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КІРІСПЕ

«Қаржы» курсы экономикалык пэндер жүйесінде маңызды 
орын алады жэне экономикалық ғылымның маңызды кңммдас 
белігінің бірі -  қаржы туралы ғылымның ерекшелегі зерделене- 
тін базалық оқу пэні болып табылады. Ол каржы туралы гылым- 
ның теориялық кағидасын да, шаруашылык үдерістерінде кате- 
горияны пайдаланудың практикалық аспекгілерін де кіріктіреді.

Қаржы туралы ғылым экономикалық теорияның (саяси эконо- 
мияныд) негіздеріне сүйенеді, тауар - акшалай қатынастар, қар- 
жылық ресурстардың басты көзі болып табылатын ұлттық табыс 
туралы жэне мемлекеттің табиғаты мен функциялары туралы 
ілімге негізделеді.

Түжырымдамалық негізде аталмыш курс экономикалық 
теорияньщ критерийлері мен кағидатгарына негізделген жэне қа- 
тынастардың айрықшалықты сферасында -  қаржылық қатынас- 
тарда оның жалғасы, нактылануы болып табылады. Ғылымның 
бүл бөлігінің обьекгі қаржылық ресурстар -  ақшалай табыстар- 
дың, корланымдар мен қорлардың элуетті көздері, сондай-ақ кар- 
жылык нысандарда іске асырылғандары болып саналады.

Қаржы субьектілері аталған қатынастардыц қатысушылары
-  қызметтің сан алуан түрлері, меншік нысандары, басқару дең- 
гейлері болып көрінетін экономикалық агенттер: шаруашылық, 
коммерциялык, мемлекетгік, қоғамдық жэне езге қурылымдар, 
органдар, мекемелер, үй шаруашылықтары болып табылады.

Курста қаржыньщ табиғаты мен функцияларының мәселелері, 
олардын басқа экономикалық категориялармен өзара іс - эрекеті, 
шаруашылык өмірдегі көрінісінің ерекшеліктері қисынға сәйкес 
дэйекті түрде қаралады, каржылғ.гк катынастарды ұііымдастыру- 
дың нысандары мен әдістері арқылы іс - эрекет механизмі, кар- 
жыны рыноктык экономиканы реттеуде пайдалану мумкіндіктері 
көрсетілген. Қаржыны зерделеудің маңызды жагы оған кіретін 
косалқы категорияларды, жүйелерді, ұғымдарды, олардың қаржы 
жэне баска экономикалык - әлеуметтік жүйелердегі іс-эрекетінің 
кагидаттарымен өзара байланысьтн анықтау, топтастыру жэне 
сыныптау болып табылады. Бүган мыналар кіреді: табыстар, са- 
лықгар, қорлар, шығыстар, резервтер, мемлекеттік бюджет, мем- 
лекеттік кредит, мемлекеттік борыш, сақтандьфу, функциялық 
жүйелер -  қаржылық жоспарлау мен болжау, бақылау, каржылық 
катынастарды құктлқтык камтамасыз ету, қаржы рыногы. Курста

3



эр түрлі шаруашылық жүргізуші субъектілердін бастапқы буын- 
дарындағы және сыртқы экономикалық байланыстар сферасын- 
дағы каржының іс - эрекетінің өзіндік ерекшеліктеріне айтарлық- 
тай орын берілген.

«Каржы» -  арнаулы пэн және қаржылык, қатынастардын 
теориясын зерделейтін бүл курстың максаты -  каржылык кате- 
шрияларды, ұғы.чдарды, термивдерді ^ғып алуда, олардың сы- 
ныптамасын, әлеуметгік - экономикалық үдерістердегі маңызы 
мен орнын біліп алуда студенттердің теориялық жэне практика- 
лык жағынан эзірлігін қамтамасыз ету; каржыны ұйымдастыру 
нысандарының өзара байланысы мен өзара іс-эрекетін жэне оны 
қоғамның элсуметтік - экономикалык дамуының нақгылы жағ- 
дайларында қолданудың эдістерін түсінуге кол жеткізу. Сөйхіп 
каржының табиғатын, онын жүмыс істеу ерекшелікгерін, қоғам- 
дық өндірісті тиімді дамытуда қаржылық категория механизмі- 
нің мүмкіндікгерін танып білу тек қаржы жүйесі үшін ғана емес, 
сонымен бірге экономиканың басқа салалары үшін де білікгі ма- 
мандар даярлау кезінде аса маңызды кажетгік болып табьшады.

Қаржыны зерделегенде теория мен практиканың, тарихи жэне 
қисындық тәсілдемелердің бірлігін сақгау қағидалы түрде қажет 
болуы тиіс.

Курсты зерделеу эконономика мен қаржыда рыноктық бастау- 
ды қолдану женіндегі қолданыстағы шаруашылық пракіиканы 
белсенді пайдалануды кажет шамалайды. Сондықган қаржылық 
катынастар дамуының жинакталған тәжірибиесін және олардың 
каржыларға ықпалын талдап және қорытындылай отырып, ры- 
ноктық экономика дамуының больш жатқан үдерісіне үнемі көңіл 
бөліп отыру қажет.

Экономиканың, қаржылардын жаһандануы үлттық шаруашы- 
лық жүйелердін, бірігуі жағдайларында қаржыларды үйымдасты- 
рудың элемдік тәжірибиесін зерделеу маңызды қажеттік бола бас- 
тайды. Рыноктық дамыған елдерде пайдаланылған критерийлер, 
нысандар, әдістер, үдерістер қазақстандык практикаға бейімделуі 
тиіс. Бүл ушін оларды теориялық түрде кайта ойлап, рыноктык 
экономиканың ұлттық моделіне кіріктіру қажет.

«Қаржы» пәні кіріспелік, бейіндік пэндерді зерделеудің ал- 
дын алатын курс болып табылады және «Мемлекетгік бюджет», 
«Салықгар және салык салу», «Корпоративтік каржылар», «Қар- 
жылық менеджмент», «Қаржы күкыгы», «Сақгандыру», «Қаржы- 
лық бақылау жәнс аудит» сияқты арнаулы оқу пәндерімен тығыз
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байланысты. Сондыктан бұл пэнді ойдағыдай меңгеру аяған бі- 
лімді каржьшық жұмысгың пракгикасында қолдануға мүмкіндік 
береді жэне жоғарыда аталған арнаулы пэндерді тез игеріп кетуді 
жеңілдетеді.

Қаржы туралы ғылымды танып білудің негізгі адісі -  диалек- 
тикалык - тарихи эдіс пайдаланылады. Құбылыстар, үдерістер, 
фактілер өзара байланыста, өзара іс - эрекетте, үнемі қозғалыс- 
та жэне дамуда каралып талкыланады; тарихи тәсілдеме өткен 
тэжірибені, қордаланған білімдерді, каржылық қатынастардың 
тексерілген, тұрактанған нысандары мен әдістерін есепке алу- 
ды ұйғарады. Ақиқатгьщ критерийі -  қоғамдық практика екені 
жүртка мэлім. Тап практикада теориялық сызбалардыц, тркы- 
рымдамалардьщ негізділігі тексеріледі. Сондықтан нақтылықка 
сүйену, обьективті критерийлерді пайдалану экономикапык ғы- 
лымдардың, соның ішінде қаржы туралы ғылымның да түйінде- 
рінің маңызды шарты болып табылады. Оқулықтың ғылыми ап- 
паратында ғылыми танып білудің ортак эдістері пайдаланылады: 
теориялық зерттелім әдістері (абстркттіліктен нақтылыкка шығу 
жэне кері қозғалыс), эмпирикалык эдіс (қадағалау, салыстыру, өл- 
шеу), эмпирикалық , сондай-ақ теориялық тэсілдемелер пайда- 
ланьшатын эдістер (абстакциялау, талдау жэне синтез,индукция 
мен дедукция жэне баскалары). Қаржылық операциялар мен үде- 
рістер ауқымының өлшеуіштері болып табылатын статистикалык 
жэне басқа цифрлық мэліметтер қолданылады.

«Қаржы» курсының қүрылымы, оның такырыптары мен сұ- 
рақгарын қарау дэйектілігі каржы теориясы туралы ғылымның 
мазмүнымен жэне онын міндеттері мен айкындалатыны белгілі. 
Осыған байланысты оқулықгың мазмұнын оның алты болімнен 
жиырма үш тараудан іүратын материалдары күрайды.

Оқулык кафедраның «Қаржы» пәнінін, Оқу- эдістемелік кеше- 
ні негізінде эзірленді жэне оның кұрылымы «Қаржы» мамандығы 
бойынша білім берудің мемлекеттік стандартгары мен оқытудын 
кредиггік технология талаптарына жауап береді. Пэнді зерделеу 
кезінде қаржылык жэне экономикалық категориялардьщ, жүйе- 
лердің озара байланысын көрнекі ету үшін сыныптамаларды, 
күрылымдарды, жай- куйлерді, үдерістерді жэне басқа элемент- 
терді кабылдауды женілдету үшін қүрылымдық- қисындық сыз- 
баларға едәуір орын берілді.

Кішірейтілген шрифтпен окулыктың косымша материалы бе- 
лектелінген. Негізгі тұжырымдаулар, терминдер, сыныптамалар

5



жане зерделеуге қажетгі баска параметрлер курсивпен бөлекте- 
лінген. Оқулық мэтінінің мұндай дэйектелімі кезінде оны бака
лавриат пен магистраіурада окитындар ушін пайдалану ыңғайлы 
болады.

Оқулық тақырыптарының материалдарын ойдағыдай игеру 
және өзін-өзі тексеру максатымен эрбір тараудың соңынан бақы- 
лау сурақгарының тізбесі беріліп отыр.

Терминологиялык-түсіндірме сөздікхе каржы және каржы 
жүйесі бойынша зақцар мен заңнамалық актілерде колданыла- 
тын негізгі ұғымдар мен терминдер келтірілген және косарлану- 
ды болдырмау максаттарында олар оқулыктың мәііні мен сілте- 
мелерде қайталанбайды.

Оқулықта 2009 жылғы маусымның 1-не дейінгі қаржы - кре
дит мәселелеріне қатысты негізгі зандар мен заңнамалық акгілер 
қамтьшған.
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1-БӨЛІМ. ҚАРЖЫ ЖЭНЕ ОНЫ 
БАСҚАРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

1-тарау. Қоғамдық ̂ дайы өндірістегі 
каржы жэне қаржы жүйесі

1.1. Қүидық категория ретіндегі каржының үғымм, 
мәні және қажеттігі

Қаржы («колма-кол ақша», «табыс» үгымын білдіретін ор
та ғасырдағы латын тілінің «financia» сөзінен пайда болган 
француздың «finance» сөзінен шыккан) -  тауар-ақшалай ка- 
тынастармен жэне мемлекеттің өмір сүруімен байланысты 
тарихи қалыптасқан аса маңызды экономикалық категория- 
лардың бірі. Ол натуралдық шаруашылықтан жүйелі тауар- 
ақшалай айырбасқа көшу жағдайында пайда болып, дамыды 
жэне мемлекеттің қаржылық ресурстарға қажеттіліктерімен 
тығыз байланысты болды.

Қаржы ақша негізінде, ақша көмегімен іс-эрекет ететіңдіктен 
акша, ақшалай қаражаттар, ақшалай операциялар ретінде кең 
мағынада «қаржы» үгымын кабыдцау күнделікті түрмыс практика- 
сында, публицистикада кең таралды. Бірак ақша -  тарихи категория, 
ол озінің дамуында ар түрлі трансформацияларға -  карапайым ны- 
сандардан күрделі, кэміл, қазіргі түрленімдерге ұіітырады. Бұл даму- 
да оған қаржы да жататын ақша жаңа сапалы нысандарға ие болды.

Бүгінде «каржы» терминін күндслікті қолданысқа енгізген авторды атау 
қиын. Бұл термітнің автарлығын 1577 жнлы «Республика туралы алты кі- 
тап» деген жұмысын бастырып шыгарган француз ғалымы Ж. Боденге жа- 
зып коюға болады.

Қаржы туралы жұмыстың («Афин республикасының кірістері тура
лы») алгашқы авторы Ксенофонт (б.э.д. 430-365 жас.) болды.

Аристотельдін (б.э.д. 384-322 жж.) кэржы саласындағы казкдрасы онын 
«Афиннің мемлекеітік құрылысы» аггы жүмысыкда баяңдалған.

Қаржының моні, оның даму заңдылықгары, тауар-акшалай қа- 
тынастарды қамту сферасы мен қоғамдық үдайы ендіріс үдері- 
сіндегі релі қоғамның экономикалық қүрылысымен, мемлекеттің 
табиғатымен жэне функцияларымен айқындалады.
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Құндық катсгорюшардың жүйесінде каржы белгілі орын ала- 
ды жәнс өзінің ішкі ерекшеліктерімен, сонымен бірге ұдайы ән- 
дірістегі өзгешілік рөлімен айшықталады. Қаржының ақшллай 
сипаты оны жүзеге асырудың нысанын және оньщ күндық эконо- 
микалық категорияға қатыстылығын баса керсетеді.

Экономикалық зандармен анықтапған өндірістік қатыпастар 
штегоримар арқылы білііюді.Экономикалық категориялар-Ъцл. 
эко н о м и к ал ы қ  омірдіи белгілі бір жағын сипаттайтын жэне абс- 
трактты, жалпылама түрде көрінетін біртекгі экономикалык ка- 
тынастардың түлғалануы.

