараз АЭС-ы 

электр  лі тізбегінің құрылысын салу.
Бұл жобалардың біразы іске қосылып үлгерді. Сонымен қатар 

Семей аймағында медициналық көмек көрсетуді жақсартуға, Ал-
маты облысының денсаулық сақтау жүйесін жақсартуға қаржы 
бөлді.

1970–1980 жылдары Жапония  сауда мен тауар өндіруден 
дүние жүзінде АҚШ-тан кейінгі екінші орында болды. Кейбір са-
лаларда мемлекет дүние жүзінде көш басшылықты сақтап келді.
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1990 жылы экономика үлгісіне байланысты орталық-
тандырылған республикалық билік пен басқа мемлекеттердің 
тəжірибесіне синтез жасау барысында мемлекеттің дамуы тоқтай 
бастады.

1998 жылы көп жағдай Азияның қаржылық тұғырыққа 
түскенімен түсіндірілді. Осы жылы жеке өндірістік капитал са-
лымдары қысқарды.

1999 жылы тұғырықтан шықты.
Жапонияның ағымдағы экономикалық жағдайы баға 

деңгейінің түсуімен ерекшеленді.
Қазіргі жағдайдағы Жапония экономикасының ең ерекше 

көрсеткішінің бірі   банкротқа түскен компаниялар саны болып 
табылады.

Мемлекеттің ішкі сауда экспансиясында доллармен 
салыстырғанда иен курсы жоғарлады. Дүние жүзілік есеп ай-
ырысуларда иеннің қатысуы кеңейе бастады. Бірақ Жапония 
билігі иеннің халықаралық валютаға кіруінен қорықты, олар 
мемлекеттің экономикасына қарсы əсер етеді деп ойлады.

1990 жылдағы Жапонияның экономикасының дамуын сипат-
тайтын болсақ, мемлекеттің барлық аясында дағдарыс болып, 
одан шығу жолдары  ізделген. Ең аяғында мемлекет депрессияға  
түсті, 10 жылдан бері ол шешілмейтін мəселе ретінде болды. 

2. Жапонияның ақша жəне несие жүйесі

Жапонияның экономикалық жүйесінің құрылуы 4-6 ғ.ғ. 
Қытай мен Корей даму модельдерінің əсер етуінен қалыптасты. 
Ақша айналымы дұрыс дамымаған сипатта болды. Саудагерлер-
мен есеп айырысу тек тауарлық негізде болды.

Жапонияның несие жүйесі 1868 жылы буржуазиялық төңкеріс 
аяқталмай тұрып пайда болды.

1942 жылы соғыс экономикасы жағдайында халықаралық  
қаржылық бақылау ассоциация құрылды, оған барлық несие 
жүйелері бағынады. Банктер мемлекеттің облигацияларына өз 
депозиттерінің өсімінің 75%-ын салып отыруға міндетті болды.

Соғыстан кейін 1945 жəне 1950 жылдары мемлекет 
қиратылған жəне құлдыраған жағдайды қалпына келтіру кезеңі 
болды. Бұл жылдары еңбекке жарамды халықтың жарты пайызы 
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ауыл шаруашылығында жұмыс жасады, ол мемлекетке аграрлық 
дəреже берді. Соғыстан кейінгі кезеңде ақша айналымы жүйесі 
өзгерді. Екінші дүние жүзі соғысынан кейін инфляция жоғарғы 
деңгейде болып қолма-қол ақша 30-дан 56%-ға дейін өсті, ал де-
позит керісінше қысқарды. Банк жүйесі өте қиын жағдайда бол-
ды, өйткені несиелеу тиімді болмады. 

1940 жылдың екінші жартысында қаржылық ресурстар 
қатаң орталықтандырылды. Шаруашылықты басқару жəне 
биліктің көп бөлігін жүргізетін мемлекеттік орган – экономика-
ны тұрақтандыру Штабы ашылды. Олар белгілі бір жоспар жа-
сап, мемлекеттің бақылауы мен қаржы ресурстары əр түрлі са-
лаларда таратылды. 1947 жылдың қаңтар айында мемлекеттік 
қаржылық институт – шаруашылықты түзетуді қаржыландыру 
қоры құрылды. Қор экономиканы көтеру үшін электроэнергети-
ка, көмір, өндіріс тыңайтқыштары мен айналысты, олар негізгі 
объектісі болып саналды жəне дамудың көзі деп қарастырылды. 
Валюта резервтерінің төменгі деңгейгі ағымдағы операциялар 
мен төлем балансының капиталдар шотымен операцияларды 
жүзеге асыру тоқтатылды. Экономиканың тұрақтандыруына бай-
ланысты ағымдағы шоттармен операциялар либерализациялана 
бастады. 

1945–1951 жылдары Жапонияда инфляция көтерілді. Айна-
лымдағы ақша массасы 15-ке өсті, өткізу бағалары 343-ке көбейді. 
1947 жылы соғыстан кейінгі бірінші кезеңде кері экономикалық 
өсім тіркелген. 

1970 жылдың ортасы жəне 1980 жылдың басында баға 
көтерілді, импорттық жанармай шикізат жəне сауда-саттық 
бағасы өсті. 1975 жылы Жапония Парламенті жаңа заң шығарды, 
ол бюджеттің шығындарын қаржыландыратын арнайы обли-
гациялар шығаруды жүзеге асыруды көздеді. Банктер арқылы 
жинақталған ликвидті емес облигациялар банктік дағдарысқа 
əкеп соқтырды. Бірақ 1977 жылы Жапонияда қаржылық орын-
дар жəне жеке тұлғаларға əкімшілік облигациялар нарығы 
құрылды. 

1990 жылы Жапония несие жүйесінің дамуының жоғарғы 
шегіне жетті, салымдар үшін қажетті деңгейде сенім туғызып, 
несиелік механизм жасады, өте төменгі пайызбен несие ұсына 
алды. 
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1996 жылы 1997 жылдың соңында банктер банкроттық деңгейге 
жетті, бұл Жапонияның Қаржы Министрлігінің экономиканың 
қаржылық саласын бақылай алмай, оның тұрақтылығына 
кепіл бола алмады. Банктік дағдарыс оңтүстік-батыс Азиядағы 
«азиялық вируспен» бір уақытта болды, мағынасы жағынан бұл 
екі қаржылық құлдырау болды. Жапонияның несие-қаржылық 
тұрақсыздығы 2 себеппен түсіндірілді:

1. 1990 жылы қозғалмайтын мүлікке бағаның түсуі кепілдік 
қамтамасыз етудің нақты бағасы түсуіне əкеп соқтырды.

2. Интернационалдық банк ісінің жетіспеушілігі байқалды. 
Жапонияның банк менеджерлерінің төмен дəрежеде ма-

мандануы, тəжірибелерінің болмауы осының барлығы бағалы 
қағаздармен жасалатын операциялардың тəуекелге баруы жəне 
сенімсіздікке əкеп соқтырды. 

Осының барлығы АҚШ жəне Шығыс Европа мемлекеттерінің 
Жапония банктеріне сенбестік танытып, жұмыс жасауға тəуекелге 
бармауларына əкеп соқтырды. 

1982 жылы Жапония банкі 30 жылға құрылып, мемлекеттің 
банкноттарын эмиссиялады. Мерзім тағы 30 жылға ұзартылды. 
1942 жылы Жапония банкін үкімет бақылау жасайтындығы ту-
ралы заң шықты, ал Қаржы Министрі банк актілерін өз бетінше 
өзгерте алу құқығын алды. 1949 жылы саяси үкімет құрылды, 
ол мемлекеттің қызығушылық танытумен монетарлық реттеуді 
жүзеге асырды. 1979 жылы банк туралы заң модернизацияланды, 
орталық банк мемлекеттің бірінші деңгейдегі банкі мəртебесін 
алды. 

1998 жылдың 1 сəуірінен бастап Жапония банкі туралы жаңа 
заң шықты, осы арқылы банк қаржы министрлігіне тəуелсіз 
болды. 

Жапония банкі өз дəрежесі бойынша əкімшілік орган болып 
табылмайды, ол акционерлік компания, оның 55%  капиталы 
үкіметке, ал 45%-ы қаржылық институттарға, сақтандыру ком-
панияларына жəне басқа жеке акционерлерге жатады. Акционер-
лерге 4% түрінде дивидент, ал егер үлкен пайда болса 5%-ға дейін 
көтерілді, қалған пайда мемлекеттік бюджетке төленді.

Жапонияның ақша жүйесі екі деңгейден тұрады. Орталық 
банк жəне коммерциялық банк, қосымша банктік емес қаржы-
несие ұйымдары. Ақша несие жүйесінің бірінші дəрежесінде 
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жапонияның осы орталық банкі алады. Ол ақша эмисиялап жəне 
осы ақша-несие жүйесін басқарып реттеп отырады.

Ақша-несие жүйесінің екінші деңгейінде коммерциялық 
банк тер мен қаржы-несиелік ұйымдар алады. Бұл ұйымдар мен 
банктер жергілікті басқаруды қаржыландыруда жəне шетлемен 
операциялар жүргізуде манызды рөл атқарады. Бүгінгі  таңдағы 
осы банктердің саны-64. 

Жапония банкінің басқару органы − саяси кеңес болып та-
былады. 1998 жылы 1 сəуірінен бастап енгізілген саяси кеңес
9 мүшеден тұрады, оның алтауы тағайындалған кеңес мүшесі 
банк төрағасы жəне  екі орынбасардан тұрады. Советтен басқа 
банкті басқаруға үш орындаушы аудитор, үш орындаушы дирек-
тор жəне сегіз кеңесші. Жапония банкі орталық банк ретінде мы-
нандай қызмет атқарады. 

Банкнот шығару. Орталық банк − мемлекетте ақшаны басуға 
құқығы бар жалғыз банк. 

Қаржылық нарықтағы операциялар − қаржы нарығындағы 
жағдайға əсер ету, оларды құлдыраудан сақтап жəне сұраныстың 
шектен тыс көбеймеуін ұстап тұру үшін қолданады. 

Жапонияның банкі мемлекеттік бағалы қағаздармен опера-
циялар жасап, қабылдап, сақтап жəне қазынашылық қорларына 
төлейді.

Жапония банкі екінші дүние жүзілік соғыстан кейін амери ка
жүйесі бойынша банк жүйесін маманданудың жоғары дең гейі 
бойынша жүргізді. Қазіргі уақытта Жапонияның банк жүйе сі 
тұрақ танды деп айтуға болады. Ол өзіне Жапония банкі коммер-
циялық банктер жəне басқа да несие-қаржы институттарын 
кіргізеді. 

Коммерциялық банктер келесі категорияларға бөлінеді: қала-
лық банктер немесе sity banks, ірі компанияларға қысқа жəне 
орта мерзімге несие берумен айналысады. Оған Жапонияның 
жекеменшік банктердің депозиттерінің 20%-ы кіреді, банк жүйе-
сінің  капиталының барлық көлемінің 36%-ын  алады.

Қалалық банктер − бұл жапония мемлекетіндегі ең мықты 
он банк жəне əлемдік банктердің құрамына кіреді. Қалалық 
банктердің филиалдары тек жапония мемлекетінде ғана емес, со-
нымен қатар 173 филиалы шетелдерде орналасқан. Қалалық бан-
ктер жапония экономикасын өсіруге өте үлкен үлес қосады жəне 
өте үлкен несиелік операциялар орындайды.
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Жергілікті банктер − бұл орта жəне кіші масштабта опера-
цияларды жүргізетін банктер. Бұл банктер кəсіпорындарға, жеке 
меншік ұйымдарға несие берумен айналысады.

Ұзақ мерзімді несие беретін банктер − мемлекетте бар-жоғы 
саны үшеу. Бұл жартылай мемлекеттік арнайы мамандандырылған 
мекеме. Бұлардың капиталға түсетін түсімдері 3% қамтиды.

Траст-банктер − мемлекеттегі саны-30. Осының ішіндегі
25 банк əлемдегі активер көлемінен алдағы орындағы банктер бо-
лып табылады. Қазіргі таңда траст банктер-трасталық операция-
ларды орындаумен, ұзақ уақыттқа қаржыландырумен қоса жоба-
ларды инвестициялаумен айналысады.

Шетелдік банктер-жапония мемлекетіндегі жалпы саны-90. 
Оның ішінде АҚШ, Германия, Қытай, Швеция сияқты экономика-
сы берік орналасқан мемлекеттің банктері бар.  Негізгі қызметтері 
болып валюталық операцияларды орындау жəне валюталық са-
тып алу жұмысын жүргізеді.

Ақша – несие жүйесіндегі ең маңызды орынды мемлекеттік 
мамандандырылған банктер алады. Бұған:

Экспортік-импорттік банк, негізін 1950 ж. қалаған. Бнктің 
толық қызметін қаржы министрлігі басқарады жəне жарғылық 
капиталы тұтастай мемлекеттікі. Экспортті-импортті банк жапо-
ния мемлекетіндегі кəсіпорындарға 6 айдан 5 жыл аралығында 
жəне ерекше жағдайда 15-20 жыл уақытқа несие берумен айна-
лысады.

Жапония даму банкінің негізі 1951 жылы қаланған. Қызметі 
ұзаққа созылатын өндірісті несиелеу, жəне тəуекелдігі жоғары 
өндірісті несиелейді. Мысалы: энергетика, транспорт саласына 
байланысты.

2000 жылдың қыркүйек айында «Мидзухо» (Midzuho) тобы-
на үш ірі банк, екі қалалық жəне бір ұзақ мерзімді несие беру 
банктері өз жоспарларын біріктіріп, жұмыс жасай бастады. Бұл өз 
активтері бойынша дүние жүзінде ірі қаржылық топ болды. Бұл 
прогресс дүние жүзіндегі банк ісіндегі бəсекелікке жауап берді 
жəне жапон экономикасы үшін үлкен оң нəтиже болды.

2011 жылы Жапонияның орталық банкі елдің экономикасына 
салынатын  инвестиция көлемін екі есе ұлғайтып, бұл сан 15 трлн 
жапон иенін (183,8 млрд. долл.) құрады. Бұған дейін Жапонияның 
Орталық банкі нарықтағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін, 
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7 трлн. иенді (85,89 млрд долл) жапонияның  валюта рыногіне 
салған болатын. 

Несие жүйесінің бір бөлімі-несие − қаржылық орындары, 
оның ішінде негізгі орынды мемлекеттік мамандандырылған 
банктер алады. Оларға: Жапонияның экспортты-импортты банкі 
Жапонияның даму банкі жəне мемлекеттің қаржылық корпора-
циясы жатады.

Мемлекетте 220 қор компаниялары бар, олар тек қана бағалы 
қағаздармен операциялар жүргізеді. Бұл Жапония несие жүйесінің 
негізгі бір ерекшелігі болып табылады.

Қаржы-несие ұйымдарының ішінде сақтандыру ұйымдары да 
ерекше орын алады. Себебі олар өздерінің активтер көлемімен 
ерекшеленді. Бүгінгі таңда 24 өмірді сақтандыру компаниясы 
жəне 21 мүлікті сақтандыру компаниясы бар.

3. Жапонияның бюджеттік жəне қаржылық жүйесі

Жапония − унитарлы мемлекет, екі деңгейдегі бюджет жүйесін 
иеленеді, ол  мемлекеттік бюджет жəне жергілікті басқару орган-
дар бюджетінен құралады. Бұл бөлімнен басқа қаржы жүйесіне 
арнайы қорлар жəне мемлекеттік кəсіпорын қаржылары кіреді.

Бюджеттің кірістері мен шығыстары бөлім, статья жəне 
параграфтарға бөлінеді. Кірістер 7 бөлімнен, 11 статьядан жəне 
43 параграфтан, шығыстар-13 бөлімнен, 41 статьядан жəне 242 
параграфтан тұрады. Жапонияда Бюджеттік жыл 1 сəуірден  31 
наурызға дейін жалғасады.

Жапонияда бюджет кірістері салық жəне салықтық емес 
түсімдерден түседі. Басқа мемлекеттермен салыстырғанда 
Жапонияда салықтық емес түсімдер жоғары деңгейде бола-
ды. Салықтық емес түсімдерге: жалға төленетін төлем, жер 
учаскелерін сату жəне басқа да қозғалмайтын мүліктер, пеньялар, 
айыппұл, лотереялардан кірістер жəне тағы басқа салықтық емес 
түсімдерге алдыңғы жылдың қалдығы да жатады.

Бюджет шығысының 36%  əлеуметтік сақтандыруға, жергі-
лік ті өзін басқару органдарына − 20%, қоғамдық жұмысты қар-
жы ландыруға − 11%, білім жəне ғылымға − 8%, қорғанысқа −
6% ,мемлекеттік қаржыға қызмет көрсетуге − 2%, басқа да 
шығыстарға − 17% кіреді.
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Жапонияда бюджеттік тапшылық мəселесі өте өзекті. Бюджет 
тапшылығы мемлекеттік займдар арқылы қаржыландырылады.

2011 жылдың 1-ші жартыжылдық қорытындысы бойынша 
жапония бюджеті 92,41 трлн. иен (1,11 трлн. долл.) құрап отыр 
деп хабарлайды мемлекеттегі демократиялық партия. Бұл өткен 
жылғы кезең көрсеткіштерімен салыстырғанда 0,1% өскенін 
айтады. Жапонияның Орталық банкі иен бағамын бірқалыпты 
ұстап қалу мақсатында оның нарықтағы көлемін арттырып жа-
тыр. Бұл Ұлттық экспортты қолдау мақсатында жасалып отырған 
шара. Ақпаратты Bloomberg таратты. Қазір Жапония 10 трлн. иен 
сатуды жоспарлап отыр. 

Жапония ұлттық валюта нарығында интервенция жасады. 
Аталған шара иена бағамын ұстап қалуға көмектесетін бола-
ды. Себебі, иена қымбаттаған кезде жергілікті экспорттаушылар 
шығынға бататыны белгілі. Reuters елдің қаржы министрі Йоши-
хико Нодаға сілтеме жасай отырып, Үкіметтің валюта саясатына 
араласуының арқасында америка мен жапония валюталарының 
арақатынасы 77-ден 79-ға төмендеп кетті деп хабарлап отыр. 
Сондай-ақ, Жапонияның орталық банкі активтер үлесін 10-нан 
15 трлн. иенаға жеткізетін болады. Қазір 10 трлн. иен сату жо-
спарлап отыр. Бұл − $126 млрд-ға жуық. Биылғы жылдың нау-
рыз айынан Үкімет валютаны бірқалыпты ұстап тұру мақсатында 
бірқатар шараларды қолға алған еді. Осыған қарамастан нау-
рыз айының ортасында болған жер сілкінісі мен цунами елдің 
іскерлік белсенділігін айғақтайтын Nikkei-ге жағымсыз əсер етті. 
Ол  бірнеше сатыға төмендеп, қазір 9300-ші пунктте тұрақтады. 

Жапонияда қаржы жылы 31 наурызда аяқталады. Жылдың 
аяғында балансты қорытындылау мақсатында көп мөлшерде 
шетел валютасы йенге ауыстырылады, бұл оның қымбаттауына 
əкеледі. Жапонияның көптеген сақтандыру компаниялары USD/
JPI, USD/DEM, DEM/JPI, CHF/JPI, GBP/JPI нарығында ірі 
қатысушылар болып есептелінеді. Жапонияда негізгі мəселе − 
халықтың қартайған бөлігінің үлес салмағы жоғары болып отыр. 
Көптеген жылдар бойы төменгі пайыздық ставканы ұстап тұру 
− банк жүйесі енді қарама-қайшылық туғызды, соған қарамастан 
Жапония банктері əлемдегі ең ірі банктер болып есептелінеді. 
Болашақта оңтүстік-шығыс экономикасын нығайту йеннің 
азиялық аймақтың негізгі валютасы болуға мүмкіндік береді
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4. Жапонияның салықтық жүйесі

Жапонияның салық жүйесінің негізгі аспектілеріне тоқта-
лайық. Жапонияның салық жүйесі АҚШ пен Батыс Еуропа
жүйелерінен ерекшеленеді. Жапонияда мемлекеттік жəне жер-
гілікті салықтар жұмыс істейді. Осының негізінде мысалы 2009 
жылы түскен салықтық түсімдердің 65,7% мемлекеттік, ал 34,3% 
жергілікті түсімдерді құраған. Жапонияда 47 префектура, 3045 
қала жəне аудандарының əр қайсысы өзіндік  бюджет иеленеді. 
мемлекеттік бюджеттің 83,8% салықтық түсімдер, 16,2% 
салықтық емес басқа да түсімдер құрайды. Жалпы салықтық 
түсімдері түрлері өте көп, яғни 25 мемлекеттік жəне 30 жергілікті 
салықтық түсім түрлері бар. Оларды үш топ бойынша жіктеуге 
болады:

Бірінші − жеке жəне заңды тұлғалардың табыс салығы.
Екінші − жылжымайтын мүлік салығы.
Үшінші − жеке жəне жанама тұтыну салығы.
Бюджетке ең көп кіріс əкелетін − ол заңды жəне жеке 

тұлғалардың жеке табыс салығы. Ол барлық салық түсімдерінің 
56,4%-ын құрайды. Жеке тұлғалар жеке табыс салығын бес шка-
ла бойынша төлейді. Яғни, 10%, 20, 30, 40 жəне 50%. Осыған 
қосымша жеке табыс салығының префектурасы бойынша тағы үш 
түрлі ставкасы бар: 5, 10 жəне 15%. Жəне жергілікті жеке табыс 
салығы қызмет атқарады. Бұл салықты жергілікті жердің əрбір 
тұрғыны табысының көлеміне қатыссыз жыл сайын 3200 иен 
төлеп отырады. Соңғы жылдары Токионың жылдық кірісі 28000-
32000 мың иенді құрап отыр. Бұл осы мемлекеттің ең үлкен кірісі 
болып табылады, себебі басқа префектуралары бұл көрсеткіштен 
əлі де төмен. Жапонияның жалпы салықтық түсімдерін он топқа 
жіктей аламыз, олар төмендегідей:

1) Дивидендтер. 
2) Жылжымайтын мүлікке салынатын салықтар.
3) Кəсіпорын кірістері.
4) Еңбекақы төлемі.
5) Əлеуметтік төлемдер.
6) Төтенше табыстар.
7) Əртараптандырылған төлемдер.
8) Капиталдан түскен түсімдер.



160

9) Пайыздан түскен түсімдер.
10) Бонустар.
Мүліктік түсімдерді жеке жəне заңды тұлғалар 1,4% шкала 

бойынша əрбір мүлік құнына сəйкестендіріп төлейді. Бұл мүлік 
салығы сатып алу, сату кезінде немесе бір қолдан екінші қолға 
өткен кезде де төленеді. 

Жапонияны орталықтанған салық жүйесі ХІХ ғасырда 
құрылған. Жапониядағы салық жүйесінің ірі реформалары 1987 
жылдың қыркүйек айы мен 1988 жылдың желтоқсан айында жа-
салды. Ол арқылы жеке тұлғаларға салынатын салық мөлшері 
азайтылды, тікелей салық салудың өсіндісі жанама салық мөлшері 
азайтылды жəне т.б. Қазіргі кездегі Жапония салық жүйесі 1989 
жылдың 1 сəуірінде жасалған.

Орталық үкіметтің бюджет кірістерінің көздері − тікелей 
салық болып табылады. Мемлекеттік бюджеттің негізгі кірісі жеке 
жəне заңды тұлғалардан алынатын табысқа салынатын салық. 
Ол бүкіл салықтардың 6%-ын құрайды. Заңды тұлғалардан алы-
натын табысқа салынатын салық компанияның таза табысынан 
алынады. Компанияның табысы 2 бөліктен құралады: таратыл-
майтын жəне бөліп таратылатын.

Салықтың мөлшері бөліп таратылатын табыстың 33,48%-ын 
құрайды.

Жанама салықтан да Жапония  салық салу жүйесінде негізгі 
орынды алады. Оның ішіндегі негізгісі сатудан түскен салық жа-
нама салықтар мемлекеттік кірістің 42,8%-ын құрайды.

Сатылым 30 млн. иеннен аспайтын компаниялар салық 
төлемейді.

Жергілікті бюджетке түсетін табысқа салынатын салық 
мөлшері 35%-ды құрайды. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Жапония мемлекеті əлемде өзінің қарқындап дамыған эконо-
микасымен, тұрақты саясатымен ерекше орын алады. Жапония 
дүние жүзінде АҚШ-тан кейінгі екінші өнеркəсіп алыбы болу-
ымен қатар аса маңызды қаржылық орталық болып табылады. 
Жапонияда өткен жылы ұлттық табысын 5 триллион 470 милли-
ард доллар түрінде жүзеге асырды жəне жан басына шаққандағы 
ұлттық табыс көлемінен АҚШ-тан кейінгі  екінші орынды алады.
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Сыртқы экономикалық қатынастарына көз жүгіртсек. Сыртқы 
сауда көлемі жөнінен Жапония дүниежүзінде АҚШ пен Герма-
ниядан кейін III орын алады. Оның үлесіне экспорттың 6,8%-
ы, импорттың 5,4%-ы тиесілі. Негізгі сауда əріптесі – АҚШ. 
Жапонияның Қазақстанмен қарым-қатынасы даму үстінде. 1994 
жылы Жапониямен экономикалық келісімге қол қойылды. Біздің 
елімізге импортқа медициналық құрылғылар, дəрі-дəрмектер, 
лингафон кабинеттері жабдықтарын, теледидар, радиотехникалық 
аппаратуралар шығарады. Қазақстанда 20-дан астам ірі жапон 
компаниялары жұмыс істейді. 

Жапония − унитарлы мемлекет, екі деңгейдегі бюджет жүйесін 
иеленеді,ол  мемлекеттік бюджет жəне жергілікті басқару орган-
дар бюджетінен құралады. Бюджеттің кірістері мен шығыстары 
бөлім, статья жəне параграфтарға бөлінеді. Кірістер 7 бөлімнен, 
11 статьядан жəне 43 параграфтан, шығыстар − 13 бөлімнен, 41 
статьядан жəне 242 параграфтан тұрады. Жапонияда Бюджеттік 
жыл 1 сəуірден  31 наурызға дейін жалғасады.

Жапонияда бюджеттік тапшылық мəселесі өте өзекті. Бюджет 
тапшылығы мемлекеттік займдар арқылы қаржыландырылады.

Жапонияда мемлекеттік жəне жергілікті салықтар жұмыс іс-
тейді. Жапонияның жалпы салықтық түсімдері он топқа жіктелі-
неді. Орталық үкіметтің бюджет кірістерінің көздері − тікелей 
салық болып табылады. Мемлекеттік бюджеттің негізгі кірісі жеке 
жəне заңды тұлғалардан алынатын табысқа салынатын салық. 

Семинар сабағының жоспары

Тақырыптың негізгі теориялық сұрақтарын талқылау, ауызша 
жауап беру, дискуссия, сұрақ-жауап.

1. Жапониялық қаржы жүйесінің  буындарының құрамы жəне 
мазмұны.

2. Мемлекеттік кəсіпорындардың қаржысы.
3. Жапонияның орталықтандырылған қаржысының кірісі мен 

шығысы.
4. Жергілікті қаржының кірісі мен шығысы.
5. Жапониядағы бюджеттің тапшылығы мен мемлекеттің 

қарызы.
6. Қазіргі заманның қаржылық құрамы.

11–1540
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СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру.

2. Өткен тақырып бойынша глоссарий құру.
3. Осы тақырып бойынша экономикалық (терминдік) 

диктант.
4. «Жапонияның  мемлекеттік қаржыларының қызмет ету 

негіздері» атты тақырып бойынша тест əзірлеу (10 сұрақтан 
кем емес).

5. Тақырып бойынша бақылау жұмысына дайындалу.

Ұсынылған əдебиеттер:

1. Аксенов А. Клиринг и расчеты на организованном рынке ценных 
бу маг // Банковский вестник. 2000. № 17. С. 26-28.

2. Антипова О.Н. Зарубежная практика контроля за созданием ком-
мерческих банков // Банковское дело. 1997. № 5. С. 28.

3. Антипова О.Н. Регулирование и пруденциальный надзор за 
деятель ностью банков за рубежом // Банковское дело. 1997. № 6. С. 28.

4. Силаев В.П. Эволюция центральных банков: функции, организа-
ция, технология // Банковское дело. 1995. № 8. С. 24.

5. Телицына И. По ее образу и подобию создавался «седьмой конти-
нент» // Компания. 2000. 31 января. С. 37-39.

7-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
рына жауап беру:

1. Жапонияда тұтынушылық салықтардың ішіндегі қандай 
салық басты болып саналады?

а) мүлік салығы
ə) жекебас салығы
б) сауда салығы
в) акциздер

2. Жапонияда қандай салықтар салық құрамына кірмейді?
а) тікелей табыс салығы  
ə) тікелей мүлік салығы
б) тікелей жəне жанама тұтыну салығы
в) мемлекеттік салықтар
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3. Жапония конституциясына сəйкес қаржыны пайдалану 
құқығы кімде?

а) Жапония парламентіне
ə) Жапония үкіметіне
б) Жапония президентіне
в) Жапония қаржы министрлігіне

4. Жапонияда қандай салық көп пайда əкеледі?
а) мүлік салығы
ə) табыс салығы
б) тікелей жəне жанама тұтыну салығы
в) мемлекеттік салық

5. Жапония бюджет табысының салықтық емес түсімдеріне 
жататындар:

а) Мемлекеттің кəсіпорын қызметтерінен түсетін түсімдер
ə) Салықтық түсімдер
б) Мұнай өндірісінен түскен түсімдер
в) Алымдар
г) Кедендік баждар

6. Жапонияда күрделі салымдар мен зайымдардың жыл сайын 
бекітілетін бағдарламасы. 

а) Мемлекеттік бюджет
ə) Инвестициялық бюджет
б) Жергілікті бюджет
в) Орталық  бюджет
г) Республикалық бюджет
 
7. Жапонияда мемлекеттік кəсіпорындар мен корпорациялар 

шоттарын, мүліктерін, қорларын қамтиды.
а) Шот фактура  в) Қосымша шоттар
ə) Шоттар жүйесі  г) Шоттар
б) Арнайы шоттар
 
8. Жапонияда салық жүйесі қабылданды.
а) ХХ ғасырда  в) ХХІ ғасырда
ə) ХІХ ғасырда  г) Х ғасырда
б) ІХХ ғасырда
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9. Жапонияда салықтар жіктеледі
а) ішкі, сыртқы   в) Республикалық, аудандық
ə) Мемлекеттік   г) Күрделі, нақты
б) Мемлекеттік, жергілікті

10. Қай жылы Жапондық Конституция (Ата заң) қабылданды?
а) 1949 ж.     ə) 1947 ж.      б) 1985 ж.     в) 1993 ж.    г) 2000 ж.

11. Жапонияда қандай салықтар салық құрамына кірмейді
а) тік табыс салығы
ə) тік мүлік салығы
б) тік жəне жанама тұтыну салығы
в) мемлекеттік салықтар
г) жергілікті салықтар

12. Жапонияда қандай салық көп пайда əкеледі
а) мүлік салығы  б) тік жəне жанама тұтыну салығы
ə) табыс салығы  в) мемлекеттік салық

13. Жапонияның қаржы жүйесі:
а) орталық үкімет бюджеті;
ə) жергілікті үкімет бюджеті;
б) арнайы шоттар; 
в) орталық үкімет бюджеті, жергілікті үкімет бюджеті, арнайы 

шоттар;
г) дұрыс жауабы жоқ.

14. Жапонияда бюджет жобасын даярлауды кім жүзеге асы-
рады?

 а) қаржы министрлігі;  в) салық комитеті;
ə) департаменттер;  г) үкімет.
б) қаржы министрлігі мен департаменттер;

15. Жапонияда мемлекеттік қаржыларды игерудің толық 
құқығы кімде?

а) президент;  в) халық;
ə) парламент;  г) салық комитеті.
б) депутаттар;
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16. Жапонияда бекітілген қаражаттандыруды шығындау бой-
ынша бақылау жүргізіледі:

а) ай сайын;   в) апта сайын;
ə) тоқсандық аралық;  г) күнделікті.
б) жыл сайын;

17. Жапонияда салықтық емес түсімдер құрамына нелер 
кіреді?

а) арендалық төлемдерден табыс;
ə) жер учаскелердің сатудан табыс;
б) өсімпұл, айыппұлдар;
в) лотерея, займдар табысы;
г) жоғарыдағылардың бəрі.

18. Жапонияда мемлекеттік салықтардың барлығы қанша?
а) 10.      ə) 30.        б) 25.         в) 50.            г) 70.

19. Жапонияда бюджет шығындарының ауқымды бөлігін 
құрайды: 

а) əлеуметтік шығындар;
ə) əскери шығындар;
б) қорғаныс бойынша шығындар;
в) білім беру бойынша шығындар;
г) денсаулық сақтау бойынша шығындар.

20. Жапонияда ненің көмегімен бюджет тапшылығы жабы-
лады?

а) мемлекеттік займдар; б) жаңа салықтар енгізу;
ə) құнды қағаздар;  г) жоғарғы салық мөлшерлемелері.

21. Жапонияда арнайы шоттардың құрамдас бөлігі:
а) арнайы қорлар  в) бюджеттен тыс қорлар;
ə) резервтік қорлар;  г) еңбек ақы қоры.
б) жарғылық қорлар;

22. Жапонияда жеке сектордан жалдамалы жұмысшылардың 
зейнетақы қоры мыналардан құралады:

а) кəсіпорын аударымдары;
ə) жұмысшылардың жарнасы;
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б) мемлекет тарапынан қосымша төлеу;
в) кəсіпорын аударымдары, жұмысшы жарнасы, мемлекет 

қосымшасы;
г) кəсіпкерлер аударымы.

23. Жапонияда қарттық бойынша зейнетақы алу үшін мына-
лар қажет:

а) 25 жылдық еңбек өтілі;
ə) 65 жас;
б) 25 жыл еңбек пен 65 жас;
в) мемлекет марапаттары;
г) дұрыс жауабы жоқ.