Қаржы экономикалық категория ретінде экономикалық зан- 
дардың (құн заңының, сұраным мен ұсыным заныныц, қажетті- 
лікгердің жоғарылау заңының, өндірістік қатынастардың өндір- 
гіштік күштердің сипаты мен даму деңгейіне сэйкестік заңының, 
уақытты үнемдеу заңының) іс-эрекетіне негізделеді.

Қаржы мемлекеттің, заңи жэне жеке тұлғалардьщ арасында, 
жекелеген мемлекетгер арасында ақшалай корларды қалыптас- 
тыру, бөлу жэне пайдалану жайында пайда болатын ақшалай қа- 
тынастардьщ жүйесі болып табылады. Басқа сөзбен айтқанда, 
ерекше қорлар аркылы іске асырылатын ақшалай катынастар -  
бұл қаржылық катьшастар.

Қаржьшы экономикалық категориялардьщ қатарынан бәліп 
алу үшін қаржы құбылысын қараудан оныц мәніп -  оның бол- 
мысынын. барлық сан алуан нысандарыньщ бірлігінде көрінетін 
предметінің іиті мазмріын зертгеуге көшу кажет. Бұл ретте зерт- 
теу предмегінің бейнесі оның сырткы жэне ішкі қасиетгерінің 
өзара байланысында елестелуі мүмкін.

Қаржының ақщалай сипаты оны жүзеге асырудың нысанын 
жэне оның қүндық экономикалық категорияларға катыстылығын 
баса көрсетеді.

Қоғамдық қатынастардың иерархиясында аңиіалай катынас
тар экономикалъщ қатынастарға жатады, ал бул қатынастар өз ке- 
зегінде қоғамдық катынастар жүйесінін айқындаушы бөлігі — өн- 
дірістік катынастарға кіріктіріледі (1.1 сызбаны қараңыз). Бүдан 
қаржылық. цатыиастар -  өндірістік қатынастардың бір бөлігі, 
яғни базистік қатыпастар болып табылады деуге болады.

Қоғамда адамдардың, олардың топтарының (ркымдарынын) 
қызметі кдтынастарда, яғни белгілі бір мүдделердің негізіндсгі 
өзара байланыстарда, тиісті кажеттіліктерді бейнелеп көрсететін 
осындай мүдделерді канағатгандыруда қалыптасады.



1.1 сызба. Қогамдық жүйедегі қатынастардың дәйектілігі 
(бағыпыцқылыгы)

_____________Жалпы қогамдық қатынастар_____________
____________Өндірістік қатынастар_____________

_______Экономикалық қатынастар______
Ақшалай қатынастар
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Қаржы -  ақшалаіі қатынастардың жиынтығы жэне олардыц 
ажырағысыз болігі, сондықтая оның рөлі мен маңызы эконо- 
микалық катынастарда, ақшалай катынаотарда қандай орын 
алатынына байланысты болады. Алайда кез келген ақшалай 
қатынастар қаржылық катыиастарды білдіре бермейді жэне ак
т а  op түрлі экономикалық категориялардыц -  бағаның, еңбека- 
кының, қаржының, кредиттің, сактандырудың кемегімен жүзе- 
ге асырылатын қоғамдық өнімнің бүкіл қүнының қозғалысын 
ортақтастыратындықтан кез келген ақшалай операция, мэміле 
қаржылық операцияга жата бермейді. Қаржының ақшадан маз- 
мү.ны жағынан да, фуикциялары жағынан да айырмашылығы 
бар. Ақша-бүл ең алдымен ассоциацияланылган өндірушілер- 
дің еңбек шығындары өлшенетін жалпыға ортак балама, ал 
каржы -  ішкі жалпы өнім мен үлттық табысты бөлудің жэне 
қайта бөлудің экономикалык құралы, акшалай қорларды жасау 
мен пайдалануға бақылау жасаудың құралы. Ол өндіруге, бә- 
луге жэне түтынуға ықпал жасайды жэне объективті сипатта 
болады.
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Алайда қаржы акшалай қатынастардын бүкія сферасын қам- 
тымайды. Мемлекетгің, оның аумақтық бөлімшелерінің, сондай- 
ақ кәсіпорындардың, ұйымдардыц, мекемелердің ақшалай қорла- 
рын құратын тек ақшалай қатынастар ғана қаржының мазмұны 
болып табылады.

«Қаржы» ұғымы ақшалай нысандағы қоғамдық өнімнін, үдайы 
өндірісімен байланысты болатын экономикалык қатынастардың 
кен аукымын қамтиды. Жалпы қоғамдық өнім мен ұлттық табыс- 
ты жасау, бөлу жэне кайта бөлу үдерісінде қалыптаса отырып, 
каржы қоғамның түпкілікті пайдалануға жіберілетін материал- 
дық ресурстар бөлігінің ақшалай т^лғалануы болып табылады. 
Қаржының басты белгілерінің бірі -  оның тұлғалануының ак
шалай нысаны жэне акшаның накгылы козғалысымен қаржылық 
қатынастардың бейнеленуі. Тауар-ақшалай қатынастардың жал
пы қаміуындағы сипатқа ие болып отырған рынокгық экономи
ка жағдайларында қаржы нақтылы және үздіксіз болып жататын 
ақша айналымын -  ацит агынын бейнелеп керсетеді.

Қаржының пайда болуьшың бастапқы шарты акшалай катынастармен ор- 
такгастырылган тауар өқцірісі болып есептеледі. Тауар өндірісінің негізі тауар 
өндірушілердін экономикалык окшауланушылыгын шартгастыратын қозаи- 
дьщ еңбек бодіпгсі болып табылады. Олардың әркайсысы өндірістің матери- 
алдық-заттай факторларынын айырмашылыгы мен олардың әр түрлі деңгейі 
жағдайында өнім жасаиды, ал сол себепті тіпті ^ксас тауарлар нактылы және 
затталынған еңбекгің әр түрлі шығындарымен өндіріледі. Бұл теңсіздіктің сал- 
дарынан шышндар мен сңбек нэтижелерін өлшеудід қажырлы еңбектін және 
жұмсалынган күш-жігерге баламалы тұгынудың өлшемін ескере алатын ай- 
рықша тетіктін объекггивті қажетгігі туады. Бүған ақшаның жэне оның туын- 
ды экономикалык категорияларының> сокың ішінде қаржының көмегімен же- 
теді. Қаржы тауарлық қатынастардан тыс өмір сүре алмайды. Қаржылык 
катынастар каржылық мүдделер жайында, иегізінде -  акшалай түлғаланымда, 
ақшалай өлшенімде ортақгастырылган катынастар субъектілерінің материалдық 
мүдделері жайында пайда болады. Кез келген экономикалык субъект баска субъ- 
сютсе талаіггар қоюы сияқгы оның оған міидетгемесі де болуы мүмкін.

Қоғамдық катынастар тауарларды, игіліктерді жэне кызметтерді когамдык 
ондіру, белу, айырбастау және тугыну үдерісінде қалыптасады, бүл тауарлар 
игіліктер жоне кызметтер осы үздіксіз жалғасып жататын төрт стадияныц 
(фазаның) озара байланысы жанс озара тәуелді үйлссімі ретіндегі үдайы 
©ндірісті снпатгаиды. ¥дайы өндіріс стадиялары когамдық ондіріс үдерісінің 
катысушылзры арасында тауарлық катынастардың болуын айқындайды, өйт- 
кені оидірілген өнімдер сатып алуга-сатуга жататын тауарлар ретінде болзды; 
онім оны түтынудан бұрын айырбастау жәнс болу стадияларынан өтеді, Бұл 
ретте сонымен бірге матерналдық өндіріс катысушыларыньщ ғана емес, ко
гамдык қатынастардың барлық катысушыларынын, кажетгіяіктері мен мүдцс- 
лері канағаттандырылуы тиіс. Осыган орай олар мамандаидырылған еңбектш,
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орындалатын қызметтердің нәтижелерімен, эр түрлі ендірілетін игіліктермен 
олардың саны мен сапасына сэйкес айырбасталуы тиіс. Тек өндірілген тауар- 
лар, қызметтер, адам еңбегінің баска онімдері айырбасталғанда, оларды белгі- 
лІ бір ақшалай баламамен өткізгенде өндірушілердің түсім-ақшасы (табысы) 
жасалады.

Түсім-акша жішнтык қогамдық өнімнің микроэлементі ретінде «с», «V» жэ
не «ш» құрамды бөліктерін, яғнк вндірістің жұмсалынған кұрал-жабдықтары 
қүнының мөлшерін, жұмыскерлердің жұмсалынған нақты еңбегін өтеуге сэй- 
кесетін құныігың бір бөлігін жоне жасалган қосымша онім кұнын кіріктіреді. 
Өнімді, жұмыстарды, кызмеггерді откізуден алынған түсім-акшадан тиісінше 
өндірістіц жұмсалынган қүрал-жабдықтарының орнын толтыруга, еңбекке ақы 
төлеуге багытталатын тиісті ақшалай қорлар бөлінуі тиіс, ал косымша өнім ку
ны қоғамдық ондірістің, ендірістік емес сфераның барлык қатысушыларының, 
қогамның еңбекке жарамсыз мүшелерінің экоіюмикалық мүдделерін канағат- 
тандыратын, сактық қорлары мен резервтер жасауға арналган бөліктерге бөлі- 
нуі тиіс.

Бөлудің бүкіл үдерісі өндіріс кұрал-жабдыктары мен түгьгну предметте- 
рі қорларын жасай отырып натуралдық-заттай нысанда да, сонымен бірге ақ- 
шалай нысанда да еңбсктің аталған онІмдерін сатып алуға арналған ақшалай 
корлардыц козғалысы арқыльт болып жатады. Ақшалай корларды қалыптасты- 
ру, тауарлык қатынастарда оларды пайдалану қаржыны пайдалану көмегімен 
жүргізіледі, Сөйтіп қаржы тауар-акшалай катынастармен байланыскан, олар- 
дың салдарлары болып табылады жэне сонымен бірге олардың жұмсалуына 
жәрдемдессді.

Жасалынған игіліктер мен қүпдылыктарды өлшеу ңұн өлгиеліі- 
мен жзпе жалпыга ортац балама ретіндегі ақшаныд көмегімен 
жүзеге асады. Сондықтан материалдык жэне материалдық емес 
игіліктердщ, қызметгердщ өндірілген массасы -  цогтідъщ оніи- 
нің -  натуралдъщ-заттай көрінісімен бірге оның ақіиаііай көрі- 
нісі де болады.

Қоғамдық өнімнің нақгылы іске асырылуының екі нысаны- 
ның болуы қоғамдық өндірістің әрбір катысушыларының қажет- 
тіліктеріне сэйкес оны түпкілікгі тұгынуға жеткізуге мүмкіндік 
береді. Бұл үшін қрвдық категориялар -  ацша, бага, қаржы, ең- 
бекацы, кредит жэне басңалары пайдаланылады.

Үдайыөндірістік үдерістің түрлі стадияларында жекелеген 
экономикалық категориялардың қатысу дэрежесі бірдей емес.

Қозғалыстың құндык нысаны натуралдык-заттай нысандағы 
өнімнің қозғалысын ортақтастыратын белгілі бір ақшалай қор- 
лардын тудырады. Басқаша айтқанда, өнімнің өндірістен тұтыну- 
ға өтуі тек тиісті акдіалай қорларды жасау, бөлу жэне пайдалану 
арқылы болады. Осы кезде пайда болатын ақшалай, экономика- 
лык катынастар каржының ұгымын күрады.
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Қаржы ғылыми ұғым ретінде коғамдык өмірде сан алуан ны- 
сандарда пайда болатын кызметтермен ассоциацияланады және 
міндетгі түрде акшалай катынастардың қозғалысымен қосарлана 
жүреді.

Қаржылық қатынастардын пайда болуы өзі жайында эрқашан 
акшаның нақтылы козғалысымен аңғартып отырады.

Ақшаның нақтылы қозғалысы үдайы өндіріс үдерісінін екін- 
ші жэне үшінші стадияларында -  бөлуде жэне айырбастауда 
болады.

Екінші стадияда акшалай нысандағы кұпның қозғалысы тауар- 
лардьвд қозғалысынан окшауланады және онын шеттелуімен (бір 
иеленушілерден басқа иеленушілерге өтуімен) немесе кұнның 
эр бөлігінің мақсатгы оқшаулануымен (бір иеленушінін шен- 
берівде) сипатталады. Үшінші стадияда бөлінген күн (акшалай 
нысандағы) тауар иысанына айырбасталады. Бүл жерде күнның 
өзінін шетгетілуі болмайды. Сөйтіп, ұдайы өндірістің екікші ста- 
даясында қүііның ақшалай нысанының бір жакты козғаяысының 
орны болады, ал үшінші стадияда кұндардык екі жақгы қозға- 
лысы болады, онын бірі акшалай нысанда, ал баскасы тауарлық 
нысанда болады.

Үдайы өндіріс үдерісінің ондіру мен тұтыну етадияларын- 
да мүндай козғалыстың болмауы олардың қаржыньщ пайда бо- 
луының орны еместігін дәлелдейді. Бөлінген күн (акшалай ны
санда) тауарлық нысанмен айырбасталатын, яғни сатып алу-сату 
акгілері жасалатын айырбастауда да қаржыға орын жок. ¥дайы 
өндіріс үдерісінін, щ н  стадиясьшда тек бага кұралын қажет ететін 
үнемі жасалатын айырбас операциялары болып жататындықтан, 
мүнда басқа экономикалык категорияның тегтігі -  баға жүмыс іс- 
тейді.

Қаржылық қатынастардыц пайда болуын олардың жүмыс іс- 
теу сферасына қарай -экономиканың бастапқы буындарында яғни 
материалдық өндіріс сферасында -  нақты секторда, немесе қоғам- 
дық, соның ішінде экономикалық өмірді де реттейтін үйым ретін- 
дегі мемлекетгщ қаржысы сферасында кадағалап отыруға болады.

Қаржыныц мзнін түсіну үшін бірінші жагдайда үдайыон- 
дірістік үдерісте (кейбір шаруашылық жүргізуші субьектінін 
—өндірушінін өндірістік қорларыньвд жалпы немесе жеке толык 
айналымында) есептеу нүктесі үшін цұн бөлінісінің мезетін жэне 
дайындалған енімді өткізу кезіндегі оньщ акшалай нысанда бір- 
шама G3дігінте козғалысыньщ бастауын алуға болады.
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Қаржы мен қаржылык қатынастардың пайда болып, іс-эрекет 
ететін орны акшаның пактылы қозғалысы болатын үдайы өнді- 
ріс үдерісінің бөлу стадиясы болып саналатыны кепшілікке аян. 
Мұңда жалпы қоғамдык өнімнің құны жэне оның маңызды бө- 
лігі — ұлтгық табыс алгаищы бөлу' үдерісіне ұшырап, мақсатгы 
арналым мен субъектілер бойынша бөлінеді. Б.үл үдерістің нэти- 
жесінде кұіі оны кұрайтын микроэлементсерге -  С, V, және т-ге 
ыдырайды: өндіріске жүмсалынған өндіріс қүралдары қүнының 
(С) орны толтырылады, жұмыскерлердің жалақысы (V) төленеді 
жэне қосымша өнім (т) алынады. Қаржылық қатынастардың қар- 
жы талшығы мен басы (бастауы) өндіріс сферасында қосымша 
енімді жасау мен оны кейінгі белу болып табылады.

Тал осы қосымша өнім немесе коғамның таза табысын (табыс- 
тарды, қорланымдарды, ақшалай қорларды) кұрайтын қайта жа- 
салынған коғаыдык енімнің б.үл бөлігі каржылық қатынастардың 
мэнін жэне каржы функцияларының бастауын кұрайды. Сөйтіп, 
өндірістің алдын ала шартгасылған сипаты кезінде «С», «V» жэ
не «т»-ге сэйкес элементгерге белінетін сатылатын өнім құры- 
лымының үйлесімі (пропорциясы) қалыптасады жэне оларға сэй
кес ақгаалай қорлар немесе бүл царажаттардың қорланымдары 
жасалынады.

Үлкейтілгентүрде экономикадағы кұн қозғалысын үдайы өнді- 
ріс үдерісіндегі кұнның басты компоненттерін сипаттайтын оның 
осы негізгі элементгері бойынша қадагалап отыруға болады:

P = C + V + m

мүндағы: Р -  жиынтық (жалпы) қоғамдық өнім;
С -  өндірістің материалдық шығындары;
V -  кажетгі өнімнің құны; 
m -  қосымша өнімнің күны.

Бүл ретге айналым қаражаттарының қорлары, амортиза- 
цііяльщ және басқа аударымдар (мысалы, әлеуметтік қаэісет- 
терге аударылатып аударымдар, еңбекке ақьі төлеу ңоры, пай
да”) болінеді.

* Алгашқы болу деп өткізілген *¥нды бөлшектеу үрдісімен тауар бағасының элеме- 
нттеріне (жалақыға, пайдаға, табысқа жэне т.с.с.) сэйкес келетіи оның кұрамыіщагы бас- 
тапқы табыстарды мүшелеуді айтады; ал бөлінгенді одан эрі бөлумен байланыстынық 
барлығы ңайта болуге жатады.

** Қазақстанда сонымен бірге «тазатабыс» баламалы термині пайдалынлады.



Күпян ары бөлудін анықталатын нормативтерімен белгіленген 
үйлесімдерге сэйкес кұиныц аталған элементтерін ңайта бөлу 
үдерісі болады. Алынған табыстың немесе пайданың бір белігі 
мемлекетгің карамағына оның орталыкгандырылған қорларын 
қалыптастыру үшін аударылады, баска бөлігі өндірушіде қалады 
жэне оның калауы бойынша пайдаланылады. Егер «С» элементі- 
не сай келетін қүнньщ бір бөлігі өндірістік үдерістің үздіксіздігін 
қамтамасыз сту үшін өнімді өткізгеннен кейін еңбек предметге- 
рін -  айналым қорларын (айналым капиталын) сатып алуға аван- 
сыланса, онда « т»  элементінен, одан басқа, қорланымға, яғни 
еңбек қүралдарын -  сонымен бірге бұл үэдіксіздікті қамтамасыз 
ететін өндірістің аса манызды факторы -  негізгі корларды (негізгі 
капитаяды) сатып алуға бағытгалатын бөлігі бөлінуі мумкін.

Кдлыптастырьтлған ақшалай қорлар каита бөлуге, ұсактауга немесс, кері- 
сінше, қаражатгардық максаттъі арналымына қарай ірілендіруге, оларды атаулы 
багыттауға немесе өіідірістік және ендірістік емес корлардын (капиталдьщ) то- 
лык айналымы үдерісінде пайдалануға ұшырайды. Сөйтіп, шаруашылық жүр- 
гізуші субьекті жасаған кұнның бір бөлігі осы субъекгінің толык айналымында 
қалады, бір болігі еңбекке акы төлеу, әлеумеггік шыгыстар нысанында жұмыс 
күшіи ұдайы толықтыруға жұмсалады, материалдық және материалдық емес 
игіліктер мен кшметтерге аиырбасталады, тұтьшылады және одан ары козга- 
лыстан шығып қалады.

Материадцық өндірісте жасалған к^чкың едэуір бөлігі жалпымемлекетгік қа- 
жетгсрге беріледі жэне акшалай нысанда өздігінше қозғалыс алып, мемлекетгіц 
кірістері ретінде мемлекетгін қаржылық катынастарының сферасына кіріктірІ- 
леді. Экономиканың бастапқы буындарының табыстарынан аударылатьгн ауда- 
рымдарынан баска мемлекет халыктың каражатгарының бір болігін салыкгар, 
еріктІ телемдер -  қарыздар, лотереялар, мемлекетгің катысуымен банктерде сақ- 
талынған жинақ ақшалар нысанында жұмылдырады. Қаражаггардың бір бөлігі 
мемлекеттік, жекеше, қогамдык кәсіпорындар мен үйымдардаи жэне халыкган 
эр түрлі толемдер, аударымдар, алымдар түрінде кор және қор емес нысанында 
түседі. Орталыкгандырылган ақшалай қорларды -  мемлекепік бюджетті, элеу- 
метпк сакгандыру корларын, түрлі бюджеттен тыс қорларды калыптастыру ар- 
кылы мемлекет деңгейінде каржылык қатынастардыц нысандары осылай пайда 
болады. Қаржылық катынастардың бұл бөлігі сан алуан және аталған корларды 
мемлекетпк баскдрудың турлі децгейлерінде — жалпыұлттық, жергілікті децгей- 
лерде жасаумен, сондай-ак аталған деңгсйлерде сонымен бірге салалык, ведомс- 
тволық, өцірлік, әлеуметтік қагидатгар бойьшша қайта бөлумен және пайдалану- 
мен байланысты, Б^дан баска, акшаның жэие корлардык қозғалысы мемлекетік 
^зақ мерзімді максатгы багдарламаларды — ондіргіш күштсрді дамыту, әлеумет- 
тік, экологиялық, гылыми, өңірлік жэне басқаларын орындаумен шартгасылған.

Ең ақырында ұдайыондірістік үдерістін барлық стадиялары- 
нан ®те отырып, қоғамдық өнім жаңғырады және уш өзіндік кор-
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1.2 сьпОа. Қоғамдық онімді ондіру, оныц қунын 
белу жэие қайга болу

Ө Н Д  1 Р  1 с

П А Й Д А Л А Н У  Ф А К Т О Р Л А Р Ы
ЕИБЕК Ж ЕР (ТАБИҒАТ 

РЕСУРСТАРЫ)
КАПИТАЛ

Соның
ішінде

кэржылық
ресурстар

КӘСІПКЕРЛІК
ҚАБІЛЕТТІЛІК

ҒЫ Л Ы М И -
ТЕХНИКАЛЫ Қ

ПРОГРЕСС

АҚПАРАТ

Б Ө Л У
Шығындар m

С V
Материапдық шығындар Еңбекақы Қосымша өиім

Үлттық табыс
Қ А Й ТА  БӨЛУ

I Орын толтыру қоры I Тутынуқоры I Қорлану қоры |

да: орнын толтыру қорында, піүтьиіу қорыида және цорлану қо- 
рында іске асады (1.2. сызбаны караңыз).

Нәтижесінде өнімнің бір бөлігі жаңа толық айналымға тү- 
седі, ал бір бөлігі түтыпылады жэне одан арғы қозғалыстан 
шығып калады. Қаралған үдерістер қаржылық қатынастардың, 
олардың басқа экономикалык катынастармен өзара іс-эрекеті- 
нің күрделі тоқайласуына себепші болады жэне экономиканың 
тиімділігіне, оның үдемелі дамуына, коғамдағы элеуметтік 
үдерістерге олардың іс-эрекетін зерделсуге ғылыми тэсілдеме- 
ні қажет етеді.

Шаруашылық жүргізуші су&ьектілер арасында қүиды одан 
ары бөлу жэне оны мақсаггы пайдалануды накгыландыру да қар- 
жының негізінде жүзеге асырылады.
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Сейтіп, жалпы коғамдық өнімнің кұны мақсатты арналымдар 
мен субъектілер бойынша болініп, олардың эркайсысы өндіріл- 
ген өнімдегі өзінін үлесін алуы тиіс. Каржының қатысуынсыз 
қоғамдық өнімнің жеке бөліктерге бөлінуі мүмкін емес. Қаржы 
қогамдық өнімді жасау меп пайдалану арасындагы байланысты- 
рушы буыи болып табылады.

Қаржының мзні акшалай нысандағы кұн козғалысьшан туын- 
дайды. Мүндай қозғалыстын шарты тауар-ақшалай қатынас- 
тардыц болуы жэне экономикалыц зацдардыц, соньщ ішінде црі 
заңыныц да іс-зрекеті болып табылады.

Ілгеріде, ондірістіц социалистік әдісі жағдайларында бұл фак- 
торлардыц іс-эрекеті шектелініп отырды: жүмыс күші тауар бо
лып табылмады, өндіріс кұралдары сонымен қатар орталыктан 
бекітілетін баға көмегімен де өткізілгенімен орталыктандырыл- 
ған материалдық- техникалық жабдықтау жүйесі аркылы бөлі- 
ніп отырды. Үдайы өндірістін жоспарлылығын қамтамасыз етуге 
шақыратын ендірілген өнімнің материалдық-заттай элементгерін 
катаң регламенттелінген бөлу іс жүзінде өндіргіш күштердің да- 
муын буатын ксдергіге айналды, себебі монополизмді туғызды, 
еркін саудада өнімнің жок кезінде түтынушыны оны таңдау мүм- 
кіндігінен айырды, сапаны арттыруды, ғьшыми-техникалык прог- 
ресті дамытуды ынталандырмады.

Экономиканың жұмыс істеуінің рыноктық жағдайларында 
мемлекет тауар-акшалай қатынастарды элде қайда аз дэрежеде 
ретгейді, негізгі реттеуіш тауарлардың, жүмыстардың және қыз- 
меттердің сүранымы мен үсынымы болып табылады.

Қаржыньщ цажеттігі обьекгивті мэн-жайдан -  тауар-Щ- 
шапай қатынастардың болуынан экәне қогамдық дамудыц ца- 
жеттіліктерінен туындайды. Тарихи алғаімкыда өзіне маңыз- 
ды коғамдық функцияларды алған мемлекеттің пайда болуымен 
байланыстырылған каржылық қатынастардың бір белігі бөлінді. 
Мемлекеттік билікті үстау үшін арнаулы ақшалай қор кажет, ол 
қоғамның барлық мүшелерінің есебінен қалыптасады.

Салықтар, мемелекеттік кредит, акшалай эмиссия арқылы 
мемлекет үкімет аппаратын, армияны ұстау жэне басқа өзінін 
функцияларын орындау үшін қажетті акшалай каражатгарды 
шоғырландырды жэне пайдаланды. Мемлекет эрдайым қаржы- 
лық қатынастардың міндетті субъеюісі болып табылады, бұл 
кептеген ғалымдарға каржынын кажеттігін негіздемелеуде мем- 
лекеттің рөлін асырып жіберуге негіз болды. Ресейлік «Қаржы»
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окулығының авторлары Э.А. Вознесенский мемлекеттен тыс қо- 
ғамдык өндірісіің барлық басқа субьектілері каржылык шару- 
ашылыкты емес, жай ақшалай шаруашылықты жүргізсді деп са- 
нады.*

Мемлекет, дәстұрлі функциялардан басқа, шаруашылық үде- 
рістерді реггеу жөнінде едэуір экономикалық функцияларды 
орындайды, сондықтан мемлекеттін карамағына каражатгарды 
орталықтандырудын дэрежесі айтарлыктай жоғары -  мемлекет- 
тік бюджет арқылы казір ішкі жалпы өнімнің 30 пайыздан астамы 
жэне жиынтық қоғамдық енімнің 15 пайыздайы (Қазақстан бой
ынша) бөлінеді. Мемлекет каржысының көмегімен салалық жэне 
аумақтық аспектілерде қоғамдық ендірістің ауқымы реттелінеді, 
баска қоғамдык кзжеттіліктер канағаттандырылады.