24. Жапонияда жергілікті билік органдарының қаражаттары 
есебінен мыналар қаржыландырылады:

а) өндірістік инфрақұрылым дамуы;
ə) апатты жағдайлар нəтижесін жоюмен байланысты іс-

шаралар 
б) өндірістік инфрақұрылым дамуы жəне апатты жағдайлар 

нəтижесін жоюға байланысты шаралар;
в) экономика дамуы;
г) экономикалық ынталандыру;

25. Жапонияда бюджеттің орындалуын кім жүзеге асырады?
а) қаржы министрлігі   в) парламент;
ə) табыстар министрлігі;  г) үкімет.
б) экономика министрлігі;

26. Мақұлдану үшін бюджет жобасы қайда бағытталады?
а) экономикалық жоспарлау басқармасына;
ə) Жапония парламентіне;
б) министрлер кабинетіне;
в) қаржы министрлігіне;
г) дұрыс жауабы жоқ.

27. Жапония бюджетінің  табыс бөлігі мынадан тұрады:
а) салықтық түсімдер;
ə) салықтық емес түсімдер;
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б) салықтық жəне салықтық емес түсімдер;
в) мемлекеттік займдар;
г) құнды қағаздар.

28. Жапонияда жеке тұлғалар мемлекеттік табыс салығын мы-
нау бойынша төлейді:

а) прогрессивтік шкала;
ə) регрессивтік шкала;
б) пропорционалды мөлшерлемелер;
в) бірыңғай мөлшерлемелер;
г) дұрыс жауабы жоқ.

29. Жапонияда мүлік салығын төлейтін:
а) заңды тұлғалар;
ə) жеке тұлғалар;
б) заңды жəне жеке тұлғалар;
в) елдің бар азаматтары;
г) жеке кəсіпкерлер.

30. Жапонияда мүлікті қайта бағалау былайша жүргізіледі:
ə) жылына бір рет;
б) жылына екі рет;
в) бес жылда бір рет;
г) ай сайын.
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ТОҒЫЗЫНШЫ ТАҚЫРЫП
СИНГАПУР МЕМЛЕКЕТІНІҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСі

Дəрістің мəн-мəтіні

Мақсаты: жалпы Сингапур мемлекетінің экономикалық 
жағдайына шолу, əлемде алатын орны мен ерекшелігін анықтау, 
сондай-ақ қаржы жүйесінің жалпы құрамына кіретін бюджет, 
салық, банк жүйесін анықтау жəне олардың Сингапур еліндегі 
ерекшеліктерін анықтап, зерттеп білу. 

Дəріс жоспары:
1. Мемлекет экономикасының қазіргі жағдайы.
2. Сингапурдың қаржылық жүйесі.
3. Сингапурдың салық жүйесі.
4. Сингапурдың банк жүйесі.

Негізгі түсініктер: ЖІӨ, экспорт, инвестициялық климат, 
жиынтық ағымдық баланс, профицит, таза несиелер, «улы асша-
ян (креветки)» философиясы, банк жүйесі, салық жүйесі, салық 
ставкасы, көтерме (оптовые) банктер, оффшорлық банктер.

  Тақырыптың мазмұны: Мемлекет экономикасының қазіргі 
жағдайы

Сингапур − аумағы 692,7 ш. км құрайтын Сингапур аралында 
орналасқан жəне құрамына 58 шағын аралдарды қосатын мемлекет.
Халқының саны  4 425,7 мың адам (2005 ж., бір жылдан аса тұрып 
жатқан, шамамен 0,7 млн. шет ел азаматтарын қосқанда), жылдық 
табиғи орта өсімі 1990-2003 жж.– 2,6%, ал  2001-2002 жж.– 1,8%.    

Экономикасына келер болсақ, кез келген мемлекет секілді 
мықты жəне əлсіз жақтарынан тұрады. Мықты жағы: жақсы 
инвестициялық климат, бəсекеге қабілетті орта, экономикалық 
рейтингтердегі жоғарғы орындар, жоғары білімді жəне тəртіпті 
халық, əл-ауқаттың жоғарғы деңгейіне жетуі. Əлсіз жақтары: 
Малайзиядан келетін суға тəуелді. Азық-түлік пен энергияның 
көбі импортталады. Мамандар тапшы. Аумағының шағын болған-
дығынан жердің тапшылығы.
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Сингапур − нарықтық экономикасымен жəне төмен деңгейдегі 
салығы бар жоғары дамыған мемлекет, бұнда ең маңызды рөлді 
трансұлттық компаниялар алады. Адам басына шаққандағы жал-
пы ұлттық өнім − əлемдегі ең жоғарғы (2008 жылы-38972,1 АҚШ 
долл.).  

Сингапурды экономиканың даму жылдамдығымен дамыған 
елдердің деңгейіне жеткендіктен шығыс азиялық жолбарыстарға 
теңейді. Елде электроника, кеме жасау өндірісі жəне қаржылық 
қызмет көрсету жақсы дамыған. CD-жетектерді өндіруші алпауыт. 
Биотехнология саласында кең ауқымды зерттеулер жүргізілуде.

Сингапурлық Raffl es холдингі Swissotel халықаралық қонақ 
үйлер желісіне ие.

Экономика экспортқа өте тəуелді, əсіресе үй электроникасы, 
ақпараттық технологиялар, фармацевтика. Сингапур − аймақтың 
алпауыт сауда державасы. Сыртқы сауда көлемі (2008) − шама-
мен 455,3 млрд. АҚШ долл., экспорт − 235,8 млрд. АҚШ долл., 
бұл электронды жəне электротехникалық өндіріс өнімдері, 
тұтынушылық тауарлар, табиғи каучукты қайта өңдеу өнімі, 
мұнай өнімдерін қоса алғандағы көрсеткіш. Көбіне Малайзияға 
(12,9%), Гонконгқа (10,5%), Индонезияға (9,8%), Қытайға (9,7%), 
АҚШ-қа (8,9%), Жапонияға (4,8%), Таиландқа (4,1%)  жіберілген. 
Импорт − 219,5 млрд долл.: машина жəне құрылғылар, жанармай, 
химиялық тауарлар, азық-түлік. Импорттағы басты əріптестер: 
Малайзия (13,1%), АҚШ (12,5%), Қытай (12,1%), Жапония (8,2%), 
Тайвань (5,9%), Индонезия (5,6%), Оңтүстік Корея (4,9%). ЖІӨ 
нақты өсімі орташа 7% , инфляция − 2,3%. 

2001 жылдары Сингапур технология саласындағы əлемдік 
дағдарыс салдарынан өте ауыр жағдайларға тап болды. Бірақ 
2005 экономика қайта көтеріле бастады. Үкімет бір қалыпты 
экономикалық дамуды ұстап тұруды көздеп отыр. Жұмыссызды 
деңгейі 2008 жылы 2,2 % (ал 2005 ж. − 3,3 %).

Сингапурдың қаржылық жүйесі

Экономиканың көшбасында ЖІӨ-нің 1/3 бөлігін құрайтын, 
қарқынды дамушы секторы қаржылық болып табылады. 1990 
жылдары Сингапур шет елдер валютасында операциялар жасау 
көлемі жөнінде Лондон, Нью-Йорк пен Токиолардан кейін 4-ші 
12–1540
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орынға ие бола отыра, əлемдегі жетекші қаржылық орталыққа 
айналды. Азияның маңызды қаржылық орталығы болып табыла-
ды. Алғашында «еуродоллар» əріптесі ретінде құрылған, ол ва-
лютаны конвертациялау, несиелеу орталығы, бағалы қағаздарды 
шығару мен қаржылық қорларды басқаратын  аймақтық опе-
рациялар орталығына трансформацияланды. 1990 жылдардың 
аяғына қарай Тынық мұхиттық Азиядағы валюталық-қаржылық 
дағдарысқа қарамастан, операциялар көлемі бойынша ұлттық 
банктік сектордың көрсеткіштерінен 3 есе ( 500 млрд. АҚШ долл. 
аса)  асып тұрды.  Валюталық-қаржылық қатынаста Сингапур 
көршілері Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріне əлемнің басқа елдері 
үшін Швейцария секілді аймақтағы басты халықаралық несие 
көзі мен сенімді жинақтаушы банк болды.

Сингапурдың қаржылық жағдайын бағалау
1.  Жиынтық ағымдық баланс [кіріс-шығыс]
а) Профициті бар тұрақты бюджеттік позициясы, оңтайлы 

бюджеттік саясат
b) Тиісінше, ағымдық шығындарды жабу мақсатында займдық 

құралды тарту қажеттілігі жоқ өз бетіншелік.
2007 жылы салықтық түсімдердің (тауар мен қызмет 

көрсетілімдерге салық формасында түскен түсімдердің екі есе 
өсуі (салық салу ставкасы 5%-тен 7%-ға дейін өсуі), гербтық жи-
налымдар жəне т.б.) есесінен жиынтық операциялық баланстың 
60%-ға өсуі байқалды. 

2.  Біріншілік жиынтық ағымдық баланс [кіріс – (шығыс + 
пайызды төлеуге кететін шығындар)].

a) Сингапур Үкіметінің сыртқы қарыздары жоқ жəне сыртқы 
көздерден займдық құралдарды тартпайды.

b) Пайыздарды төлеу үшін шығындар ағымдық баланстың 
1-2% құрайды.

c) Пайыздарды төлеу төмендеу тенденциясымен жүргізіледі: 
< 0,1% ЖІӨ, несиелердің үлкен көлеміне қарамастан:

– ішкі займдарды төлеу себебінен;
– төменгі пайыздық ставка бойынша жаңа қарыздар.
3. Таза несиелер/қарыздар [кірістер – шығыстар – алынған 

таза қаржылық емес активтер көлемі].
a) Сингапурдың бюджеті оңтайлы → таза несиелер → про-

фицит.



171

b) Жиынтық инвестициялардың кему тенденциясы жəне 
капитал дық түсімдердің көбеюі.

c) Ұзақ мерзімді капиталды инвестициялар бюджеттің жоғары 
рентабельді профицитіне алып келеді.

d) Бюджет профицитінің ЖІӨ-нің 7-12% құрауы:
– Бұл резервтердің қалыптасуына алып келеді. Бюджеттік 

түсімдер шығындар мен экономиканы дамытуға жеткіліктігі.
– Бұл Үкіметтің əлеуметтік қамсыздандыруға жеткіліксіз 

қаражаттың бөлінуінің көрінісі.
4. Фискалды ауыртпалық [салықтық түсімдер]
Салықтық түсімдер:
– Жалпы ағымдық шығындар көлемінің 70% құрайды → 

жоғарғы тəуелділік → жақсы не жаман? Жақсы – тұрақтылық 
арқасында; жаман – егер жекелеген азаматтар жұмыссыз болса → 
бюджетке салықтық түсімдердің əсер етуі.

– Салықтың жоғары жинақтылығы (дамыған елдерге қарағанда 
салықтық ставкалардың төмендігіне қарамастан)

– Экономиканың интенсивті өсуінің себебінен салықтық 
түсімдердің көбеюі жəне т.б.

5. Жалпы шығындар [шығындар + сатып алынған қаржылық 
емес активтердің таза көлемі].

Шығындардың жалпы көлемінің азаю тенденциясы:
– Операциялық шығындар өседі, сатып алынған қаржылық 

емес активтердің таза көлемімен жабылады.
– Капиталды түсімдер өсуде.
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6. Секторлар бойынша шығындар [секторлар бойынша шы-
ғын дар + сатып алынған қаржылық емес активтердің таза көлемі].

a) Қорғаныс:
– Соңғы үш жыл көлемінде ең көп бюджеттік шығындар ста-

тьясы.
– Ағым шығындарының (операциялық) үштен бір бөлігі, 

ЖІӨ-нің 4%-ы көлемінде.
– Денсаулық сақтау мен білімге жиынтық шығындардың көп 

еместігі.
Əскери секторға əлеуметтік шығындар (110% шамасында) – 

дамушы (63%) жəне дамыған елдер (33%) секілді орта деңгейден 
жоғары.

– Мемлекет аумағының аздығы.
– “улы асшаян (креветки)” философиясы.
b) Денсаулық
– 9% шамасында операциялық шығындар немесе ЖІӨ-нің 

0,8%.
– Өзге дамыған елдермен салыстырғанды шығын деңгейінің 

төмендігі.
– Халық денсаулығының жоғарғы деңгейі (тиімді денсаулық 

сақтау).
– Өздігінен ем алу ерекше орын алады («Medisave», қайта 

ұйымдастырылған мемлекеттік ауруханалар, NHS секілді ұлттық 
денсаулық сақтау жүйесінің жоқтығы).

– Денсаулық сақтауды қаржыландыру құрылымы: 60% − таза 
шығындар; 30% − мемлекеттік шығындар; 10% − «Medisave».

c) Білім беру.
1) Операциялық шығындардың  жалпы көлемінің 26%-ы, 

ЖІӨ 2,7%-ы. Дамыған елдерде (АҚШ секілді) мемлекеттік білім 
беру саласына ЖІӨ 5% жұмсалады.

2) Дамыған елдермен салыстырғанда ЖІӨ бойынша аздығы.
– Бір білім алушыға шаққандағы шығындардың өсуі.
– Білім алушылардың үлгерімі бойынша халықаралық рей-

тингтерде жоғары орындарда.
Сингапур бойынша мемлекеттік қаржыны тиімді басқаруын  

бағалау құрылымы
1. Бюджет айқындылығы – бюджет шындыққа негізделген 

жəне жоспар бойынша орындалады.
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2. Толықтылығы жəне ашықтылығы – бюджет пен бюджеттік 
тəуекелдер бойынша жан-жақты бақылау жүргізіледі, ал салық 
пен бюджет бойынша ақпарат  жарияланады жəне қоғамға ашық.

3. Бюжетті қалыптастыру мемлекеттік саясатқа негізделген 
– бюджеттік құру кезінде мемлекеттік саясаттың басымдықтары 
ескеріледі

4. Алдын ала болжаушылық жəне бюджетті орындауды 
бақылау – бюджетті орындау ұйымдастырылған жəне мемлекеттік 
қаражаттарды пайдалануды бақылау мен басқару тетіктеріне 
сүйенеді.

5. Есеп жүргізу, тіркеу и есептілік – есеп жүргізу материалда-
ры, есептілік жəне өзгелер басқару, бақылау жəне есептілік бой-
ынша шешімдерге қажетті көлемінде таратылып жүргізіледі.

Ішкі тексерістер жəне аудит – мемлекеттік қаржыларды тексе-
ру механизмі жəне тексеріс бойынша басшылықпен қабылданған 
шешімдер тиімді жүргізіледі.

2.  Сингапурдың салық жүйесі

Сингапур жоғары экономикалық бейімделгіш пен күшке ие. 
Ұлттық экономика тарапынан кішігірім шектеулер мен табиғи 
ресурстардың жоқтығына қарамастан Сингапур өзін əлемдік сау-
да мемлекеттері қатарында беки отырып, əлемдегі бизнес жүргізу 
үшін ең қолайлы жер деп танылуда.

Саяси тұрақтылық пен стратегиялық орналасқан жері бой-
ынша Сингапур көптеген шетел компанияларын қызықтырады, 
өйткені олардың мақсаттары − азиялық нарық.

Мемлекет аумағындағы салық ставкалары төменнен нөлдік 
деңгейде.

Неліктен Сингапур халықаралық бизнесті орналастыру мен 
инвестиция құюға қолайлы?

Сингапурдың салық жүйесі өзіне заңды тұлғаларды компа-
ниялар мен кəсіпорындарға деген ең төмен салық мөлшерімен 
қызықтырады. Көптеген салықтық схемалар мен жеңілдіктерді 
болуы компаниялар үшін өз бизнестерін жүргізуге көмегін 
тигізеді.

Салық жүйесінің оңтайлы жақтары:
1. Салық салудың бір деңгейлік жүйесі. 
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2003 ж. 1 қаңтарынан бастап Сингапурда салық салудың бір 
деңгейлік жүйесі қолданылуда (one-tier taxation system), бұған 
сəйкес акционермен алынған барлық дивиденттер салықтан 
босатылады. Салық салу, сонымен, компания деңгейінде ғана 
жүргізіледі.

2. Салық салудың территориялық принципі.
Компания қайнар көзі Сингапурдан шыққан, не алынған 

кез келген кіріске салық төлеуі тиіс немесе өзге мемлекеттен 
Сингапурға аударылған кіріс, бірақ Сингапурға аударылмағанға 
табыс салығы салынбайды.

3. Салық салудан жалтарғандарға қатаң жазалардың болмауы.
Шетел компанияларын бақылайтын заңның жоқтығы. 
 Төменде Сингапурдағы негізгі салықтар көрсетілген:
– табысқа салық;
– тауар мен қызмет көрсетулерге салық;
– капитал өсімінен кіріске салық;
– қайнар көзінен алынатын роялтиға салық;
– қайнар көзінен алынатын дивиденттерге салық;
– қайнар көзіне салынатын пайызға салық;
– гербтік жинақ;
– салық салынатын кіріс.
Табысқа салық (Income Tax)
а) табысқа жекелеген салық (Individual Income Tax)
Сингапурлық көзден алынған кіріс жекелеген салық төлеуге 

жатқызылады. Алайда капитал өсімі (Capital Gains Tax) мен диви-
дендтер салық салуға жатпайды. 2005  жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап шет ел көзінен алынған ішкі кірістер банк пен өзге қаржылық 
ұйым жақтауымен салық салудан босатылады. Бекітілген салық 
мөлшері 0% мен 20% аралығында.    

ə) Корпоративті салық (Corporate Tax) 
Салық салуға жататын компания кірістері бірыңғай (a fl at rate)  

салық ставкасымен салынады, жергілікті не шетел компаниясы 
болғанына қарамастан 2008 ж. салықтық жылында корпоративті 
салық мөлшері 2%, яғни  18%-ға дейін, ал 2010 ж. 17% төменде-
тілді. Бұл Сингапур аумағындағы барлық компанияларға бірдей 
қолданылады. 

б) Салықтан жаңа компанияларды босату (Tax exemption)
Сингапурда құрылған жаңа компанияларға салық салу кірі-



175

сінің алғашқы 100 мың сингапурлық долларға дейінгі үш жылдық 
босатылым таралған.

Келешектегі  50% жеңілдік келесі салық салу кірісінің 200 
мың сингапурлық долларына.

Жоғарыда келтірілген жеңілдіктер келесі шарттарды орын-
дағанда беріледі:

– компания Сингапурда тіркелуі тиіс;
– барлық акционерлер жеке тұлға болуы тиіс немесе бір жеке 

тұлғаның иелігінде жай акциялардың 10%-ы болуы тиіс.
в) Тауар мен қызмет көрсетулерге салық (Good and Services 

Tax)
Тауар мен қызмет көрсетулерге салық жанама салық болып 

табылады жəне Сингапур аумағындағы барлық тауар мен қызмет 
көрсетулерге 7% ставка қолданылады. Қаржылық қызмет, жерді 
жəне тұрғын үйді иемдену мен 1 миллион сингапурлық доллар-
дан төмен емес табысы бар тұлғаларды қоса алмағанда барлық 
компаниялар бұл салық түрін төлеушілер болып табылады.

Табысы 1 миллион сингапурлық доллардан жоғары емес тұлға 
тауар мен қызмет Биржасында тіркелуге тиіс. Бұндай тұлға салық 
төлеу үшін несие ала алады.  

г) Капитал өсімінен кіріске салық (Capital Gains Tax)
Капитал өсімінен кіріске салық жоқ. 
ғ) Роялтиға салық салу (Withholding Taxes on Royalties)
Роялтидан түскен кіріске табыс салығы салынады. Егер ол 

Сингапур еліне аударылса, шетел қайнар көзі роялтидан түскен 
кіріске табыс салығынан босатылады. 

д) Дивиденттерге салық салу (Withholding Taxes on Dividends)
Дивидендтерден шет ел кірісі табыс салығынан босатылады. 
е) Несие пайызына салық салу (Withholding Taxes on Interests)
Несие пайызына табыс салығы салынады. Сингапур салық 

жүйесінде шетел немесе сингапурлық несие пайызынан кіріс ала-
тын қайнар көздерге бөлек салықтық режим қарастырылмаған. 
Несие пайызына салық, резидент еместерге төленетін 15% табыс 
салығы салынады.

 Сингапура аумағында мүлік салығы енгізілген, алайда оның 
мөлшері өте төмен. Бұл салықты төлеу үшін меншік иесінде 9 млн. 
доллар көлемінде меншік болуы тиіс, сондықтан да Сингапур 
аумағындағы мүлік жалпы салықтан босатылған деуге болады. 
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4. Сингапурдың банк жүйесі

Сингапур Оңтүстік-шығыс Азиядағы көшбасшы қаржылық 
орталығы болғандықтан, мемлекет əлемдегі ең алдыңғы қатарлы 
банк жүйесін құрғандығы таң қаларлық емес. Бұнда шамамен 
700-ге жуық жергілікті жəне шетел банктік жəне қаржылық ме-
кемелер тұтынушылық банктік қызмет көрсету мен активтерді 
басқарудан бастап, биржалық, банктік инвестициялық пен арнайы 
стразалық қызмет көрсетулерге шейін айналысады. Сингапурдың 
көшбасшы банктері АБН АМРО, Ситибанк, ДБС, ЭйчЭсБи-
Си, ОуЭсБиСи, Стандард Чартерд и ЮОБ саналады. Ал елдің 
орталық банкі монетарлы саясатты анықтайтын, банктік жəне 
қаржылық мекемелердің қызметтерін бақылайтын жəне валю-
та шығаратын Сингапудың ақша-несиелік əкімшілігі (MAS) бо-
лып табылады. Үкіметтің депозиттерді сақтандыруды қолдайтын 
нақты бағдарламаның жоқтығына қарамастан, MAS болашақта 
сондай жүйені енгізуді жоспарлауда. Сингапурдың коммерциялық 
банктерінің қызметтері банк қызметтері туралы Заң бойын-
ша лицензияланады жəне бағынады. Коммерциялық банктік 
қызметтерден, яғни депозиттерді қабылдау, чектік есеп айырысу 
мен несиелеуден басқа, банктер MAS-пен рұқсат етілетін жəне 
бақыланатын банктік бизнес, оған кіретін қаржы саласындағы 
консультациялық қызметтер, сақтандыру саласындағы брокерлік 
қызметтер жəне нарықта капиталды орналастыру секілді өзге де 
қызметтермен айналыса алады. Коммерциялық банктер толық 
қызмет түрлерін көрсетуші, көтерме банктер немесе оффшорлық 
банктер болып жұмыс жасайды.  

Толық қызмет түрлерін көрсетуші банк.
Толық қызмет түрлерін көрсетуші банк, банк қызметтері тура-

лы Заңда көрсетілген  барлық қызмет түрлерімен айналыса ала-
ды. Қазіргі таңда Сингапурда осындай 28 банк өз қызметтерін 
жүзеге асыруда. Оның 5 жергілікті тіркеуімен 3 отандық банктік 
топтарға жатады, ал қалған 23 банк шет елде тіркелген банктердің 
филиалдары болып табылады.  

Көтерме банктер.
Көтерме банктер толық қызмет түрлерін көрсетуші банктің 

атқаратын кызметтері секілді, банк қызметтерін жүзеге асыра ала-
ды. Алайда бір ерекшелік, олар сингапурлық доллармен бөлшек 
банктік қызмет көрсетуге құқығы жоқ. Олар өз қызметтерін MAS 
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жариялайтын көтерме банктер жұмысы бойынша мінездемесіне 
сəйкес атқарады. Сингапурда 37 көтерме банктер бар жəне 
олардың барлығы − шетел банктерінің филиалдары.      

Сингапурда қызмет атқаратын толық қызмет спекторын 
көрсету талаптарына сəйкес лицензиялары бар негізгі қаржылық 
мекемелер:

АБН АМРО БАНК НВ (ABN AMRO BANK NV)
АМЕРИКАН ЭКСПРЕСС БАНК ЛТД. (AMERICAN EXPRESS 

BANK LTD)
БАНГКОК БАНК ПАБЛИК КОМПАНИИ ЛИМИТЕД 

(BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) 
БАНК ОВ АМЕРИКА, НЕШНЛ АССОСИЭЙШН (BANK OF 

AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION) 
БАНК ОВ ЧАЙНА ЛИМИТЕД (BANK OF CHINA LIMITED) 
БАНК ОВ ИСТ ЭЙША ЛТД. (BANK OF EAST ASIA LTD,)
БАНК ОВ ИНДИЯ (THE BANK OF INDIA) 
БАНК ОВ ТОКИО-МИЦУБИСИ, ЛТД. (BANK OF TOKYO-

MITSUBISHI, LTD)
БНП ПАРИБА (THE BNP PARIBAS) 
КАЛИОН (CALYON) 
СИТИБАНК НА (CITIBANK NA)
СИТИБАНК СИНГАПУР ЛИМИТЕД (CITIBANK 

SINGAPORE LIMITED) 
ЭйчЭл БАНК (HL BANK) 
ГОНКОНГ ЭНД ШАНХАЙ БАНКИНГ КОРПОРЕЙШН 

ЛИМИТЕД (HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
CORPORATION LIMITED) 

ИНДИАН БАНК (THE INDIAN BANK) 
ИНДИАН ОВЕРСИЗ БАНК (INDIAN OVERSEAS BANK)
Дж.П. МОРГАН ЧЕЙЗ БАНК Н.А. (JPMORGAN CHASE 

BANK, N.A.) 
МАЛАЙАН БАНКИНГ БХД (MALAYAN BANKING BHD)
ПТ БАНК НЕГАРА ИНДОНЕЗИЯ (ПЕРСЕРО) ТБК (PT BANK 

NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)
ЭрЭйчБи БАНК БЕРХАД (RHB BANK BERHAD) 
САЗЕРН БАНК БЕРХАД (SOUTHERN BANK BERHAD)
СТАНДАРД ЧАРТЕРД БАНК (STANDARD CHARTERED 

BANK)
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СУМИТОМО МИЦУИ БАНКИНГ КОРПОРЕЙШН 
(SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION) 

ЮКО БАНК (UCO BANK)

ҚОРЫТЫНДЫ

Сингапур жоғары экономикалық бейімделгіштік пен күшке 
ие. Ұлттық экономика тарапынан кішігірім шектеулер мен табиғи 
ресурстардың жоқтығына қарамастан, Сингапур өзін əлемдік сау-
да мемлекеттері қатарына беки отырып, əлемдегі бизнес жүргізу 
үшін ең қолайлы жер деп танылуда.

Саяси тұрақтылық пен стратегиялық орналасқан жері бой-
ынша Сингапур көптеген шелел компанияларын қызықтырады, 
өйткені олардың мақсаттары азиялық нарықты көздейді.

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі:

1. Берстембаева Р.К. Организация государственных финансов в от-
дельных развитых странах - Алматы., Институт развития Казахстана, 
2001 г.

2. Болдырев Б.Г. Финансы капитализма - М., «Финансы и статисти-
ка». 1990 г.

3. Гусейнов Р.М., Горбачёва Ю.В., Рябцева В.М. История экономиче-
ских учений. - М.. ООО «Издательский дом ИНФРА-М». 2000 г.

4. Дернберг Р.Л Международное налогообложение. Краткий курс. 
М.: ЮНИТИ. 1997 .

5. Ильясов К.К., Мельников В.Д. Финансы. Учебник для экономиче-
ских специальностей вузов − Алматы, 2001 г.

6. Налоги и налогообложение. - Учебное пособие под редакцией 
Русаковой И.Г.. Кашина В.А.- М, «Финансы», ЮНИТИ, 1999 г.

7. Ломакин В.К. Мировая экономика. - М., «Финансы и статистика». 
1998 г

Семинар сабағының жоспары

Семинар сабағын «дөңгелек үстел» түрінде өткізу жос-
парланған, əр түрлі өзекті мəселелерге пікір-талас жүргізу.

Мақсаты: Сингапур мемлекетінің қаржылық  мəселелерін 
толығымен қарастырып, бекіту. Ол үшін келесі сұрақтарды 
қарастыру керек:
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1. Сингапур мемлекетінің экономикасына жалпы сипаттама.
2. Сингапурдың қаржылық жүйесінің буындарын қарастыру.
3. Сингапурдың  негізгі салық түрлеріне тоқталу.
4. Сингапурдың банк жүйесі.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Сингапур мемлекетінің экономикалық жағдайын жоба 
əзірлеу.

2. Экономикалық (терминдік) диктантқа дайындалу.
3. Тақырып бойынша кроссворд, ребус дайындау.

8-Тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
рына жауап беру:

1. Сингапурды экономиканың даму жылдамдығымен дамыған 
елдердің деңгейіне жеткендіктен оларды кімге теңейді?

a) шығыс азиялық барыстарға;
b) шығыс азиялық жолбарыстарға;
c) шығыс азиялық дельфиндерге;
d) шығыс азиялық айдаһарларға;
e) шығыс азиялық арыстандарға.

2. Сингапур экономикасының əлсіз жақтары:
а) азық-түлік пен энергия экспортталады;
ə) энергия мен азық-түлік импортталады;
б) мамандардың жетіп артуы;
г) теңізге тікелей шыға алмауы;
е) экономикасы жоғары.

3. Сингапурдың импорттағы ең басты əріптесі:
a) АҚШ.   г) Малайзия.
ə) Қазақстан.  е) Жапония.
б) Қытай.

4. ЖІӨ-нің 1/3 бөлігін құрайтын сектор.
a) ауыл шаруашылығы;  г) тоқыма;
ə) қаржы секторы;   е) аяқ киім.
б) өндіріс;
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5. 1990 жылдары Сингапур шет елдер валютасында операци-
ялар жасау көлемі жөнінде нешінші орынды иеленді.

a) 1-ші.    b) 2-ші.      c) 3-ші.        d) 4-ші.    e) 5-ші.

6. Салық жүйесінің оңтайлы жақтарының бірі −
a) салық салудың территориялық принципі;
b) салық салудың екі деңгейлі жүйесі;
c) салық төлеуден жалтарушыларға жазаның қатаңдығы;
d) салықтық жеңілдіктерінің болуы;
e) салық салудың бір деңгейлі жүйесі.

7. Табысқа жекелеген салық бойынша жеңілдетілген салық 
мөлшерлемесі.

a) 17%;
b) 0% мен 20% аралығында;
c) 10% мен 20% аралығында;
d)  3 жыл бойы мүлдем салық төлемейді.
e) 3-12 жыл аралығында салық төлейді.

8. Салықтан жаңа компанияларды босату жеңілдіктері келесі 
шарттардың бірін орындағанда беріледі.

a) компания Сингапурда тіркелмеуі тиіс;
b) барлық акционерлер жеке тұлға болуы тиіс немесе бір жеке 

тұлғаның иелігінде жай акциялардың 10% болуы тиіс;
c) компания Сингапурда қызмет атқаруы тиіс;
d) барлық акционерлер жеке тұлға болуы тиіс немесе бір жеке 

тұлғаның иелігінде артықшылығы бар акциялардың 10% болуы 
тиіс.

e) салық көлемі аз болуы тиіс.

9. Елдің орталық банкі болып табылады.
a) Сингапурдың ұлттық банкі;
b) Сингапурдың ақша-несиелік əкімшілігі;
c) Сингапурдың ақша-несиелік орталығы;
d) Сингапурдың орталық банкі;
e) ХуаСя банкі.

10. Сингапурдың коммерциялық банктерінің қызметтері 
қандай заңнамалық құжатпен реттеледі.
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a) Конституциямен;
b) Бас құжатпен;
c) банк қызметтері туралы Заңмен;
d) MAS жариялайтын мінездемесіне сəйкес;
e) Азаматтық құқық.

11. Сингапур экономикасының əлсіз жағы.
a)  жақсы инвестициялық климат;
b) экономикалық рейтингтердегі жоғарғы орындар;
c) Малайзиядан келетін суға тəуелді;
d) бəсекеге қабілетті орта;
e) жоғарғы білімді жəне тəртіпті халық.

12. 2003 ж. 1 қаңтарынан бастап Сингапурда салық салудың 
қандай жүйесі қолданылуда.

a)  бір деңгейлік;
b) экономикалық рейтингтердегі жоғарғы орындар;
c) территориялық принципі;
d) бəсекеге қабілеттілігі; 
e) екі деңгейлі жүйесі.

13. Тауар мен қызмет көрсетулердегі салық.
a)  рента салығы;
b)  көлік салығы;
c)  жанама салық;
d) жеке бас салығы;
e) табыс салығы.

14. Қазіргі таңда Сингапурда  қанша банк өз қызметтерін 
жүзеге асыруда.

a)  23;         b)  28;          c)  35;           d)  5;          e)  3.

15. Ішкі тексерістер жəне аудит.
a)  Сингапурдың ақша-несиелік орталығы;
b)  экономикалық рейтингтердегі жоғарғы орындар;
c)  салықтық жеңілдіктерінің болуы;
d) азық-түлік пен энергия экспортталады;
e) мемлекеттік қаржыларды тексеру механизмі.
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16. Қайда кең ауқымды зерттеулер жүргізіледі?
a) Биотехнология саласында.
b) Экономика саласында.
c) Химия саласында.
d) Мемлекеттік қаржыландыру саласында.
e) Энергия саласында.

17. Сингапурда көп импортталады.
a) CD-жетектерді;
b) химиялық тауарлар;
c) азық-түлік пен энергия;
d) машина жəне құрылғылар;
e) мұнай.

18. Азияның маңызды қаржылық орталығы болып табылады.
a) «азиялық долларлар» нарығы;
b) «еуро долларлар»;
c) «бір деңгейлі»;
d) «екі деңгейлі»;
e) «шаруашылық».

19. Лондон, Нью-Йорк пен Токиолардан кейін 4-ші орынға ие.
a)  экономика жағынан;
b)  шет елдер валютасында операциялар жасау;
c)  биотехнология жағынан;
d)  азық-түлік көлемі;
e)  экспорт көлемі.

20. Шетел кірісі табыс салығынан босатылады.
a) Несие пайызына;
b) Роялтидан түскен кіріске;
c) Дивидендтерден;
d) Тауар мен қызмет көрсетулерге;
e) Азық-түлікке.

21. Толық қызмет түрлерін көрсетуші банк.
a)  ХуаСя банкі.
b)  Отандық банкі.
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c)  Құрылыс банкі.
d)  Қытай банкі.
e)  Сингапур банкі.
 
22. Сингапурдағы негізгі салыққа жатпайтыны.
a)  рента салығы;
b)  тауар мен қызмет көрсетулерге салық;
c)  қайнар көзіне салынатын пайызға салық;
d)  гербтік жинақ;
e)  табыс салығы.

23. Компаниялар үшін өз бизнестерін жүргізуге көмегін 
тигізеді.

a)  гербтік жинақ;
b)  Роялтиден түскен кіріске;
c)  салықтық схемалар мен жеңілдіктер;
d)  экономиканың жоғарылығы;
e)  субсидия.

24. Табысы 1 миллион сингапурлық доллардан жоғары емес 
тұлғалар тіркелуге тиіс.

a) шет елдер валютасында;
b) гербтік жинаққа;
c) тауар мен қызмет Биржасында;
d) Мемлекеттік қаржыландыру саласында;
e) Сингапудың ақша-несиелік орталығы.

25. Банктік жəне қаржылық мекемелердің қызметтерін бақы-
лайды жəне валюта шығарады.

a) Сингапурдың ақша-несиелік əкімшілігі.
b) Сингапурдың ақша-несиелік орталығы.
c) Сингапур банкі.
d) Экономиканың жоғарылығы.
e) Бəсекеге қабілетті ортада.
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ОНЫНШЫ ТАҚЫРЫП
ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ 

Дəрістің мəн-мəтіні 

Мақсаты: Қытай елінің қаржы жүйесінің тек қана тəжірибесін 
қарастыру ғана емес жəне аналитикалық  ойлаудың əдістерін 
дамыту, нақты экономикалық жағдайларда жеке қаржылық 
құралдарды қолдану мүмкіншіліктерін қарастыру. Мемлекеттік 
қаржының шет елдік ұйымдастыру тəжірибесі оны еліміздің 
жағдайларында мүмкіншіліктерін зерттеу барысында қаралады.

Дəріс жоспары:
1. Қытайдың жалпы экономикалық жағдайы.
2. ҚХР мемлекеттік бюджет жүйесі.
3. Қытай қаржы нарығы.

Негізгі түсініктер: Экономика; бюджет жүйесі; сыртқы сау-
да; ЖІӨ; экономикалық өсім; арнайы экономикалық аймақ; еркін 
сауда; провинция; Əлемдік Сауда ұйымы; инвестиция; инвестор; 
салық; салықтық түсім; Үлкен төрттік; орталық банк; қаржы; 
қаржы нарығы; акция;  

Тақырыптың мазмұны. Қытай қаржылық жүйесін зерттеп 
негізгі мəселелерді қарастыру үшін ең алдымен экономикалық 
көрсеткіштеріне шолу жасауымыз керек.

1. Қытайдың жалпы экономикалық жағдайы

Мао Цзэ-Дуна 1976 жылы қайтыс болғаннан кейін елді Дэн 
Сяо-Пин басқаруымен 1978 жылы Қытай терең экономикалық 
салада, оның ішінде ауыл шаруашылығында, одан соң өндірісте 
қайта құруға ұшырады. Осының нəтижесінде экономикалық 
құрылым өзгеріп елдің əлемдегі орны ерекшеленді. ЖІӨ бойын-
ша орташа жылдық өсімі 9,5%-ды құрады.  Қытай əлемде сыртқы 
сауда айналымы бойынша АҚШ жəне Германиядан кейін үшінші 
орын алады.
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2010 жылы ҚХР экономикасы ЖІӨ номиналдық өсімі бой-
ынша əлемде Жапониядан  асып өтіп 2 орында жəне сатып алу 
қабілеттілігінде ЖІӨ бойынша 2 орында болды. 1980 жылдан ба-
стап Қытай экономикасы жылына орташа 15% өсіп келе жатты, 
ал 90-жылдары экономикалық өсім  жылына 8%-ға дейін өсімі 
ақырындады, бірақ ҚХР 2001 жылы əлемдік сауда ұйымына кіруіне 
байланысты тікелей инвестициялар құйылуы жəне экспорттың 
кеңеюі жаңа жетістіктерге жол ашты. Нақты деректер бойын-
ша   Қытайдың ЖІӨ 2003 жылы 10%-ға өсті, ал сыртқы сауда 
көлемі 2005 жылы 23%-ды құрады.  Елдің экономикалық өсімінің 
жарқын көрінісі ол энерготасымалдаушылардың қолданысы. Мы-
салы, 1960-шы жылдан бастап  Қытайда 40 жылда мұнай пайда-
лану 25 есе өсті, 2005 жылы ҚХР мемлекеттік статистика дерегі 
бойынша  300 млн тонна. ОПЕК дерегі бойынша Қытайда күніне 
6,5 млн  баррель мұнай тұтынады екен, ал жылына 170 млн тонна 
тұтынады. Экономикалық өсімді есепке ала отырып болжам бой-
ынша Қытайға 2020 жылы 450 млн тонна мұнайды тұтыну  им-
порты қажет болады, ал 2025 жылы 710 млн тонна мұнай көлемі 
қажет болады. ҚХР-да табиғи газды  тұтыну 50 млрд куб.м. Бол-
жам  бойынша 2020 жыл табиғи газ тұтыну болжаммен 200 млрд 
куб.м. құрайды.

Қазіргі таңда ҚХР−да 4 арнайы экономикалық аймақ бар – 
Шэнь чжэнь,  Чжухай,  Шаньтоу,  Сямэнь,  14 еркін сауда (алым-
сыз) аймағы, 53 жоғарғы жəне жаңа технология аймағы, 70-ке 
жуық шетелде білім алуған мамандар үшін ғылыми-техникалық 
аймақ,  38 экспортқа бағытталған  өнімдерді қайта өңдейтін аймақ 
бар.

Қытайдың арнайы экономикалық аймағының төртеуінің 
үшеуі – Шэньчжэнь,  Чжухай,  Шаньтоу – Гуандун провинция-
сында орналасқан. Осы аймақтардың арқасында Гуандун провин-
циясы Қытайда электроника, тамақ, фармацевтикалық өнімдерін 
жəне тұтыну техникаларын өндіру бойынша алдыңғы орында.

2011 жылы барлық Қытайлық жиында ҚХР мемлекеттік кеңес 
премьері Вэнь Цзябаоның айтуы бойынша Қытайдың бюджеттік 
тапшылығы 150 млрд юаннан (22,8 млрд доллар) – 900 млрд 
юаннға (136 млрд долларға) дейін қысқарды. Қытай қаржы 
министрлігінің бюджеттік жобасы бойынша 2011 жылы орта-
лық бюджеттің жалпы табысы 4,736 трлн юанды (720 млрд дол-
13–1540
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лар), ал шығыс бөлігі 5,436 трлн юанды(827 млрд долларды) 
құрады. 

ҚХР-да статистика дерегі бойынша халық саны 1,4 млрд−қа 
жуық.

ҚХР экономиканың мемлекеттік емес секторы, кіші жəне 
орта кəсіпорындарды қоса алғанда экономикалық дағдарыстан 
үлкен қарқынмен дамып шықты. Қытай экономикасының жеке 
секторының қарқында дамып келе жатқанына статистика дерегі 
куə болып отыр. 

Қазіргі кезде мемлекеттік емес кəсіпорындар басты жұмыспен 
қамтушы болып табылады. Жұмыспен қамту үлесі 1978 жыл-
дан бері 40%-дан 2008 жылы 84%-ға дейін өсті, осыған орай 
мемлекеттік сектор 16% қысқарды. Мемлекеттік емес сектор 2007 
жылы ҚХР мемлекеттік бюджетіне 80% салықтық түсімдерін 
құрады.

Қытайда 2009 жылы ең ірі 500 жеке кəсіпорын құны 4,74 
трлн. юань тұратын өнім өндірді, 2008 жылға көрсеткішпен 
салыстырғанда 15% өсті. 

2. ҚХР мемлекеттік бюджет жүйесі

ҚХР бюджет жүйесі бес деңгейден тұрады. Бюджеттік 
табыстың негізгі көзі салықтар болып табылады. Олар жергілікті, 
орталық, біріктірілген бюджеттік салықтар болып бөлінеді. 
Салықтар басты түсімі ҚҚС түседі, соның ішінде орталық жəне 
жергілікті бюджетке 75:25 қатынасымен түседі. 

Салықтық айналымнан ҚҚС (17%), тұтынудан салық (3-50%) 
жəне «іскерлік қызметтен салық (3-20%). ҚҚС- өндіріс жəне са-
уда саласындағы кəсіпорындардан төленеді. Іскерлік қызметке 
салықты қызмет, транспорт, құрылыс, телекоммуникация, қаржы-
лық жəне сақтандыру секторындағы кəсіпорындар төлейді. 
Тұтынуға салық түрлі жеке тұтыну тауарларын өндірушілер мен 
импортерлар (темекі өнімі, алкоголь, автокөлік жəне т.б) төлейді. 
Сонымен қоса кəсіпорындардан табыс салығы жəне жеке 
тұлғалардан табыс салығы алынады.

Орталық жəне провинциялар арасында жаңа құрылымды  
бюджеттік-салықтық реформа 1994-1995 жылдары жасалды. 
Егер бұрын бюджеттік көздерге (кедендік алымды қоспағанда) 
жергілікті орган басқармасы жауап беріп, 100% жиналған 
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төлемдерді орталыққа жіберіп, одан өзіне трансферт ретінде алып 
отырса, ал 1994 жылғы реформадан кейін «жауапкершілік сала-
сы» бөлінді. Осылайша орталық үкімет тұрақты бюджеттік түсім 
ағымына кепіл болды, ал жергілікті əкімшілік орган жергілік-
ті экономиканы дамытып кеңейтуге мүмкіндік алды. Қолданыл-
ған шаралардан кейін орталық бюджеттің табысы айқын өсіп 
отырды. Жергілікті орган өз еркімен бюджеттің шығындар 
құрылымын құруға құқық алып, бұрынғыға қарағанда көптеген 
мүмкіндіктер алды. Біріншіден, жергілікті үкімет негізгі қордан 
алынған инвестицияларға жауап береді, екіншіден, өз айма-
ғын экономикалық реттеу (лицензия беру жəне т.б), шешім 
қабылдау құқы өзінде, үшіншіден, жергілікті басқарма 
əлеуметтік салаға жауап береді (білім, денсаулық) жəне полиция 
қызметкерлерін ұстауға, жеке инфрақұрылым шығындарына жа-
уап береді. 

Басқа тағы бір маңызды мемлекеттік табыс көзі ол салықтық 
жəне басқа да төлемдерден құралған бюджеттік емес түсімдер, 
орталық жəне жергілікті алымдар, сонымен қоса мемлекеттік 
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кəсіпорындарының табыстарынан аударымдары. Жергілікті 
деңгейдегі бюджеттік түсімдер бюджеттік емес түсімдердің 
айырмашылығы табыстар орталыққа аударылмайды, əйтсе де 
ақырында салық ретінде өзіне қолдана алады. 75%-ға жуық 
бюджеттік емес қорлар табысын мемлекеттік кəсіпорындар 
құрайды.

Сонымен қоса жергілікті органдардың қосалқы табыс көзі 
орталық бюджеттің бақылауында жоқ арнайы емес, бюджеттік 
емес табыстар. Жанама бағалау бойынша олардың көлемі 
жергілікті деңгейдегі  «арнайы» бюджеттік жəне бюджеттік емес 
табыстар көлемімен парапар. 

Экономикалық өсімнің жоғарғы қарқыны мемлекеттік шы-
ғындардың қатысты өсімінің төмендеуіне əкелді. Жағдай жет-
кіліксіз кездің өзінде əлеуметтік ауыртпалықты мемлекеттің 
экономикалық секторы мойынына алып, барлық экономикалық 
реформалар кезеңінде экономиканы мемлекеттік қаржыландыру 
өсіп отырды.

3. Қытай қаржы нарығы

Қытай банк жүйесінің дамуы
1980 жылы Қытайда екі деңгейлі банктік жүйе құрылды. 1979 

жылы елдегі жалғыз банк – Қытай Халық банкі үш салаға бөлінді 
Қытай Ауыл шаруашылық банкі, Қытай банкі, Қытай Құрылыс 
банкі. Қытай банкі (Bank of China) валюталық операциялар 
жүргізу қызметі міндеттелді. Ал қалған екі банк өзіне қатысты 
ауыл шаруашылық жəне құрылыс салалары бойынша қызмет 
атқарады. 1984 жылы банктің төртінші саласы мамандандырылды 
– Қытайдың Өндірістік-Сауда банкі. Осыдан кейін Қытай Халық 
банкі орталық банкке айналды (бірақ ол кезде кəсіпорындарға не-
сие беру операциясын атқармады. 

Үлкен төрттік мемлекеттік ұлттық жоба негізінде кəсіп-
орындарға несие беруді жалғастырды. Сонымен қоса Қытай 
Халық Банкі (ҚХБ) тəуелсіз болды. Ол ҚХР мемлекеттік кеңесіне 
бағынышты министірлік болып табылды, оған қатысты шешімдер 
Мемлекеттік Кеңесте шешілді.

ҚХР банк жүйесінің дамуы келесі банк жүйесін құруға 
септігін тигізді
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1-сызба.  Қытай банк жүйесі құрылымы

 

1990 жылдағы банктік сектордағы реформа  несиелік жоспарды 
жойды, несиелік ресурстарды бөлуге мемлекеттің араласуы азай-
ды, сала бойынша жаңа банктер ашылуға жол берілді, пайыздық 
ставка нақтыланып, есептіктер нормаларға сəйкестендірілді.

1995 жылы Орталық банк туралы заң жəне Коммерциялық 
банктер туралы заң қабылданды. Орталық банк туралы заң 
орталық жəне провинциялық үкіметтің  тікелей  несие беруге 
шектеу жасады. Осы заңдарды қабылдауда ҚХБ нағыз орталық 
банкке айналды жəне толық екі деңгейлі банк жүйесіне көшуінің 
дəлелі болды.

Орталық банктің кəсіпорындарға  несие беру функциясы  Қытай 
Өндірістік-Сауда банкіне берілді.  Үкіметтің мақсатты тапсырма-
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ларын орындайтын үш салада мамандандырылған мемлекеттік 
банк (даму банкі) құрды. Үлкен төрттіктің қаржыландыруы 
арқылы Даму банкі алған міндетті жобалармен қызмет атқарды. 
Бұрын басқарушы органдар банктерге міндетті несиелер беру-
ге міндеттеп, оларды шығынмен жабуға мəжбүрленген, 1990 
жылдардағы реформадан кейін ондай жағдай деңгейі төмендеді.

1990 жылдары елде жылдам жаңа банктер пайда болды. 90-
шы жылдардың бірінші жартысында  Қытай Сауда банкі (The 
China Merchant Bank), Хуаксиа банкі (Huaхia Bank), Жарқыраушы 
банкі (Everbright Bank). 1995 жылы бірінші жеке меншік ұлттық 
банкі, Миншенг банкі (Minsheng Bank) құрылды. Басқа банктер-
ден Гуандонк даму банкі (Guangdong Development Bank), Шанхай 
даму банкі (Shanghai Development Bank), Шэньчжэня даму банкі 
(Shenzhen Development Bank), Фуцзяня Өндірістік банкі(Fujian 
Industrial Bank), Янтаи Құрылыс жинақ банкі (Yantai Housing 
Saving Bank), Бенгбу Құрылыс – жинақ банкі (Bengbu Housing 
Saving Bank) құрылды. Провинциялық басқарма органдары үшін 
осы құрылған банктер маңызды рөл атқарды.

1980 жылдардың аяғында Орталық банктің белгілеген ставка-
сына қатысты банктер несие пайыздық ставкасын белгілеуге құқық 
алды. Ал депозит бойынша пайыздық ставка қатаң  қаржыландыру 
бойынша қалды. Теке қана 2004 жылдың қазанынан бері несие 
бойынша жоғарғы шектеу алынды, ал төменгі шегі қалды. 

Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҰ) жəне Қытай банк секто-
рындағы реформа.

Қытай банк жүйесінің кезекті реформалау кезеңі 2003 жылдың 
аяғында басталды жəне осы жерде ел территориясында шетел 
банктерінің қызметін шектеуге байланысты бəсеке қабілеттікті 
көтеру 2006 жылы ДСҰ кіруіне байланысты қажет болды. 

2003 жылы Үкімет үлкен төрт банктің екеуін (Қытай банкі 
жəне Құрылыс банкін) валюталық резерв есебінен шамамен 
45 млрд. долл. қайта капиталдандырды. Бұған дейін басқарма 
құрылымын өзгерту бағдарламасы, тəуекел-менеджмент, страте-
гия лық инвесторлар тарту жəне банктердің биржаға акцияла-
рын шығару бағдарламалары даярланды. Жалпы бірінші екі 
пилоттық жоба жақсы жүзеге асырылды.  Екі банктің қаржылық 
қайта құрылымдауы 2005 жылы жеткілікті капитал деңгейіндегі 
көрсеткіште болды жəне екі банкте акционерлік қоғам ретінде 
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құрылып жаңа корпоративтік басқару құрылымын жасап, 
стратегиялық инвесторлар тартып, биржаға листинг алды (2005-
2006 жылдары).  Одан кейін  (2006-2007 жылдары) Қытай Өнді-
рістік-құрылыс банкімен жобалар жүзеге асырылды. 

Қазіргі кезде  Қытай банктерінің капиталының үлесінде Bank 
of America, Temasek, Royal Bank of Scotland, Merrill Lynch, United 
Bank of Switzerland, Goldman Sachs, Allianz, American Express та-
нымал қаржы институттарының үлесі 2-ден 10% дейін құрайды.

Меншік капиталының көлемі бойынша үш қытайлық банк 
əлемдік жиырма банк қатарына кіреді (Euromoney ағылшын жур-
нал дерегі). Төртінші Қытай Ауыл шаруашылық банкінің жағдай 
барлық үлкен төрттік банктің ішінде ең нашары болып тұр. Оның 
несие портфелінің құрылымы басты банктермен салыстырғанда 
төмен. Ол əлі қайта құрылымдаудан өткен жоқ.  

2003 жылы 8 провинцияда селолық несие кооперативінде, 
ал 2004 жылдан бастап елдің барлық провинцияларында қайта 
құрылым жүргізу басталды. Қайта құрылымдау орталық банк-
пен, қаржы министрлігімен, жергілікті басқармамен қаржы-
ландырылды. Кооперативтердің бір бөлігі селолық коммерциялық 
банк ретінде қайта құрылды. Жалпы кооперативтер саны 2004 
жылы  30 мыңнан 2007 жылдың аяғына дейін 8,5 мыңға дейін 
қысқарды. 2004 жылы селолық несие кооперативі соңғы 10 жыл-
да табыс тапты.

Екінші маңызды банктер тобы – акционерлік-коммерциялық, 
онда да шетелдік инвесторлар үлесі ұлғайды. 2004 жылы 5 қытай 
банктері, оның ішінде Байланыс банкі, Шэньчжэня даму банкі, 
Ксианя қалалық коммерциялық банкі (Xi’an City Commercial 
Bank) стратегиялық инвесторлар тартып, шетелдіктерідің қаты-
суымен қытай банктерін санын екі есе өсірді. Ең маңызды 
қадамы ретінде HSBC жəне Байланыс банкі, Қытайдың 5 үлкен 
банктерімен серіктестігін атауға болады. 2005 жылы жəне 2006 
жылдың бірінші жартысында Миншинг банкі, Хуаксиа банкі, 
Бахай банкі, Гуандонга даму банкі, Пекин банкі жəне Ханчжоу 
қалалық коммерциялық банкі шетелдік серіктестіктер алды. 2007 
жылдың көктемінде санаулы ғана шетелдік стратегиялық инве-
сторлар серіктестігінсіз акционерлік-коммерциялық банктер мен 
қалалық коммерциялық банктер қалды.

Сонымен қоса, айта кету қажет, стратегиялық инвесторлардың 
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қатысты үлесі үлкен жəне басқару құқы соғұрлым минимал-
ды. Қытай банктерінде бір шетелдік инвестордың үлесі  20%-ға 
дейін шектелген (барлық шетел инвесторлары – 25%). Көбінесе 
бір шетелдік инвестордың үлесі 10%-ға дейін келісім шартқа от-
ырады. Бұл Қытай үкіметінің салиқалы саясаты, соның ішінде 
шетелдіктерге бақылау жасап отыру жəне шетел инвесторларын 
тарту арқылы өз банктік жүйесін нығайтып олардан тəжірибе 
алып отыру керектігін де жақсы түсінеді.

Қытай Қор нарығы.
ҚХР Бағалы қағаздар нарығы 1980 жылдары пайда бола ба-

стады. Қытайда екі қор биржасы қызмет атқарды – барлық акция-
лар мен белгілі көлемдегі облигациялар айналысатын биржалар 
Шанхайлық жəне Шэньчжэндік болып табылды.

Елдің оның ішіне орайластырылған акциялар құны 2003-2005 
жылдары  4-тен  8 млрд. долларды  құрады. Бірақ 2006-2007 жыл-
дары акция орналастыру құны 23-тен 100 млрд. долларға дейін 
өсті. 2007 жылы осы көрсеткішпен Қытай əлемде АҚШ жəне Ис-
паниядан кейін 3-ші орын алды. Тəжірибе жүзінде осы екі бир-
жадан ойналатын барлық компаниялардың акциялары мемле-
кетпен бақыланады. Осынысымен қытай нарығы ерекшеленеді. 
Еркін айналыста үштен бір акция айналыста, ал үштен екісі 
мемлекеттік акциялар немесе мемлекеттік компаниялардікі. Осы 
үштен екісі «нарықтық емес акция» категориясына жатады, яғни 
биржаға айналысқа түсе алмайды жəне жеке инвесторларға қол 
жетпейтін акциялар. 

Нарықтық акция үш класты акция ретінде ұсынылған: А, В, 
Н (латын əріпі). А – акция қытай резиденттеріне арналған жəне 
білікті институциалдық шетелдік инвесторлар (QFII) үшін. В – 
акция (2% көп емес) бірінші кезде қытай нарығында айналысқа 
түсіретін шетелдік инвесторларға арналған, кейін қытай азамат-
тарына (тек қана долларға Шанхай биржасында жəне Шэньчжэн) 
қол жетімді, Н – акция негізінен Гонконг  нарығында айналысқа 
түседі.

Ағымдағы он жылдықтың басында  бюджетте қаржылық 
қиындықтар туындауына қатысты мемлекет мемлекетке тиісті ак-
цияларды сатуға тырысты, бірақ бұл дүрліктен кейін акциялардың 
бағасының түсуіне əкеп соқтырды. Осының жалғасы ретінде 
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2005 жылдан бастап Қытайда нарықты сегменттеу реформасы 
жүргізіліп, 2007 жылы аяқталған болатын.  

Қытайдағы құнды қағаз компаниялары
1980 жылдары Қытайда ең бірінші акциялар мен облига-

циялар шыққан кезде арнайы қаржы мекемелерінің болмауы 
себебінен үкімет банктерге нарықта брокерлік жəне дилерлік 
қызметтер атқаруға рұқсат берді. Ең бірінші арнайы акция сататын 
бөлімше 1986 жылы Қытай Өндірістік-сауда  банкінде ашылды. 
Ал 1995 жылы коммерциялық банк туралы заң қабылданғаннан 
кейін оларға андерайтинг, сауда жəне корпоративтік құнды 
қағаздарды инвестициялауға тиым салды жəне оларға еншілес 
компаниялардың капиталынан кетуге мəжбүрледі. 1996 жылы 
санкция арқылы акция шығару үшін несие беруге шек қойды.

Осыған қатысты құнды қағаздар нарығында арнайы компани-
ялар мамандандырылды жəне тек қытайда А-акция сегментінде 
жұмыс жасады. Жалпы құнды қағаз бойынша компаниялар 
саны 2007 жылдың аяғында  106-ны құрады. Тағы 177 компания 
фьючерстік нарықта (3 тауарлы-шикізат биржасы) жұмыс жасады. 
Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіру  шарттарына сəйкес шетелдік 
компаниялар В - акциясын еркін сатуға қатысуға болады, ал А 
- акциясын сатуға тек елдің компанияларынмен бірлескен шетел 
компанияларға рұқсат берілді. Шетел компанияларының үлесі 
49% дейін рұқсат етілді.

Қытайдың институционалды инвесторлары
1998 жылы Қытайда бірінші инвестициялық қорлар құрылды. 

2007 жылдың аяғында елде 59 басқарушы компаниялар (шетелдік 
капиталы бар қытайлықтар) 3,3 трлн. юань (434 млрд.долл.) 
құрайтын активі бар 346 ашық жəне жабық инвестициялық 
қорлар бақылау жүргізді. Салыстырмалы түрде сол жылдары Ре-
сейде инвестициялық қорының активі 30 млрд. доллар, Бразилия-
да − 615, АҚШ-та – 12021 млрд. долларды құрады.

Жоғарыда айтылғандай шетелдіктер В - акция жəне Н - ак-
цияларын еркін сатып ала алады (Гонконгте, Лондонда, Нью-
Йоркте, Сингапурде). Ал А - акциясы тек қытайлық жеке жəне 
заңды тұлғаларға шығарылған болатын. 2002 жылдың бастап
А - акциясы мамандандырылған шетелдік инвесторлардан (QFII) 
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(коммерциялық банктер, инвестициялық банктер, сақтандыру 
компаниялары)  басқа инвесторларға да қол жетімді болды.  2007 
жылдың аяғына қарай Қытайда 40 млрд. доллар активі бар 52 
мамандандырылған шетелдік  институционалдық  инвесторлар 
саналған болатын. Осымен қоса қытайлық реттеушілер  жыл сай-
ын қытайлық активтерді иелену үшін квота шығарады.

Жалпы айта кету керек, Қытай үкіметі тікелей инвестицияға 
қатысты либералдық саясатты жүргізе отырып  инвестициялық 
портфельдің ағымын қатаң реттеу (реттеп бақылауды 
жалғастыруды) жүргізді. Тағы да қытайлық басшылық капитал 
тартуды да ескерген. Қытай азаматтарына шетел активтерінен ин-
вестициялар тек 2006 жылы жыл сайынғы квотаны белгілейтін 
мамандандырылған институтционалдық инвесторлар (QDII) 
арқылы беріледі. 

ҚОРЫТЫНДЫ

2010 жылы ҚХР экономикасы ЖІӨ номиналдық өсімі бой-
ынша əлемде Жапониядан  асып өтіп 2 орында жəне сатып алу 
қабілеттілігінде ЖІӨ бойынша 2 орында болды. Қытай əлемде 
сыртқы сауда айналымы бойынша АҚШ жəне Германиядан кейін 
үшінші орын алады. 

Қазіргі таңда ҚХР 4 арнайы экономикалық аймақ бар - Шэнь-
чжэнь,  Чжухай,  Шаньтоу,  Сямэнь,  14 еркін сауда (алымсыз) 
аймағы, 53 жоғарғы жəне жаңа технология аймағы, 70-ке жуық 
шетелде білім алған мамандар үшін ғылыми-техникалық аймақ,  
38 экспортқа бағытталған  өнімдерді қайта өңдейтін аймақ бар.

ҚХР-да статистика дерегі бойынша халық саны 1,4 миллардқа 
жуық.

ҚХР экономиканың мемлекеттік емес секторы, кіші жəне орта 
кəсіпорындарды қоса алғанда экономикалық дағдарыс қалпынан 
үлкен қарқынмен дамып шықты. Қытай экономикасының жеке 
секторының қарқында дамып келе жатқанына статистика дерегі 
куə болып отыр. 

ҚХР бюджет жүйесі бес деңгейден тұрады. Бюджеттік 
табыстың негізгі көзі салықтар болып табылады. Олар жергілікті, 
орталық, біріктірілген бюджеттік салықтар болып бөлінеді. 
Салықтар басты түсімі ҚҚС түседі, соның ішінде орталық жəне 
жергілікті бюджетке 75:25 қатынасымен түседі. 
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Орталық жəне провинциялар арасында жаңа құрылымды  
бюджеттік-салықтық реформа 1994-1995 жылдары жасалынды.

Басқа тағы бір маңызды мемлекеттік табыс көзі − ол салықтық 
жəне басқада төлемдерден құралған бюджеттік емес түсімдер, 
орталық жəне жергілікті алымдар, сонымен қоса мемлекеттік 
кəсіпорындарының табыстарынан аударымдары. Жергілікті 
деңгейдегі бюджеттік түсімдер бюджеттік емес түсімдердің 
айырмашылығы табыстар орталыққа аударылмайды, əйтсе де 
ақырында салық ретінде өзіне қолдана алады. 75%-ға жуық 
бюджеттік емес қорлар табысын мемлекеттік кəсіпорындар 
құрайды.

Экономикалық өсімнің жоғарғы қарқыны мемлекеттік 
шығын дардың қатысты өсімінің төмендеуіне əкелді. Жағдай 
жеткіліксіз кездің өзінде əлеуметтік ауыртпалықты мемлекеттің 
экономикалық секторы мойынына алып, барлық экономикалық 
реформалар кезеңінде экономиканы мемлекеттік қаржыландыру 
өсіп отырды.

1980 жылы Қытайда екі деңгейлі банктік жүйе құрылды. 1979 
жылы елдегі жалғыз банк – Қытай Халық банкі үш салаға бөлінді. 
Қытай Ауыл шаруашылық банкі, Қытай банкі, Қытай Құрылыс 
банкі. Қытай банкі (Bank of China) валюталық операциялар 
жүргізу қызметі міндеттелді. Ал қалған екі банк өзіне қатысты 
ауыл шаруашылық жəне құрлыс салалары бойынша қызмет 
атқарды. 1984 жылы банктің төртінші саласы мамандандырылды 
– Қытайдың Өндірістік-Сауда банкі. Осыдан кейін Қытай Халық 
банкі орталық банкке айналды (бірақ ол кезде кəсіпорындарға не-
сие беру операциясын атқармады. 

Қытай банк жүйесінің кезекті реформалау кезеңі 2003 жылдың 
аяғында басталды жəне осы жерде ел территориясында шетел 
банктерінің қызметін шектеуге байланысты бəсеке қабілеттікті 
көтеру 2006 жылы ДСҰ кіруіне байланысты қажет болды. 

2003 жылы 8 провинцияда селолық несие кооперативінде, 
ал 2004 жылдан бастап елдің барлық провинцияларында қайта 
құрылым жүргізу басталды. Қайта құрылымдау орталық бан-
пен, қаржы министрлігімен, жергілікті басқармамен қаржы-
ландырылды. Кооперативтердің бір бөлігі селолық коммерциялық 
банк ретінде қайта құрылды. Жалпы кооперативтер саны 2004 
жылы  30 мыңнан 2007 жылдың аяғына дейін 8,5 мыңға дейін 
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қысқарды. 2004 жылы селолық несие кооперативі соңғы 10 жыл-
да табыс тапты.

1990 жəне 1991 жылдары Қытайда екі қор биржасы қызмет 
атқарды – барлық акциялар мен белгілі көлемдегі облигациялар 
айналысатын биржалар Шанхайлық жəне Шэньчжэндік болып 
табылды.

Елдің оның ішіне орналастырылған акциялар құны 2003-2005 
жылдары  4-тен  8 млрд. долларды  құрады. Бірақ 2006-2007 жыл-
дары акция орналастыру құны 23-тен 100 млрд. долларға дейін 
өсті. 2007 жылы осы көрсеткішпен Қытай əлемде АҚШ жəне 
Испаниядан кейін 3-ші орын алды.

Нарықтық акция үш класты акция ретінде ұсынылған: А, В, 
Н (латын əріпі). А – акция қытай резиденттеріне арналған жəне 
мамандандырылған институциалдық шетелдік инвесторлар (QFII) 
үшін. В – акция (2% көп емес) бірінші кезде қытай нарығында 
айналысқа түсіретін шетелдік инвесторларға арналған, кейін 
қытай азаматтарына (тек қана долларға Шанхай биржасында жəне 
Шэньчжэн ) қол жетімді, Н – акция негізінен Гонконг  нарығында 
айналысқа түседі. 
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А.- 2004.
Семинар сабағының жоспары

Тақырып бойынша «Қазіргі таңдағы ҚХР-ның экономикалық 
жағдайы атты» іскер ойынын өткізу.

Мақсаты: ҚХР-ды қаржы жүйесін зерделеу. Ол үшін келесі 
сұрақтарға жауап беру керек:

1. Қазіргі кездегі Қытайдың экономикалық жəне саяси 
жағдайы.

2. Қытайда жергілікті қаржыны ұйымдастыру.
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 3. Қытайдағы салық реформаларының мазмұны жəне мəні.
 4. Қытайдың мемлекеттік бюджеті. Кіріс жəне шығыстарының 

құрамы.
 5. Қытайдың ақша жəне несие жүиесі.
 6. Қытайдағы салық салу ерекшеліктері.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

2. Өткен тақырып бойынша глоссарий құру.

9-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
рына жауап беру.

1. ҚХР қай жылы əлемдік сауда ұйымына кіруіне байланысты 
тікелей   инвестициялар құйылуы жəне экспорттың кеңеюі жаңа 
жетістіктерге жол ашты? 

a. 2000 ж.
b. 2001 ж.
c. 2002 ж.
d. 2003 ж.
e. 2004 ж.