Қаржысыз кеңейтілген нсгізде ендірістік капиталдардың жеке 
жэне қоғамдықтолық айналымын қамтамасыз ету, экономиканын 
салалык жэне аумактық қүрылымын реттеу, ғылыми-техникалык 
жетістіктерді тезірек енгізуді ынталандыру, баска коғамдык қа- 
жетгіліктерді қанағатсандыру мумкін емес.

Елде жергілікті мәні бар міндеттерді шешуге бейімделген жер- 
гілікті өзін-өзі баскарудьщ дамуы да тиісті қаржымен қамтамасыз 
етуді, муниципалдык күрылымдар кдржысының жу.мыс істеуін 
талап етеді. Сондыктан өтпелі кезенде шаруашылық жургізудін 
төменгі буындары мен өнірлерге ерекше көңіл аударылып, олар- 
ға қаржылық ресурстарды қалыптастыруда үлкен кұкық пен дер- 
бсстік беріліп отыр. Тек бүл ресурстар орталыктың, өңірлердің, 
шаруашылық жүргізудің төменгі буындарыньщ арасында ұгым- 
ды, ғылыми негізде бөлінген кезде ғана жоғары кайтарымы жэне 
пайдаланылатын каражатгардын үлкен колемде жаңғыруы болуы 
мүмкін.

Мемлекстгік сектордың қызметімен байланысты қаржылық 
қатынастар елеулі дэрежеде щогамдьщ (немесе әлеуметтік) 
тауарлар» деп аталынатындарды -  мемлекет кзржыландыратын 
жэне бірлесіп түтынылатын материалдык, сонымен бірге матери- 
алдық емес сипатгағы игіліктер мен қызмстгер көрсетуді өнді- 
ру мен бөлуді қамтамасыз етуге багыталған. Бүған калалар мен 
елді мекендердегі абаттандыру обьекгілері, жол торабы, мемле- 
кеттік биліктің, баскарудың, кұқыктық тэртіпті корғаудын, қорға- 
ныстыд, коршаған ортаны қорғаудың органдары мен мекемелері,

* Финансы. Учебник для вузов. Под ред, проф. М.В. Романовскго и др. М.: Издатель
ство «Перспектива», 2006,
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ішінара халықгы әлеуметтік қорғау, білім беру жэне денсаулық 
сақтау (кепілдемелі деңгейде) жатады. Қоғамдық тауарларды қар- 
жыландыру егжей-тегжейлі 10-тараудақаралған.

1.2 Үлттық өндіріс келемдерін өлшеу.

Шет елдің оқулык әдебиеттерінде экономнканың даму аукымыиың олшем 
көрсеткіші- кірістер мен шығыстар бойынша аныкгалатьш укаяпы ұлтың оиім 
(ЖҮӨ) пайдаланылады. Кірістер бойыниіа ЖҮӨ-ні олшеу мына элементгерді 
жинақтаумен жасалынады: 1) тұтынылған капиталдың көлемі (амортизациялык 
аударымдар); 2) бизнеске салынатын жанама салықтар; 3) жалдамалы жұмыс- 
кердің жалакысы; 4) ренталық төлемдер; 5) пайыздар; 6) меншіктен түсетін та- 
быстар; 7) корпорациялардьщ пайдасы.

Шығыстар бойынша (яғни өнімніц бүкіл массасыи сатып алу үшін субъекгі* 
лер шығыстарынын. жнынтығы бойынша) ЖҮӨ мыналарды кірікгіреді: үй ша- 
руашыльтқтарының, яғни елдін бүкіл халқыныц тұтыну шығыстарының келемі 
-  С; жалпы жекеше ішкі инвестиииялар -  Ig; тауарлар мен қызметтерді үкімет- 
тің сатып алуы -  G; Хп -  таза экспорт (экспорт көлемінің импорттан асып тусуі 
немесе, керісінше, «минус» белгісімен).

Ж ¥Ө (GNP) -  С+ Ig+ G+ Хп.

Бұл көрсеткіш коғамдық ендірістіц түпкілІкті нәтижесін сипаттайды» ол 
айналым қорларының (капиталының) (б^л қорлардыц қалыптасуы *мен қозга- 
лысында қаржы зор рөл атқарады) елеулі болігі болып келетін аралык өнімнін 
құнын кіріктірмейді. Сондықтан бұл оқулықта жалпыкоғамдык өнімнің дәстүр- 
лі формуласы альщды:

P=C+V4-m

Экономиканың қорытындылаушы керсеткіиітерінің негұрлым егжей-тег- 
жейлі есеп-қисаптарын статистикалык органдар Ұлттық шоттар жүйесінде 
(¥ШЖ) үдайы ендіріс үдерісінің түрлі стздияларында бүл көрсеткіштердін оз 
арасында өзара үилесімде жүргізеді.

¥дайы өндірістің әрбір стадиясына арнаулы шот немесе шоттар тобы сәйкес 
келеді. Мысалы, тауарлар мен кызметтер шоты; өндіріс шоты; кірістерді жасау 
шоты; кірістерді кайталама бөлу және қайта белу шоты; кірістердІ пайдалану 
шоты; капиталмен жасалатын операциялар шоты.

Шоттар екі бөліктен гүрады: ресурстар жэне пайдалану.
¥Ш Ж - да амрықшалықты терминология пайдаланылады: 
негізгі багапардогы шыгарылым -  есепті кезенде экономикада өндІрілген 

тауарлар мен кызметтердің жиынтық к^ны;
аралың щ'тыну трансформацияланатын немесе ендіріс үдерісінде түгелдей 

тұгынылатын тауарлар мен кызметтердіц күнын білдіреді;
жалпы қосыліан құи -  тауарлар мен кызметгер шыгарылымы мен аралык, 

тұгыну арасындагы айырма;
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өпімдерге жэне импортна салынатын салыцтар — бизнеске салынатын жа- 
нама салыктар;

онімдерге жэне импортқа берілетін субсидиялар -  шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің бслгілі бір тауарлар мен кшметтерді өндіру шарты кезІнде олар- 
га мемлекеттік бюджеттен берілетін өтемақы төленбейтін телемдер;

өндіріске салынатын салықтар -  өндіріс факторларын (олардың мөлшері 
өндірістің колемі мен рентабелділігіне тәуелді болмайды) пайдалану кезіндегі 
салыкгардың сомасы; вндіріске берілетін субсидиялар; негізгі капиталды тугы- 
ну -  амортизациялык аударымдар.

ҮШЖ-ның маңызды көрсеткіші ІЖӨ елдіц экономикалык кызметінің түпкі- 
лікті нәтижесін сипатгайтын ішкі жаяпы онім болып табылады. Ол салалардың 
косылған кұндарының сомасы ретінде есептеп шығарылады: негізгі бағаларда- 
ғы шыгарылымнаіг аралық тұтыну шегеріледі — жалпы қосьшан құнның-ЖҚҚ- 
ның көрсеткіші шығады; ЖҚҚ-га өнімдерге жэне импортка салынатын салык
тар косылады және өнімдермен импортқа берілетііг субсидиялар шегеріледі; 
жиыны -  ІЖӨ.

ІЖӨ-ні есептеудің екінші тәсілі кірістерді сомалауда екендігінде: енбекке 
ақы төлеуді, ондіріске жэне импортка салынатын салықтарды, өндіріске беріле- 
тін субсидияларды, негізгі капитал мен таза табысты (пайданы) жэне таза ара- 
лас табыстарды тұтынуды. Соцғы көрсеткіш жиынтық түрде еңбекке акы тө- 
леуаі жэне үй шаруашылықтары кызметінің табысын (пайдасын) бейнелейді.

«Басқа елдерден» (яғни баска мемлекеттердік субъетлерінек) түскен не* 
месе «басқа елдерге» берілген бастапқы табыстардың сапьдосына (ецбекке 
ақы төлеу, ендіріске жэне импортка салынатын салыктар, меншіктен түсетін 
табыстар бойынша) ІЖӨ -нің өзгеруі жалпы үлттьщ табыстың корсеткішін 
кұрады.

Жалпы үлттық табыс пен негізгі капиталды тұтыну колемі арасындағы 
айырмашылық таза үлттыц табыс корсеткіші болып табылады.

«Баска елдерден» түскен немесе «баска елдерге» берілген агымдагы транс- 
ферттер сальдосына таза ұлттық табысты түзету таза ұлттықмүмкіндігі бар 
табысты калыптастырады.

Таза ұлттық мүмкіндігі бар табыстан түпкілікті тұтыну мен таза жинац 
ақшаның көлемдері калыптасады:

«Баска елдерден» алынган жэне «баска елдерге» берілген күрделі транс- 
ферггердің мөлшеріне түзетілген таза жинак акша мениіікті капиталдың таза 
цұнында өлшеу болып табылады.

Негізгі капиталды тұтыну кәлемшен жэне өндіріллгеген қаржылық актив• 
терді таза сатып алумсн бірге сомада ол жалпы қорлапым көрсеткішш курады 
жэне таза ңарыз any сомасымен ішінара жабылуы мүмкін; жалпы корланым 
көлемдерінің артылуы жағдайында таза кредит беру мүмкін.

Түпкілікті тұтынуға жүмсалатын шыгыстар үй шаруаиіылықтарының, 
үй шаруаиіылыңтарыиа қызмет көрсететін коммерциялың емес үйьшдар- 
дың,ме.тскеттік басңарудың шығыстарын кіріктіреді.

ҮШЖ-да улттық эконашіканың мына секторлары болектеніп көрсетіледі:
1) қаржылық емес кэсіпорындар;
2) қаржылык мекемелер;
3) мемлекеттік мекемелер;
4) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететік коммерция лық емес үйымдар;
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5) үй шаруашылыкгары;
Қышет түрлері ұш мы пайдаланылзды, мысалы: кен ендіру енеркәсібі; өң- 

деу онеркәсібі; элекгр қуатын, газды жэне суды өндіру және бөлу; күрылыс; 
көлік және баиланыс; ауыл шаруашылығы, аң аулау және орман шаруашылығы; 
балық аулау, балык өсіру; сауца, автомобильдерді және үйде пайдаланылатын 
бұйымдарды жендеу, каржылык кызмет; жылжымайгын мүлікпен жасалатын 
операциялар; жалға беру және кәсіпорындарға көрсетілеіін кызметтер; мейман- 
ханалар мен мейрамханалар; мемлекеттік баскару; білім беру; денсаулық сақ- 
тау және әлеуметтік кызметгер;баскддай коммуналдық, элеуметтік және дербес 
қызметтер,

Статистикалық есепке алуда сондай-ақ кызмет түрлерінің немесе экономика 
салалары ретінде олардың топтарының атауларына рұксат етіледі. Экономика 
секторларында, салаларында, қызмет гүрлерінде инстипщионалдыц бірліктер 
( ягни шаруашылык жүргізуші субъектілер) деп аталатын, орындалатын функ- 
циялары жэне қаржыландыру көздері тұрғысынан біртекті, ұқсас максатгары 
бар үқсас эксшомикалық бірліктердін жиынтығы топтастырылады, мұныц өзі 
олардьщ үқсас экономикалық түрғысына себепші болады. Олар акгивхерге ие, 
міндеттеме кабылдайды, баска бірліктермен экономикалық кызмет пен опера- 
цияларды жүзеге асырады. Заңи тұлғалар мен үй шаруаиіылыктары түрінде- 
гі жекс т^лғалар ( немесе олардың топтары) институдионалдық бірліктер бола 
алады.

1.3. Қаржының айрықшалықты бслгілері

Әр түрлі қоғамдық-саяси кэдрылымы бар осы заманғы мемле- 
кеттерде қаржымен қатар басқа экономикалық категориялар да -  
ақша, табыс (пайда), езіндік құн жэне басқалары пайдаланылады. 
Олардың зрқайсысы өзінің функцияларын (тауардың құнын не
месе бағасын білдіру, айналыс қүралы, еңбек өлшемі мен түтыну 
өлшемін анықтау, вндірісті ынталандыру, кэсіпорындар қызметі- 
нің нәтижелерін бағалау) орындайды, оларда қоғам дамуындағы 
бұл категориялардың мэні мен маңызы көрінеді. Қаржының олар- 
дың барлыгынан озінің айрықшалықты белгілері бойынша айыр- 
машылығы бар.

Қаржыны кұндық экономикалық категориялардың бүкіл жал
пы жиынтығынан ажыратып алу үшін б.үл экономикалык катего- 
рияға тән өзгеше белгілерді біліп алған жөн. Сонымен бірге, құ- 
былыстын мәнін, озгешелігін бІр ғана белгімен, тіпті ол елеулі 
болғанньің өзінде де сипаттау мумкін емес. Құндық категория- 
лардың барлығының да толып жатқан ортақ белгілері болады. 
Сондықган қайсы бІр құндық категориялардың, соның ішінде 
қаржының да өзгешелігін тек бірнеше сипатты белгілердің жиын- 
тығы ғана кез келген қундық экономикалық категорияның, соның
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ішінде каржының да мағынасы мен өзгешеліктерін ашып бере 
алады.

Экономикалық категория ретіндегі каржынын мазмұнын құ- 
райтын қатынастардын өзгешелігі олардың көрінісінің әрқашан 
ацшалаіі нысаны болатындығында. Қаржы эрқашан экономика- 
лык жүйе шеңберіндегі қоғамдық ұдайы өндірістің эр турлі суб- 
ъектілері арасындағы акшалай жэне тек ақшалай катынастарды 
ғана білдіреді. Сондыкган қаржылық қатынастардың ақшалай 
сипаты -  ңаржының маңызды белгісі. Қаржының акшалай сипа- 
ты оны жүзеге асыруцың нысанын жэне қаржының құвдык эко- 
номикалық категорияларға тиістілігін баса көрсетеді.

Ақша каржының іс-эрекет етуінің міндетті шарты болып та
былады. Акша болмаса қаржынын болуы мүмкін емес, өйткені 
қаржы ақшаға байланысты болатын жалпы нышан. Ақша айна- 
лыс кұралының функциясын орындай отырът, капитал, яғші 
үдемелі қүн немесе табыс (пайда) экелетін к¥н бола бастайды. 
Сөйтіп, ол ақшаның дербес аясы ретінде, өндірістік катынастар- 
дың бір бөлігі ретіндегі каржынын пайда болуына жағдайлар 
жасайды.

Қаржылық қатынастар өзінін негізінде ұдайыоидірістік қаты- 
настар болып табылады. Қаржыльщ қатыиастардың ұдайыөн- 
дірістік сипаты экономикалық категория ретінде олардың ай- 
рьщта белгісі болып табылады.

Қаржылық қатынастардьщ акшалай сипаты мен ұдайыөнді- 
рістік сипаты каржынын аса маңызды белгілері болып табылады, 
бірақ оның ақтык белгілері емес, өйткені бұл белгіпер бағаға да, 
еңбекке акы төлеуге де, кредитке де ортак.

Каржыньщ нактылы жүмсауға арналған түрлі мақсатты ац- 
іиалай ңорлардың қозгалысында көрінуі оның маңызды ерекше 
белгісі болып табылады. Акшалай қорлар, істің шын мәнінде, 
қаржылық катынастардың объектілері болып табылады.

Ақшалай-каржылық корлар коғамдықвндіріс катысушылары- 
ның барлығында, ендірістік емес сферада қаржыльщ әдістердің 
комегтеи жасалады. Әдістер, қаржылық катынастардағы іс-әре- 
кетінін амалдары ретінде мемлекеттін каржысы үшін директи- 
валъщ* сипатты, ал мемлекеттік емес қаржы үгиін қажетті, 
созсіз болатын. міндетті сипатты игеріп алады, бүл экономи-

* Э.Вознесекскийдің дікірінше каржынын “императивтІгі” (октемдігі) осында. (Қа- 
раныз: Вознесенский Э.А. Финансы как стоимостная категория. -  М.: Финансы и статис
тика, 1985.)



каны ретгеуцің қажетгігімен жэне қоғамдык дамудың максатта- 
рына ақшалай ресурстардын көлемі мен онын бағытгарын алдын 
ала карасгыру кажетгілігімен байланысты болады.

Ақша экономикалык өмірде, эдеттегідей, баламалы, яғни та
уар жэне ақшалай нысандардағы кұнныц тең (бірдей) қозғалы- 
сы негізінде пайдаланылады. Баламалылық белгісі басқа эконо
микалык категориялардың -  бағаның, еңбекакының, кредиттің 
іс-эрекетіне тән. Акшалай қорлардың бүкіл акшалай қаражат- 
тардан бөлініп түратын ерекшелігі сол, олар экономиканы бас- 
қарудың барлық деңгейлерінде акшалай нысандағы құнның бір 
жақты қозгалысыпың негізінде жасалады. Кез келген қаржы- 
лық операция осмндай ерекшелікпен (салықтар, табыстан (пай- 
дадан) аударыяатын аударымдар, шығыстарды каржыландыру, 
субвенциялар жэне т.б.), яғни баламасыздықпен сипатгалады. 
Салалық кзржыларда қорлардағы ақшаның ішкішаруашылық- 
тық мақсатгы окшаулануының ұксас қағидаты қолданылады.

Сөйтіп, каржының каралған взгеше белгілері бұл экономика
лык категорияны акшалай қатынастардын бүкіл жиынтығынан 
мүлтіксіз бөліп алуға мүмкіндік береді, эрі каржының өзгешелі- 
гін, ерекшелігін атап карсетеді. Баска бірде-бір кұндық экономи
калык категория белгілердін жогарыда аталған жиынтығын ием- 
дене алмайды.

Егер белгілердің алғашқы екеуі -  қаржылық катынастардың 
акшалай силахы мен үдайыөндірістік сипаты қаржылық каты- 
наетардың өрісін тежеп отыратын болса, қаржыға тэн кор ны- 
саны -  міндетгі сипаты, біржақты тэртіптегі қүн козғалысының 
баламасыздық сипаты -  экономикалык категория ретіндегі қар- 
жыныч айырықша ерекшелікгерін баса көрсетеді.

Мемлекет каржылык катынастардың объективті қажеттігін ес- 
кере отырьш, оларды пайдаланудың эр түрлі нысандарын жасай 
алады: төлемдердің эр түрлі турлерін енгізеді немесе күшін жоя- 
ды, қаржылық ресурстардын нысандарын өзгертеді және т.б. Ша- 
руашылық жүргізу сферасында үнемі өзгеріп отыратын ұдайы- 
ондірістік қажеттілікгерді қамтамасыз ете отырып, қаржы өнді- 
ріс үйлесімдерін тұтынудың қажеттеріне бейімдеуге мүмкіндік 
беруі үшін қажет. Бүл мақсатты арналымның акшалай қорларын 
қалыптастыру аркылы болады. Қаржының басты арналымы -  та- 
быстар мен акшалай корларды жасау аркылы мемлекет пен ша- 
руашылық жүргізуші субьектілердің каржылық ресурстарына 
кажетгіліктерін канағаттандырып отыру жэне бүл ресурстардьщ
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1.3. сызба. Қаржы қажетгігінін факторлары

жұмсалуына бакылау жасау. Қоғамдық кажеттілікгердің дамуы 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің карамағында жасалатын 
акшалай (каржылық) ресурстардың кдеамы мен к¥рылымының 
өзгеруіне жеткізеді.

Қаржылық ресурстар болмаса, қаржылық механизм арқылы 
барлық жағдайға ықпал етудің кең мүмкіндіктерін пайдалана 
алмаса, мемлекет өзінің ішкі жэне сыртқы саясатын жүзеге асы- 
ра алмайды, өзінің элеуметгік-экономикалық бағдарламаларын,
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корғаныс жэне елдін кауідсіздіп функцияларын қамтамасыз ете 
алмайды.

Өзінің материалдык түлгалануы бойынша қаржы-қогамныц 
цажеттіліктері мен өндірістің дамуы угиін пайдаланылаіпын 
мемлекеттің, оның муниципалдьщ щрыльшдарының, шарушы- 
льщ жүргізуиіі субъеюпілердің акшалай қорлары. Дәлірек айтқан- 
да, брі -  елдіц қаржыльщ ресурстары.

Бірақ мулдай сипатгама жеткіліксіз, өйткені экономикалық ка
тегория ретіндегі каржының мэні оның маңызды болып табылатын 
сандық жағында емес, бұл категорияның жұмыс істеуі тек оған 
тэн функцняларды орьшдау кезінде пайда болатын қоғамдық қа- 
тынастардың мазмүнында ашылады. Мүндай тэсілдемеде қарясы 
дегеніміз бұл шаруаіиылыц жургізуші субъектіперде және мем- 
лекетте ақшалай табыстарды, қорлаиымдарды және қорларды 
ңалыптастыру жзне пайдалану жолътен олардың сан алуан мұқ- 
таждарын қаиагаттандыру үіиін қогамдьщ өнімді жасау жэне 
оиың щтыныц цозгалысын ңамтамасыз ететін удайы вндіріс үде- 
рісінде пайда болатын экономикальщ қатынастар.

Сонымеіі жоғарыда айтылғандардын негізінде каржыға мына- 
дай түсініктсме беруге болады: каржы -  бұл: 1) акшалай қорлар- 
ды жасау, бөяу, кайта болу жэне пайдалану үдерісіндегі қатынас- 
тарды бейнелеп көрсететін экономикалык категория; 2) акшамен 
айналысу жэне оны басқару пракгикасы; 3) қандай бір жобаға 
қатысатын капитал; ең алдымен жана істі бастау үшін алынатын 
капитал; 4) белгілі бір, әсіресе қаржы компаниясы жасаған мақ- 
сатқа арналған акшалай карыз.

Қаржы көмегімен күнды бөлу жэне кайта бөлу қаржылық ре
сурстардын айрыкшалықты нысанын қабылдайтын ақшалай қа- 
ражаттардың козғалысымен міндеггі түрде косакталып жүреді. 
Қаржының жүмыс істеуінің шарты — ақшаның болуы, ал каржы- 
ның пайда болуының себебі шаруашылық жүргізуші субьектілер 
мен мемлекетгің қызметін қамтамасыз ететін олардың ресурстар- 
ға қажеттілігі болып табылады.

1.4. Қаржының ф у н к ц и я л а р ы  және рөлі

Қаржының мәнін толық ашу оның үғымы мен кажеттігін ғана 
емес, сонымсн бірге қаржының қоғамдық арналымьш, яғни онын 
функцияларын анықтауды да талап етеді.
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Қаржыға қатысты функция осы экономикалык категорияға тэн 
кызмет тобын, мэннің іс-кимылдағы көрінісін, сапаның өзіне тэн 
категориялары кескінінің айрьщиіальщты әдістеріи білдіреді. 
Функцияда категорияның қоғамдық арналымы бейнелеп көрсеті- 
леді, оның экономикалык табиғаты ашылады.

Қаржы баска тым жалпы категориядан -  ақшадан туындайтын 
айрыкшалықты экономикалык категория болып табылатындык- 
тан жэне бұл экономикалык категорияньщ іс-кимылының шегін 
сызып қоюдың мұмкін еместігіне, оньщ қоғамдык, саяси жэне 
экономикалык өмірдің барлық сферасына терск дендеп енуіне 
байланысты қаржы функциясы туралы мәселе галым-тсорстик- 
тер арасында осы күнге дейін пікірталас тудыруда.

Қазіргі уақытта каржының бөлгіштік және удайыендірістік тә- 
різді екі тұжырымдамасы танылып отыр.

Біріниіі түжырымдаманың жақтаушылары қаржы когамдык 
өндірістін екіниіі стадиясында -  ақшалай нысандағы когамдык 
өнімнің кұнын белу удерісінде пайда болады, каржыныд бел- 
гіштік сипаты оның іс-эрекет етуінің ерекшелігін корсетеді деп 
санайды. Бұл тркырымдамаға сэйкес каржы екі функция орын- 
дайды: болу жэне бакылау.

Бөлгіитгк функцияның көмегімен жалпы қоғамдық өнім мен 
оның аса маңызды белігі -  ұлтгық табысты, сондай-ақ ұлттық 
байлықтын бір бөлігі (мысалы, айналым қаражаттарын, мемле- 
кеттік мүлікті сату операцияларын шығарып тастағанда) беліне- 
ді жэне қайта болінеді. Бұл функцияны қаржы өнімді оздігінше 
бөле береді деген мағынада емес, каржы тек жасалған онімді 
бөлуді гана ортақтастырып, жүзеге асырады деп түсіну керек. 
Былай деп айтқан дұрыс: өнімиің натуралдық-запай құрамын 
бәлу акшалай корларды бөлу арқылы жасалады. Мемлекет, кәсі- 
порын, фирма жэне халык арасында акшалай корларды (табыс- 
тар мен корланымдарды) белуге сэйкес жасалған натуралдык 
өнім де болінеді.

Когамдық вііімді белу алгашкы жміе кейіпгі, немесе кайта болу болып ажы- 
ратылады.

Алгашқы бөлу ксзінде жпынтық когамдық өиімніц жалпы көлсмінен орнын 
толтыру (өтеу) коры (матсриалдык шығындар мен амортизациялык аударым- 
дар) шығарьт тасталады жэне жападан жасалған күн -  ұлттьік табысты болудіи 
нәтижесіпде мемлекеттіа, өндірістік сфераныц (шаруашылык жургізуші субьек- 
тілердін) жэне халыктың алгашкы табыстары калыптасады, олар бөлудің жэне 
кайта болудің күрделі үдерістеріне ушырайды, бул үдерістсрде маңшды редді 
каржы атқарады. Қогамдық онім мен үлтгық табысты алғашкы бөлу кезінде
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қаржы енбекке ақы төлеу және баға сзіякгы экономикалык категориялармен ты- 
ғыз байланыста дамиды.

Қайта бөлу салалық, сондай-ақ аумахтык түрғыдағы шаруашылык жүрпзуші 
субъекгілер бойынша коғамдық онімді мүшелеудің сан алуан үдерісін қамтиды. 
Мұның нәтижесінде натуралдық — заттай нысандағы өнімді түпкілікгі түгынуды 
камтамасыз ету үшін ұдайы өңдіріс катысушыларының акшаға деген эр түрлі ка- 
жеттілікгері қанағаттандырылып отырады. Бұл ретте катысушылардың бэрінің 
табыстары басқалардың шығыстары есебінен калыптасады жэне ұлттык табыс 
корлану коры мен түтыну қорына ие болады. Бірінші жагдаида каражатгар ен- 
дірісті кеңейту үшін немесе материалдық сфера капиталынан, элеуметпк инфра- 
күрылымның ©ндірістік емес қорларынан болатын өндірІстік қорлардың (капи- 
талдың) өсімі үшін, резервтер мен сақтық қорларын жасау үшін пайдаланылады. 
Тұтыну ңорын бүкіл халықгың оның ұдайы толықтырылуы үшін лайдаланыла- 
тьш түпкілікті табыстарьш, әлеуметгік сфераның мекемелерін цеіяутъ, ғылымга, 
мәдениетке, баскаруга, елдің корғанысына арналған ресурстар қүрайды.