2. Қазіргі таңда ҚХР-да неше арнайы экономикалық аймақ 
бар?

a. 1          b. 2         c. 3         d. 4          e. 8

3. Қытайда ҚҚС орталық жəне жергілікті бюджетке қандай 
қатынасымен түседі?

a. 50:50       b. 75:25       c. 60:40     d. 70:30    e. 75:55

4. Қытайда Орталық жəне провинциялар арасында жаңа 
құрылымды  бюджеттік-салықтық реформа қай жылдары жаса-
лынды?

a. 1990-1991ж.ж.  d. 2000-2001ж.ж.
b. 1992-1993ж.ж.  e. 2001-2003ж.ж.
c. 1994-1995ж.ж.
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5. Қытайдағы Үлкен төрттікті ата?
a. Қытай Құрылыс банкі, Қытай Ауылшаруашылық банкі, 

Қытай Банкі,  Қытайдың Өндірістік-сауда банкі
b. Коммуникация банкі,  Хуа Ся Банкі, Қытай Банкі, 

Мемлекеттік даму банкі
c. Қытай Құрылыс банкі, Қытай Ауылшаруашылық банкі, 

Хуа Ся Банкі, Қытай Банкі
d. Коммуникация банкі,  Хуа Ся Банкі, Қытай Ауылшаруашылық 

банкі, Қытай Банкі
e. Қытайдың Өндірістік-сауда банкі, Хуа Ся Банкі, Коммуни-

кация банкі
6. Қытайда қай жылы Орталық банк туралы заң жəне 

Коммерциялық банктер туралы заң қабылданды?
a. 1995        b. 1997         c. 1998        d. 2005          e. 1996

7. ҚХР бюджет жүйесі неше деңгейден тұрады?
a. Екі b. Үш     c. Бес       d. Алты       e. Жеті

8. Қытайдағы Орталық банкті ата?
a. Қытай Халық банкі  d. Хуа Ся Банкі
b. Коммуникация банкі  e. Қытай Құрылыс банкі.
c. Қытай Банкі

9. 2003 жылы Үкімет үлкен төрт банктің екеуін (Қытай банкі 
жəне Құрылыс банкін) валюталық резерв есебінен шамамен 45 
млрд. долл. қайта капиталдандырды? 

a. Коммуникация банкі,  Хуа Ся Банкі
b. Қытай банкі жəне Қытай Құрылыс банкін
c. Қытай Құрылыс банкі, Қытай Ауылшаруашылық банкі
d. Қытай Банкі,  Қытайдың Өндірістік-сауда банкі
e. Қытай Құрылыс банкі, Хуа Ся Банкі

10. Қытайда салықтық айналымнан ҚҚС неше пайыз?
a. 17%          b. 12%      c. 11%       d. 15%         e. 18%

11.  Қытай əлемде сыртқы сауда айналымы бойынша нешінші 
орын алады?

      а. 3           b. 5          c. 2        d. 1          e. 4
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12. Қазіргі таңда ҚХР-да қанша еркін сауда (алымсыз) аймағы 
бар.

      a. 18               b. 15       c. 14         d. 70           e. 38

13.  Қытайға 2020 жылы қанша тонна мұнайды тұтыну импор-
ты қажет болады.

  a. 710 млн          d. 150 млрд        
 b. 450 млн   e. 900 млрд
     c. 380 млн

14. Қызмет, транспорт, құрылыс, телекоммуникация, қаржы-
лық жəне сақтандыру секторындағы кəсіпорындар төлейді.

      a. Тұтыну салығы
      b. Кəсіпорын салығы 
      c. Табыс салығы
      d. Іскерлік қызметке салық
      e. Жеке тұлғалардан табыс салығы

15. Қытайда екі деңгейлі банктік жүйе құрылды.
      a. 2008 жыл  d. 1980 жыл  
      b  1984 жыл   e. 1979 жыл
      c. 2001 жыл
 
16. Қытайдың  Өндірістік-Сауда банкі банктің нешінші саласы.
      a. төртінші      d. он екінші
      b. екінші   e. жиырмасыншы
      c. бесінші

17. Мемлекеттік капитал негізінде құрылған маманданды-
рылған банктер.

      a. Саяси    d. Мемлекеттік даму
      b. Орталық e. Ауыл шаруашылық банкінің даму банкі      
      c. Экспорттық-импорттық
            
18. Акционерлік капитал.
      a. Қытай құрылыс банкі  d. Қаржылық компания
      b. Қытай банкі   e. Лизингтік банк
      c. Коммуникация банкі  
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19. 1990 жылдағы банктік сектордағы реформа қандай жо-
спарды жойды.

      a. Резервтік         d. Салық
      b. Несие          e. Бюджет
      c. Коммерциялық

20. Орталық банктің кəсіпорындарға несие беру функциясы 
берілді.

      a. Қытай Сауда банкіне   d. Хуаксиа банкіне  
      b. Жарқыраушы банкке   e. Орталық банкке
      c. Өндірістік-Сауда банкіне 

21. Бенгбу Құрылыс-Жинақ банкі қай жылы құрылды.
      a. 1990 жыл         d. 2003 жыл
      b. 2004 жыл        e. 1979 жыл
      c. 1980 жыл

22. Акционерлік-коммерциялық банк.
      a. Екінші маңызды банктер тобы 
      b. Орталық банктер тобы
      c. Гуандонга даму банктер тобы
      d. Хуанчжоу коммерциялық банктер тобы
      e. Қытай банктер тобы

23. 1998 жылы Қытайда бірінші қорлар құрылды.
      a. Экспорттық     d. Кооперативтік
      b. Инвестициялық    e. Облигациялық биржа
      c. Импорттық

24. Санкция арқылы акция шығару үшін несие беруді шек 
қойды.

      a. 1995 жыл        b. 1997 жыл      c. 1996 жыл
      d. 1986 жыл        e. 2005 жыл

25. Банктік емес қаржылық мекемелер.
      a. Қытай банкі
      b. ХуаСя банкі
      c. Шетелдік банктер
      d. Сақтандыру компаниялары 
      e. Қалалық коммерциялық банктер
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ОН БІРІНШІ ТАҚЫРЫП
РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ

Дəрістің мəн-мəтіні 
Мақсаты: Ресей Федерациясының қаржы жүйесінің құрамын, 

оларға тəн ерекшеліктерді қарастыру.

Дəріс жоспары:
1. Ресейдің негізгі əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері
2. Қаржы жүйесі жəне оның буындары
3. Ресейдің бюджет жүйесі мен бюджет құрылымы
4. Ресейдің салық жүйесі

Негізгі түсініктер: қор биржасы, инвестор, қаржылық сая-
сат, мемлекеттік қаржылар, ұлттық экономика құрылымы, үй 
шаруашылығы, сақтандыру қорлары, қор нарығы

Тақырыптың мазмұны: Ресей экономикасына жалпы сипат-
тама

1. Ресей экономикасына жалпы сипаттама

Ұлттық экономика – өндіріс, халықтың əл-ауқатын көтеру 
мақсатында ұлттық өнімдерді пайдалану жəне қалыптастыру 
жөнінде шаруашылық субъектілер арасындағы қатынас орната-
тын жүйе.

Қаржылық саясат – қаржыны басқару жүйесіндегі негізгі 
элемент болып саналады. Саясат мемлекеттің барлық іс 
əрекеттерін қамтиды. Қаржылық саясат қаржылық ресурстардың 
мүмкіндігінше көбірек қалыптасуына бағытталуы тиіс. 

Ресей Федерациясынын əлеуметтік жəне экономикалық даму-
ында қаржылық саясаттың маңызы зор. Оның рационалдығының 
деңгейінен Ресей Федерациясының субъектілерімен қоса транс-
порт, ауыл шаруашылық, өндірістің даму қарқыны айқындалады. 

Қаржылық саясат, оның мақсаттарын анықтау, белгілі бір 
ресурстардың көлемін айқындау, осы мақсаттарға жету үшін 
14–1540
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қажетті жағдайды жасау сияқты этаптардан тұрады. Осындай са-
ясат құрамына бюджет, салық, несие, инвестиция кіреді.

Бірақ, бұл əдістер айтарлықтай толық жəне нақты емес. РФ 
қаржылық саясатының басты мақсаты болып нақты кірістер 
түсуінің деңгейін сақтау жəне көбейту, мемлекетте өмір сүру 
деңгейінің əлеуметтік нормативін қамтамасыз ету. 

Сонымен қатар, РФ деңгейінде көптеген  РФ субъектілерінде 
өңделген нормативтерді қабылдау жəне өндеу маңызы жəне рөлі 
өсуде. Ресей Федерациясы, оның көптеген субъектілері сияқты, 
əлемдегі ірі өндірістік күштердің бірімен қолданады: адами 
əлеует; кəсіпорындардың өндірістік қуаты; ормандар мен қазбалы 
байлықтардың үлкен мөлшері. Бірақ осы бар мүмкіндіктер 
толығымен орындалмайтыны ақша қаражаттарының жоқтығымен 
түсіндіріледі.

Ресей экономикасы ЖІӨ бойынша əлем бойынша 8 орында. 
Қай мемлекет болмасын, оның қаржы саясатының басты мақсаты 
тиімді, əрі бəсеке қабілетті экономика қалыптастыру. Сонымен 
қатар бұл мақсатқа жету механизмі мен əдістері меншік форма-
ларына қарамастан барлық субъектілердің шаруашылық қызметі 
үшін қажетті жағдай туғызатын қаржылық құралдардан тұрады. 
Сонымен қатар ұлттық экономиканың басқа да мақсаттары бар:

1. Өңдірістің ұлттық көлемінің жоғары, тұрақты даму 
қарқыны. Бұл мемлекетте дағдарыссыз, күрт өзгеріссіз, тауар 
жəне қызмет көрсету өңдірісінің тұрақты өсімі. 

2. Баға тұрақтылығы. 
3. Сыртқы сауда балансын ұстап тұру. 
4. Жұмыстылықтың жоғары деңгейі. 
Ұлттық экономика екі құрылымды:
1. Ұлттық экономиканың экономикалық бірліктерін қалып-

тастыруды анықтайтын экономикалық құрылым. 
2. Экономикалық емес бірліктерді қалыптастыруды анықтай-

тын экономикалық емес құрылым. 
Ұлттық экономика құрылымы – ұлттық экономиканың əр түр-

лі бірліктері арасындағы функционалды, тұрақты, тарихи қа лып-
тасқан қатынастардың жиынтығы.

Ұлттық экономика құрылымының келесідей түрлері бар:
1. Үй шаруашылығы
2. Əлеуметтік құрылым
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3. Салалық құрылым
4. Территориялық құрылым
5. Ұлттық экономиканың инфрақұрылымы
6. Сыртқы сауда құрылымы
Күрделі салымдар мəселесі бойынша Ресей бірнеше ірі 

дамыған мемлекеттермен тығыз байланысты. Төмендегі кестедегі 
көрсеткіштер арқылы 2001-2002 жылдар аралығындағы Ре-
сейге салынған күрделі салымдар мен инвестор мемлекеттері 
көрсетілген.

2. Қаржы жүйесі жəне оның буындары

Қаржы өзінің экономикалық табиғаты жағынан жəне жал-
пы принципиалды бірлігі жағынан біртұтас. Алайда, қоғамның 
сан алуан қажеттілігіне қызмет ететіндігіне байланысты қаржы 
бірқатар салалардан тұрады. нəтижесінде өз ықпалымен бүкіл 
экономиканы қамтиды. 

Қаржы қатынастарының саласы мен буындары өзара тығыз 
байланыста болады жəне елдің бірыңғай қаржы жүйесін құрады.

Қаржы жүйесі – бұл мемлекет пен кəсіпорынның орталық-
тандырылған жəне орталықтандырылмаған ақша қорларын 
құру   жəне   пайдалану   процесіндегі   қаржы   қатынастарының 
оқшауланған, бірақ өзара байланысқан əртүрлі салалары мен 
буындарының, сондай-ақ оларды ұйымдастыратын қаржы орган-
дарының жиынтығы.

Ресей Федерациясының қаржы жүйесі қаржы қатынастарының 
біршама дербес мына салаларынан тұрады:

• Мемлекеттік бюджет;
• Сақтандыру қорлары;
• Қор нарығы;
• Мемлекеттік несие;
• Шаруашылық жүргізушілердің субъектілерінің қаржыла-

рына;
• Бюджеттен тыс қорлар.
Жоғарыда келтірілген қаржы қатынастарын екі жүйеге бөледі. 

Шаруашылық жүргізу субъектілердің қаржылары орталық тан-
дырылмаған қаржыларға жатады жəне микродеңгейдегі эконо-
микамен əлеуметтік қатынастарды реттеу мен көтермелеу үшін 
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пайдаланылады, ал жалпы мемлекетке орталықтандырылған 
қаржылар жатады жəне макродеңгейдегі экономика мен əлеу-
меттік қатынастарды реттеу үшін пайдаланылады.

Қаржы жүйесін буындарға бөлу себебі: əр буынның мін-
детіне байланысты жəне де орталықтандырылған жəне де 
орталықтандырылмаған ақша қорын қалыптастырумен байланы-
сты. Жалпы мемлекеттік орталықтандырылған ақша қорларының 
ресурсы ұлттық пайданы бөлу жəне қайта бөлу арқылы құрылады.

Экономикалық-əлеуметтік дамудағы мемлекеттің маңызды 
рөлі, оның қол астындағы мөлшерлі көлемдегі қаржылық 
ресурстардың орталықтандыруына əкеледі. Бюджеттік жəне бюд-
жеттен тыс қорлар мемлекеттің экономикалық жəне əлеуметтік 
жағдайын қамтамасыз етеді.

Ақша қорларының басқа да формаларын пайдалану қаржы 
жүйесінің несиелік жəне сақтандыру салалары арқылы жүзеге 
асырылады.

Орталықтандырылмаған ақша қорлары кəсіпорынның өздері-
нің жинақтарынан жəне ақша пайдасынан құралады.

Жалпы мемлекеттік қаржылар халық шаруашылығының да-
муын қамтамасыз ету, қаржы ресурстарын экономика салалары-
мен елдің аймақтарында қайта бөлуде маңызды рөл атқарады. 
Жалпы мемлекеттік қаржылар кəсіпорынның қаржыларымен 
тығыз байланысты.

Бір жағынан, бюджет пайдасының басты көзі ұлттық пайда 
болса, екінші жағынан, өндірісті көтермелеу үшін кəсіпорынның 
өзінің қаржыларымен ғана емес, жалпы мемлекеттік ақша 
қорларын банк несиелерін тарту арқылы дамытады. Кəсіпорынның 
өзінің жарғылық қоры жетіспеген жағдайда акционер негізінде 
басқа фирманың қаражаттарын тарту арқылы дамытуға болады.

Қаржы жүйесі арқылы орталықтандырылған жəне орталық-
тандырылмаған ақша, жинақ қорларына мемлекеттік несиенің, 
салықтардың, мемлекеттік бюджеттің шығындары арқылы 
ықпалын тигізеді.

Мемлекеттік бюджет - қаржы жүйесінің басты саласы. Ол 
мемлекеттің де басты саласы. Ол мемлекеттің басты кірістері мен 
шығыстарын біріктіреді.

Ресей Федерациясының негізгі қаржы жоспары мемлекеттік 
бюджет болып табылады. Бюджет арқылы барлық меншік нысан-
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дарының, шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қара жат тары 
жəне ішінара халықтың табысы жұмылдырылады. Мемлекеттік 
бюджет арқылы мемлекет экономиканы, əлеуметтік-мəдени ша-
раларды қаржыландыруға, елдің қорғаныс қабілетін нығайтуға, 
мемлекеттік басқару органдарын ұстауға жəне басқаларға 
бағытталады. Жалпы мемлекеттік қаржының бірден-бір саласы 
бюджеттен тыс қорлар болып табылады.

Бюджеттен тыс қорлар – федеративтік жəне жергілікті үкімет-
тің қаржылары.

1995 жылы жалпы бюджеттен тыс қорлардың пайдасы
90,5 трлн. рубль немесе мемлекеттік бюджеттің 63%-н құрады.

Қоғамның сан алуан қажеттерін үздіксіз қанағаттандырып 
отыру мақсатында мемлекет өзінің шығындарын жабуға шаруа-
шылық құрылымдар мен Халықтың қаражаттарын тартуы мүмкін. 
Оны алудың басты əдісі мемлекеттік несие болып табылады, ол 
– жалпы мемлекеттік қаржылардың басты буындарының бірі. 

1-сызба.     Ресей Федерациясының қаржы жүйесі
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Жеке жəне заңды тұлға, кəсіпорындар мен ұйымдар несиегерлер 
болып келеді. Қаржы нарығында облигация жəне де т.б. құнды 
қағаздарды сату арқылы қосымша қаржы ресурстарын тарта ала-
ды. Мемлекеттік қарыз ішкі жəне сыртқы болады.

Ресей Федерациясының ішкі қарызы ұзақ мерзімді мін-
деттемені білдіреді. Яғни, Ресей Федерациясынан алынған несие, 
мемлекеттік қарыз ұзақ мерзімді міндеттеме болып табылады.

3. Ресейдің бюджет жүйесі мен бюджет құрылымы

Қандай мемлекетте болмасын, оның қаржы жүйесінде басты 
орынға ие - мемлекеттік бюджет.

Ресей Федерациясының жаңа Бюджет заңы бюджет туралы 
анықтаманы төмендегідей береді:

Мемлекет өз қызметі мен міндеттерін жүзеге асыру мақсатында 
қолданатын ақша қаражаттары қорларын қалыптастыру мен 
жұм сау деп таниды. Мемлекеттің құрылымының түріне қа-
рай мемлекеттің қаржы жағдайы, ақша ресурстары жалпы 
əлеуметтік-экономикалық жағдаймен тікелей байланыста бола-
ды. Мысал үшін, экономиканың социалистік үлгісіндегі елдер-
де, соның ішінде бұрынғы Кеңес Үкімет елдеріндегі қаржылық 
билік толығымен дерлік мемлекет билігінде болатын жəне де 
ең басты міндет - мемлекеттік мұқтаждарды қамтамасыз ету 
еді. Мемлекеттік қаржылар кəсіпорындар мен ұйымдардың 
қаржыларын, тіпті халықтың жинақтарын да толығымен өздеріне 
бағындырған болатын.

Дегенмен, 80-90 жылдардағы Ресейдегі саяси өзгерістер Ресей 
экономикасын толығымен өзгертіп жібергені анық. Меншіктің 
жаңа түрлері, шаруашылық субъектілерінің пайда болуы ақша та-
быстары жүйесіне өзгерістер енгізді. Əкімшілік билік жойылған 
соң, қоғамның қаржы ресурстарын заң шығарушы органдар мен 
атқарушы билік органдарының арасындағы құзырды анықтау 
мəселесі туындады.

Мемлекет қаржыларын модернизациялаудың басты бағыты 
болғаны – дамыған социализмнен қалыптасып қалған бірыңғай 
мемлекеттік бюджеттің өз бетінше үш жеке дербес бөліктерге 
бөлінуі:

– федералды бюджет;
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– федерация субъектілерінің бюджеті;
– жергілікті бюджеттер.
Сондай-ақ, бюджеттің басты табыс көзі ретіндегі салықтар 

жүйесі де қолға алынды, сыртқы сауда мен валюта қатынастарына 
монополияны болдырмау, өнеркəсіптерді мемлекет меншігін 
алу сияқты маңызды қадамдардың бəрінің нəтижесі Ресей 
Федерациясының бюджет жүйесі мен құрылымын принципиал-
ды түрде өзгертті.

Осылайша бүгінде Ресей Федерациясының бюджет жүйесі 
жоғарыда аталып кеткендей, үш деңгейлі:

Бірінші деңгей – Ресей Федерациясының федералды бюджеті 
мен мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар бюджеті;

Екінші деңгейі – Ресей Федерациясының субъектілер бюджеті 
(21 республикалық бюджет, 55 - өлке мен облыстар бюджеті, 
10 автономды аймақтардың аймақтық бюджеттері, Еврей об-
лысы бюджеті, Москва жəне Санкт-Петербург қалаларының 
бюджеттері) жəне аумақтық мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар 
бюджеттері;

Үшінші деңгей – жергілікті бюджеттер (29 мыңға жуық 
қалалық, аудандық, поселкелік жəне ауылдық бюджеттер).

Ескере кететін бір жəйт, Ресей Федерациясының БК-сі 
қабылданғанға дейін бюджеттен тыс қорлар қаржы жүйесінің 
элементі болып саналып, бюджет жүйесінің құрамына кірмейтін.

Ресей Федерациясының бюджет заңдылығы бойынша осы 
бюджеттер жиынтығы жиынтық немесе құрама (консолидиро-
ванный бюджет) бюджет деп аталады.

Федералды бюджет – федералды жиналыс арқылы бекітілген 
мемлекеттің басты қаржы жоспары. Федералды бюджет ұлттық 
табыс пен ЖІӨ-ді қайта бөлудің басты құрамы болып саналады, 
ол арқылы елді экономикалық дамытуды реттеу мен мемлекеттің 
əлеуметтік саясатын жүзеге асыруға қажетті қаржы ресурстары 
жұмылдырылады.

Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар – федералды бюджет-
тен тыс қалыптасқан жəне қолданылатын ақша қаражаттарының 
қорлары. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар азаматтардың 
мынадай конституциялық құқықтарын, яғни зейнетақымен 
қамтамасыз ету, əлеуметтік сақтандыру, жұмыссыздық жағда-
йын да əлеуметтік қамсыздандыру, денсаулықты қорғау жəне 
медициналық көмек көрсету сияқты құқықтарын жүзеге асыру 
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үшін бағытталған жəне олар қатаң мақсатты түрде жұмсалады.
Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар, негізінен, міндетті ауда-

рымдар есебінен құралады.
Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар бюджетінің орындалуы 

Ресей Федерациясының федералды қазыналығымен жүзеге асы-
рылады.

Ресей Федерациясының Бюджет Кодексіне сəйкес мемлекеттік 
бюджеттен тыс қорлар қатарына мыналар кіреді:

• Ресей Федерациясының зейнетақы қоры;
• Ресей Федерациясының əлеуметтік сақтандыру қоры;
• Федералды міндетті медициналық сақтандыру қоры;
• Ресей Федерациясының халықты еңбекпен қамту қоры;
Жəне, сондай-ақ мақсатты федералды бюджеттік қорлар:
• Ресей Федерациясының жол қоры;
• Ресей Федерациясының экономикалық қоры;
• Мемлекеттік қылмысқа қарсы күрес қоры;
• Минералды шикізат базасын ұлғайту қоры;
• Ресей Федерациясының шекара қызметін дамыту қоры;
• Ресей Федерациясы атом энергиясы министрлігінің қоры;
• Ресей Федерациясының кеден жүйесін дамыту қоры.
Ал, мемлекеттік салық қызметінің федералды қоры жаңа 

заңдылық бойынша мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар құрамына 
кірмейді. Оған себеп, бүгінгі таңда көптеген мақсатты қорлардың 
қаражаттары бюджетке жинақталып, ал қорлардың өздері өз 
дербестіктерін жоғалтуда.

Осылайша, Ресей Федерациясының бюджеттен тыс қорлары 
жүйесіндегі реформалау екі бағытта жүріп жатыр: кейбір бюджет-
тен тыс қорлар өз дербестіктерін жоғалтып, олардың қаражаттары 
бюджет құрамына енгізіліп, ал қорлардың өздері қаржы 
органдарының құрамына берілуде; енді біреулері болса, өздерінің 
заңды дербестіктерін сақтап қалса да Ресей Федерациясының 
бюджет жүйесінің құрамына кіруде.

Осылайша мемлекет қолында қалып ресурстарын орталық-
тандыру процесі қызу қарқынмен жалғасуда.

4. Ресейдің салық жүйесі

Қазіргі кездегі Ресейдің салық жүйесінің қалыптасу кезеңі 
1991 жылдың желтоқсанында қабылданған Заңнан бастау алады.
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Ресей Федерациясының салық жүйесі мемлекеттің Конститу-
циясымен қадағаланады. Барлық салықтар мен алымдарды Ре-
сей Федерациясы Салықтар мен алымдар жөніндегі министрлік 
қадағалайды;

Ресей Федерациясы Салық Кодексінде қалыптасқан салық 
жүйесінің негізгі қағидалары:

1. Салық төлеуші болып табылатын əрбір тұлға салық 
заңнамасымен бекітілген салықтарды төлеуге міндетті.

2. Салықтар саяси, идеологиялық, этникалық, конфессио-
налдық жəне т.б. осындай критерийлер негізінде қолданыла ал-
майды.

3. Ресей Федерациясы салық жүйесін бұзатын салықтарды 
енгізуге болмайды.

4. Салық мөлшерлемелерін, яғни дифференциалданған мөл -
шерлемелерді көтеруге, немесе салықтар енгізуге рұқсат етіл-
мейді.

Ресей Федерациясы субъектілерінің салықтары мен алым-
дары:

Жергілікті салықтар мен алымдар. Федералдық салықтар 
Салық Кодексімен бекітіліп, елдің барлық аумағында төленеді. 
Оған мынадай салықтар жатады: 

• қосылған құнға салынатын салық;
• акциздер;
• жеке тұлғалардың табысына салынатын салық;
• бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға салынатын 

салық;
• кеден баждары;
• ұйымдардың пайдасына салынатын салық;
• мұра мен сый ретінде келген мүліктерге салынатын салық;
• ойын бизнесіне салынатын салық;
пайдалы қазбаларды өндіргені үшін салынатын салық;
• жер қойнауын пайдаланғаны үшін төлем;
• мемлекеттік баж;
• су объектілерін пайдаланғаны үшін салынатын салық;
• спиртті алкогольді өнімдерді, этил спиртін өндіру жəне ай-

налым құқығы мен лицензия беру үшін алынатын алым.
 Қосылған құнға салынатын салық Ресейдің қазіргі салық 

жүйесіндегі салықтардың бірі болып табылады. Қосылған құнға 
салынатын салықты мынадай заңды жəне жеке тұлғалар төлейді:
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• ұйымдар;
• жеке кəсіпкерлер.
Ресейдің Кеден Кодексіне сəйкес, Ресейдің кеден шекара-

сынан тауарлар өткізетін тұлғалар. Заңды тұлға болып табыл-
майтын коммерциялық кəсіпорындар жəне  де  салық салуда 
оңайлатылған жүйеге  көшкен  шағын кəсіпорындар төлемейді. 
Заң жүзінде салық кəсіпкерден алынады, бірақ шын мəнінде 
оның төлеушісі болып соңғы тұтынушы, яғни тауарды сатып алу 
барысындағы құнында төленеді. Салық салу объектісі болып мы-
налар танылады:

• Ресей аумағында тауарларды өткізу, беру;
• Жеке тұтынуы үшін құрылыс-монтаж жұмыстарын жасау;
• Импорт операциялары.
Негізінен,   қосылған   құнға   салынатын   салық   үш   түрлі 

мөлшерлемемен: 0%, 10% жəне 20% мөлшерлемемен алынады. 
Нөлдік мөлшерлеме:

а) мұнай, табиғи газ өнімдерінен басқа экспорт операцияла-
рына;

ə) ғарыш кеңістігіне байланысты жүргізілетін жұмыстар;
б) бағалы металдардың мемлекеттік қорына, Орталық банк-

пен екінші деңгейдегі банктерге бағалы материалдар өндіретін 
салық төлеушілер;

в) дипломатиялық қызметтегі шетелдік тұлғалар мен оларға 
теңестірілген тұлғалардың жəне олардың отбасыларының жеке 
жəне ресми пайдалануына əкелген тауарларына қолданылады.

10% мөлшерлемемен салық салынады:
• тірі салмақтағы мал, құс;
• деликатес, шұжық, консерві өнімдерінен басқа ет жəне ет 

өнімдері;
• жеміс-жидек негізінде жасалған балмұздақтан басқа сүт 

жəне сүт өнімдері;
• жұмыртқа жəне жұмыртқа өнімдері;
• өсімдік майы, маргарин жəне азық-түлік өнімдері;
•  балалар тауарлары;
• мерзімді басылымдағы жарнамадан басқа баспа өнімдеріне;
• отандық жəне шетелдік дəрі-дəрмектер,медициналық құ-

ралдар;
Бұдан басқа жағдайлардың барлығында 20 пайыздық мөл-

шерлемемен қосылған құнға салынатын салық.
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Егер салық төлеушінің бір тосқауылды тауар өткізуден 
түсірген табысы 1 млн рубльден кем болса, онда салық əрбір 
есепті тоқсаннан кейінгі тоқсанның 20-шы жұлдызына дейін, 
одан басқа жағдайлардың барлығында ай сайын есепті айдан 
кейінгі айдың 20-шы жұлдызына дейін төленуі керек.

Қосылған құнға салынатын салықты төлеуден мыналар боса-
тылады:

• тізімін Ресей Үкіметі бекіткен медициналық қызметке аса 
қажет болып табылатын отандық жəне шетелдік дəрі-дəрмектер, 
құрал-жабдықтар;

• косметологиялық жəне мемлекеттік ветеринарлық, 
санитарлық-эпидемиологиялық қызметтен басқа медициналық 
қызмет көрсетулер;

• халықты əлеуметтік қорғаудың мемлекеттік жəне жергілікті 
органдарының науқастарды, мүгедектерді, қарттарды күтіп 
бағумен байланысты қызметтері;

• мектеп жасына дейінгі балалар мекемелері, секциялары, 
студиялары;

• такси жəне маршрутты такси мен жолаушы тасымалы; 
• тізімін Ресей Үкіметі бекіткен жерлеу, əдет-ғұрып 

қызметтері.
• əскери қызметкерлерге тұрғын үй құрылысының мақсатты 

əлеуметтік-экономикалық бағдарламалары аясында жүргізілген 
жұмыстар;

• бажсыз сауда дүкеніне кеден режимі негізінде қойылған тау-
арлар;

• Ресейдің əуе жайлары мен əуе кеңістігінде, əуе кемелерінде 
көрсетілетін қызметтер;

• дəріхана ұйымдарының дəрі-дəрмек жасау,  оптикалық 
көзілдіріктерді жасау жəне жөндеу, есту жəне қозғалу аппаратта-
рын жөндеу жұмыстары;

• инкассациядан басқа банктік операциялар;
• сақтандыру, қайта сақтандыру жəне өзара сақтандыру опе-

рациялары;
• орман өрттерін сөндіру жұмыстары жəне т.б. Ресей салық 

заң намасына сəйкес акциздерді мынадай заңды жəне жеке 
тұлғалар төлейді.

• ұйымдар;
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• жеке кəсіпкерлер;
• Ресейдің Кеден Кодексіне сəйкес, кеден шекарасынан тауар-

лар өткізетін тұлғалар. 
Акцизделетін тауарларға мыналар жатады:
• коньяк спиртінен басқа этилді спирті;
• құрамында 9 пайыздан артық этилді спирті бар спирттік 

өнімдер;
• 270 млн аспайтын ыдысқа құйылған өкілетті федералдық 

органнан мемлекеттік тіркеуден өткен парфюмерия - косметика 
өнімдері;

• сыра;
• медициналық мақсатта қолданылатыннан басқа спиртті 

өнімдер;
• алкоголь жəне темекі өнімдері;
• двигатель қуаты 112,5 кВт-тан жоғары жеңіл автокөліктер 

мен мотоциклдер;
• дизельді отындар;
• табиғи газ жəне тағы басқалар. 
Акцизделген минералды шикізатқа табиғи газ жатады. Дербес 

салық төлеуші болып табылмайтын құрылымдық бөлімшелердің 
акцизделетін тауарларды өзара берілуі, салық төлеушілердің 
мұнай өнімдерін өткізуі, табиғи газды өзінің технологиялық 
мақсаттары үшін пайдалануы жəне тағы басқа акциз салығын 
төлеуден босатылады. Акциз салығының тұрақты, немесе 
адвалорлық мөлшерлемелері əрбір акцизделетін тауар түрлері 
бойынша дербес тағайындалады. Акцизделетін тауарлар мен 
акцизделетін минералды шикізаттарға қолданылатын салық 
мөлшерлемелері.

Салық кезеңі күнтізбелік ай болып саналады. Атап айтқанда, 
акцизделетін минералды шикізат, мұнай өнімдері бойынша акциз 
салығы есептен кейінгі айдың 25-не дейін төленуі керек. Көтерме 
сауда жасау куəлігі бар салық төлеушілер акциз салығын есепті 
айдан кейінгі екінші айдың 25-не дейін, ал бөлшек сауда жасау 
куəлігі бар салық төлеушілер есепті айдан кейінгі айдың 10-на 
дейін салық төлеуі керек.

Жеке тұлғалардың табысына салынатын салықты Ресейдің 
резидент немесе бейрезидент жеке тұлғалары төлейді.

Салық салу объектісі болып резидент – жеке тұлғалардың 
Ресейдегі жəне Ресейден тыс жердегі көздерден алган табыстары, 
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2-кесте.   Ресейдегі акцизделетін тауарлар тізбесі

Акцизделетін тауар түрлері Салық мөлшерлемесі (өлшем бірлігі 
%-бен немесе рубль жəне копейкамен)

Барлық шикізат түрінен этилді спирт 1 л сусыз этилді спирт үшін 16 рубль.

Құрамында 25 пайыздан астамы
этилді спирттен тұратын алкогольді 
өнімдер жəне спиртті өнімдер 
құрамындағы этилді спирт 9-25 
пайызды құрайтын алкогольді өнімдер 
(шараптан басқа) құрамында 9 пайыз 
этилді спирті бар алкогольді
өнімдер күшейтілген шарап.

Акцизделетін тауарлар құрамындағы 
1л сусыз этилді спирт үшін 114 руб. 
акцизделетін тауарлар құрамындағы 
1л сусыз этилді спирт үшін 84 руб. 
акцизделетін тауарлар құрамындағы 
1л сусыз этилді спирт үшін 58 руб. 
акцизделетін тауарлар құрамындағы
1 л сусыз этилді спирт үшін 75 руб.

Шарап (шампан, табиғи) Акцизделетін тауарлар құрамындағы 
1 л сусыз

Этилді спирт үшін 47 рубль Табиғи 
күшейтілмеген шарап.

1 л үшін 4 руб.

Шампан 1л үшін 10 руб. 

Табиғи шарап 1л үшін 2 руб.
Құрамындағы этилді спирті 0,5-8,6 
пайыз болатын сыра (0,5 пайызға дейін  
салынбайды) құрамындағы этилді 
спирті 8,6 пайыздан көп болатын сыра

1л үшін 1 руб. 1л үшін 4 руб. 

Темекі өнімдерінің түрлеріне 
байланысты

1 кг үшін 214-522 руб. аралығында

Фильтрлі сигаретке 1000 данасына 50руб. + 5%

Фильтрсіз сигаретке 1000 данасына 19руб. + 5%
Двигатель қуаты 67,5-112,5 кВт 
болатын жеңіл автокөліктер

Əрбір 0,75 кВт үшін 13 руб.