Каржынын қогамдык өнімді болу жэне кайта болу үдерісіне катысуы бір- 
дей емес. Алгашқы бөлу кезінде, жоғарыда атап етілгендей, каржы басқа эко
номикалык категориялармен -  бағамен, еңбекакымен өзара іс-эрекет жасайды. 
Каржыны қолданудың негізгі сферасы — қайта белу, мүнда ол текгес экономи
калык категориямен -  кредитпен өзара іс-әрекет жасайды. Қаржыиың бөлгіштік 
функциясы аумакаралық, салааралык, ішкісалалық, ішкішаруашылықтық бөлі- 
ністі қамтиды. Аумақаралық жэне салаараяық цайта бөлу мемлекеттік бюджет 
аркылы жүзеге асырылады, бұл кезде ақшалай каражаттар шаруашылық жүргі- 
зуші еубъектілердің бірінен алынып, каржылық ресурстардың жетіспеушілігін 
басынаи кешіріп отырған әкімшілік-аумакгық бірлікгер мен салаларға беріледі. 
Қайта бөлудің бүл түрлерінің арқасында бүкіл экономиканың үйлесімді даму- 
ына қол жетеді, бұл Қазақстан жағдайында түпкіліюі салалардағы өндірістің 
дамуы үшін, сондай-ақ артта қалған өңірлерде экономика мен әлеуметтік-тұр- 
мыстық инфракұрылымды өрлету үшін өте-мөте кекейтесті болып табылады. 
Ішкісалалық жзне ішкіиіаруаиіылыцтық қайта бөлу сферасы экономиканы 
қайта қүрудын барысында шаруашылык жүргізуші субъскгіиіц тапкан каражат- 
тарын пайдалануды қажет ететін (заң бойынша мемлекетке тиісті ауцарымдзр- 
дан басқа) коммерциялык есеп пен өзін-озі қаржылаңцыру әдістерінін енгізі- 
луімен байланысты біртіндеп тарылып келеді.

Демек, бөлгіштік функция арқылы қаржы ақшалай табьтстарды қалыптасты- 
ру және каражаттарды жүмсау жолымен мемлекетгщ, экономикалық агенттердің 
экономикалык мүдцелерін қамтып керсететін белгілі бір қоғамдық қажеттілік- 
терді қанағаттандырады. Сөйтіп, бөлгіштік функция аркылы белу категориясы 
ретіндс қаржының мәні аиіылады, акшалай нысандағы жиьштык коғамдық өні- 
мінің, оның күрамында элементгердің козғалысымен байланысты экономика
лык хатынастар айқындалады жэне сатып алу- сату арқылы натуралдық-заттай 
көрінісіндегі когамдық онІмді өткізу үшін жағдайлар жасалынады. Корытынды- 
сында қогамдық ондірістін барлық кдтысушыларыпың нактылы еңбек үлесі мен 
когамдык өндіріске қатысу дэрежесі есепке ала отырылып, олардың экономика
лык мүдделерІ қанагатгандырылуы тиіс.

Қаржынын бөлгішпк функциясының жақтаушылары бөлу арқылы қаржы 
ұдайы өндіріспң басқа стадияларына — ендіруге, анырбастауға, түтынуға бел- 
сенді ықпал етеді деп жорамалдайды, Мысалы, қаржы өндірІске қалыптастыры-

26



латын акшалай қоряардың мөлшері аркылы сакмен эсер етеді: бұл корлардыц 
көлемін өзгерте отырып, ©ндіріске кдлаған бағытта ықпал жасауға болады, не 
қолайлы қаржы жағдайларын жасау жолымен экономика ның жеке к^рылымдық 
бөлІмшелерінін дш уы ч  тездетуле болады, не бүл өсудің каркынын баяулатуға 
болады. Басқа жағьшан, егер кэтермелеу қорларының келемІн өндірістіц белгі- 
лі бір сапапық көрсеткіштерінің: еңбек өнімділігінің, ресурстарды үнемдеудін, 
кор кайтарымының және т.б. жетістіктерімен ^штастырса өндіріске сапалых 
эсер етуге жетуге болады. Қаржы көмегімен ұдайы өндірістің баска сатыларына 
да осылайша эсер егуте болады. Сөйтіп, бөлгіштік функция аркылы каржының 
¥даны өндірістің барлык үдерістерімен байлаиысы және 6%л категорияның еи- 
дірістің барлык стадияларына белсенді эсер етуі кадағапанып отырылады. .

Қаржының бөлгіштік функциясы тұжырымдамасынын жактаушылары ай- 
кыидамасындагы осал мезет категорияпъгц функциясы тал осы категорияның 
езіндік ерекшелігін қамтып көрсетуі тиіс деген қағида болып табылады. Қарас- 
тырылып отырған функция бөлуге кдтысушы басқа экономикалык категория- 
ларға да -  бағага да, еңбекақыга да, кредитке де тэн.

Бүкіл экономикалык, соның ішінде каржылык ресурстар да мүлтіксІз ор- 
талықтаңдырылған тәртіппен бөлінген және кайта бөлінген әкімшіл-әміршіл 
жуйеніц жэне жосларлы экономиканын. іс-кимылы кезінде кдржының бөлгіштік 
трсырымдамасыныц пайда болғанын жэне теориялық негіздемені алғанын есте 
ұсхаған жон. Осы тәрізді негіздеу каржының болгіштік тұжырымдамасы болып 
табылады.

Қаржы көмегімен мемлекет өзінің иелігіне материалдық өн- 
діріс сферасында жасалған когамдык жиынтық өнім кұньгнынын 
бір бөлігін алады. Бұл үдеріс каржының ацшапай қорларын (та- 
быстарды) жасау функциясы арқылы жүзеге асады, бұл езінің 
нақгы түрдегі практикалық көрінісін, ец алдымен, мемлекетгің 
салық саясатында табады. Нәтижесінде қоғамда дэйекті түрде 
сан алуан ақшалай қорлар -  орталыктандырылған (мемлекеттік 
бюджет), орталыкгандырылмаған (өңірлік жэне жергілікті ден- 
гейдегі), мақсатты қорлар және т.б. жасалады.

Бұл ақшалай қорларды (табыстарды) накхылы пайдалану қар- 
жының басқа функциясы арқылы жүзеге асады, оның заттай маз- 
мұны негізінен мемлекеттің шышстары саясатын жүргізгенде 
кврінеді. Ақшалай қорлардыц (табыстардьщ) қаражаттьт қайта 
белу жолымен мемлекеттік аппаратты үстауға, қоғамдық өнді- 
рістің ұтнмды әрі тиімді күрылымын жасап, қолдауға, матери- 
алдық жашнан аз қамтылғандарды қолдауцы қамтамасыз етуге 
және т.с.с. бағытталады. Сөйтіп, белу үдерісі ақшалай корларды 
налыптастыру жэне пайдалану түрінде жүзеге асады. Қоғамдық 
өнімді ақшалай қорларды қалыптастыру жэне пайдалану арқылы 
белу экономикалық қатынастардың пайда болуына себепші бо
лады.
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Қаржының аркасында экономиканьщ барлык күрылъімлық 
бөліктерінде (материалдык өндіріс пен ондірістік емес салалар- 
да) жэне шаруашылык жүргізудің турлі деңгейлерівде қоғамдық 
өнім қүііьш қайта бөлудің сан алуан үдерістері жүзеге асады. Бе
лу үдерісі натураддық-затгай нысанда да -  өндіріс кұралдары мен 
тұтыну предметгерінің қорларын жасаумен де, сондай-ак ақшалай 
нысанда да -  еңбекгің аталған енімдерін сатып алуға арналған ак
шалай қорлардың қозғалысы аркьшы да болып жатады. Қаржының 
бөлгіштік функциясы шаруашылық жүргізуші субъектілерді мақ- 
сатты арналымныц ақшалай корлары нысанында колданылатын 
кажетті қаржылық ресурстармен қамтамасыз егуде болып табыла
ды. Салыкгар аркылы мемлекеттік бюджетге кейін ендірістік, сон- 
дай-ақ элеуметгік сиякгы ұлттық шаруашылықгық проблемалар- 
ды шешуге, ірі салааралық, кешенді нысаналы бағдарламаларды
-  ғылыми-техникалық, экономикалык жэне баскаларды каржылан- 
дыруға бағытгалаггын қаражаттар шоғырландырьшады. Салыктар- 
дың көмегімен мемлекет шаруашылық жүргізуші субьектілердін, 
халыктын табыстарының бір бөлігін оны өндірістік жэне әлеумет- 
тік инфракұрьшымды дамытуға, капиталды жэне корларды қажет 
ететін шығындар өтелімділігінщ ұзақ мерзімі болатын салаларға 
жұмсалатын инвестицияларға бағытгай отырып, қайта бөледі.

Жалпы қоғамдық өнімнің қүньі (оның ақшалай нысанында), 
сонымен бірге акшалай нысанда тұлғаланатын ұлттык байлық- 
тың бір бөлігі қаржының бөлгіштік функциясының іс-эрекетінін 
объектіпері болып табылады.

Қарамашнда мақсатты арналымның қорлары қалыптасатын 
удайыөндірістік үдерістің катысуншлары болып табылатын зани 
және жеке түлғалар (мемлекет, кэсіпорындар, бірлестіктер, меке- 
мелер, азаматтар) қаржылық бөлісте субъектілер болып келеді.

Тап осы функция арқылы қаржының қоғамдык арналымы -  
шаруашылық жүргізудің арбір субъектісін оған қажет арнаулы 
мақсатты ақшалай корлар нысанында пайдаланылатын каржылык 
ресурстармен камтамасыз ету жүзеге асырылады.

Қаржының бөлгіштік функциясының іс-әрекеті оның мэнінен: 
жиынтық қоғамдық өнімді, ^лттық табысты жэне таза табысты 
бөлумен жэне қайта бөдумен байланысты қатынастарды камта
масыз етуден; табыстар мен қорланымдарды калыптастырудан; 
ақшалай қорларды жасаудан туындайды.

Қаржы көмегімен ұлттық табысты бөлу жане қайта бөлу екі 
эдіспен жүзеге асырылады:
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царжылыц-бюджеттік эдіс. Ол бюджетке табыстарды алған- 
да жэне бюджеттен каражаттарды қайтарусыз тәртіппен берген- 
де қолданылады;

кредчттік-банктік эдіс. Ол уақытша бос қаржылық ресурс- 
тарды жұмылдыруды жэне кайтарымдылық негізде кредиттер бе- 
руді білдіреді.Қоғамдық өнімді кұндык бөлудің үдерісі мемлекет 
белгілеген каржылық кұралдардың -  нормалардың, мөлшерлеме- 
лердің, тарифтердің, аударымдардың жэне т.б. көмегімен жүзеге 
асырылуы мүмкін.

¥лтгык табысты қаржы көмегімен кайта бөлудің негізгі мақ- 
саттары мыналар болып табылады:

өндірістік емес саланы каржылық ресурстармен камтамасыз 
ету; б.үл салада .үлттық табыс жасалмайтыны белгілі;

елдің жеке экономикалық өңірлері арасында қаржылық ресу- 
рстарды мақсатгы бөлу;

қаржылық ресурстарды маңызы зор прогрессивті салалардың 
айырықша дамуын камтамасыз ететін басым түрде салааралық 
бөлу;

каржылық ресурстарды ұтымды түрде сала ішінде бөлу, ол кэ- 
сіпорындардын эр түрлі рентабелділігімен және күрделі жүмса- 
лымдардың құбылмалы тиімділігімен ынтапандырылып отыра- 
ды.

Сөйтіп, бөлгіштік функция аркылы бөлу категориясы ретінде 
каржының мэні ашылады, акшалай нысандағы жиынтык коғам- 
дық өнімнің, оның кұрамды элементтерінін қозғалысымен бай- 
ланысты болатын экономикалық қатынастар айшыкгалады жане 
сатып алу-сату аркылы натуралдық-затгай нысандағы қоғамдық 
өнімді өткізу үшін жағдайлар жасалады.

Қаржы үлтгық табыс кұрамьшдагы бастапкы табыстарды да, 
түпкілікті табыстарды да калыптастыру мен пайдалануды ортак- 
тастырып, жүзеге асырады.

Қаржының көмегімен белгіштік үдеріс коғамдық өмірдің 
барлық сфераларында -  материалдық өндірісте, айналыс жэне 
тұтыну сфераларында өтеді. Болудің каржылык эдістері эконо- 
миканы баскарудың түрлі деңгейлерін: жалпыүлггык, аумактык, 
жергілікті деңгейлерді камтиды. Қаржылық бөліске бөлудің эр 
түрлі түрлерін -  ішкішаруашылыктық, ішкісалалық, салааралық, 
аумакаралық бөліністі тудыратын көпсатьшық тән.