Двигатель қуаты 112,5 кВт жоғары
автокөліктер мен двигатель қуаты
112,5 кВт болатын мотоцикл

Əрбір 0,75 кВт үшін 129 руб.

Дизельді отын 1 тоннаға 890 руб.

Дизельді жəне карбюраторлы двигатель 
майы

1 тоннаға 2440 руб.

Ресей аумағындағы табиғи газ 15%
ТМД елдеріне өткізілетін табиғи газ 15%
ТМД елдеріне басқа шетелдерге 
табиғи газ

30%

Автокөлік бензині 1 тонна 2190-3000 руб. аралығында
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сондай-ақ бейрезидент – жеке тұлғалардың Ресейдегі көздерден 
алған табыстары танылады.

Салық төлеушінің Ресейдегі көздерден алған табыстарына 
мынандай табыстарды жатқызады:

• дивидендтер мен пайыздар;
• сақтандыру төлемдері;
• өткізуден түскен  табыс  (мүлікті,  жарғылық  капиталға 

қатынасу үлесін, т.б.);
• мүлікті жалға беруден жəне өткізуден түскен табыс;
• зейнетақы, жəрдемақы, шəкіртақы;
• авторлық жəне басқа да құқықтарды пайдаланудан түскен 

табыс;
• атқарылған жұмыс үшін марапат;
• кез келген көлік құралдарын пайдаланудан түскен табыс т.б.
 Ресейден тыс көздерден алған табыстарына мынадай табы-

стары жатады:
• шетел ұйымдарынан алған сақтандыру төлемдері;
• шетел ұйымдарынан алған талап құқықтары;
• шетел ұйымдарынан алған зейнетақы, жəрдемақы, шəкіртақы;
• шетел ұйымдарынан алған дивидендтер мен пайыздар;
• шетел   ұйымдарынан   алған   авторлық   жəне   басқа   да 

құқықтардан пайдаланудан түскен табыс;
• шетелдегі  өткізудегі  түскен  табыс  (мүлікті,  жарғылық 

капиталға қатынасу үлесін, т.б.);
• шетелде атқарылған жұмыс (қызмет) үшін марапат;
• шетелдегі мүлікті жалға беруден жəне өткізуден түскен та-

быс;
• шетелдегі   кез-келген   көлік   құралдарын   пайдаланудан 

түскен табыс т.б.
 Жеке тұлғаның мынадай табыстарына салық салынбайды:
• мемлекеттік   бюджеттен   алған   зейнетақы,   жəрдемақы, 

шəкіртақы;
• 24   жасқа  дейінгі   жетім   балалардың   білім   алынуына 

төленетін сомалар;
• мемлекеттік меншікке қазына өткізгені үшін берілетін ма-

рапат;
• банктегі салымдар бойынша пайыздар;
• мерзімді əскери қызметтегі тұлғалардың табыстары;
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• кəсіпорындық комитеттерінің төлемдері;
• мемлекеттік займ облигациялары бойынша ұтыстар;
• біржолғы материалдық көмек сомалары;
• донорларға төленген марапат;
• салық төлеушінің емдік шөптерді, жабайы өсімдіктерді жи-

наудан тапқан табыстары;
• шаруа қожалығының құрылғанынан бастап 5 жыл мерзімге 

дейін оның мүшелерінің тапқан табыстары;
• жеке тұлғаның мұра немесе сый ретінде заттай жəне 

ақшалай нысанада алған табыстары;
• спортшылардың ақшалай жəне заттай нысандағы жүлделері;
• табылған байлықты мемлекет меншігіне өткізуден алынған 

табыс;
• сайлау қоры есебінен жеке тұлғаларға төленген сомалар 

жəне т.б.
Атап айтқанда мынадай стандартты салық шегерімдері жа-

салды:
• ай сайын 3000 руб. мөлшерінде мына жеке тұлғаларға:
а) Чернобыль апатында зардап шеккендер жəне оны жою бой-

ынша жұмыс жасаған жеке тұлғалар;
ə) Отан соғысының мүгедектері;
б)  1, 2, 3 топтағы мүгедектер жəне бала кезінен мүгедектер;
в) Ауғанстанда интернационалдық борышын өтеген тұлғалар 

жəне т.б.
• ай сайын 300 руб. мөлшерінде мына жеке тұлғаларға:
а) салық төлеуші ата-ананың (асыраушының) стандартты 

шегерім мөлшері 20000 рубльден асқанға дейінгі асырауындағы 
əрбір балаға; 18 жасқа дейінгі балаларға, 24 жасқа дейінгі күндізгі 
оқу бөлімінде дəріс алушыларға, аспиранттарға, ординаторларға, 
курсанттарға асырауындағы бала ретінде 300 руб. мөлшерінде 
стандартты шегерім қарастырылған. Жалғыз басты ата-анаға, 
асыраушыға бұл шегерім екі еселенген мөлшерде беріледі. Салық 
салу барысында, сондай-ақ əлеуметтік салық шегерімдері де 
қолданылады. Атап айтқанда ғылым, білім, мəдениет, денсаулық 
сақтау мекемелеріне қайырымдылық көмек түрінде берген 
қаражаттары бойынша салық кезеңінде алған табысынан 25 па-
йыз мөлшерінде шегерім жасалады.
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Бірақ, əлеуметтік салық шегерімінің өлшері 25000 рубль-
ден көп болмауы керек. Медициналық мекемелерде қымбат ем-
деу жүргізілген жағдайда, нақты шығын сомасы толығымен 
шегерімге енгізіледі.

Мүліктік салық шегерімдері салық кезінде меншігінде 3-5 
жыл болған жылжитын жəне жылжымайтын мүліктерді сату 
кезінде  алған  табыстарына сəйкесінше 1 млн. жəне 125 мың 
мөлшерінде салық шегерімдері беріледі.

Кəсіби салық шегерімдерін мынадай жеке тұлғалардың пай-
далануына болады:

• заңды тұлға құрмай, кəсіпкерлік қызметпен айналысатын
жеке тұлғалар жалпы алған табыс сомасынан 20 пайыз мөлшерінде 
шегерім жасауына болады;

• азаматтық-құқықтық келісімшарттары бойынша жұмыс жа-
саған салық төлеушілер сол жұмысты атқарған кезде шеккен 
шығындарын құжатпен растаған жағдайда шегерімге жатқыза 
алады;

• ғылым, өнер, əдебиет, авторлық құқық салаларында табыс 
алатын салық төлеушілер нақты шеккен шығындарын құжатпен 
растаған жағдайда шегерімге жатқыза алады.

Егер бұл шығындарын құжатпен растай алмаған жағдайда, 
шегерім мына мөлшерде беріледі:

Жеке табыс салығы мынадай табыстардан 35 пайыздық 
мөлшерлемемен алынады:

а) ойындар, конкурстарда лотерея бойынша ұтыстар жүлде-
лерін жəне т.б 2000 рубльден асқан мөлшерлеріне;

ə) банктегі салымдар бойынша пайыз сомасының Орталық 
Банктің қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің бөлігінен асқан 
мөлшеріне; 

б) салық төлеушінің займдық қаражаттардан алған пайыз-
дық сомасының Орталық Банктің қайта қаржыландыру мөлшер-
лемесінің % бөлігінен асқан мөлшеріне.

Ресейдің бейрезиденттері барлық алған табыстарынан 30 
пайыздық мөлшерлемемен табыс салығын төлейді. Жеке тұлғаның 
дивиденд түріндегі табысына 6 пайыздық мөлшерлемемен салық 
салынады. Ал, басқадай табыстарының барлығына 13 пайыздық 
пропорционалдық мөлшерлемемен салық салынады.

Салық агенттері есептелінген табыстан салық сомасын есеп-
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теп ұстап қалуға міндетті. Салық декларациясын есепті жылдан 
кейінгі жылдың 30 сəуіріне дейін салық органына тапсыру қажет. 
Салық декларациясында жеке тұлғаның салық кезеңінде алған 
табыстары, оның көздері, шегерімдері, есептелген салық сомасы, 
салық кезеңі ішінде төленген аванстық төлемі, салық кезеңінің 
қорытындысы бойынша төленуі тиіс салық сомасы көрсетіледі.

Біртұтас əлеуметтік салық азаматтардың зейнетақысын, 
əлеуметтік сақтандыруын жəне медициналық көмегін қамтамасыз 
ету мақсатында енгізілген болатын. Бұл салық:

жеке тұлғаларға табыс төлейтін тұлғалар:
• заңды тұлғалар;
• жеке кəсіпкерлер;
• адвокаттар.
Жеке кəсіпкер деп танылған жеке тұлғалар төлейді. Салық 

салу объектісі болып салық төлеушінің жеке тұлғаға төлеген 
əр түрлі нысандағы төлемдері, марапаттары саналады. Біртұтас 
əлеуметтік салықтардан:

Атауы
Нормативтік шығын 
(есептелген табыс 

сомасына пайыздық)

Өнер туындыларын жасау, оның ішінде театр, 
кино, эстрада, цирк

20

графика, архитектура, дизайн туындыларын, 
фоторобот жасау

30

əр түрлі техникада мүсін, театр, кино 
декорациясының өнерлерін жасау

40

Аудиовизуальді туындылар жасау (видео-; 
теле-; кинофильмдер)

30

Музыкалық туындылар жасау, опера, балет, 
музыкалық комедия, симфония

40

əдебиет пен өнер туындыларын орындау 20

ғылыми еңбектер жасау мен өнерлер көрсету 20

өнеркəсіп үлгілерін табу, құру, жасау 30

3-кесте.   Кəсіби салық шегерімдері

15–1540
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а) уақытша еңбекке жарамсыздығына, жүктілігіне, боса-
нуына, жұмыссыздығына байланысты төленетін мемлекеттік 
жəрдемақылар;

ə) бір жолғы материалдық көмек;
б) шаруа қожалығы мүшелерінің табысы - 5 жылға дейін;
в) кəсіподақ ұйымының мүшесіне кəсіподақтық мүшелік 

жарналары есебінен берілген ақшалай жəне заттай нысандағы 
төлемдер - жылына 10000 рубльден аспаса жəне бұл төлем түрі 3 
айдан жиі берілмесе;

г) табыс мөлшері салық кезеңінде 2000 рубльден аспаса;
ғ) табыс мөлшері салық кезеңінде 100000 руб-ге дейін бола-

тын 1, 2, 3 топтағы мүгедектер;
д) ғылым, білім саласының мамандары босатылады.
Салық аванстық төлем түрінде прогрессивтік шкаламен 

анықталады. Аванстық төлем түрінде прогрессивтік есепті айдан 
кейінгі айдың 15-не дейін жасалуы керек. Салық декларациясы 
есепті жылдан кейінгі жылдың 30 наурызына тапсырылуы қажет. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Қаржы жүйесін буындарға бөлу себебі: əр буынның 
міндетіне байланысты жəне де орталықтандырылған жəне де 
орталықтандырылмаған ақша қорын қалыптастырумен байланы-
сты. Жалпы мемлекеттік орталықтандырылған ақша қорларының 
ресурсы ұлттық пайданы бөлу жəне қайта бөлу арқылы құрылады.

Экономикалық-əлеуметтік дамудағы мемлекеттің маңызды 
рөлі, оның қол астындағы мөлшерлі көлемдегі қаржылық 
ресурстардың орталықтандыруына əкеледі. Бюджеттік жəне бюд-
жеттен тыс қорлар мемлекеттің экономикалық жəне əлеуметтік 
жағдайын қамтамасыз етеді.

Ақша қорларының басқа да формаларын пайдалану қаржы 
жүйесінің несиелік жəне сақтандыру салалары арқылы жүзеге 
асырылады.

Қосылған құнға салынатын салық Ресейдің қазіргі салық 
жүйесіндегі салықтардың бірі болып табылады. Қосылған құнға 
салынатын салықты мынадай заңды жəне жеке тұлғалар төлейді:

• ұйымдар;
• жеке кəсіпкерлер.
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Ресейдің Кеден Кодексіне сəйкес, Ресейдің кеден шекара-
сынан тауарлар өткізетін тұлғалар. Заңды тұлға болып табыл-
майтын коммерциялық кəсіпорындар жəне  де  салық салуда 
оңайлатылған жүйеге  көшкен  шағын кəсіпорындар төлемейді. 
Заң жүзінде салық кəсіпкерден алынады, бірақ шын мəнінде 
оның төлеушісі болып соңғы тұтынушы, яғни тауарды сатып алу 
барысындағы құнында төленеді.
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Семинар сабағының жоспары

Семинар сабағында негізгі теориялық сұрақтарды зерделеу, 
ауызша жауап беру. Ресей қаржы жүйесінің даму проблемалары 
бойынша іскер ойын өткізу.

Мақсаты: Ресей Федерациясының қаржы жүйесінің өзекті 
мəселелерін талқылау жəне оның əлемдік экономикадағы орнын 
белгілеу. Ол үшін келесі сұрақтарды қарастыру керек: 

1. Ресей мемлекетінің  қаржы жүйесіне  сипаттама. Негізгі 
қорлар түрлері.

2. Ресейдің мемлекеттік бюджеті.
3. Ресейдегі бюджеттік процесс жəне оның кезеңдері.
4. Шет ел капиталына салық салу ерекшеліктері.
5. Ресей салық жүйесінің  дамуының проблемалары.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

2. Өткен тақырып бойынша глоссарий құру;
3. Ресей мен Францияның қаржы жүйелері арасында 

15-дан кем емес айырмашылық табу жəне оны негіздеу(Көлем 
5 баспа бетінен көп болмауы қажет). Жұмысты кесте түрінде 
ұсыну қажет:

Салыстырылып 
отырған критерий

Франция Ресей

1. 2. 3.

4. «Франция мен Ресейдің қаржы жүйесі: мықты жəне 
əлсіз жақтары» атты тақырып бойынша SWOT-талдауға да-
йындалу. Əр қарастырылып отырған ел бойынша 3-тен кем 
емес мықты, əлсіз жақтарын, қауіп қатерлерін жəне келешегін 
дайындау, өз ұйғарымдарын сандық көрсеткіштермен дə-
лелдеу.
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11-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
рына жауап беру:

1. Ресейдің қаржы жүйесі бұл:
а) қаржы қатынастарының жиынтығы;
ə) қаржы ресурстары;
б) қаржы қоры;
в) мемлекеттік бюджет;
г) қаржы қатынастарының жиынтығы, қаржы ресурстары.

2. Ресейдің бюджет жүйесі мына бюджеттерден тұрады:
а) үш деңгейден тұрады;  в) төрт деңгейден тұрады;
ə) екі деңгейден тұрады;  г) екі жəне үш деңгейден тұрады.
б) бес деңгейден тұрады;

3. Ресейдің мемлекеттік бюджеттен тыс қорлары ненің 
есебінен құрылады?

а) жарна төлеуден;
ə) міндетті аударылымнан;
б) салықтың есебінен;
в) салықтық емес түсімдерден;
г) жарна төлеуден, міндетті аударылымнан.

4. Мемлекеттің несие бойынша құнды қағаздардың Ресейдегі 
негізгі түрі:

а) мемлекеттік займы;
ə) мемлекеттік қазынашылық міндеттеме;
б) мемлекеттік қысқа мерзімді міндеттеме;
в) облигациялар;
г) мемлекеттік займы; мемлекеттік қазынашылық міндеттеме; 

мемлекеттік қысқа мерзімді міндеттеме.

5. Бюджет тапшылығы өсе бастаған кезде мемлекет:
а) мемлекет қарызды қайта қаржыландыпу тəсіліне жүгінеді;
ə) жаңа займ  шығару жолымен ескі мемлекеттік қарызды 

өтейді;
б) жоғарғы екі жауап дұрыс;
в) салық мөлшерлемесін көтереді;
г) инвестицияны тартады.
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6. Федералды жиналыс арқылы бекітілген мемлекеттің басты 
қаржы жоспары:

а) жергілікті бюджет
ə) Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар
б) Федералды бюджет
в) Республика бюджет
г) аудан бюджеті

7. Федералды бюджеттен тыс қалыптасатын жəне қолданы-
латын ақша қорлары:

а) жергілікті бюджет
ə) федералды бюджет
б) федерация субьектілерінің бюджеті
в) мемлекетттік бюджеттен тыс қорлар
г) Сақтандыру қоры

8. Ресейдің қаржы жүйесінің негізгі бөлімі болып мыналар 
есептеледі:

а) мемлекеттік бюджет
ə) арнаулы қорлар
б) кəсіпорынның қаржысы
в) мемлекеттің бюджет,арнаулы қорлар
г) мемлекеттік бюджет,кəсіпорын қаржысы

9. Ресейдің бюджет жүйесі мына бюджеттерден тұрады:
а) 3 деңгейден тұрады  в) 4 деңгейден тұрады
ə) 7 деңгейден тұрады  г) 1 деңгейден тұрады
б) 5 деңгейден тұрады

10. Ресейдің бюджеттен тыс қорлары азаматтардың кон-
ституциялық ...

а) құқықтарын жүзеге асыруға арналмаған
ə) зейнетақымен қамтамасыз етуге
б) əлеуметтік сақтандыруға
в) егерде жұмыссыздық болса, əлеуметтік сақтандыру ден-

саулығын қорғауға жəне медициналық көмекке
г) минералды шикізат базасын ұлғайту жəне кеден жүйесін 

дамыту  қоры
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11. Ресейдің бюджет заңдылығы бойынша бюджеттер жиын-
тығы:

а) Жиынтық  в) жиынттық, құрама
ə) құрама   г) тарихи жəне қосымша
б) тарихи, жиынтық

12. Ресейде қосылған құнға салынатын салықты келесі заңды 
жəне жеке тұлғалар төлейді:

а) Банктер, кəсіпорындар.
ə) Банктер, ұйымдар.
б) Ұйымдар, жеке кəсіпкерлер.
в) Шаруашылық жүргізуші субъектілер.
г) Инвесторлар мен делдалдар.

13. Федеративтік жəне жергілікті үкіметтің қаржылары.
а) Бюджет қаржылары. в) Бюджеттен тыс қорлар.
ə) Мемлекеттік несие. г) Бюджет қорлары.
б) Мемлекеттік бюджет.

14. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында қай ресей 
экономистерінің аса белгілі еңбектері жарияланған?

а) Н.Тургенев, И.Озеров
ə) К.Маркс, Ф.Энгельс
б) Л.Ходский, В:Лебеедев
в) В.Ленин, К.Плотников
г) А.Зверев, В.Дьяченко

15. Революцияға дейінгі ресейлік қаржыгерлердің қаржылық 
қатынастар тəжірибелерін зерттеуі неден туындады?

а) теориялық түсініктерден  в) анализдерден
ə) практикалық түсініктерден  г) теориялардан
б) тəжірибелік түсініктерден

16. Ресей экономикасында жəне оның саяси статусындағы 
күрт өзгерістер қашан болды?

а) 1980-1990 жылдарда  в) 1960 жылда
ə) 1970-1980 жылдарда  г) 2000-2002 жылдарда
б) 1990 жылда
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17. Ресейдің қаржы жүйесі, бұл:
а) қаржы қатынастарының жиынтығы;
ə) қаржы ресурстары; 
б) қаржы қоры;
в) мемлекеттік бюджет;
г) қаржы қатынастарының жиынтығы, қаржы ресурстары.

18. Ресейдің қаржы жүйесінің негізгі бөлімі болып мыналар 
есептеледі:

а) мемлекеттік бюджет;
ə) арнаулы қорлар;
б) кəсіпорынның қаржысы;
в) мемлекеттік бюджет, арнаулы қорлар;
г) мемлекеттік бюджет, кəсіпорынның қаржысы;

19. Ресейдің бюджет жүйесі мына бюджеттерден тұрады:
а) үш деңгейден тұрады;  б) бес деңгейден тұрады;
ə) екі деңгейден тұрады;  в) төрт деңгейден тұрады;

20. Ресейдің бюджеттен тыс қорлары азаматтардың консти-
туциялық құқықтарын асыруға арналған:

а) зейнетақымен қамтамасыз етуге;
ə) əлеуметтік сақтандыруға;
б) егерде жұмыссыздық болса, əлеуметтік сақтандыру;
в) денсаулығын қорғауға жəне медициналық көмекке;
г) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы.

21. Ресейдің мемлекеттік бюджеттен тыс қорлары ненің 
есебінен құрылады?

а) жарна төлеуден;
ə) міндетті аударымнан;
б) салықтың есебінен;
в) салықтық емес түсімдерден;
г) жарна төлеуден, міндетті аударымнан.

22. Мелекеттік несиенің шеңберінде несиелік ресурстарға 
мыналар қызмет ете алады:

а) Ресей халқының қаражаты;
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ə) заңды тұлғалардың қаражаты;
б) басқа мемлекеттердің қарызы;
в) Ресей халқының қаражаты, заңды тұлғалардың қаражаты;
г) Ресей халқының қаражаты, заңды тұлғалардың қаражаты, 

басқа мемлекеттердің қарызы.

23. Қазынашылық қарыздың банкілік қарыздан айырмашы-
лығы неде:

а) жеңілдік беретін жағдайы бар;
ə) коммерциялық мақсаты бар;
б) мемлекеттің экономикалық құрылымына қаражаттық кө-

мегі бар;
в) жеңілдік беретін жағдайы бар, коммерциялық мақсаты бар;
г) жеңілдік беретін жағдайы бар, коммерциялық мақсаты бар, 

мемлекеттің экономикалық құрылымына қаражаттың көмегі бар.

24. Борыш қолхатын шығару жəне орналастыру жағдайын 
анықтайды:

а) Ресейдің президенті;  в) Ресей парламенті;
ə) Ресей орталық банкі;  г) бюджеттік  кодекс.
б) Ресей үкіметі;

25. Мемлекеттің несие бойынша құнды қағаздардың Ресейдегі 
негізгі түрі:

а) мемлекеттік займы;
ə) мемлекеттік қазынашылық міндеттеме;
б) мемлекеттік қысқа мерзімді міндеттеме;
в) облигациялар;
г) мемлекеттік займы, мемлекеттік қазынашылық міндеттеме, 

мемлекеттік қысқа мерзімді міндеттеме.

26. Бюджеттік құрылым дегенді түсінеміз:
а) бюджеттік жүйені ұйымдастыру;
ə) оның принциптерін құру;
б) бюджеттік жүйені ұйымдастыру, оның принциптерін құру;
в) бюджеттік жүйені ұйымдастыру, оның принциптерін  құру 

бюджетті бекіту;
г) бюджетті бекіту.
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27. Ресейдің бюджет жүйесінің екінші деңгейі мынадан 
тұрады:

а) Ресейдің бюджет субъектілері;
ə) Республикалық бюджет;
б) автономиялық округтердің бюджеті;
в) облыстардың бюджеті;
г) осы жоғарғы айтылғандардың барлығы.

28. Ресейдің «нығайту (шоғырландыру) бюджет» – бұл:
а) өз территориясындағы бюджет жүйесінің барлық деңгейдегі 

бюджеттердің жиынтығы;
ə) федералды бюджет;
б) бюджеттен тыс қорлар;
в) өз территориясындағы бюджет жүйесінің барлық деңгейдегі 

бюджеттерінің жиынтығы, федералды бюджет;
г) дұрыс жауабы жоқ.

29. Ресейдің мемлекеттік несиесі – бұл:
а) мемлекет шаруашылығының қаржылық құқығын нормамен 

реттеу;
ə) заңды тұлғалардан жəне халықтан алынған ақша;
б) басқа мемлекеттерден шарт бойынша өз еркімен, уақыты-

сымен, қайтарылып алынған ақша;
в) жоғарыдағы көрсетілген үш жауап;
г) халықтың қарызы.

30. Ресейдің борыштық қолхаты мынадай формада болуы 
мүмкін;

а) Ресей үкіметінің алған несиесі;
ə) Ресей үкіметінің атынан шығарылған құнды қағаздардың 

қатысуымен орындалған мемлекеттік заем;
б) Ресей мемлекетінің кепілдемелік берген басқа да борыштық 

қолхаты;
в) Ресей мемлекетінің алған несиесі, Ресей үкіметінің аты-

нан шығарылған құнды қағаздардың қатысуымен орындалған 
мемлекеттік заем;

г) жоғарыдан бірінші үш сұрағы. 
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ОН ЕКІНШІ ТАҚЫРЫП
УКРАИНАНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ

Дəрістің мəн-мəтіні
Мақсаты: жалпы Украина елінің экономикалық жағдайына 

шолу, əлемде алатын орны мен ерекшелігін анықтау, сондай-ақ 
қаржы жүйесінің жалпы құрамына кіретін мыналарды: бюджет, 
салық, банк жүйесін анықтау жəне олардың Франция еліндегі 
ерекшеліктерін анықтап, зерттеп білу.

Дəріс жоспары:
1. Украина мемлекетінің экономикасына шолу.
2. Украинаның бюджет жүйесі.
3. Украинаның банк жүйесі.
4. Украинаның салық жүйесі.

Негізгі түсініктер: ЖІӨ, экспорт, транспорт, бюджет жүйесі, 
біріккен бюджет, бюджеттік процесс, банк жүйесі, іскерлік банк, 
депозиттік банк, салық жүйесі, корпоративті салық, қосылған құн 
салығы, жеке табыс салығы, салық базасы, салық ставкасы.

Тақырыптың мазмұны: Украина – Шығыс Еуропадағы ірі 
мемлекет. Украинаның 24 облысы жəне Қырым автономиясы бар. 
Жер көлемі 600 мың шаршы шақырым.

Экономикасы: КСРО дəуірінен қалыптасқан өндіріс орын-
дарының технологиясы озық үлгіде. Мəселен, ғарыш кемелері 
мен зымырандарды жасайды, су астында жүзетін сүңгуір қайық-
тар, мұхиттарда жүретін ірі кемелерді шығарады. Атом жəне 
энергетика саласы жақсы дамыған. Шикізат өндірісі, темір жол, 
автокөлік жолы саласы көп ілгері басқан. Əсіресе, ғылыми-
зерттеу орталықтары дамыған. Патон атындағы институты темір-
ді дəнекерлеу ісінде дүние жүзіне аты шыққан.

Ауыл шаруашылығы саласын алсақ, олар бидай егіп, астық 
өндіреді, мал өсіреді. Ірі қара, құс өсіру саласында озық техно-
логияларды пайдаланады. Жалпы ет, сүт өнімімен өздерін толық 
қамтамасыз етумен қатар, шет елдерге де өз өнімдерін шығарып 
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отыр. Олар тұрмысқа қажетті тауарларды өте көп өндіреді жəне 
оны да экспортқа шығарады.

Алуан түрлі өндіріс орындары елдің шығыс жағында орна-
ласқан болса, батыс жағында ауыл шаруашылығы өнімін өндіру 
өркен жайған.

Украина қаржы жүйесiнiң құрамы жəне құрылымы əртүрлі 
көзқарастардан қаржы қатынастарының формаларының ерек-
шеленуi жеке құрама қаражаттардың салыстырмалы алыста-
уын көрсетеді. Жиынтық бұл құрама қаржы жүйесi терминімен 
анықталады. Сонымен  кез келген басқа жүйе сияқты ол жай 
жиынтық емес болып табылады,  бiркелкi белгiлерi болатын өзара 
байланысты элементтердiң жиынтығы.

Көп ғалым-экономистер Украинаның қаржы жүйесiнiң құра-
мы жəне құрылымдарын əртүрлi көредi. Бұл негiзiнде Украина
қаржы жүйесi туралы қолданыстағы заң жоқ болғандықтан, ал 
нүктелердiң қатары проблемалық пiкiрталас сипатта болған-
дықтан, ғалым О. Д. Василин негiзгi оның буынын жəне негiзі 
мемлекеттiк қаржы болып табылатындығын қаржы жүйесiнiң 
құрамында ерекшелейтінін айтқан.

Ол өз функцияларының орындауы үшiн мемлекет өзінің 
халық шаруашылық кешендерiнде өндiрiлетін қаржы ресурста-
рын нақтылы шамада жəне өз ұйғарымында алуы керектігі тура-
лы айтады. Ол осы мақсатпен өз заңсыз қаржылық қызметiн 
осы елдегi экономикалық жəне əлеуметтiк өрлеудi табыс үшiн, 
табыстар мен шығындарды мобилизацияның формасы ретінде 
анықтап жүзеге асыру үшін заң шығарған. Мемлекеттiк қаржы 
саласы – мемлекеттiң қаржы жүйесiнiң бас буыны. 80% шақты 
барлық қаржы қатынастарының байланысы ол мемлекет 
көмегiмен өз заңсыз қаржылық қызметiн жүзеге асыратын əр 
түрлi қаржы институттары болады. Мемлекеттiк қаржы салалары 
келесілерден тұрады: мемлекеттiк бюджет, орталықтандырылған 
жəне мемлекеттiк жəне коммуналдық жеке меншiк түрлерiнiң 
кəсiпорындар жəне ұйымдарының мақсаттық тағайындаудың 
орталықтандырылған қорлары, қаражаты, мемлекеттiк қарыз, 
мемлекеттiк дербес жəне мүлiктiк сақтандыру.

Украина бюджетiнiң мемлекеттiк табыстары:
• Украина мемлекеттiк бюджетi туралы келесi жылға заңмен 

анықталатын ҚҚС-тың бiр бөлiгi;
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• мемлекеттiк бюджет туралы келесi жылға заңмен анықта-
латын акциз жиынының бөлiгi;

• Украина заңымен ескерiлген, кəсiпорындар жəне меншiк 
бағынудың барлық формаларының ұйымдарының өлшемiнде, 
30%-ға тең жалақы пайдасына салық;

• Украина заңымен ескерiлген, жалақыдан 30% өлшемдегi 
кəсiпорын мүлкiне салық салу жəне барлық формалардың 
ұйымдарының меншiктерi;

• түсулердiң сыртқы экономикалық қызметiнен;
• мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiруден, мемлекет аралық 

меншiктен;
• мемлекеттiк мүлiктiң түсiмдерi;
• мемлекет аралық меншiкте болатын бүтiндiк мүлiктiк 

кешен дердi мүліктердің жалдауға арендалық төлем;
•  Украина зейнетақы қорына жарналары;
• Чернобыль апатының жоюы жəне халықты əлеуметтiк қор-

ғауға арналған шаралардың жүзеге асыруы үшiн қор жарналары;
• халықтың жұмыспен қамтылуының жəрдемдесуiне Мемле-

кет тiк қорға жарналары;
• жарналардың басқа мемлекеттiк мақсаттық қорларында, 

түсулердiң iшкi қарыздарынан;
• МҚКБ-қа шығындардан табыстардың асып кетуi;
• мемлекеттер заемдердiң қайтарылғаны жəне қарыздар бой-

ынша пайызы;
• мемлекет алған акциялар жəне тəуелдi бағалы қағаздар бой-

ынша дивидендтер;
• арнайы қолданылатын табиғи қорларға төлемдер;
• Украина заңымен белгіліенген Украина мемлекеттiк 

бюджеттің табысына жатқызылған басқа табыстар.
Украина мемлекеттiк бюджетiнiң шығындары:
• халықты əлеуметтiк қорғауға арналған сүйемелдеу жəне 

халықтың қолдаудың мемлекет аралық орталықтандырылған 
бағдарлама шараларын қаржыландыруы;

• атқарушы мекемелер жəне бiлiм, ғылым, денсаулық сақтау, 
дене тəрбиенiң облыстағы бөлімдері мен ұйымдар жəне тағы 
басқаларды қаржыландыру.

• өндiрiстiк жəне өнiмсiз құрылыстың қаржыландыруы, геоло-
гиялық барлау, мемлекет аралық бағдарламалармен сəйкес iске 
асатын тағы басқа жұмыстарды жоба-iзденулерді қаржыландыру;
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• қорғанысты;
• қоршаған табиғи саланың қорғауды;
•   құқық қорғау жəне кеден органдары, тұтынушылар құқығын 

салық қорғауының жəне бақылау-тексеру қызметтерін;
• заң шығару, атқарушы, сот өкiметi жəне прокуратура ор-

гандардың шығындарын;
• сыртқы экономикалық жəне сыртқы саяси қызметтiң жүзеге 

асыруына;
• дотациялар, Қырым Арды Украина мемлекеттiк бюджеттен 

облыстық бюджетке, Киев қаласына жəне Севастопольға берiлген 
субвенция;

• қосымша жұмыс орындарының ашу үшiн босатылатын 
қызметкерлер жəне қолы бос тұрғындарды кəсiптiк оқытуына 
шығындары, Чернобыль апаты зардабынан жəбiрленушiлердi 
қорғауға бағытталған зейнетақыларының барлық түрлерiн 
төлеуге, жұмыссыздық жəрдемақысының төлеуге;

• мемлекеттiк мүліктік жəне қаржы резервтерiнiң қалыптас-
тыруға;

• iшкi жəне сыртқы мемлекеттiк алашақтар жəне олардың 
қай таруға қызмет көрсету;

• Украина заңдарымен сəйкес Украина мемлекеттiк бюджет 
қаржыландырылатын басқа шаралар.

Демек, бұл заң көмегiмен Украинаның бюджет жүйесi жəне 
негізгі кiрiс көздерiн жəне елiнiң шығындарын қарап шығамыз 
жəне мемлекеттiң қаржы ресурстарын жiктелiп қайта бөлiп 
шоғырлануын көре аламыз.

Қаржы жүйесiндегi реттейтiн қатынастың келесi заңы «Укра-
ина мемлекеттiк бюджетi туралы» 2002 ж. Украина заңы  болып 
табылады.

Украинадағы қаржы тұрақтануының мəселелерiн қарастырсақ, 
онда осы жəне келешек қаржы тұрақтануының негізгі мəселесі 
инфляция болып қалады. 

Инфляцияға қарсы саясаттың сипаты болып бағалай ерек-
шелеу үш ортақ жолдармен ерекшелеу мүмкiн. Бiрiншi белсендi 
шеңберiнде бюджет саясат ескерiледi – төлей алатын сұранысқа 
əсері мақсаттарындағы мемлекеттiк шығыстармен жəне са-
лықтармен маневр жасау (қазiргi кейнсиандық ұсынылымдардан 
басқа): мемлекет өз шығындарын шек қояды жəне салықтарды 
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жоғарылатады. Сұранысты нəтижесі қысқарады, инфляция
қар қындары төмендейдi. Дегенмен инвестициялар жəне құбы-
лыстарға  тiптi тоқырауға келтiре алған өндiрiстiң басылуы, 
жұмыссыздықтың болуын бастапқыда керi қойылған мақсаттарды 
бiр уақытта дамыта алады.

Бюджеттік саясат қысқарту бойынша  сұраныстың кеңейтуi 
үшiн жүргiзiледi, (түбегейлi бюджеттiк тапшылық шарттарындағы 
тiптi) тағы басқа шығындардың мемлекеттiк капитал жұмсаулары 
бағдарламалары жеткiлiксiз сұраныста iске асады, салықтар 
төмендетіледi тұтынушы тауарларына жəне қызметтiң сұранысы 
кеңидi.

Көп елдердiң 60-70 жылдарында тəжiрибе көрсеткендей, 
бюджеттiк құралдардың сұранысының ынталандыруы деген-
мен инфляцияны күшеюіне алып келеді. Сонымен бiрге үлкен 
бюджеттiк тапшылықтары үкiметтің маневр жасау мүмкiн дiкте-
рiне салықтармен жəне шығындар шек қояды.

Екiншi жол экономикалық теориядағы монетаризмының ав-
торларымен ұсынылады. Бiрiншi жоспарға экономикалық аху-
ал жанама жəне икемдi əсер ететiн ақшалай-несие реттеудi 
ұсынылады. Бұл реттеу түрі эмиссияны анықтаған орталық 
банк үкiметтің бақылауынсыз қазына жəне қарыз пайызының 
мөлшерiнің санына өзгертулер жүргiзедi. Табиғи жұмыссыздық 
деңгейiнiң төмендетуi экономикалық өсудi ынталандыру жəне бос 
уақытсыз жасанды сүйемелдеуi жолымен инфляцияның үстiнде 
бақылаудың жоғалтуына бағытталғандығынан, бұл жолдың негізі 
мемлекет төлей алатын сұраныстың шектеуi үшiн дефляция ша-
ралары өткiзуi керек болатынан деп саналады.

Əкiмдiк өлшемдермен түзулермен тiптi халық шаруашылық 
пропорциялардың бұзушылығы мүмкiн емес нақтылысыз мемле-
кеттiң құрылымдық саясаты шеттеткенi анық iске асатын, əскери 
өндiрiстiң қысқартуы жəне шығындар, сонымен бiрге арқасында 
акционерлiк жəне капиталдардың бөлiндiлерi, шетелдiк инвести-
циялардың кең тартуы жəне бюджеттiк қаржыландыруды қыс-
қар туды өндiрiстiк капитал жұмсауларды рационализациямен, 
ағыл-тегiл қаржыландырумен жеке алғанда. Экономиканың 
моно полистiк құрылымын үзуге керек. Ақшалай бұқара шек-
теген шаралармен бұның барлығы маңызды толықтырсын сау 
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бəсекелестiк үшiн валюталардың байланысы, сонымен бiрге 
шарттардың жасауларымен мемлекеттiк бюджеттiң дефициттерi 
шеттетедi, тұрақтандырады. 

ҚОРЫТЫНДЫ

Украина қаржы жүйесiнiң құрамы жəне құрылымы əртүрлі 
көзқарастардан қаржы қатынастарының формаларының ерекше-
ленуi жеке құрама қаражаттардың салыстырмалы алыстауын
көр сетеді. Жиынтық бұл құрама қаржы жүйесi терминімен анық-
талады. Сонымен  кез келген басқа жүйе сияқты ол жай жиынтық 
емес болып табылады,  бiркелкi белгiлерi болатын өзара байланы-
сты элементтердiң жиынтығы.

Сонымен, қорытындылай келе, салықтардан басқа Украина-
ның барлық территориясында еңбекті қорғау қорына аударыла-
тын міндетті төлемдер, темір жолдарды дамыту қорына төлемдер, 
өнімді сертификаттау үшін төлем, лицензиялау үшін төлем 
сияқты басқа да төлем түрлері алынады. 
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Семинар сабағының жоспары

Тақырыптың негізгі теориялық сұрақтарын талқылау, ауызша 
жауап беру, дискуссия, сұрақ-жауап.

Мақсаты: Украина мемлекетінің қаржы, бюджет, салық 
жүйелерін толығымен ашып қарастыру. Сондықтан келесі 
сұрақтардың мəнін ашу керек:

1. Бүгінгі Украинаның экономикалық жағдайы.
2. Украинаның  қаржы жүйесінің буындарының құрамы жəне 

мінездемесі.
3. Украинаның мемлекеттік бюджеті. Кіріс жəне шығыс та ры-

ның құрамы жəне құрылымы
4. Украинадағы бюджеттік процесс жəне оның кезеңдері.
5. Украинаның қаржы жүйесінің құрылымындағы мемлекеттік   

кəсіпорындардың қаржылары.
6. Украинаның Қазақстанмен қаржылық қатынастарын анық-

таңыз.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

2. Өткен тақырып бойынша глоссарий құру;
3. Осы тақырып бойынша экономикалық (терминдік) 

диктант.
16–1540
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4. «Украинаның мемлекеттік қаржыларының қызмет ету 
негіздері» атты тақырып бойынша тест əзірлеу (10 сұрақтан 
кем емес).

5. Тақырып бойынша бақылау жұмысына дайындалу;

12-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
рына жауап беру:

1.Украина мемлекетінің құрылу мерзімі қашан?
а)1992 жылы  в)1995 жылы
ə)1991 жылы   г)1990жылы
б)1993 жылы

2. Украина қаржы жүйесі, бұл:
а) қаржы қатынастарының жиынтығы;
ə) қаржы ресурстары; 
б) қаржы қоры;
в) мемлекеттік бюджет;
г) қаржы қатынастарының жиынтығы, қаржы ресурстары.

3. Чернобыль атом электро станциясы қай жылы құрылды?
 а)1998 жылы  в)1996 жылы
 ə)1996 жылы  г)1971 жылы
 б)1986 жылы

4. Украина қаржы жүйесінің негізгі бөлімі болып мыналар 
есептеледі:

а) мемлекеттік бюджет;
ə) арнаулы қорлар;
б) кəсіпорынның қаржысы;
в) мемлекеттік бюджет, арнаулы қорлар;
г) мемлекеттік бюджет, кəсіпорынның қаржысы;

5. Украина елінің жер көлемі?
a) 500       b) 600        c) 700       d) 800      e) 900

6. 50 миллион халқының қанша пайызы украиндықтар?
a) 58           b) 52        c) 63         d) 74        e) 55
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7. Пайыз ғана мұнай өнімі, ... пайыз ғана газ өндіріледі?
a) 14-16         b) 15-16     c) 12-15     d) 17-18       e) 18-19

8.  Василин О. Д. тұжырымы бойынша Украинаның мемлекет-
тік қаржылар құрамы мыналардан тұрады:

а) мемлекеттік бюджет;
ə) мақсатты бағыттағы орталықтандырылған қорлар;
б) мемлекеттік несие;
в) аталғандардың бəрі. 

9. Опарин В.В. тұжырымы бойынша микроэкономика деңгейі:
а) шаруашылық субъект қаржылары;    б) банк несиелері;
ə) мемлекет қаржылары;   в) қарыз бен пайыздар.

10. Украинадағы қаржы жағдайының тұрақсыздығының ба-
сты себебі:

а) ішкі жəне мемлекеттік қарыз;
ə) бюджет тапшылығы;
б) көлеңкелі экономика, салықтардың жиналмауы;
в) аталғандардың бəрі.

11. Украинадағы бюджет тапшылығының басты себептері:
а) жоспарланған салықтық түсімдердің жиналмауы;
ə) төлемдердің толық жиналмау;
б) жоспарланған салықтар мен төлемдердің жиналмауы;
в) айналымдағы ақша массасының аздығынан.

12. Украинадағы бюджет жүйесі қай заңға сəйкес реттеліп от-
ырады?

а) Салық Кодексіне сəйкес;
ə) «Бюджет жүйесі туралы» заңына сəйкес;
б) «Мемлекеттік қаржылар туралы» заңға сəйкес;
в) Нормативтік актілер сəйкес.

13. Украинаның бюджет жүйесі құрамында:
а) мемлекеттік бюджет;
ə) Қырым АР-ның республикалық бюджеті;
б) жергілікті бюджеттер;
в) аталғандардың барлығы;
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14. Сыртқы экономикалық саладан түсетін түсімдер;
а) мемлекеттік бюджет табыстары;
ə) мемлекеттік бюджет шығыстары;
б) халықаралық валюта қоры;
в) мақсатты қорлар;

15. Украинадағы мемлекеттік бюджет шығыстарының басты 
бағыттарын атаңыз:

а) халықты əлеуметтік қолдау шаралары;
ə) білім беру, денсаулық сақтау; 
б) қоршаған ортаны қорғау;
в) аталғандардың бəрі.

16. Украинаның салық жүйесі қалай жіктеледі?
а) жалпы мемлекеттік салықтар;
ə) жергілікті салықтар;
б) басқа да міндетті төлемдер мен алымдар;
в) аталғандардың бəрі.

17. Қоршаған ортаны ластағаны үшін алым:
а) жалпы мемлекеттік салықтар;
ə) жергілікті салықтар қатарында;
б) мемлекеттік алымдар қатарында;
в) арнайы төлемдер қатарында;

18. Украинадағы жалпы мемлекеттік салықтар мен алымдар-
ды кім бекітеді?

а) президент
ə) үкімет;
б) Украина Жоғарғы Кеңесі;
в) халық.

19.  Төменгі салықтардың қайсысы Украинада жалпы мемле-
кеттік салықтар қатарына жатпайды?

а) қосылған құнға салынатын салық;
ə) кəсіпорын пайдасына салынатын салық;
б) акциздер;
в) жарнамадан алынатын салық;
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20. Украинадағы кəсіпорын пайдасына салынатын салықтың 
объектісі:

а) пайда;
ə) айналым;
б) сақтандыру саласы;
в) лотерея ұтысы.

21. Украинада сақтандыру саласының жалпы табысы салыққа 
қалай тартылады?

а) 3% көлемінде
ə) 30% көлемінде;
б) 1% көлемінде;
в) 100% көлемінде.

22. 2002 жылы Украинада жұмыссыздық деңгейі қай шамада 
болды?

а) 3,8%
ə) 3,0 %
б) 4,5%
в) 5,5%

23) Украина елінде ұлттық қаржы-несие жүйесін құруға себеп 
болған басты саяси экономикалық жағдай:

а) Президенттік саялау 1991 жылғы
ə) Саяси жəне экономикалық тəуелсіздік
б) Банк жүйесінің дамуы
в) Банк жүйесінің құлдырауы

24) Қаржы жүйесі схемасының Украиналық үлгісі:
а) Мемлекеттік жəне кəсіпорындар қаржысы  
ə) Мемлекеттік қаржы жəне сақтандыру
б) Мемлекеттік жəне кəсіпорындар қаржысы, сақтандыру  
в) Мемлекеттік қаржы жəне кəсіпорындар қаржысы

25) Қаржы жүйесінің басты элементі болып табылатын 
мемлекеттік қаржының құрылымын көрсетіңіз:

а) Мемлекеттік бюджет жəне бюджеттік емес қаржылар, 
сақтандыру
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ə) Мемлекеттік бюджет жəне мемлекеттік несие, сақтандыру
б) Мемлекеттік бюджет жəне мемлекеттік несие
в) Мемлекеттік бюджет жəне бюджеттік емес қаржылар

26) Украина қаржы жүйесінде мемлекеттік қаржының үлес 
салмағы:

а) 50%
ə) 80%
б) 60%
в) 70%

27) Қаржы жүйесінің механизмін бірін көрсетіңіз:
а) Бюджет қаржысының қызметі
ə) Несие пайызының үлкендігі
б) Фискалдық саясат
в) дұрыс жауап жоқ

28) Қаржы жүйесін реттейтін негізгі құрылым
а) Үкімет жəне халық
ə) Парламент жəне заң шығарушы органдар
б) Заңнамалық жəне құқықтық база
в) барлығы дұрыс

29) Қаржылық жоспарлаудың мақсаты:
а) Жоспарланған аралықта қаржыландыру көзін жəне көлемін 

анықтау
ə) Бюджет қаржысының орындалуын қамтмасыз ету
б) Кəсіпорындар қаржысын үлестіру жəне өнімді арттыру
в) Бюджет қаржысының орындалуын қамтмасыз ету жəне 

кəсіпорындар қаржысын үлестіру

30) Қазіргі таңда Украинада қаржы жүйесін реттейтін құқық-
тық-нормативтік актіні көрсетіңіз:

а) «Қаржы жүйесі туралы» Заңы 1998ж. 16 қазан
ə) «Бюджет жүйесі туралы» Заңы 1991ж. 29 қазан
б) «Бюджет жүйесі туралы» Заңы 1995ж. 29 маусым
в) «Бюджет жүйесі туралы» Заңы 1998ж. 19 маусым.
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ОН ҮШІНШІ ТАҚЫРЫП
БЕЛОРУССИЯНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ

Дəрістің мəн-мəтіні
Мақсаты: жалпы Белоруссия елінің экономикалық жағдайына 

шолу, əлемде алатын орны мен ерекшелігін анықтау.

Дəріс жоспары:
1. Белоруссия мемлекетінің экономикасына шолу.
2. Белоруссияның қаржы жүйесі.
3. Белоруссияның салық жүйесі.

Негізгі түсініктер: ЖІӨ, экспорт, транспорт, бюджет жүйесі, 
біріккен бюджет, бюджеттік процесс, банк жүйесі, іскерлік банк, 
депозиттік банк, салық жүйесі, корпоративті салық, қосылған құн 
салығы, жеке табыс салығы, салық базасы, салық ставкасы.

Тақырыптың мазмұны: Белоруссияның экономикасы 19 ға-
сырдан бастап Беларусьтің экономикалық дамуы тездетілді. Темір 
жолдар салынып, зауыт, фабрикалар көбейді. 1-дүниежүзілік 
соғыс (1914-18) кезінде Беларусь жерінде соғыс қимылдары бо-
лып, бүліншілікке ұшырады. 1919 ж. бірінші қаңтарда Бело-
руссия Кеңестік Социалистік Республикасы (БКСР) құрылып, 
1922 ж. отызыншы желтоқсанда КСРО құрамына енді. 2-дүние-
жүзілік соғыс кезінде Беларусь жері тағы да неміс əскер лерінің 
қол астында қалып, зор ауыртпалықтарға ұшырады. Соғыстан 
кейін қираған шаруашылықты қалпына келтіру жұмыстары 
жүргізілді, өнеркəсіптің жаңа салалары (автомобиль, кеме, трак-
тор жасау, т.б.) құрылды.

Ауыл шаруашылығы өнімдері де артты. Ағаш өңдейтін, 
қағаз жасайтын кəсіпорындар ашылды. 1990 ж. Беларусь 
Жоғарғы Кеңесі елдің тəуелсіздігін жариялады. 1991 ж. сегізінші 
желтоқсандағы Беловеж келісімінен кейін Кеңес Одағы тара-
тылып, Беларусь толық тəуелсіздік алды. Беларусь Қазақстан 
тəуелсіздігін 1991 ж. таныды. Екі ел арасында экономикалық, 
кедендік жəне мəдени келісімдер жасалынып, достық қарым-
қатынас орнаған. 
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Энергетика жəне пайдалы қазбаларды өндіру: Беларусь-
та химия өнеркəсібі, автомобиль жəне трактор жасау, қорғаныс 
өнеркəсіп кешендері, электр бұйымдарын шығару, ет-сүт, ауыл 
шаруашылығы, т.б. өндіріс салалары дамыған. Республикада ка-
лий, тұз, көмір, мұнай, темір, фосфорит кен орындары бар. Жүк 
тасушы автомобильдер, тракторлар, тоңазытқыштар, кір жуатын 
машиналар, т.б. электр бұйымдары, химия жəне ет-сүт өнімдерін 
экспортқа шығарады. Елде жылу-электр ресурстары (мұнай, 
табиғи газ, тас көмір) мүлдем жеткіліксіз болғандықтан, отындық 
шикізатты шеттен, соның ішінде 60%-дан астамын Ресейден 
əкелуге мəжбүр. Бұған қоса қара жəне түсті металлургия, халық 
тұ ты натын тауарлар, ағаш өнімдері, цемент шеттен əкелінеді. Негізгі 
сауда серіктестері: Ресей, Украина, Польша, Германия елдері. 

Тұрақты қаржы жүйесі жалпы экономиканың тұрақтылығы 
мен дамуының негізі болып табылады. Қоғамның жинақтарын 
жұмылдыру жəне дұрыс бөлу күнделікті өмірдегі операциа лар-
ды жеңілдетудің негізгі жүйесі болып табылады. Орталықтанды-
рылған жоспарланғанан бақыланатын экономикаға құрылым-
дық ауысуы өзіне функционалдық нарықтық қағидаларды жəне 
өзге де көптеген маңызды элементтерді қоса отырып, ең басты-
сы – тұрақты қаржылық жүйе құру. Бұл тұрақты қаржылық 
жүйені қалыптастырғаннан кейін ақша жəне капитал нарықтары 
дамуы мүмкін, əсіресе алғашқы жəне қайталама мемлекеттік 
бағалы қағаздар нарығы. 

Қаржыны бақылау қызметі  ішкі жалпы өнімді жəне ұлттық 
табысты сəйкес қорлар мен мақсатты пайдалануларға бөлуді 
бақылауда көрініс табады.

Қаржыны бақылау қызметі объективті, ол адамның ойына 
жəне еркіне тəуелді емес жəне ол өзінен өзі пайда болмайды, ар-
найы қаржылық аппараттар арқылы қалыптасады. Қаржы жүйесі 
мен басқа да экономикалық қызметтер жұмыскерлері бюджеттің 
крістері мен шығыстарын орындауда қаржылық жоспарлау 
процесінде қаржылық реттеу жүргізеді. Қаржылық бақылауды 
кімнің жүргізетініне байланысты ол жалпы мемлекеттік, ведомст-
валық, ішкі шаруашылық қоғамдық жəне тəуелсіз (ауди торлық) 
болуы мүмкін. 

Қаржылық бақылауды жүргізуде Беларусия қаржы министрлігі 
жəне оның органдары маңызды рөл атқарады. Беларусияның 
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алымдар мен салықтар министрлігінің жұмыскерлерінің жүр-
гі зетін бақылауының əсері жоғары болады. Салық туралы
заңнаманың сақталуын жəне олардың дұрыс есептелуін, сəйке-
сінше бюджеттерге толық жəне уақыты түсуін бақылау салық 
аппараттарының негізгі қызметі. 

Қаржылық бақылауды жүргізудегі басты қызметтерді Бела-
русияның арнайы қаржылық органдар мен ведомстволар, банктер 
мен мемлекеттік бақылау комитеттері, Президент, парламент, 
мемлекеттің министрлер жиналысы жəне т. б.

Нарықтық қатынастардың өзгеруі мен дамуына байланы-
сты жоғары аталған органдар жүргізетін қаржылық бақылаудың 
құрылымы мен қызметтеріне үнемі толықтырулар мен өзгертулер 
енгізіліп отырады.

Қаржылық реттеу қызметі мемлекеттің экономикалық 
дамуыға қаржылық тетік арқылы əсер етуінде көрініс табады. 
Қолданылатын негізгі құралдары болып келесілер табылдады: 

1) кəсіпкерлікті жəне жеке тұтыудың белсенділігін арттырып 
немесе керісінше төмендете алатын салықтар;

2) кəсіпорындар мен олардың жұмыскерлерін білгілі бір тауар-
ды өндіру  мен қызмет көрсетулерді жəне де халықтың белгілі бір 
топтардың табыстарын бір деңгейде ұстап тұру үшін əлеуметтік 
төлемдерді төлеуге ынталандыратын мемлекеттік шығындар;

3) сəйкесінше заңдарды қабылдай отырып экономикалық 
іс-əрекетті реттеу жəне бақылау.

4) Кейбір тауарлар мен қызмет көрсетулерге шекті бағаларды 
белгілеу.

Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығындарына қарап 
мемлекеттің экономикалық дамуы мен халықтың негізгі бөлі гінің 
материалдық жағдай туралы айтуға болады. Бюджетті қалып-
тастыру кезінде оның баланстылығына көп көңіл бөлінеді, яғни 
шығындардың табыстардан жоғары болмауы.

Жиынтық консолидирленген мемлекеттік бюджетті құрайтын 
Беларусия Республикасының мемлекеттік бюджет құрамына жеке 
облыстар мен Минск қаласының бюджеті кіреді.

Сəйкесінше лауазымға ие заңнамалық жəне орындаушылы ор-
гандары арқылы мемлекет қаржыларды реттейді жəне басқарады, 
қаржылық іс-əрекетті бағыттайды. 

Қаржыны басқаратын жəне қаржы саясатын жүргізетін 
орталықтандырылған орган болып Беларусия Республикасының 
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Қаржы Министрлігі табылады. Ол өз қызметін Беларусия 
Республикасының Үкіметі бекіткен жарғысы арқылы жүргізеді.

Мемлекеттің қаржы жүйесінің құрамы  мемлекеттің феде-
ралды немесе унитарлы болуына тəуелді. Беларусия Респу-
бликасы унитарлы мемлекет болып табылғандықтан, федерал-
ды болып табылатын Ресейге қарағанда қаржы жүйесі белгілі 
бір ерекшеліктерге ие. Соның бірі Беларусия Республикасының 
қаржы жүйесінде қаржыны басқарудың федералдық органдары-
на ие емес. Мемлекеттің қаржы жүйесінің құрамы мен құрылымы 
өзгермелі екендігін ескеріп кету қажет. Ресей мен басқа да мемле-
кеттермен интеграциялау процесінің тереңдеуіне экономикалық 
қатынастардың дамуынан Беларусия Республикасының қаржы 
жүйесі белгілі өзгерістерге ұшырайды.

Қаржы жүйесінің маңызда бөлігі мемлекеттік бюджет болып 
табылады. 

Мемлекеттік бюджет – мемлекеттік реттеудің ажырамас бөлігі, 
мұнда қоғамның экномикалық өмірінің маңызды элементтері 
салынған. Беларусия Республикасының бюджетін жоғарғы жəне 
төменгі бюджеттерге бөлуге болады.

 Жоғарғы бюджет – Республикалық бюджет немесе əкімшілік 
– территориялық бюджетпен төменгі əкімшілік – территориялық 
бюджеттер арасындағы қатынас. 

Төменгі бюджет – төменгі əкімшілік – территорлық бюджеттен 
жоғары əкімшілік – территориялық бюджетпен қатынасы, неме-
се төменгі əкімшілік – территориялық бюджетпен республикалық 
бюджет арасындағы қатынас.

Бюджет жүйесі – мемлекеттің территориясында қызмет ететін 
бюджеттердің жиынтығы. 

Қазіргі уақытта Беларусия Республикасының Конституция-
сына сəйкес бюджет жүйесі екі деңгейден тұрады: республикалық 
жəне жергілікті бюджеттер.

Беларусия Республикасының қаржы Министрлігі жəне 
жергілікті қаржы органдары Беларусия Республикасына жəне 
əкімшілік – территориялық бірлігіне сəйкес консолидирленген 
бюджет құрады. 

Мемлекеттік бюджет қаржы жүйесінің негізгі бөлігі бол-
ғандықтан қаржы жүйесінің басқа бөлімдерімен тығыз байла-
ныста болады. 
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Бюджет экономикалық категория ретінде келесі қызметтерді 
орындайды: 

– Бөлу;
– Ынталандырушы;
– Реттеу;
– Бақылау. 
Беларусия Республикасының бюджет кодексіне сəйкес бюд-

жет кірістерінің сыныптамасы:
– Салықтық түсімдер,
– Мемлекеттік-əлеуметтік сақтандыру төлемдері;
– Салықтық емес түсімдер,
– Қайтарымсыз төлемдер.
Бюджеттік реттеу – мемлекеттің шаруашылығының маңызды 

қызметінің бірі. Оның мақсаты – тұрақты экономикалық қаты-
настарды қамтамасыз ету, қоғамның дамуы мен қызмет етуінің 
глобалды мəселелерін шешу. 

Беларусия Республикасының бюджеті 1991 жылға дейін 
КСРО бюджетінің бір бөлігі болды. Республика тəуелсіздігін 
алғанға дейін 1991 жылға  бірінші жеке бюджет құрылғандықтан 
ол одақтық бюджеттермен қарым-қатынастарды қарастырған 
(табысқа салық 22%, сатуға салық 30%). 

Бірінші бюджеттің ерекшелігі болып Беларусь Республика-
сының қызмет етуін қамтамасыз ету басты бағытталуы болып та-
былады. 

1992 жылдан бастап Беларусь Республикасының бюджет 
жүйсінің негізгі өзгерістерге ұшыра бастады. 

 Жалпы, Беларусь Республикасының мемлекеттік бюджет 
кірістеріне келесілер жатады:

– Қосылған құн салығы
– Акциз
– Табыс салығы
– Кеден баж жəне алымдары
– ТЖМК қаржыландыруға бағытталған төтенше салықтар
Бұдан басқа өзге мемлекттермен жасалған келісімдер жəне 

салықтық емес төлемдер жəне басқалар.
Сонымен қорытындылай келе, бюджет жүйесі мемлекет 

тарапындағы өзекті мəселенің бірі болып қала бермек. 
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ҚОРЫТЫНДЫ

Тəуелсіз мемлекеттің құрылысы меншікті қаржы – ақша 
жүйесіз мүмкін емес.

Əрбір елдің қаржы жүйесі жалпы экономиканың тұрақ ты -
лығы мен дамуының негізі болып табылады. Қоғамның жинақ-
тарын жұмылдыру жəне дұрыс бөлу күнделікті өмірдегі опера-
циаларды жеңілдетудің негізгі жүйесі болып табылады. Орта-
лықтандырылған жоспарланғанан  бақыланатын экономикаға 
құрылымдық ауысуы өзіне функционалдық нарықтық қағида-
ларды жəне өзге де көптеген маңызды элементтерді қоса оты-
рып, ең бастысы – тұрақты қаржылық жүйе құру. Бұл тұрақты
қаржы лық жүйені қалыптастырғаннан кейін ақша жəне капи-
тал нарық тары дамуы мүмкін, əсіресе алғашқы жəне қайталама 
мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы. 

Қазіргі Кедендік Одақтың құрылуына байланысты мүше ел-
дермен интеграциалық процессінде Бюджет заңнамасы көпте-
ген өзгерістерге ұшырауда. Болашақта ортақ экомикалық ке-
ңістік құру процесінде Кедендік Одаққа мүше елдерінің ортақ 
қаржы жүйесінің қалыптастыруда алғашқы іс-əрекеттер жүзеге 
асуда.  

ТМД аумағындағы интеграциялық үрдіс өзінің заңды жал-
ғасын тапты. Жалпы қазіргі уақытта, ғаламдық қаржы-эко-
номикалық дағдарыстың салдарымен күресіп, ілгері жылжу 
мақсатымен, бүкіл əлем экономикалық одақтарға бірігіп жатқан 
шақта, шет қалып, жалғыз ғана даму аса қиынға соғары анық. 
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Семинар сабағының жоспары

Тақырыптың негізгі теориялық сұрақтарын талқылау, ауызша 
жауап беру, дискуссия, сұрақ-жауап.

Мақсаты: Белоруссия мемлекетінің қаржы, бюджет, салық 
жүйелерін толығымен ашып қарастыру. Сондықтан келесі сұ-
рақтардың мəнін ашу керек:

1. Бүгінгі Белоруссияның экономикалық жағдайы.
2. Белоруссияның  қаржы жүйесінің буындарының құрамы 

жəне мінездемесі.
3. Белорусияның мемлекеттік бюджеті. Кіріс жəне шығыс-

тарының құрамы жəне құрылымы

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

2. Өткен тақырып бойынша глоссарий құру;
3. Осы тақырып бойынша экономикалық (терминдік)

диктант.
4. «Белоруссияның мемлекеттік қаржыларының қызмет 

ету негіздері» атты тақырып бойынша тест əзірлеу (10 
сұрақтан кем емес).

5. Тақырып бойынша бақылау жұмысына дайындалу;

13-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
рына жауап беру:
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1. Белоруссия  елі əлемдегі экономикалық жағынан нешінші 
қатарда?

а) үш            ə) төрт          б) бес       в) алты         г) жеті 

2. Белоруссияда қандай өнеркəсіп басым?
а) мұнай-газды  в) мыс
ə) никель   г) отын
б) кен өндіру

3. Экспорт үлесі көп:
а) транспорттық құрал-жабдықтар
ə)  азық-түлік тауарлары
б) жартылай фабрикаттар
в) химиялық заттар
г) автомобильдер

4. Мемлекеттік бюджеттің негізгі табыстары?
а) займдар   в) салықтық емес түсімдер
ə) құнды қағаздар  г) салықтар, займдар
б) салықтар

5. Днепр, Батыс Дивана, Неман атты басты өзендер қай мем-
лекетке жатады?

а) Украина   в) Беларуссия
ə) Киев   г) Чехия
б) Женева

6. Нарықтық қатынасқа көшу Белоруссияда нені қажет етті?
а) тікелей салық салу;
ə) жанама салық салу;
б) тікелейден гөрі жанама салық салуға көшу.
в) қос түріне бірдей бағыну.

7. Қазіргі таңда Белоруссияның бюджет құрамында:
а) барлық мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар;
ə) бюджеттік мақсаттық қорлар;
б) бюджеттен тыс қорлар мен бюджеттік мақсатты қорлар;
в) барлығын да қамтиды.
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8. Белоруссияның 2001 жылғы болжамы бойынша мақсатты 
қорлардың бюджеттегі үлесі қанша болған?

а) 30% көлемінде  б) 22,7% көлемінде
ə) 10% көлемінде  в) 100% көлемінде

9. Мемлекет өз міндетін орындау үшін аса қажетті орталық-
тандырылған қаржы ресурстарының бөлігі – бұл:

а) бюджет табыстары; б) бюджет ассигнованиялары;
ə) бюджет шығындары; в) бюджет дотациялары;

10. Белоруссиядағы бюджет табыстарының міндеті:
а) бюджет шығындарын жабу;
ə) табыстарды бюджетке тарту ;
б) шығын көлемдерін азайту;
в) аталғандардын барлығын қамтиды.

11. Белоруссияда бюджетке түсетін түсімдерді түрлеріне, алу 
амалына қарай:

а) салықтық жəне салықтық емес деп бөлуге болады;
ə) экономикалық жəне қаржылық деп бөлуге болады;
б) табиғи жəне натуралдық деп бөлуге болады;
в) табыстар жəне шығыстар деп бөлуге болады;

12. Белорусь Республикасындағы бюджет табыстары мына 
салықтар есебінен құрылады:

а) ҚҚС-н мен салықтар 
ə) табыс салығы; 
б) ойын бизнесіне  салынатын салық т.б.
в) барлығын қамтиды;

13. Белоруссияда республикалық бюджет табыстарын төмен-
дегідей топтарға бөлуге болады:

а) ағымдағы табыстар мен күрделі табыстар;
ə) ЕЭА табыстары;
б) мемлекеттік мақсатты бюджеттік қорлар табыстары;
в) аталғандардың бəрін қамтиды.

14 Белоруссияда мемлекеттік бюджет кірісінің басым бөлігі 
қай салық үлгісінде?

а) ҚҚС-ғы;  б) пайдаға салынатын салық;
ə) акциздер; в) жер салығы;
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15. Белоруссияда ҚҚС-ның мөлшері:
а) импорт пен экспорт;
ə) тауарлар мен қызмет түрлері;
б) салық салынатын айналым;
в) жылдық жиынтық табыс;

16.Беларуссияда ҚҚС-ң мөлшері;
а) 20%          ə) 30%         б)10%        в)15%

17. Беларуссияда пайдаға салынатын салық бойынша қандай 
жеңілдіктер бар?

а) салық салынатын пайданы ішінара кеміту;
ə) салықтан толығымен босату;
б) төмендетілген салық мөлшерлемесін бекіту;
в) аталғандардың барлығын қамтиды;

18. Белоруссияда дивиденд бойынша табыстарға қанша 
мөлшерлеме қолданылады?

а) 15%         ə) 20%           б) 30%         в) 10%

19. Төмендегі тауардың қайсысы Белоруссиядағы акцизделе-
тін тауарлар тізіміне кірмейді?

а) алкоголь өнімдері;  
ə) спирт жəне спирт өнімдері; 
б) темекі өнімдері.
в) хрусталь бұйымдары.

20. Белоруссияда ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлер 
үшін салық мөлшері қалай анықталады?

а) жердің кадастрлық базасы негізінде;
ə) жер учаскесінің сапасына қарай;  
б) жер учаскесінің орналасқан жеріне байланысты;
в) жер учаскесінің жалпы көлеміне байланысты.

21. Беларусь мемлекетінде қаржылық бақылау қызметін 
атқаратын орган?

а) Қаржы министірлігі жəне оның органдары. 
ə) Ұлттық банк.
б) Верховная Палата.
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22. Белоруссия елінің мемлекеттік бюджетінің құраушылары
а) республикалық,жекелеген облыс бюджеттері жəне Минск 

қаласының бюджеті
ə) республикалық жəне жергілікті муниципалды аудан бюд-

жеттері
б) облыстық жəне жергілікті муниципалдық, Минск 

қаласының бюджеті
в) дұрыс жауап жоқ.