Үдайыондірістік тұжырілмдаманың өкілдері қаржыны 
үдайы ондіріс стадияларының бір категориясы емес, оның жал-
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пы категориясы ретінде қарастырады, яғни олар қаржыны тек қо- 
ғамдык өнім қү-Ньш бөлумен байланысты болатын өндірістік қа- 
тынастарымен шектеуці заңсыз деп санайды. Қаржы -  өндірістік 
категория, ейткені ол өндіріс үдерісінде өндірістік қорлардың 
толық айналымына кызмет көрсетеді жэне бүл үдеріске белсен- 
ді ықпал етеді. Қаржы — айырбас категориясы, өйткені айыр- 
баста қоғамдық өнімді бөлу үдерісі жалғасады жэне қаржыбул 
бөлістін, құралы болып көрінеді: қаржы үдайы ендірістің екінші 
стадиясында ғана емес, сонымен бірге үдайы өндіріс үдерісінің 
үшінші стадиясында да, яғни айырбаста болатын к¥н қозғалысын 
білдіреді; айырбаста сондай-ақ салықтарды аударып салу үдсрі- 
сі болады; бұдан басқа, каржы акшалай қорларды калыптасты- 
румен қатар оларды пайланумен де байланысты болады, ал ол 
ақшалай қорларға тауар-материалдық кұндылыкгарды сатып ал- 
ғанда айырбаста болады; қаржы тұтыну категориясына жатады, 
өйткені коғамдық тұгыну мен жеке түтынудың корларын калып- 
тастыруға катысады жэне олардың комегімен үлттық табыстың 
тугыну қоры мен корлану қорына бөліиуінің ақырғы үйлесімдері 
қамтамасыз етіледі.

Егер үдайы ендгріс үдерісішн, дэйекті стадияларынан алып карастырсак, 
онда бірінші стадмяда -  ондірісте тікслей кұн жасалынады. Бұған құнды ең- 
бектін бастапкы прсдметінен акшалаи баламага анырбастауға арналған дай- 
ын өнімге дейін дәйекті ұлғайтумен жетеді. Бұл үшін: біріншіден, екбек кұ- 
ралдарын, енбек предметтсрін (шикізатты, материалдарды, энергетикалық 
ресурстарды) сатып алу үшін, екіншіден, ондіріс үдерістерін -  косылған құн 
компоненттеріне: меншікгі жүмыскерлердің еңбегіне ақы төлеуге, квлденең 
субьвкгілердіа маггериалдык жэне матсриалдық емес кызметтерін төлеуге 
жұмсалатын сан алуан шығындарды нсүзеге асыру үшін керекгі қаржылық ре- 
сурстар іздестіріледі.

¥  д айыө ндірістік тркырымдаманьщ жакгаушылары каржы -  бір стадияныц 
емсс, жалпы алғанда үдайы ондірістіц категориясы деп санайды, өйткені, олар- 
дын пікіріншс:

ко ғамдық үдаГіы ендірістш барлык стадиялары бір-бірімен тығыз баЙланыс- 
кан;

қаржы коғам қызметінің бүкіл сферасына- материалдык өндіріске, айналыс 
пен тұгыну сферасыяа ене отырып, үдайы өндірістің бір стадкясына ғаиа емес, 
жалпы бүкіл бұл үдеріске кызмет етеді;

қаржы қогамдық өндіріс козгалысының барлык; стадияларыида пайдаланы- 
латын бақылаудың әмбебап кэдэалы болып табылады.

Қаржының табигатын ациіаныц ңозгалысында анықтай- 
тыи^ қаржьшьщ бөлгіштік түжырымдамасынан айырмашылығы 
үдайыондірістік түжырымдама бүл табиғатгы ацшалай нысанда-
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вы құн цозгалысында анықгайды. Мүндай ұстанымда каржьгныя 
іс-эрекет сферасы айтарлыкгай кеңиді.

¥дайыөндірістік тұжырымдама жақтаушыларының қаржы- 
ның мэнін осылай кеңінен үғынуына сэйкес олар каржыға мына 
функцияларды береді:

1) ұдайыөндірістік функция-қогамдықұдайы ондіріс үдерісін 
қаржылық ресурстармеп қамтамасыз ету бойытиа. Қаржылык 
ресурстардың ұдайы толыкгырылуы деп оларды қалыптасты- 
руды, бөлуді жэне пайдапануды тусінген жөн. Ұдайыөндірістік 
функция кдржының бағыныпггы қосалкы категорияларына тэн 
түрлі модификацияларда (қосаяқы функцияларда) көрінеді жэне 
окулықтың кейінгі тарауларында қаралады;

2) бацылау функциясы.
Қаржының үдайыөндірістік функциясының мазмұнык та- 

быстар мен корларды жасау жәке пайдалану үдерісінде болып 
жататын экоиомикалық катынастардьщ сипатымен, сондай-ақ 
осы үдерістердің қатысушыларының қүрамымсн түсіндіріледі. 
Табыстарды жасаудың тікелей кезі материалдык өндіріс сфера- 
сында алынатын ұятгык табыс болып табылады. Үлттық табыс
ты алғашқы белу үдерісінде экономиканың бастапқы буындары- 
нын-фирмалардың, компаниялардың, үй шаруашылықтарынын 
бастапкы табыстары жасалады. Қайта белу үдерісінде түрлі 
меншікгі мақсатгарға пайдалану үшіп қордалану жолымен бұл 
табыстардан ақшалай қорлар калыптасады жэне, міидетті ауда- 
рымдар түрінде, коғамдық катынастардың баска катысушыла- 
рының ақшалай корлары жасалынады. Бұл үдерісте мемлекет- 
тік бюджет зор рел атқарады, ол аркылы аумактык, салалык 
және ведомстволық белгісі бойынша сан алуан корларды жасау 
жолымен ақшалай қаражаттардын едэуір бөлігі қайта белінеді. 
Нэтижесінде, көп жағдайларда қоғамдык үдайы еңдіріске каты- 
сушылардың бірінің табыстары есебінен түлкілікті г^тынуға 
бағытталатын басқа катысушьілардың қажеттеріне пайдалаиы- 
латын ақшзлай корлар жасалады. Tan осы үдерістер каржынын 
айтылған функцияларында өзінің корінісін табады.

Қаржының Санкт-Петербург ( Ленинград) ғылыми мектебінің' оның функ- 
цияларының күрамы туралы ұстанымы оятайлы болып корінеді.

акшалай қорларды жасау;
акшалай корларды пайдалану;

* Финансы. Учебник для вузов. Под ред. проф. М.А. Романовского н др. -М .: Изд-во 
«Преспекгива», 2006, с.17
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Санкт-Петербург мектебінің өкілдері жоғарыда аталған функцияларды «ел- 
дің ақшалай шаруашылығы» категориясына қатысты, яғни кенінен қараганымен, 
бұл түсіпіктеме қаржыныц үдайыөндірістік тұжырымдамасымен келісіледі.

Функцияларға катысты экономикалык эдебиеттерде басқа да пікірлер бар: 
мысалы, каржыға ондірістік функция, үдайыоидірістік ңорлардыц толық айиа- 
льшын ортақтастыратын функция немесе жедел, ынталандырушы, фискал- 
дьіц және басца фунщияларды береді; мұндай жағдайларда қоғамдық арналым 
көрінісінІң нысаны ретіндегі экономикалық категорияның функциясы ұдай өн- 
дірісте іс жүзінде пайлананудың нэтижесі ретіндегі категорияның рөлімен жиі 
шатастырылады.

Түракгы жэне экономикалық категориянын өзі өмір сүргеиге дейін өмір су- 
ретін фуикциялардан айырмашылығы категория ның рөлі әр түрлі болуы мүм- 
кін, ол категорияныц іс-әрекеті болатын реалдык жағдайларыньщ өзгеруіне 
де, сондай-ақ ықпалдың озініц: коғамдық ұдайы өндіріске, ендіріс тиімділігін 
арттыруға, коммерциялық негіздерді дамытуға жэне нығайтуға, халыкгын әл- 
аукатын арттыруға және т.б. түрлі бағыттарының болуына тәуелді болады. Мы
салы, материалдық өндіріс сферасындағы қаржьшың іс-орекеті материалдық, 
эиергетикалык, ақшалай ресуретарды үнемдеуде, ондірістік қорларды жаксырак 
пайдалануда шаруашылық ұжымдары мүдделігітң күшеюне жсткізеді. Аланда 
бүл қаржыға ынталантырушы функция тэн дегеиді білдірмесе керек. Белгілі бір 
ынталаіщырмалардың көрінісі -  бұл каржы іс-эрекетінің, шаруашылық жүргізу 
практикасында оның фуикцияларын максаггы нысаналы пандаланудын; иәти- 
жесі.

Категорияның функциялары мен ролінін айырмашылықтары мынада: рөл эр 
уақытга нақтылы болады жэне реалдық нәтижелерде көрінеді; функция деге- 
німіз ғылыми абстракцияның, қорытындылаудыц, экономикалык категорияның 
нақгылы іе-әрекет механизмінің салдары. Ғылыми абстракщіянын аркасында 
категорияныц іс-әрекет механизмінің нақтылы белгілері корытынды түрінде кө- 
рінедІ.

Қаржының функцияларын қарастыра отырып, операциялар- 
дың мазмұны, Іс-эрекет объектілері, мақсаттары бойынша қар- 
жылық қатынастардьщ кейбір сфераларының бірдей еместігін 
мойындаған жөн. Мысалы, мемлекеггің каржысы сферасында 
қаржылық үдерістер сипатының материалдық өндіріс сферасын- 
дағы мүлдай сипаттан айырмашылығы болады. Оның үстіне, тіпті 
мемлекетпң қаржысыпда, оның жеке әзара байланысты буында- 
рында — салықтарда, мемлекеттік бюджетте, мемлекетгік кредит* 
те — жұмыс істеу сипаты бірдей емес. Қаржы — қатыстылығы тұр- 
ғысынан бір тектес жэне бірдей емес функциялық арналымы бар 
цосапцы категорііялардьі кірікгіретін жаһандық жинактаушы ка
тегория, қаржы, оның карым-катынастарының жүйесІ сегіз осын- 
дай қосалқы категорияларды кіріктіреді: мемлекеттің царжысы, 
гиаруашылыц жүргізуші субьектілердің царжысы, үй шаруаиіы- 
лықтарының царжысы, бюджеттеи тыс цорлар, мемлекет-
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тік кредит, хальіңаралыц царэісы, қарэісы рыногы, сақтандыру 
(әлеуметтік). Сондыктан бұл құрамдас беліктердің функцияла- 
ры да -  косалқы категорияларға қатысты қосапкы функциялары 
да бірдей емес. Вұл қаржыныц жеке сферапары мен буындары- 
ның біршама дербес қосалкы функцияларының болатындыгы 
туралы корытынды жасауға мүмкіндік береді. Қаржы коғамдық 
ұдайы өндірістің бөлу стаднясының куралы бола отырып, ұдайы 
ендіріотің барлық стадияларына ыкпал ете алады. Ықпал етудің 
обьективті алғышартгары екі мән-жаймен байланысты:

1. Қаржы қогамдық өндірістін барлык стадияларына (өндіру, 
бөлу, айырбастау, тұгьшу) ыкпал етеді.

2. Қаржыныц экономикалык үдерістердің катализаторы болуға 
әлеуметтік ерекшелігі бар (бүл бөлгіштік функциядан туындай- 
ды). Белу ұдайы ендірісте айкындаушы сфера болып табылатын 
материалдық өндіріс сферасыізда басталады, ойткені ол өндіріс- 
тің сипаты мен ауқымына эсер етеді.

Каржы үдайы өндіріс удерісіне екі түрлі ықпал жасайды:
а) сан тұрғысынан, б.ул бөлгіштік үдерістіц үйлесімдерімен 

сипатгалады;
ә) сапатүрғысынан, бұл каржының шаруашылық жүргізуші суб- 

ъекгілердт магериадцық мүдцелеріне ықпалымен сипатталады.
Қаржы микроэкономикалық дамудьщ тиімді арақатысын бел- 

гілеуде, үдайы өндірістің заттай жэне кұндық элементгерінің те- 
пе-тендігіне жетудс, ондіріс тиімділігін арттыруда маңызды рөл 
атқарады.

Қаржының экономикалык рөлі мына багытгардан көрінеді: 
каржы капиталдың айналымын тездете отырып, кәсіпорын- 

дардың, фирмалардың өндірістік қызметі тиімділігінің өсуіне 
жағдай жасайды;

кірістер мен шығыстарды ұдайы салыстырып отыру арқыльх 
қаржы кэсіпорындардың, фирмалардын коммерциялық есебіц 
нығайтып, дамытады;

каржы ақшалай қорларды бөлу жэне кайта болу аркылы эко- 
иомикалық өсудің ара салмағын камтамасыз етеді;

каржы ұдттық табыстарға қорлану жэне тұтыну корлары- 
нын үйлесу тиімділігін арттырудың экономикалык негізін ж а
сайды;

каржы ұлтгық экономикада меншікгіц сан алуан нысандары- 
ның жэне шаруашылық жүргізу нысандарының дамуына мүмкің- 
дік туғызады.
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Сонымен бірге каржы оңтайлы .үл п  ық шаруашылықгын аРа 
салмағын камтамасыз етуде белсенді рөл атқарады: олардын кө- 
мегімен экономикалық жэне элеуметгік дамудың индикативтік 
жоспарының басты элементтерінің өзара теңестірілуіне қол жете- 
ді; қаржылық түткаларды жоспарлы пайдалану коғамдык ұдайы 
өндіріске каржының ынталандырғыш рөлін күшейтуге арналған 
негізгі қаржылық көрсеткіштерді мемлекетке орталықтандыра 
отырып анықгауға жағдай жасайды.

Каржы көмегімен жететін нэтижелерді бағалауға жалпы тәсіл- 
деме каржынын рөлін үш бағытта атқаруға мумкіндік жасайды:

1) ұлғаймалы үдайы өндірістін қажеггіліктерін қажетгі каржы 
көздерімен қамтамасыз ету тұрғысынан;

2) қаржыны коғамдық өндірістің құндық қүрылымын реггеу 
үшін пайдалану тұрғысынан;

3) қаржыны элеуметтік-экономикалык дамудың ынталандыр- 
масы ретінде пайдалану түрғысынан.