23. Қазіргі таңда Белорусияда қаржы жүйесін реттейтін құ-
қықытық-нормативтік актіні көрсетіңіз:

а) «Бюджет жүйесі туралы» заңы  1993ж.4 наурыз
ə) «Қаржы жүйесі туралы» Заңы 1998ж. 16 қазан
б) «Бюджет жүйесі туралы» Заңы 1991ж. 29 қазан
в) «Бюджет жүйесі туралы» Заңы 1992ж. 19 қазан

24. Белоруиясия елінде ұлттық қаржы-несие жүйесін құруға 
себеп болған басты саяси экономикалық жағдай:

а) Президенттік саялау 1991 жылғы
ə) Саяси жəне экономикалық тəулсіздік
б) Банк жүйесінің дамуы
в) Банк жүйесінің құлдырауы

25. БР қаржы жүйесінде қабылданған ең алғашқы бюджеттің 
табыс бөлігін қалыптастыратын құқықтық акт:

а) Бюджет кодексі    26.06.1992 ж.
ə) Бюджет қаржысын тиімді пайдалану туралы заңы

23.11.1992 ж.
б) Салықтық заңнама 1.01.1992 ж.
в) Бюджет кодексі    26.06.1998 ж.

17–1540
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ОН ТӨРТІНШІ ТАҚЫРЫП
ОРТА АЗИЯ МЕМЛЕКЕТТЕРІ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Дəрістің мəн-мəтіні

Мақсаты: Орта Азияның мемлекеттерінің қаржы жүйесінің 
ерекшеліктері, əлеуметтік-экономикалық даму кезеңдерін қа-
растыру. Қырғыз жəне Өзбекстан Республикаларының қаржы -
лық-экономикалық жағдайына сипаттама беру. Тəжікстан Рес -
пуб лика сының нарықтық экономика жағдайындағы қаржы 
жүйесін қа растыру. Орта Азия интеграциясын оптимистік көз-
қараспен талдау.

Дəрістің жоспары:
1. Қырғыз Республикасының əлеуметтік-экономикалық даму 

кезеңдері.
2. Өзбекстан Республикасының қаржылық-экономикалық

жағ  дайына сипаттама.
3. Тəжікстан Республикасының нарықтық экономика жағ-

дайындағы қаржы жүйесі.
4. Орта Азия интеграциясына оптимистік көзқарас.

Тақырыптың мазмұны: 1. Қырғыз Республикасының əлеу  -
меттік-экономикалық даму кезеңдері. 2006 жылғы деректер
бойынша Қырғыз Республикасының макроэкономикалық көр-
сеткіштері:

– Халық саны – 4,9 млн адам
– Экономика саласында еңбекпен қамтылғандар саны –

1,8 млн адам
– ЖІӨ – 99,5 млрд ұ.в. 
– Өнеркəсіптік өнім көлемі – 87 млрд ұ.в.
– Біріккен бюджет табыстары – 10,3 млрд ұ.в.
– Біріккен бюджет шығыстары – 110,3 млрд ұ.в.
– Экспорт – 408,9 млн АҚШ долл.
– Импорт – 558,9 млн АҚШ долл.
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Қырғыз Республикасының негізгі сауда қатынастары ТМД
елдерінің ішінен Ресеймен, Қазақстанмен жəне АҚШ, Түркия,
Қытай Халық Республикасы сияқты шет елдермен жүргі-
зіледі.  90-шы жылдардан басталған реформадан кейінгі Қырғыз 
Республикасының əлеуметтік-экономикалық дамуы 2 кезеңнен 
тұрады. Алғашқы кезең – 1992-1994 ж.ж. аралығы, барлық 
экономикалық көрсеткіштердің төмендеуімен, сыртқы сау-
да қатынастарының үзілуімен, өндірістің құлдырауымен си-
патталады. Екінші кезең – 1995 жылдан кейін,  реформалардың 
аяқталуымен, экономикалық құлдырау бəсеңдетіліп, экономика-
ның өрлеуге бет алуымен байланыстырылады.

Қырғыз Республикасында жүргізілген экономикалық ре-
форманың басты бағыттары – бағаны босату, инфляция деңгейін 
төмендету мен тұрақтандыру, ұлттық валюта тұрақтылығын 
қамтамсыз ету, бюджет тапшылығын қысқарту, экономиканың 
белгілі секторларын монополизацияландыру, мемлекеттік жеке-
шелендіру бағдарламасын орындау, халықты əлеуметтік қорғауды 
нығайту болып саналды. 1994 жылы Қырғыз Үкіметі мен ХВҚ  
арасында экономикада құрылымдық өзгерістерді қамтамасыз 
ететін кешенді бағдарламалар қабылданды. Осы бағдарламаларға 
сəйкес сыртқы қарызды реттеу, тиімсіз кəсіпорындардың құры-
лымын өзгерту, реформаны жетілдіру үшін құқықтық базаны 
нығайту іс-шаралары жасалды. 

1997 жылы «Адамзатты тұрақты дамытудың ұлттық стра-
тегиясы» қабылданды. Бұл стратегияны іске асырудағы басты 
міндет – халықтың əл-ауқатын жоғарылату, өмір сүру деңгейін 
көтеру, білім беру мен денсаулық сақтау саласындағы қызмет 
көрсетулерді тиімді əрі толық қамтамсыз ету. 1994 жылы Ұлттық 
банк  пен үкімет бірлесе отырып,  тиімсіз кəсіпорындарды бюд -
жет қаражаттарымен қаржыландыруды тоқтату туралы шешім 
қабылданып, банк жүйесінде де реформалар жүргізілді. Рефор-
маның алғашқы кезеңінде халық табысы, өмір сүру деңгейі, 
сауаттылық деңгейі сияқты өмір сапасын анықтайтын негізгі 
көрсеткіштер төмендеп, болған гиперинфляция нəтижесінде ха-
лықтың айтарлықтай бөлігі (70%-1996 ж.) кедейшілік шегінде 
өмір сүрді.

1996-1997 ж.ж., яғни екінші кезеңде жаңа экономикалық 
бағыттар анықталып, мемлекеттік бюджет тапшылығы ЖІӨ-ге
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5,2% қысқарды. Осы кезеңде шығынды мемлекеттік кəсіп-
орындарды жою немесе қайта құру жобаларын (ПЕСАК) 
қаржыландыру 200 мың долларды құрады. Ауылшаруашылық 
секторды дамыту (АПЕАК)  жобасына 41,8 млн долл. қаражат 
жұмсалған. Қаржылық даму барысында бұл жобаға 1996 ж. АДБ 
(АБР) 19,3 млн долл. қосымша бөлді. 1996 ж. күшіне енген Қаржы 
секторын қайта құру бағдарламасының басты міндеттері болып:

–  жаңа банктік емес институттарды құру жолымен қаржы 
секторын қайта құрылымдау;

–  ҰБ-ке кеңестік көмек көрсету;
– Қаржы министрлігіне, коммерциялық банктерге көмек 

көрсету болып саналады (ФинСАК бағдарламасы бойынша  
1996ж 22,6 млн доллар түскен).

Сондай-ақ, денсаулық сақтауды қайта қалыптастыру,  білім беру,
қарттарға əлеуметтік қорғау көрсету, кедейлікті жеңу, еңбекпен 
қамту  атты ұлттық əлеуметтік бағдарламалар іске асырылуда.

2. Өзбекстан Республикасының қаржылық-экономикалық  
жағдайына сипаттама

Өзбекстан  Республикасының  2005  жылғы  деректер  бойын-
ша макроэкономикалық көрсеткіштері республика экономикасы-
на жалпы шолу жасауға мүмкіндік береді. Олар:

– Халық саны – 25,1 млн. адам
– Еңбекпен қамтылған халық саны – 9,3 млн адам
– ЖІӨ – 103,1 млрд.  ұ.в. 
– Өнеркəсіптік өнім көлемі – 108,0 млрд. ұ.в.
1991 жылы тəуелсіздік алғаннан кейін Өзбекстан Республи-

касында экономикалық реформалар үздіксіз жүргізілуде. Кеңес 
Үкіметі құрамында болған елдер ішінен Өзбекстан ғана 90-шы 
жылдары өнеркəсіп өндірісін айтарлықтай шамада игере алды. 
Индустрияның негізгі салалары – газ, мұнай, энергетика мен 
əуе транспорты, машина жасау жəне жеңіл өнеркəсіп сақталып, 
қазіргі кезде одан əрі дамуда. ТМД елдерінің ішінен республика 
жеміс-жидек, көкөніс өнімдерін өндіруден алдыңғы қатарда. Жы-
лына 4 млн тоннаға дейін мақта өндіру арқылы мақта экспортеры 
ретінде əлемдік нарықтағы ірі өндірушілер қатарына қосылуда.

Экономика саласында инвестицияларды тарту арқылы ішкі 
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нарықты отандық тауарлармен қамтамасыз ету жүргізіліп жатқан 
мемлекеттік саясаттың басты бір сипаты. Шетелдік инвести-
циялар Өзбекстан Республикасы экономикасына үлкен септігін 
тигізуде. Олардың жалпы салымы  10 млрд. АҚШ долларынан 
астам. Минералды шикізат пен энергетика ресурстарының та-
быстары айтарлықтай. Өзбекстан Республикасы минералды 
шикізаттың 100-ге жуық түріне ие. Алтын, күміс, уран, вольфрам, 
цинк сияқты пайдалы қазбалар қорлары өз пайдаларын беруде. 

Республика территориясының үлкен бөлігі газ бен мұнай 
өнімдерін өндіру үшін жарамды да қолайлы. 1991 жылдан бері 
мұнай өндіру мен газ конденсатын өндіру жылына 3 млн. тонна-
дан 8 млн тоннаға көтерілді. Республикада автозаводтар салынып, 
жеңіл машиналармен қатар ауыр машиналар шығарылуда. Жаңа 
технологиялар негізінде «Зарафшан-Ньюмонт» алтын өндіруші 
фабрикасы, Бұқара мұнай өңдеу заводы, «Кобул Узбек Текстиль» 
тоқыма комбинаттары іске қосылды.

Экономиканы реформалардың басты мəселесінің бірі – 
меншікке байланысты қайта құрулар. Мемлекет тарапынан 
жеке бизнесті дамытуға қолдау көрсету, кəсіпкерлікке еркіндік 
беру қарастырылған. Олар Бизнес-қорлар, инвестициялық қор -
лар арқылы жүзеге асырылуда. Мемлекет меншігінен алу жұ-
мыстарының нəтижесінде  100 мыңнан астам шағын кəсіпорындар 
қызметі ұйымдастырылған. Экономиканың мемлекеттік емес 
секторы ЖІӨ-нің  65 пайызын құрайды. Өзбекстан Республика-
сы əлемнің 100-ден астам елдерімен дипломатиялық қатынастар 
жасайды. 50 шақты елшіліктер мен Халықаралық ұйымдар 
өкілеттіктері бар, республика  БҰҰ-ның тең құқылы мүшесі.

3. Тəжікстан Республикасының нарықтық экономика 
жағдайындағы қаржы жүйесі

Тəжікстан – тəуелсіз, нарық экономикасын қалыптастыруға 
қажетті құқықтық базасы бар мемлекет. Республиканың эко-
но микалық саясаты – тауар өндірушілердің шаруашылық дер-
бестігін дамыту, нарықтық  жəне мемлекеттік реттеуді  үйлестіру 
болып табылады. 1994 жылы «Нарықтық қатынастар жəне
экономикалық қайта қалыптасуды тереңдету бойынша алғаш-
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қы кезекті шаралар туралы» заң қабылданып, қаржылық-эко-
номикалық қайта қалыптасу бағдарламалары жасалды.

90-шы жылдардың алғашқы жартысы қаржылық жағдайдың 
ойсырауымен, мемлекеттік бюджет тапшылығымен жəне сыртқы 
қарыздың ұлғаюымен сипатталады. 1995 жылы тығырықтан шығу 
мақсатында ұлттық валюта – сомони енгізілді. Ұлттық валютаны 
енгізу, жақын жəне алыс шетелдермен экономикалық бірлесуге 
келісімдер жасау сияқты шаралар экономика, қаржы, бюджет 
салаларының, жалпы қоғамдық-саяси жағдайдың тұрақтануына 
мүмкіндік берді. 1995 жылғы мемлекеттік бюджеттің орындалуы 
республика үкіметі жүргізген экономиканы тоқыраудан шығару, 
қаржылық сауықтыру шараларының нəтижесі болды. 

1996 жылдан бастап республика экономикасын нарықтық 
қатынастарға ауыстыру үшін шаруашылықты жүргізудің жаңа 
тəсілдері енгізіліп, салық-бюджет саясатында «Тəжікстан Респуб-
ликасының бюджет құрылымы мен бюджет процесі туралы» заң 
қабылданды. 1997 жылы алғаш рет ЖІӨ көлемі алдыңғы жыл-
мен салыстырғанда 4 есе өсті. 1998 жылы қаржы министрлігі мен 
Салық комитеті бірлесе даярлаған Тəжікстан Республикасының 
Салық кодексі қабылданды. 

2001-2002 жылдарда қабылданған «Қазынашылық туралы» 
жəне «Тəжікстан Республикасының мемлекеттік қаржылары 
туралы» заңдар мен орта мерзімді жоспарлау бағдарламасы 
негізінде мемлекеттік бюджет бекітілді. Республикада нарықтық 
инфрақұрылым элементтері – тауар жəне қор биржалары, сауда 
үйлері, көтерме жəне бөлшек сауда кəсіпорындары, аукциондар, 
делдалдық фирмалар, сауда-өнеркəсіптік палаталар, кедендік ме-
кемелер, сақтандыру компаниялары, еңбек биржалары, жарна-
малық агенттіктер пайда болып, түрлі қызметтер атқарды.

Республикада ДСҰ-на ену үшін жан-жақты қадамдар жаса-
луына қарамастан, қол жеткізген нəтижелер халықтың өмір сүру 
деңгейін жақсарту үшін əлі де жеткіліксіз. Үкіметтің əлеуметтік 
саясаттағы негізгі бағыты – кедейшілік мəселесін шешу. Сондай-
ақ, күрделі мəселенің бірі – инвестициялық капитал тапшылығы, 
жеңілдіктер жасау арқылы сырттан қаражат тарту қажеттілігін ту-
ындатып отыр. Ауылшаруашылық, көлік, энергетика, денсаулық 
сақтау, білім беру, əлеуметтік саласын дамыту жобаларын іске 
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асыру Тəжікстан Республикасының үкіметі мен Əлемдік Банк,  
АДБ, Ислам даму банкі, ОПЕК (МЭМҰ мұнай экспорттаушы 
мемлекеттер ұйымы) қорымен бірлесе жүргізілуде.

2006 жылы Тəжікстан Республикасының бюджет жүйесінің 
негізгі көрсеткіштері: табыстар – 824,4 млн.; шығыстар – 772,3 млн.
сомониды құрады. Табыстар ішінде республикалық бюджет – 
555,9 млн., жергілікті бюджет – 263,4 млн сомонидан тұрды. 
Шығыстар бөлігінде республикалық бюджет – 505,9 млн., жер-
гілікті бюджет 242,5 млн. сомонидан тұрады. Бюджет тап шы-
  лығы жойылған. 2006-2008 жылдарға жоспарланған бағдарла-
малардың көздеген стратегиялық мақсаттары:

– ЖІӨ көлемін жыл сайын 5 шартты шамаға көтеру;
– əлеуметтік сектордағы бюджет шығындарын көбейту;
– кедейшілікпен күрес бағдарламасын іске асыруға арнайы ас-

сигнованиялар бөлу болып табылады.

4. Орта Азия интеграциясына  оптимистік көзқарас

 Аймақтағы бірігуге деген ынта 1993 жылдың аяғынан бас-
талып, келесі жылы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы 
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экономикалық интеграция туралы келісімге қол жеткізілді. Кейін 
Қырғызстан қосылып, көп үміт артқан біріңғай экономикалық 
аймақ құру жобалары кеңейе түсті, жұмысты іске асырушы 
мемлекетаралық органдар құрылды. 1994-1996 жылдар аралығын-
да 180 құжатқа қол қойылды. 1998 Тəжікстан қосылды, бірақ 
кейін интеграция сатысымен бұл мемлекеттер керісінше төмен 
түсе бастады. Интеграцияны экономикалық салада тереңдету 
шаралары Орталық Азия Экономикалық Қауымдастық шеңберінің 
өзінде-ақ айтарлықтай нəтиже берген жоқ. Бұл қауымдастық-
тың 2000 жылғы Душанбедегі саммитінде мүше-мемлекеттер
бес жылда сатылап экономикалық интеграцияға қол жеткізуге 
келісті, бірақ ешқандай пункт жүзеге аспады, себебі келісімдер 
жай ғана декларативті түрде болды. 2001 жылы құқықтық-шарт-
тық негізге жүргізілген ревизия бұл келісімдердің көбісінің жү-
зеге аспағанын көрсетті. 2001 жылы Ислам Каримовтың ұсы-
нысы – Орталық Азия Экономикалық форумын құру жүзеге аспа-
ды да, 2002 жылы Орталық Азия қауымдастық ұйымына айнал-
ды. Кейін, қауымдастық ұйымына Ресей қосылып, Қауымдастық 
ЕурАзЭҚ ішіне кіргізіліп, ұйымның оған мүше-мемлекеттер 
үшін, əсіресе саяси-экономикалық өмірінде айтарлықтай ма-
ңызды емес екенін  көрсетті.  

Бұл процестерді посткеңестік мемлекеттердің аймақтық 
бірыңғай саясат үшін өз егемендігінен айрылып қалу-қалмау 
қаупімен түсіндіруге болады. Аймақтық бірігу үлгісі ретінде көп 
сатыдан өткен Еуро Одақты көп қояды, сондықтан Орталық Азия 
интеграциясы сол сатылардың алғашқысында жатыр. 

Сол алғашқы жылдары Орта Азиялық интеграция жобала-
ры Еуро Одақ үлгісінде құрылды. Яғни, алдымен аймақтағы 
экономикалық өсім мен дамуды қамтамасыз ету мəселесі алға 
қойылды. Еуропалықтардың жолымен жүру үшін, орта азиялық 
еркін сауда аймағын құрып, кейін кедендік одақ құрып, соның 
негізінде ортақ нарық құрылса, экономикалық жəне валюталық 
одақ құру керек болды. Егер мұндай одақ құрылған жағдайда, 
орта азиялық өмір стандарттары орнығушы еді, ал мұндай 
платформаға негізделіп, Орта азия одағын құруға бір-ақ қадам 
қалушы еді. Оптимистер бұдан кейін Орта Азияның конституци-
ясы құрылушы еді деп айтар еді. 

Бірақ, тарих бізге басқа дамуды көрсетті. Алғашында Орта 
Азиялық Одақ құрылды, ол кейін Экономикалық қауымдастыққа  
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өзгертіліп, 2005 жылы тіптен жойылды деуге болады. Мұндай де-
градация қоғамда қолдау тапқан жоқ. Аймақтағы көптеген про-
блемалар осындай тарихи тəжірибеге итермеледі. Енді біз, яғни 
Орта Азия мемлекеттері алғашқы нүктеге қайта оралдық. 1991 
жылдан бері Орта-азиялық бес мемлекет ішкі жəне сыртқы са-
ясатын қалыптастырды, енді бірлесуге дайын уақыт келіп жетті 
деуге болады. Алдымен интеграцияға кері əсер етуші бірнеше 
факторларды жою міндеті тұр, бұл факторлардың ең негізгісі бұл 
– бес мемлекеттің əртүрлі экономикалық даму сатысында жа-
туы. Барлық бес мемлекет шикізат экспорттауға экономикасын 
негіздеген. Біршама алда келе жатқан Қазақстан біршама тиімді 
экономикалық реформалар жасады, Өзбекстан экономикасының 
модернизациясы баяу жүруде. Қырғызстан экономикасы тек қана 
сыртқы қаржыға сүйенеді. Тəжікстан мен Түркменстан жағдайы 
да сондай. Алайда  барлық мемлекеттерде шикізат көзінен басқа, 
бұрыннан аграрлық сала дамып келуде, сонда неге интеграцияға 
жақсы əсер етуші механизм – ортақ инфрақұрылымды осы 
барлығына таныс, тиімді аграрлық сектордан құрмасқа?  Сонда 
аймақтағы еңбек бөлінісі жүйесі қалыптасар еді.

Орта Азия интеграциясы туралы сөз қозғалғанда, барлық 
аймақтағы мемлекеттердің тарихи жəне мəдени ортақтығына 
сілтеме жасалады. Бірақ тарихқа үңілсек, бұл бес мемлекеттің 
ортақ тарихы тек КСРО құрамында болды, ал егемендігіне 
қол жеткізген мемлекеттер қайтадан бір орталыққа бағынудан 
əрине бас тартады. Сондықтан, интеграция мəселесіне келген-
де, ақпараттық фактордың өзі де маңызды, қайта-қайта тарихтың 
ортақтығына назар аудара бермеу керек. Жаһандану үрдісі жүріп 
жатқан уақытта аймақтық протекционистік ойларды алды-
мен ортаға қою керек, сондықтан интеграцияға деген позитивті 
көзқарасты БАҚ жүйесінде біршама өзгертулерді жасау арқылы 
жаңартуға болады. Қайталап интеграция аймақтық экономиканың 
дамуы үшін қажет екенін бұқараға жеткізу қажет.

Орталық Азия интеграциясының қолда бар механизмдер 
шеңберінде қалыптасу болашағы бар. Бұл, біріншіден ЕврАзЭҚ 
жəне екіншіден ШЫҰ. Бірақ ШЫҰ шеңберінде Пекиннің ортақ 
экономикалық зона құру ұсынысынан Орта Азия мемлекет бас-
шылары бірден бас тартқаны дұрыс шешім, себебі  Қытайдың 
жеңіл өнеркəсіп тауарлары орта-азиялық нарықты басып алған, 
ортақ экономикалық зона ашылған жағдайда, орта-азиялық 
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жеңіл өнеркəсіп бұйымдары бəсекелестікке төтеп бере алмау-
шы еді. Сонымен қатар бес мемлекеттер арасындағы екіжақты 
ынтымақтастық негізінде ортақ ынтымақтастық жүйесін құруға 
болады. 

Тағы бір кері əсер етуші фактор, бұл аймаққа деген басқа 
аймақтан шет факторлардың геосаяси мүдделері. Мүдделер 
əрине энергетикалық ресурстарға келіп тіреледі, жəне Орта Ази-
яда бірнеше сыртқы авторлардың əрекеттері тоғысады. Соның 
нəтижесінде аймақ мемлекеттеріне əр түрлі ұсыныстар беру 
арқылы, олардың сыртқы саясаты түрлі бағытқа үңілген. Ал бұл 
əрине интеграцияға пайда əкеле алмайды.

Сырдария, Амудария су-энергетикалық бассейндері төңіре-
гіндегі шешілмеген экологиялық проблемалар да процесті  артқа
тартуда. Əр мемлекеттің позицияларын түсінуге болады: өзен -
дердің бастауындағы территориядағы мемлекеттер – Қыр  ғыз-
стан мен Тəжікстан су ресурстарын энергетика көз дері
ретінде қарастырса, «төмендегі», яғни өзендердің төменгі ағы-
сындағы мемлекеттер – Қазақстан мен Өзбекстан иррагициондық 
мүдделерге бұл зақым келтіреді деп санайды, бірақ өркениетті 
ғасырда мұндай проблемаларды халықаралық құқыққа жəне 
өзара түсінушілікке негізделіп шешуге болады.  

ҚОРЫТЫНДЫ

2005 жылы Орта Азия мемлекеттер Одағы аймақтағы ин-
теграция жобасын тиімді модельі. Оның негізінде баяу эконо-
микалық реформалар жасау арқылы, бірыңғай əлеуметтік-эконо-
ми калық жүйеге келу жолы жатыр. Аймақ интеграциясы та-
рих көрсеткендей, Еуро Одақ тəжірибесінде, негізінде алдымен 
экономикалық интеграциядан бастау алу болашағы бар. Болашағы 
бар, бірақ алда тұрған барлық проблемаларды шешіп алып, кейін 
сатылап ортақ стратегия құру сəтіне жету керек.

Интеграциялық бірлестіктің болашағы бар екенін əр мем-
лекет үшін тиімділігінен көруге болады: біріншіден, ортақ 
экономикалық реформалар пргрессивті дамуға алып келеді жəне 
қауіптер алдында біріңғай құқықтық жүймен төтеп беру жеңілдеу 
болады; екіншіден, аймақтық лидерлікке ұмтылыс тенденцияла-
ры жойылады, барлығы тең дəрежеде дамымақ.
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1997 жылы ТМД Мемлекетаралық Кеңес отырысында
жарияланған «Қарапайым халыққа он қарапайым қадам» бағ-
дарламасында да интеграциялық бірлестік құруға бағытталған 
жол баяндалған, ол жалпы аймақ мемлекеттері арасындағы еңбек 
күші мен капиталдың жəне кедендік айналымға деген шектеулерді 
жоюға арналған. Осы бағдарламаның барлық пункттері келесі 5-8 
жылда жүзеге асса, заңсыз миграция мəселесін де шешуге болар 
еді. Батыстың үлгісінде электронды азаматтардың тіркеу жүйесін 
қалыптастырсақ, еңбек күшінің қозғалысы хаостық үрдіс болмай-
ды жəне интеграцияның əлеуметтік саладағы жағымды жақтарын 
көрсетер еді. 21 ғасырда Орта Азия аймағы əлемдік экономика 
жүйесінің энергоресурстар көзі жəне транзиттік аймақ ретіндегі 
маңызды тетігіне айналды, сондықтан жаһанды үрдістерде ерек-
шелігін жойып алмас үшін, бірлескен кедендік механизмдері бар 
аймақ құру керек те тиімді жағдай. Мемлекеттер шекарадағы 
қандай барьерлер қойса да, заңсыз миграция жүруде, демек 
қарапайым халық интеграцияны шартты түрде қалыптастыруға 
итермелеуде, сондықтан мұндай мəселелер аймақтық біріңғай 
ішкі саясат негізінде шешілу керек, яғни ортақ еңбек нарығын 
құру қажеттілігі туады. 

Еуро Одақ құрылғанда да ядросы Германия мен Франция 
болған еді, біздің жағдайда Қазақстан ядро болмақ жəне бұл - 
аймақтық лидерлік амбициялар емес, аймақтағы қауіпсіздік пен 
тұрақтылықты қамтамасыз етуге ұмтылыс. 
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Семинар сабағының жоспары

Семинар сабағын ашық сабақ түрінде өткізу. Əрбір студентке 
жеке карточкалармен, тапсырмалармен  жұмыс істету, сонымен 
қатар ребус, кроссвордтарды шешкізу.

 Мақсаты: Тақырыптың негізгі теориялық мəн-мəтінін 
қарастыра отырып, қаржы жүйесінің ерекшеліктерін анықтау.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

2. Өткен тақырып бойынша глоссарий құру;
3. Тақырып бойынша бақылау жұмысына дайындалу;
4. Қарастырып отырған Орта Азия елдерінің бірі бойын-

ша реферат жазу:

– «Қырғызстанның банк жүйесіне сипаттама» – тектері А-дан 
Д-ға дейінгі студенттерге

– «Қырғызстанның қаржы жүйесінің құрамы» – тектері Е-ден 
К-ға дейінгі студенттерге

– «Қырғызстанның қазіргі кезеңдегі қаржы саясаты» - тектері 
Л-дан П-ға дейінгі студенттерге

– «Тəжікстанның қазіргі кезеңдегі қаржы жүйесі: қаржы 
жүйесі буындары құрылымының ерекшеліктері» – тектері Р-дан 
У-ға дейінгі студенттерге
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Ф-тан Я-ға дейінгі студенттерге
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14-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
рына жауап беру:

1. Қырғызстан Республикасында қай жылы «Адамзатты тұрақ-
ты дамытудың ұлттық стратегиясы» қабылданды. 

а) 1997 жылы.  d) 1995 жылы.
в) 1998 жылы.  е) 1993 жылы.
с) 1996 жылы.

2. Реформадан кейінгі Қырғыз Республикасының əлеу меттік-
экономикалық дамуы неше кезеңнен тұрады.

а) 5.        в) 4.       с) 3.          d) 2.        е) 1.

3. Қырғыз Республикасында реформалау қай жылдан бастау 
алды?

а) 1992 жылдан бастап.  d) 1989 жылдан.
в) 1990 жылдан бастап.  е) 1993 жылдан басталды.
с) 1991 жылдан бастау алды.

4. Өзбекстан Республикасы қай жылы өз тəуелсіздігін алды?
а) 1995 жылы.  d) 1990 жылы.
в) 1993 жылы.  е) 1991 жылы.
с) 1992 жылы.

5. Өзбекстан Республикасы жылына 4 млн тоннаға дейін 
қандай өнім өндіру арқылы жəне сол өнімнің экспортеры ретінде 
əлемдік нарықтағы ірі өндірушілер қатарына кіреді.

а) бидай.  d) жеміс-жидек.
в) күріш.  е) арпа.
с) мақта.

6. «Тəжікстан Республикасының бюджет құрылымы мен бюд-
жет процесі туралы» заң қай жылы қабылданды.

а) 1996 жылы.  d) 1997 жылы.
в) 1995 жылы.  е) 1998 жылы.
с) 1994 жылы.

7. 1998 жылы Қаржы министрлігі мен Салық комитеті бірлесе 
даярлаған Тəжікстан Республикасының несі қабылданды. 

а) Қазынашылық туралы заң.
в) Мемлекеттік қаржылары туралы заң.
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с) Бюджет құрылымы туралы заң.
d) Салық заңы.
е) Салық кодексі.

8. Қай мемлекет1995 жылы өз-өзін тығырықтан шығару 
мақсатында сомони ұлттық валютасын  енгізді.

а) Қырғыз Республикасы.
в) Түркіменстан Республикасы.
с) Сауд Арабия Республикасы.
d) Тəжікстан Республикасы.
е) Өзбекстан Республикасы.

9. Өзбекстан Республикасының индустриясының негізгі сала-
лары 

а) Минералды шикі заттар, көмір, мұнай.
в) Əуе транспорты жəне машина жасау,егін өндіру.
с) Минералды шикі заттар, газ, машина жасау.
d) Көмір, мұнай, шикі заттар.
е) Газ, мұнай, энергетика мен əуе транспорты жəне машина 

жасау.

10. Реформадан кейінгі Қырғыз Республикасының əлеу меттік-
экономикалық дамуы  алғашқы кезеңі қай жылдар аралығы

а) 1990-1993 ж.ж. аралығы. d) 1991-1994 ж.ж. аралығы.
в) 1992-1994 ж.ж. аралығы. е) 1992-1995 ж.ж. аралығы.
с) 1992-1993 ж.ж. аралығы.

11. 1991 жылы  Ортаазиялық бес мемлекет қандай саясатын 
қалыптастырды

а) Ішкі жəне сыртқы саясат.     d) Фискалдық саясат.
в) Жанама жəне тік саясат.     е) Ақша саясаты.
с) Тікелей жəне жанама саясат.

12. 21 ғасырда Орта азия аймағы əлемдік экономика жүйесінің 
энергоресурстар көзі жəне транзиттік аймақ ретіндегі маңызды 
тетігіне айналды,

а) 17 ғасырда.  d) 20 ғасырда.
в) 18 ғасырда.  е) 21 ғасырда.
с) 19 ғасырда.
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13. 2008 жылы аймақ бірігу инициативасына қарсы позиция 
көрсеткен аймақ 

а) Ашхабад.  d) Ташкент.
в) Душанбе.  е) Астана.
с) Бішкек.

14. Алғашқы жылдары Орта Азиялық интеграция жобалары 
ненің үлгісінде құрылды.

а) ЕврАзЭҚ.  d) ШЫҰ.
в) КСРО.   е) ББҰ.
с) Еуро Одақ.

15. Барлық бес мемлекет не экспорттауға экономикасын 
негіздеген.

а) Мұнай.  d) Көмір.
в) Шикізат. е) Энергетика.
с) Газ.

16. Қырғыз Республикасымен ХВҚ арасындағы келісім қалай 
аталады

a) Песак b) Финсак      c) Еге d) Лафе      e) ESAF 1

17. Қырғызстанның ұлттық валютасы – сом қай жылы енгізілді
a) 1995 b) 1993         c) 1996        d) 1999          e) 1997

18. ПЕСАК – бұл Қырғызстанның  қандай бағдарламасы
a) білімді дамытуға арналған бағдарлама
b) шығынды мемлекеттік  кəсіпорындарды жою немесе қайта 

құру бағдарламасы
c) ауыл шаруашылық секторын дамыту бағдарламасы
d) инфляциямен күресу бағдарламасы
e) бюджеттік саясатты нығайту бағдарламасы

19. АПЕАК - бұл Қырғызстанның  қандай бағдарламасы
a) ауыл шаруашылық секторын дамыту бағдарламасы
b) шығынды мемлекеттік  кəсіпорындарды жою немесе қайта 

құру бағдарламасы
c) өнеркəсіп шаруашылық секторын дамыту бағдарламасы
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d) инфляциямен күресу бағдарламасы
e) бюджеттік саясатты нығайту бағдарламасы

20. ФинСАК - бұл Қырғызстанның  қандай бағдарламасы
a) білімді дамытуға арналған бағдарлама
b) шығынды мемлекеттік  кəсіпорындарды жою немесе қайта 

құру бағдарламасы
c) ауыл шаруашылық секторын дамыту бағдарламасы
d) инфляциямен күресу бағдарламасы
e) қаржы секторын қайта құру бағдарламасы

21. Өзбекстанда шағын жəне орта бизнеске қолдауды кім 
көрсетеді

a) Маслихат
b) халық
c) мемлекет
d) бизнес-қор, инвестициялық қорлар, бизнес инкубаторлар
e) мемлекеттің басшысы

22. Қай жылы Қырғыз Республикасында жекешелендіру сая-
саты алға қойылды

a) 2001 жылда  d) 1998 жылда
b) 2000 жылда  e) 1999 жылда
c) 1992 жылда

23. Қырғызстандағы əлеуметтік-экономикалық дамудың ал-
ғаш қы кезеңі қай жылдан басталды?

а) 1986 жыл;  б) 1992 жыл;
ə) 1996 жыл;  в) 1999 жыл;

24. Қырғыз Республикасының ХВҚ арасындағы келісім қалай 
аталады?

а) ПЕСАК;  б) ЕСАФ 1;
ə) ФинСАК; в) ЕМГЕК;

25. Қырғызстандағы жекешелендіру процесінің өзі неше 
кезеңде өткізілді?

а) екі кезең;
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ə) үш кезең ;
б) бір кезең;
в) болған жоқ;

26. Қырғызстанның ұлттық валютасы – сом қай жылы 
енгізілді?

а) 1993 жыл;
ə) 1990 жыл;
б) 1993 жыл;
в) дұрыс жауабы жок;

27. Қырғызстанның əлеуметтік-экономикалық дамуының 
екінші кезеңі қай жылдан бастау алады?

а) 1995 жыл;
ə) 1990 жыл;
б) 1993 жыл;
в) дұрыс жауабы жоқ;

28. ПЕСАК – бұл Қырғызстанның қандай бағдарламасы?
а) білімді дамытуға арналған бағдарламалар;
ə) шығынды мемлекеттік кəсіпорындарды жою немесе қайта 

құру бағдарламасы;
б) ауыл шаруашылық секторын дамыту бағдарламасы;
в) аталғанның бəрін қамтиды.
 
29. АПЕАК – бұл Қырғызстанның қандай бағдарламасы?
а) ауыл шаруашылық секторын дамыту бағдарламасы;
ə) шығынды кəсіпорындарды жою немесе қайта құру бағ-

дарламасы;
б) қаржы секторын қайта құру бағдарламасы;
в) дұрыс жауабы жоқ.

30. ФинСАК – бұл Қырғызстанның қандай бағдарламасы?
а) қаржы секторын қайта құру бағдарламасы;
ə) ауыл шаруашылық секторын дамыту бағдарламасы;
б) денсаулық сақтау бағдарламасы;
в) жекешелендіру бағдарламасы;

18–1540
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ОН БЕСІНШІ ТАҚЫРЫП
ƏЛЕМДЕГІ ДАМЫҒАН МЕМЛЕКЕТТЕРДІҢ ДАМУ

ТЕНДЕНЦИЯСЫ

Дəрістің мəн-мəтіні
Мақсаты: Əлемдік экономикасы дамыған мемлекеттердің 

қазіргі таңдағы жағдайлары мен болашақтағы дамуын қарастыру. 
Дамыған мемлекеттер қатарына Австралия, Австрия, Бельгия, 
Канада, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 
Италия, Жапония, Испания, Швейцария,  АҚШ, Ұлыбритания т.б. 
мемлекеттер жатады. 2008 жылғы əлемдік дағдарыстан кейінгі 
дамыған мемлекеттердің экономикалық жағдайы мен қаржылық 
жүйесі қарастырылған.

Дəріс жоспары:
1. Экономикасын дамыған мемлекеттердің қаржы жүйесі
2. Қазіргі таңдағы экономикасы дамыған мемлекеттердің  

жағдайына талдау.
3. Əлемдік даму банкінің экономикасы дамыған мемлекеттер-

ге берген бағасы.

Негізгі түсініктер: Экономикасы дамыған мемлекеттер, 
экономикасы дамушы мемлекеттер, мемлекеттік қаржы, ЖІӨ,  
кəсіпорындар қаржысы, экспорт жəне импорт, жаңа индустриял-
ды мемлекеттер, нарықтық шаруашылық модель, бюджет, ми-
нистр аралық комитет, прогрессивтік салық ставкасы,  «рейндік» 
капитал, қаржылық тұрақтылық, инфляция, левиридж, активтер, 
макроқаржылық тəуекелдер т.б.

Тақырыптың мазмұны. Біріккен Ұлттар Ұйымы экономика-
сы дамыған елдердің қатарына Еуропаның, Азияның, Африканың, 
Солтүстік Американың, Австралия мен Мұхиттық аралдардың 
шамамен 60 елін жатқызады. Олардың бəрінің экономикалық 
жəне əлеуметтік даму деңгейі жоғары жəне жан басына келетін 
жалпы ішкі өнім мөлшері де айтарлықтай айырмашылық жасай-
ды. Алайда, бұл елдер тобы іштей қарағанда əркелкі болып келеді 
жəне оның құрамынан төрт топты бөліп көрсетуге болады. 
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Олардың біріншісін «Батыс елдерінің үлкен жетілігі» құрайды, 
оған АҚШ, Жапония, ГФР, Франция, Ұлыбритания, Италия жəне 
Канада кіреді. Бұлар батыс дүниесінің ірі экономикалық жəне са-
яси іс-əрекетімен көзге түсетін жетекші елдері.

Əлем бойынша дамыған мемлекеттердің қатарына мына мем-
лекеттер жатады: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Кипр, 
Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Жапо-
ния, Испания, Швейцария,  АҚШ, Ұлыбритания т.б.

Германия. Германия мемлекетінің 1990 жылы батыс жəне 
шығыс бөлігінің қосылғанынан кейін Германия Еуропадағы 
ірі экономикалы мемлекетке айналды. Германия экономикасы 
дамыған елдердің алдыңғы қатарынан орын алады. Негізгі сала-
лары мəшине жасау, электр техникасы, металлургия, химия жəне 
фармацевтика өнеркəсібі, тағы басқа салалар ел экономикасының 
өркендеуіне қомақты үлес қосып келеді. Сонымен қатар, көлік 
инфрақұрылымы ерекше маңызға ие. Ірі 13 əуежай, 6,8 мың 
шақырымнан асатын ішкі су жолдары күндіз-түні жұмыс 
істейді. Бұған Солтүстік теңізіндегі Гамбург пен Бремен, Балтық 
теңізіндегі Киль, Любек жəне Росток теңіз порттары қосылады. 
Германияның сыртқы саудадағы əріптестеріне келсек, ең алдын-
да Франция тұр. Одан соң импорт бойынша Нидерланды, Италия, 
Ұлыбритания, АҚШ, ал экспорт бойынша Ұлыбритания, Ита-
лия, АҚШ жəне Нидерланды келеді. Германия БҰҰ мен ЕҚЫҰ-
ның жұмыстарына белсенді түрде қатысып жүр. Өз тараптары-
нан беделді бұл халықаралық ұйымдарға айтарлықтай қаржы 
жəне кадр ресурстарын бөліп отырады. Сондай-ақ, Германияның 
алдына қойған басым бағыттарының бірі – БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесіне мүше болу. Ал Германияның Орталық Азия елдеріне 
байланысты ұстанған саясаты айқын, ол – экономикалық са-
лаларда мүмкіндігіне қарай ынтымақтастық жасау. Əлем бой-
ынша ЖІӨ көлемінен 3 орындағы көшбасшы  болып табыла-
ды. Германия табиғи ресурстарға бай емес,  алайда көмір мен 
тұз өндіретінін айта кеткен жөн.  Германия үшін əлеуметтік-
нарықтық шаруашылық моделінде мемлекеттің рөлі көбінесе  
экономикалық  өсім  мен байлықтың  теңдей бөлінуі арасында 
айқындалады. Жүйенің  маңыздысы  мемлекеттің кəсіпкерлік 
қызметі болып табылады. Экономиканың келесі ерекшелігі бо-
лып «рейндік капитал» деп аталатын мемлекеттің банктік секто-
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ры көрсетілген. Банктер өндірістік компаниялардың акционерлері 
болып табылатындықтан кəсіпкерлік қызметтің  дамуында үлкен 
рөл атқарады. 

Италия. Италияның қаржы жүйесінің құрамына орталық 
үкіметтің бюджеті  жергілікті билік органдарының бюджеті, ар-
найы қорлар жəне мемлекеттік кəсіпорындардың  қаржысы 
кіреді. Қаржы жүйесінің ең үлкен бөлігі орталықтандырылған 
үкіметтің бюджеті саналады. Жергілікті бюджеттер мен əлеу-
меттік-қамтамасыздандыру институттарының бюджеттері мем-
ле кеттік бюджетке кірмейді. Италияда қаржылық жыл 1965 
жылға дейін 1 шілдеден 30 маусымға дейін болған, 1965 жыл-
дан бастап күнтізбелік жылмен сəйкес  келеді. Мемлекеттік 
бюджеттің жобасын қазынашылық министрлік жасап, үкіметтің 
қол қоюына жібереді, яғни министрлердің мақұлдауымен парла-
ментке жіберіледі. Парламент бюджет жобасына өзгертулер мен 
толықтырулар енгізуі мүмкін немесе  қайтарып жіберуі мүмкін. 
Италияның қазіргі таңдағы несиелік жүйесі XX ғасырдың 20-30 
жылдары қалыптаса бастады. Осы уақытта мемлекеттік банктер 
жекешелендіру процесінде болды. Италияның несие жүйесін 
министр аралық комитет басқарады. Комитет төрағасы болып 
қазынашылық министр сайланады, ал комтет мүшелері келесі 
министрлер: қоғамдық жұмыстар жөніндегі, сыртқы сауда, ауыл 
шаруашылығы, қаржы, бюджет жəне экономикалық бағдарламалау 
министрлері болып табылады. Италияның мемлекеттік табы-
сының ең маңызды көзі-жеке тұлғаларға салынатын жеке та-
быс салығы. Салық прогрессивті сипатқа ие жəне жеке тұлғамен 
есепті жылда алынған кешенді таза табысын ескереді. Бұл табыс 
меншікті жерден, капиталдан, кəсіпкерлік іс-əрекеттен, жалдан 
түседі немесе құралады. Меншікті жерден табыс жер учаскелері 
жəне құрылыстағы табыстардан құралады. Жер рентасының 
мөлшері кадасторлық инвесторлармен реттеледі. Иемденушінің 
қолдануындағы құрылыстарға салынатын салық мөлшері тариф 
негізінде бекітіледі. Жалға берілген құрылыстарға салық мөлшері 
келісімді жалмен ќамтылған жылдыќ жал төлемімен аныќталады. 

Оңтүстік Корея. Əлемде даму қарқыны жағынан жоғары 
мемлекеттерді «жаңа индустриялды мемлекеттер» деп атай-
ды, осы мемлекеттер қатарына Оңтүстік Корея мемлекеті жата-
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ды. Кореяда қаржы жүйесінің құрылуы мен дамуы мемлекеттік 
бақылауында болып табылады. Қаржы жүйесінің құрылымы:

Мемлекеттің бюджеті үкіметтің  барлық экономикалық жəне 
əлеуметтік шығыстарын кіріктіреді.Кореяның салық жүйесі
2 сек торға бөлінеді: ұлттық жəне жергілікті салықтар. Ұлттық 
салықтарға тікелей салықтар жатады, яғни табысқа салынатын 
салық, КТС, мұрагерлікке салық, ҚҚС, акциздер. Жергілікті 
салықтарға облыстар мен аудандардан алынатын салықтар жа-
тады, яғни, темекі өнімдеріне салықтар, жолдарды қолданғаны 
үшін салықтар, жолдарды жөндеуге салықтар.

2011 жылдың сəуір айына əлемдік қаржылық тұрақтылық 
деңгейі макроэкономикалық көрсеткіштер арқылы соңғы 6 айда 
жақсарған. Алайда  дамуды тежеу мүмкіндігі бар бірнеше фак-
торлар бар. Мемлекеттің  саясатына əсер ететін 2 түрлі көтерілу 
байқалуды (біріншісі шектеулі – дамыған экономикасы бар 
мемлекеттердегі,  екіншісі активті – дамушы мемлекеттердегі). 
Экономикасы дамыған мемлекеттерде дағдарыстан зардап шек-
кен үкімет жəне халықтың қазіргі таңда қарыздары əлі де жоғары, 
ал қаржылық кəсіпорындар мен жалпы экономикасы тəрізді əлі 
де қалпына келмеген. Нарықтары қалыптасып келе жатқан  мем-
лекеттер жоғары ішкі сұраныс жəне  капиталдың келуі салдары-
нан несиелендірудің өсуімен байланысты жаңа мəселедермен 
кездесуде. 

Экономикасы дамыған мемлекеттердің алдында эконо мика-
лық саясатта макроэкономикалық қолдауды жəне өтімділікті 
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қолдауды құрылымдық, қаржылық жүйені «қолдауға» қарағанда 
«тазарту»  сипатында  болу мақсаты тұр.  Дамушы мемлекеттер-
дің дамыған мемлекеттерге қарағанда портфельдік капиталдың 
келуімен байланысты өсу қарқыны жоғары. Бұл кейбір қаржылық 
нарықтарға əсер етеді жəне левиридждің өсуіне, активтерге деген 
бағаның тұрақсыздығына, инфляциялық қысымның пайда болу-
ына əсер етеді. Бұл мемлекеттерге макроқаржылық тəуекелдер -
дің өсуінен макроэкономикалық өсімді тоқтататын, қаржылық 
тұрақ сыздыққа əкелетін кейбір мəселелерге бақылау орнату 
қажет. Жақын арада ең өзекті мəселе болып еуро аймағындағы 
банктерді жəне тəуелсіз құрылымдарды қаржыландыру бола-
ды. Дамыған мемлекеттерде қаржыландыруға шығындар мен 
жинақталған мемлекеттік қарыздың жоғарлауы мемлекеттік 
пайыздық төлем дердің жоғарлауына алып келеді. Жапонияда 
қазіргі бюджеттің бағытталған мақсаты болып жер сілкінісінен 
кейінгі қайта құруларды қолдау, ал белгіленген мерзімде орта 
мерзімді мақсат тарға қайта оралу белгіленген. Дағдарыс уақы-
тында тəуекелдер жеке сектордан мемлекеттік секторға ауысса да 
дамыған мемлекеттерде əлі банктік жүйеге сенімсіздік байқалуда. 
АҚШ-та ипотека саласында мəселелер сақталып келуде, соған 
байланыс ты тұрғын үй нарығы банктік секторға қысым көрсетуде, 
яғни несиені қолдану мүмкіндігін тежеу арқылы. Банктік жүйесі 
ақсап қалған мемлекеттер банктерді қайта құрып, қайта капи-
талдандырып жəне əлсіз несиелік ұйымдарды жабуы керек. Осы 
ұзақ мерзімді қайта құруларсыз қаржыландыруға қатысты қысқа 
мерзімді қиындықтарды жеңу қиынға соғады. Қазіргі таңда 
АҚШ-та федералдық резервтік қормен кепілдендірілмеген дол-
ларлар басылып шығарылуды, бұл халықтың наразылығын кел-
тіруде. Соған байланысты Юта штатында алтын мен күмісті 
төлем валютасы ретінде қолдануға заң қабылданды.

Əлемдік банктің тұжырымдамасы бойынша  келесі 25 жыл-
да əлемдік экономиканың көшбасшылары дамушы мемлекеттер 
болады. Əлемдік банктің санауы бойынша  2030 жылға қарай 
дамушы мемлекеттердің көмегімен əлемдік ЖІӨ екі есеге дейін 
ұлғаяды.

2030 жылға қарай əлемдік ЖІӨ 35 трлн. доллардан 72 трлн.
долларға дейін өсетін болады. Дамушы мемлекеттер осы өсімнің 
38% құрайтын болады. Дамушы жəне кедей елдер əлемдік 
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ЖІӨ-дегі бөлігі 22%-дан 31%-ға өсетін болады. Дамушы 
мемлекеттердің əлемдік экономикаға қосатын үлесі өте маңызды 
болады. 

«Бөлек мемлекеттердің дамуы арасындағы айырмашылық 
азаятын  болады – Азия жəне Шығыс Еуропа мемлекеттері 
дамыған мемлекеттердің қатарына жақындайды»- деп Əлемдік 
Банктің экономикалық кеңесшісі баяндайды. Қытай,  Мекси-
ка,  Түркия мемлекеттеріндегі адам басына келетін ЖІӨ көлемі 
қазіргі таңдағы Испания мемлекетіндегі мөлшермен яғни, 15 мың 
долларға дейін жететін болады.  Əлемде кедей халық саны азаяды. 
Алайда əлем бойынша халық саны 6,5 млрд-тан 8 млрд-қа өседі. 
Орта класстағы халықтың өсуі өндірістің жəне сауданың дамуы-
на алып келеді. Əлемдік сауданың көлемі 2030 жылға қарай 3 есе-
ге артып 27 трлн. долларға дейін жетеді, ол ЖІӨ-нің 3/2 бөлігін 
құрайды. Goldman Sachs инвестбанкінің болжамы бойынша Бра-
зилия, Ресей, Үндістан, Қытай мемлекеттері 2035 жылға қарай 
дамыған Германия, Жапония, Англия, АҚШ сияқты мемлекеттер-
ден асып түсетін болады.

АҚШ. АҚШ өндірістік жəне экономикалық дамуда басқа 
елдерді басып озып, əлемдік экономикада көшбасшы бо-
лып табылады. Бұл əлемдегі ең үлкен өндірістік тауарлар мен 
қызметтер өндіруші. АҚШ-тың лидері БҰҰ-ның саммитінде 
мемлекеттік дамудың жаңа стратегиясын таныстырған бола-
тын.   Қазіргі уақытта АҚШ əлемдік көшбасшылықтан  бас тарта 
қоймайтыны анық, себебі əскери, технологиялық, экономикалық 
жəне қаржылық жағдайының бар болуы осыған дəлел. АҚШ-тың 
əлемдік көшбасшылыққа жету стратегиясы халықаралық инсти-
туттар арқылы болмақ яғни, БҰҰ, ЕО, ХВҚ, ДСҰ, НАФТА т.б. 
Американың салық жүйесі 200 жылдан бері дамып келеді жəне 
нарықтық қатынастардың əрістеуіне себепші болып келеді. 

Экономикасы дамыған елдерде (АҚШ, Жапония, Финлян-
дия) өнеркəсіп кəсіпорындары ҒЗТКЖ-ні өзін-өзі өтеу жəне өзін-
өзі қаржыландыру шартында жүзеге асырады жəне мемлекеттік 
шығыстардың үлесіне орта есеппен 30% келсе, өнеркəсіп 
кəсіпорындары ҒЗТКЖ-ға арналған барлық ұлттық шығыстың 
70%-на дейін игереді. Ғылымды қажетсінетін өнімдер үлесі 
мен ғылымға арналған шығыстар ІЖӨ-нің жалпы көлемінде 
экономиканың білімдерге негізделген негізгі көрсеткіштеріболып 
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табылады. Өткен онжылдықтың соңында экономикасы дамыған 
елдердің көбінде зерттеулер мен əзірлемелерге арналған ішкі 
шығындар үлесі орта есеппен алғанда ІЖӨ–нің жалпы көлемінде 
3,0 %-ті құрады (Швецияда – 3,8%; Финляндияда – 3,5%; Жапо-
нияда – 3,04%; Швейцарияда – 2,73%; АҚШ-та – 2,84%; Герма-
нияда – 2,44%, бұл ретте бұл шығыстардағы мемлекеттің үлесі 
орта есеппен 25–34%-ды құрады). Экономикасы дамыған елдерде 
адам басына шаққанда ҒЗТКЖ–ға арналған шығындар: АҚШ-та 
– 892, Швецияда – 875, Финляндияда – 726, Швейцарияда – 688, 
Исландияда – 613, Германияда – 580, Данияда – 541, Норвегияда 
– 479, Францияда – 478, Ресейде – 420 АҚШ долларын құрайды. 
ҒЗТКЖ-мен айналысатын бір адамға жұмсалатын шығыс: 
АҚШ-та – 123 299, Жапонияда – 113 886, Германияда – 154 234, 
Ұлыбританияда – 146 422 АҚШ долларын құрайды. Ғылымды 
қажетсінетін өнімдердің əлемдік нарығындағы көшбасшы ел-
дерде ІЖӨ-нің жалпы көлеміндегі ғылымға арналған шығыстар 
үлесі, оның ішінде салық салу жеңілдігі, кедендік төмен баж 
салығы, бюджеттік қолдау көрсету, инвестицияларды ынталан-
дыру, ғылыми жабдықтар лизингі сияқты экономикалық тетіктер 
қолдану жолымен қатаң бақыланады. Əлемдік нарықтағы Ресейдің 
ғылымды қажетсінетін өнімдер үлесі 0,3–0,5, Еуропалық Одақ 
елдері – 35, АҚШ – 25, Жапония – 11, Сингапур – 7, Оңтүстік Ко-
рея – 4, Қытай – 2 %-ды құрайды. Дамыған елдердің тəжірибесі 
көрсеткендей, жаңа білімдері немесе шешімдері бар жаңа неме-
се жетілдірілген технологиялар, өнімдер, жабдықтар үлесіне ІЖӨ 
өсімінің 70-дан 85%-ға дейін келеді.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Əлем бойынша дамыған мемлекеттердің қатарына мына 
мемлекеттер жатады: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, 
Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, 
Жапония, Испания, Швейцария,  АҚШ, Ұлыбритания т.б.

2. Германия Еуропадағы ірі экономикалы мемлекетке айнал-
ды. Германия экономикасы дамыған елдердің алдыңғы қатарынан 
орын алады. Негізгі салалары мəшине жасау, электр техникасы, ме-
таллургия, химия жəне фармацевтика өнеркəсібі, тағы басқа сала-
лар ел экономикасының өркендеуіне қомақты үлес қосып келеді. 
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Германия үшін əлеуметтік – нарықтық шаруашылық моделінде 
мемлекеттің рөлі көбінесе  экономикалық  өсім  мен байлықтың  
теңдей бөлінуі арасында айқындалады. Жүйенің маңыздысы
мемлекеттің кəсіпкерлік қызметі болып табылады. Экономиканың 
келесі ерекшелігі болып «рейндік капитал» деп аталатын мем-
лекеттің банктік секторы көрсетілген. Банктер өндірістік компа-
ниялардың акционерлері болып табылатындықтан кəсіп керлік 
қызметтің  дамуында үлкен рөл атқарады. 

3. Италияның қаржы жүйесінің құрамына орталық үкіметтің 
бюджеті жергілікті билік органдарының бюджеті, арнайы қор-
лар жəне мемлекеттік кəсіпорындардың  қаржысы кіреді. Қаржы 
жүйесінің ең үлкен бөлігі орталықтандырылған үкіметтің бюд-
жеті саналады. Жергілікті бюджеттер мен əлеуметтік қамта-
масыздандыру институттарының бюджеттері мемлекеттік бюд-
жетке кірмейді. Италияның қазіргі таңдағы несиелік жүйесі 
XX ғасырдың 20-30 жылдары қалыптаса бастады. Осы уақытта 
мемлекеттік банктер жекешелендіру процесінде болды. Ита-
лияның несие жүйесін министр аралық комитет басқарады. Ко-
митет төрағасы болып қазынашылық министр сайланады, ал ко-
митет мүшелері келесі министрлер: қоғамдық жұмыстар жөнін-
дегі, сыртқы сауда, ауыл шаруашылығы, қаржы, бюджет жəне 
экономикалық бағдарламалау министрлері болып табылады. 
Италияның мемлекеттік табысының ең маңызды көзі – жеке 
тұлғаларға салынатын жеке табыс салығы. Салық прогрессивті 
сипатқа ие жəне жеке тұлғамен есепті жылда алынған кешенді 
таза табысын ескереді.

4. Əлемде даму қарқыны жағынан жоғары мемлекеттерді 
«жаңа индустриялды мемлекеттер» деп атайды, осы мемлекет-
тер қатарына Оңтүстік Корея мемлекеті жатады. Кореяда қаржы 
жүйесінің құрылуы мен дамуы мемлекеттік бақылауында болып 
табылады. 

Мемлекеттің бюджеті үкіметтің  барлық экономикалық жəне 
əлеуметтік шығыстарын кіріктіреді. Кореяның салық жүйесі 
2 сек торға бөлінеді: ұлттық жəне жергілікті салықтар.

5.Əлемдік банктің тұжырымдамасы бойынша  келесі 25 жыл-
да əлемдік экономиканың көшбасшылары болып дамушы мем-
лекеттер болады. Əлемдік банктің санауы бойынша  2030 жылға 
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қарай дамушы мемлекеттердің көмегімен əлемдік ЖІӨ екі есеге 
дейін ұлғаяды. 2030 жылға қарай əлемдік ЖІӨ 35 трлн. доллар-
дан 72 трлн. долларға дейін өсетін болады. Дамушы мемлекеттер 
осы өсімнің 38% құрайтын болады. Дамушы жəне кедей елдер 
əлемдік ЖІӨ-дегі бөлігі 22%-дан 31%-ға өсетін болады. Дамушы 
мемлекеттердің əлемдік экономикаға қосатын үлесі өте маңызды 
болады. Сонымен, қорытындылай келе, экономиканың қалыпты 
қызмет ету жағдайында да мұндай қаржы саясатын қолдану кері 
нəтижелерге алып келді: өндіріс тиімділігінің азаюы, əлеуметтік 
саланың құлдырауы мемлекет беделінің тез түсіп кетуі, т.б.

Ұсынылатын əдебиеттер тізімі

1. Берстенбаева Р.К Организация государственных финансов в от-
дельных развитых странах-Алматы.,Институт развития Казахстана, 
2001г.

2. Ильясов К.К., Мельников В.Д. Финансы. Учебник для экономиче-
ских специальностей вузов. Алматы, 2001г.

3. Мировая экономика и международные отношения 2002г,. №11
4. http://uchebnik.kz/
5. http://fi nis.rsue.ru
6. WWW.WIKEPEDIA.RU
7 http://www.management.com.ua/fi nance/
8. Закон «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Респуб-

лике» от 29.07.97.
9. Бюллетень НБКР. 2000-2003. №12.
10. «Банковский вестник КР» №12 2001 г. / «Некоторые проблемы 

банковского сектора»
11. Касымов Ж. Стратегические и структурные реформы в банков-

ской системе Кыргызской Республики // Экономика. Банки. Бизнес. 
2004. №5(57).

12. Никитин С. Косвенные налоги: опыт развитых стран //Мировая 
экономика и международные отношения. - 1999. - № 2. - С. 56-59.

13. Никитин С. Налог на личные доходы: опыт развитых стран /
С. Никитин, М. Степанова, А. Никитин // Мировая экономика и между-
народные отношения. - 2001. —№ 7. - С. 16-22.

14. Козырин А.Н. Правовое регулирование налогообложения в зару-
бежных странах // Финансы. - 2003. - № 5. - С. 24-29



275

Семинар сабағының жоспары

Семинар сабағында ауызша жауап беру, дискуссия, сұрақ-
жауап жəне т.б. ұйымдастыру əдістері арқылы жүргізуі тиіс.

Мақсаты: Қазіргі таңдағы экономикасы дамыған мемле-
кеттердің  жағдайын талдау. Ол үшін семинар сабағында тақырып 
бойынша мынадай сұрақтардың мəнін ашу керек:

1. Дамыған елдердің қаржы жүйесінің буындарына сипат тама.
2. Мемлекеттік кəсіпорындарының қаржыларының орны мен 

рөлі.
3. Салық жүйелерінің ерекшеліктері.
4.  Дамыған елдердің мемлекет қаржыларының ерекшеліктері.
5. Мемлекеттік бюджеттердің мəні жəне мағынасы, оның 

құры лымына сипаттама.
6. Қазірігі тандағы дамыған елдердің қаржы жүйесіндегі проб-

лемалар.

СОӨЖ жəне СӨЖ ТАПСЫРМАЛАРЫ:

1. Дəріс материалдарын оқып үйрену жəне өзін-өзі тексеру 
сұрақтарына жауап беру;

2. Дайындық үшін арналған сұрақтар бойынша бақылауға 
дайындалу;

3. Əлемдегі дамыған мемлекеттердің экономикалық жағ-
дайы туралы эссе дайындау.

15-тақырып бойынша тест тапсырмаларының сұрақта-
рына жауап беру:

1. Дамыған мемлекеттер қатарына жатады:
a) АҚШ, Сингапур, Индия
b) Англия, Бразилия, АҚШ
c) Индия, Италия, Оңтүстік Корея
d) АҚШ, Канада, Англия
e) барлық жауап дұрыс

2. БҰҰ қай мемлекеттерді экономикасы дамыған мемлекет-
терге жатқызады?

a. Еуропаның, Азияның
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b. Солтүстік Америка, Австралияның
c. Азия жəне Австралияның
d. Еуропаның жəне Африканың
e. барлық жауап дұрыс

3. Қай жылы Германияның батыс жəне шығыс бөліктері 
қосылды?

a) 1996        b) 1998        c) 1990        d) 1989         e) 1995

4. Германияның Орталық Азия елдеріне байланысты ұстанған 
саясаты қандай?

a) қорғаныс саласында ынтымақтастық жасау
b) инвестициялық капиталды орналастыру мəселесін 

оңтайландыру
c) саяси қатынастарды барынша жақындату
d) экономикалық салаларда мүмкіндігіне қарай ынтымақ тас-

тық жасау
e) дұрыс жауап жоқ

5. Италияның қаржы жүйесінің құрамына кіреді?
a) жергілікті билік органдарының бюджеті, арнайы қорлар 

жəне мемлекеттік кəсіпорындардың  қаржысы кіреді
b) арнайы қорлар жəне мемлекеттік кəсіпорындардың  қар -

жы сы кіреді
c) орталық үкіметтің бюджеті, жергілікті билік органдарының 

бюджеті, арнайы қорлар жəне мемлекеттік кəсіпорындардың  
қаржысы кіреді

d) орталық үкіметтің бюджеті, арнайы қорлар жəне мемле-
кеттік кəсіпорындардың  қаржысы кіреді

e) дұрыс жауап жоқ

6. Дамушы мемлекеттердің дамыған мемлекеттерге қарағанда 
өсу қарқыны неге байланысты жоғары?

a) дамушы мемлекеттердің өсу қарқыны жоғары емес
b) портфельдік капиталдың келуімен байланысты
c) билікке байланысты
d) экономикалық тұрақтылыққа байланысты
e) барлық жауап дұрыс
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7. Əлемдік сауданың көлемі 2030 жылға қарай неше  есеге ар-
тады?

a) 5 есе  d) 3 есе
b) 2 есе  e) бірқалыпты болады
c) артпайды

8. Экономикасы дамыған елдерде адам басына шаққанда 
ҒЗТКЖ-ға арналған шығындар қай мемлекетте жоғары?

a) Канада  d) АҚШ
b) Швеция  e) Австрия
c) Италия

9. Sachs инвестбанкінің болжамы бойынша қай мемлекеттер 
2035 жылға қарай дамыған Германия, Жапония, Англия, АҚШ 
сияқты мемлекеттерден асып түсетін болады.

a) Үндістан, Қытай, Малайзия
b) Қытай, Ресей, Аргентина, Түркия
c) Түркия, Үндістан, Бразилия
d) Аргентина, Ресей, Түркия, Қытай
e) Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай

10. Жапонияда қазіргі бюджеттің бағытталған мақсаты бо-
лып?

a) мемлекеттік мекемелерді қолдау
b) мемлекеттік емес мекемелерді қолдау
c) жер сілкінісінен кейінгі қайта құруларды қолдау
d) бюджеттің тапшылығын қолдау
e) дұрыс жауап жоқ

11. Бюджеттiк мерзiмдi құрайды... 
a) қаржы жылы; 
b) жарты жылдық; 
c) ай; 
d) 1 тоқсан

12. РФда жұмыс iстемейдi... 
a) Зейнетақы қоры; 
b) Міндетті медициналық сақтандыру қоры; 
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c) Əлеуметтiк сақтандыру қоры; 
d) Бюджеттен тыс құрылыс қоры

13. Үй Шаруашылықтардың жалпы табысына қосылмайды… 
a) ақшалай табысы; 
b) жиналған жинақтар; 
c) əлеуметтiк трансферттер; 
d) кəсiпорындардың сыйлықтары.

14. Мемлекеттiк бюджет __________  қаржы жоспар болып 
табылады. 

a) шамаланған;   c) нұсқаушы; 
b) болжам;   d) децентрализацияланған.

15. Мемлекет қарызшы ретiнде болады... 
a) мемлекеттiк бағалы қағаздардың шығарылғанда; 
b) шет мемлекеттерге (заемдер ) кредиттер бергенде; 
c) мемлекеттiк мiндеттемелерде үшiншi тараптардың қарыз-

дары қайта ресiмдеу кезінде; 
d) халықаралық ұйымдарға (заемдер ) кредиттер бергенде.

16. Мемлекеттiк бюджеттен тыс қор болып табылады... 
a) Əлеуметтiк сақтандыру қор; 
b) Мемлекеттік тұрғындарды жұмыспен қамту қоры;  
c) Мемлекеттiк  қылмыспен күресу қоры; 
d) Жол қоры

17. Бюджеттiң табыстары бөлінедi… 
a) бюджеттiк жəне бюджеттен тыс; 
b) iргелi(капиталды) жəне ағымдағы; 
c) салықтық жəне салықтық емесi; 
d) функционалдық, экономикалық жəне мекемелiгi

18. бюджеттiк аралық қатынастардың ұйымдастырылуына  
______ бюджеттiң функциясы жауап бередi. 

a) таратушы;   c) бақылаушы; 
b) реттеуші;   d) жинақтағыш
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19. Бюджет жүйесiнiң қағидаларына мына қағидалар жатады. 
a) құпиялылық;   c) сенім; 
b) профессионализм;  d) теңгерімділік.

20. Қаржы бақылауының əдiстерiне жатады. 
a) баланс;    c) тексеру; 
b) норматив;   d) үлгi.

21. Қаржы саясаттың құралдарына жатпайды. 
a) салықтар; 
b) инфляция; 
c) бюджеттiк қаржы бөлулер; 
d) мемлекеттiк қарыз.

22. Қаржы тетiктерiне жатады.
a) проценттi ставкалар; 
b) дивидендтер; 
c) амортизация; 
d) салық мөлшерлемесi жəне түрлері.

23. Мемлекеттiк қаржы ресурстарының көздерiне жатпайды. 
a) салықтар; 
b) шаруашылық субъектілерінің бөлiнбеген пайдасы; 
c) бюджеттен тыс қорлардағы шығарылымдар;
d) Халықаралық валюталық қордың қарыздары.

24. Жанама салықтарға жатады.
a) акциздер; 
b) ұйымдардың мүлiк салығы; 
c) ұйымдардың пайда салығы; 
d) жеке тұлғалардың табыстарына салығы.

25. Жергiлiктi салықтарға жатады. 
a) жеке тұлғалардың мүлiк салығы; 
b) ұйымдардың пайдаға салығы; 
c) ұйымдардың мүлiк салығы; 
d) көлiк салығы.
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