Ақшалай нысанда түлғаланған қоғамдық өнім құнынын қоз- 
ғалысымен байланысты болатын каржы жалпы алғанда үдайы- 
ондірістік үдерісті жэне оның түрлі фазаларьш сан жағынан 
(қаржылық ресурстар мен қорлар арқылы) бейиелеп керсету- 
ге кабілетті болады. Бұл қоғамда калыптасатьш экономикалык 
үйлесімдерді өнбойы бақылап отыруға мүмкіндікбереді, бүл қар- 
жының басқа функциясын -  бақылау функгітсын бейнелейді.

Коммерциялык есеп пен маркетинг операцияларын жүзеге 
асыруға байланысты болатын кдржының бақылау функциясын 
барлық ғылыми түжырымдамалардың өкілдері мойындайды. 
Каржынын бүл функциясы экономикалық категория ретіндегі 
каржыға тэн қасиет жэне қаржының не бірінші, не екінші функ- 
циясымен бір мезгілде жүзеге асады. Бакылау функциясы мазмұ- 
нының иактылы көрінісі мемлекеттің қаржылық саясаяын жүргі- 
зетін каржы органдары кызметінің барысында іске асады.

Бақыпау функциясы қаржының бөлгіштік функциясынан 
туындайды жэне жиынтық қоғамдық енімді, үлтгық табысты 
жэне таза табысты тиісті ақшалай қорлар бойынша белуге жэ
не оларды мақсаіты жү.мсауға бакылау жасаудан көрінеді. Егер 
каржының мәні, табиғаты және мазщүны, бір жағынан, жиын- 
тык қогамдық өнімнің, ең алдымен, таза табыстың бір бөлігінін 
қозғалысымен, оны белумен, ақшалай қорларды жасаумеи жэне 
материалдық өндіріс үдерісінде үлғаймалы үдайы өндіріске ба- 
ғытгаумен жэне басқа жағынан, мемлекеггің орталықгандырыл-
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ған ақшалай қорларын жасаумен байланысты болса, қаржынын 
бақылау функциясы да тиісті түрде материалдык өндірістің бү- 
кіл ұдайыоидірістік үдерісіне де, сондай-ақ мемлекеттің акшалай 
ресурстарының орталыктандырылған корын калыптастыру жэне 
пайдалану үдерісіне де қызмст еіеді. Қаржының екі функциясы- 
ның диалекгикалык бірлігі мен езара байланыстығы осында.

Бақылау функциясы царжыльщ бақылауда -  ішкі жалпы өнім- 
ді тиісті корларға белуге және оларды мақсаггы арналым бойын- 
ша жүмсауға бақылау жасауда көрінеді.

Бакылау функциясы сандык турде қаржылык ресурстардың 
козғалысы аркылы жиынтык коғамдык онімді бөлумен жэне 
кайта бөлумен байланысты болатын экономикалык үдерістерді 
бейнелейді. Сонымен бірге пакты нысандағы каржылық ресурс- 
тардың қозғалысы жиынтык қоғамдық өнімді кұндық бөлу үде- 
рісіне мемлекет тарапынан бакылау жасаудьщ негізі болып таны- 
лады. Мұндай бақылаусыз экономиканьщ теңгерімді дамуыныц 
қамтамасыз етілуі мүмкін емес.

Қаржының бақылау функциясынын экономикалык мағынасы 
кәсіпорынның, фирманың шаруашылык-каржылык кызметіне 
тецгемен бакылау жүргізу. Бұл бакылау материалдык, еңбек жэне 
ақшалай ресурстарды өнімсіз эрі тиімсіз пайдалануды аныктап 
кана коймай, сонымен бірге кэсіпорындарда, фирмаларда ендіріс 
рентабелділігін артгырудык резервтерін ашуға, өндірістік емес 
шығындарды болдырмауға мүмкіндвс береді.

Қаржы мэселесі жөніндегі зацнамалардың бұлжымай сакталу- 
ын, мемлекетгік бюджет, банк аддындағы қаржылық міндеггеме- 
лердің, сондай-ақ шаруашылык жүргізуші суӨъектілсрдің есепте- 
су жэне төлемдер жөніндсгі өзара міндеттемслерішц дер кезінде 
жэне толық орындалуын тексеру қаржылық бакылаудың аса ма- 
ңызды міндетгерінің бірі болып табылады.

Қаржының бакылау функциясын жүзеге асырудыц нысаны 
каржылық корссткіштерді білдіретін қаржыльщ ақпарат бо
лып табылады. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы- 
лық-шаруашылык қызметінің түрлі жақтарын жинақгалған түрде 
бейнелеп көрсстетін түсім-акша, табыс (пайда), рентабелділік, 
өтінімділік, айналымдылык, тәлем қабілетгілігі, кор кайтарымы 
жэне басқалары сияқгы талдап карсетілген каржылык корсеткіш- 
тер аркылы белгіленген нормалар мен нормативтерді колдануды, 
макродеңгейде де, микродеңгейде де экономикалық үдерістердің 
тиімділігі мен нәтижелігін бақылауға болады.



¥дайы өндіріс үдерісіндегі каржының бақылау функциясының 
рөлі ңирмсһиық тзртіп аркылы жүзеге асуымен жэне оның жай- 
күйімен, белгіленген нормалар мен нормативтердің сақталуымен, 
қаржылық міндетгемелердің орындалуымен байланысты болуы 
мүмкін.

Қаржылық тэртіп оны бұзушыларға қаржы санкцияларын қол- 
дана отырып мемлекеттік ларызды сақтауға негізделген.

Қаржының бакылау функдиясы қаржы органдарының сан 
кырлы кызметі аркылы жүзеге асырылады. Қаржы жүйесі мен 
салық службасының жұмыскерлері қаржылык бакылауды қар- 
жыны жоспарлау үдерісінде, бюджет жүйесінің кіріс жэне шығыс 
белігінің аткарылуы кезінде жүзеге асырады.

Рыноктық катынастардың дамуы жагдайында бақылау жүмы- 
сынын багыттары, қаржылык бакылаудың нысандары мен әдісте- 
рі айтарлыкгай өзгерді.

Қазіргі кездс каржылық бақылаудың мынадай түрлсрін ажы- 
ратады:

қаржылық-шаруашылықтьщ бақылау. Оны фирмалардын, 
кәсіпорындардын, бірлестіктердің, министрліктер мен ведомс- 
тволардың қаржы органдары ақшалай қорларды бөлу жолымен 
жүргізеді. ¥дайы өндірістің бүкіл барысына: өнімді шығару мен 
еткізудің аукымына, өзіндік к¥н мен рентабелділікке, енбскке ақы 
төлеуге осылайша ықпал жасалады. Қаржьшык бакылаудың бүл 
түрі өндіріс тиімдіпігін жүйелі арттырып отыруға бағытталған;

қсіржылық-бюджеттік бақылау. Ол кәсіпорындар табысы- 
ның (пайдасының) бір бөлігін мемлскеттік бюджетке алу аркы
лы, сондай-ақ кәсіпорындар мен күрылыстарды каржылапдыру 
арқылы жүзеге асырылады. Осылайша қаржы жүйесі белгіленген 
төлемдердің бюджетке дер кезінде түсуін, сондай-ак бюджет қа- 
ражаттарының бизнес-жоспардың немесе кұрылыс қаркынының 
орындалуына карай берілуін бакылайды;

кредиттік-банктік бақылау. Ол фирмалар мен кәсіпорыңдар- 
Ды несиелеу арқылы жүргізіледі. Б.үл жағдайда қаржынын ба
кылау функциясы кредит берудің мезгіпдігі, қайтарымдылыгы, 
ақылыгы қағидаттарынан керінеді. Бакылаудың бүл түрі банк ар
кылы өтетін ақшалай есептесудің (өнім, жүмыс, қызмсттер үшін) 
жүйесі аркылы жүргізіледі.
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1.5. Кү-ндық экономикалык категориялардың 
озара іс-әрекеті мен озара байланысы

Қоғамдық енімді болу үдерісі өте күрделі, мұның барысын
да ендірісте жасалған кұн шаруашылық жүргізуші субъектілер 
арасында, ал олардың эркайсысында максатты арналым бой
ынша белінеді. Осыған байланысты ол түрлі экономикалык ка- 
тегориялардьщ көмегімен жүзеге асады, бүлардың эркайсысы 
ерекше, тек езіне тэн рөлдерді орындайды. Қаржы қүндық белу 
үдерісіне катыса отырып, баға, енбекке ақы төлеу, кредит, сак- 
тандыру жэне басқа категориялармен өзара тыгаз байланыста 
болады жэне озара іс-әрекет жасайды. Бүл ақшалай категория- 
лар соньтмен бірге үдаііы ондіріс циклінің барлық стадияларына 
қатысады, алайда олардын катысу өлшемі мен нысандары бір- 
дей емес. Жеке экономикалык категориялардың үдайы өндіріс 
үдерісінің түрлі стадияларында катысу дәрежесі әр түрлі. Атал- 
ған категориялардың эркайсысы тек оған тэн эдістермен жэне 
тэсілдермен коғамдық өнім мен үлттык табысты бөлудің біркел- 
кі үдерісіне қатыса отырып, бөлгіштік жэне басқа ұдайыөндіріс- 
тік қагынастардың жүйесінде өзінің ерекше орньш алады.

Каржы теориясының маңызды мэселесі оның баға, еңбекке 
ақы төлеу, кредит жэне т.б экономикалык категориялармен өзара 
байланысы, сондай-ак бөлгіштік үдеріске бүл категориялардын 
қандай дэйектілікпен кірісетіндігі болып табылады.

Ақіиа және царжы. Қоғамдык ұдайы ендіріске кызмет керсе- 
тетін ақша жалпы категория ретінде күнның жай-күйін (бағала- 
нуын) жэне қозғалысын кауьгштырады, ал оның негізіқце іс-эре- 
кет ететін косалқы категориялар -  бага, каржы, кредит, еқбекке 
ақы төлеу, сактандыру оньщ (күнныц) қозғалысын нсгұрлым нак
тылы бағытга жэне айрықшалықгы нысандарда нақгылы түрде 
көрсетеді, яғни қосалқы жүйелер тауар-ақшалай қатынастардың
-  акшаның жүмыс істеуінің жалпыға ортақ нысанын реалды маз- 
мүлымен толтырады. Сөйтіп, ақша бастапкы категория болып та
былады, ал оныц функциялары (күн олщемі, айналыс қаражаты, 
талем қаражаты, қорланым қаражаты, дүниежүзілік ақша) негізін- 
де қатынастарды камтудың түрлі дәрежесімен калған, бағыныш- 
ты категориялар (қосалқы категориялар) іс-эрекет етеді. Мәселен, 
бағаның іс-эрекетінде көбінесе акшаның қүн өлшемі жэне айна
лыс қаражаты ретіндегі функциялары, қредмтге төлем, корланым 
қаражаттары, дүниежүзілік ақша функциялары көрініс табады.
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Ақшаның негізінде жұмыс істейтін барлық категориялардың 
ішінен олардың іс-әрекетіне қаржылық қатынастар неғүрлым кең 
аукымда жақын келеді. Қаржы ақшаға тэн функциялардың көбін 
пайдаланады. Тап осы жағдай, тәрізІ, практикада қаржыны ақ- 
ша ретінде кеңінен түсінуге алып келді: сң әуелі төлем каражагы 
функциясында, өйткені қолма-қол жэне колма-қолсыз нысандар- 
да қаржылық міндеггемелер ақшамен жүзеге асырылды, сонан 
кейін басқа ақшалай операциялар да қаржылық қатынастар си- 
патына ие болды. Мысалы, шаруашылық жүргізудің нәтижелерін 
өлшеу кезінде қызмет ауқымдарын бағамен өлшеу арқылы (өнім, 
қызмет ендіру жэне одан ары -  қаржылық менеджментте колда- 
нылатын шаруашылык жүргізуші субъектілердің жұмыс тиімділі- 
гінің керсеткіиітері).

Ақшаның функциялары негізінде дамып,қаржы біріктірілгеіі нысандарды ту- 
дырды- мысалы «каржы капиталы», «каржы рыногы», «кор рыногы». «Қаржы 
капиталы» ұғымьгаа сәйкес акшаның, каржыішң және кредитгің неғұрлым ете- 
не косылысы болды. Қаржы капиталы өнеркэсіп пен банк капиталдарының сим
биозы рстінде үдайы өидірістің негізгі корларының толық айналымыи тездету 
арқылы оны қаркындаидыра отырып, ұдайы ондірісте сапалы озге қасиетгер мен 
өзге ролді бейнелейді. Ал өндірістік қорлар негізгі жэие айналым капиталдары- 
ның (капитал қалыптасуы) жаңгыртылу үдсрістерін жүзсге асыру үшін инвести- 
циялық ресурстарға түрлене отьгрып, ақшалай ресурстар -  қаржылык, кредиттік 
ресурстар ессбінен бірікгірілген түрде калыптасады. Бүіі қатынастар шаруашы
лык; жүргізуші субъекгілердің каржылық менеджмеіпінде, салықтық менедж
мент! нде, қаржы рыногында, ягни енді қаржының озінің функцияларын іс жү- 
зіиде іске асыру кезінде өте-мөте саралангыш, икемді жэне атаулы болып келеді.

Сөйтіп, «ақша» жэне «каржы» категориялары қосарлас, бірыңғай «үйлесім- 
де» Іс-эрекет етеді; мүндай озара іс-әрекет кезінде ақша нысан ретінде болады, 
ал қаржы бұл нысанды арнайы мазмүнмен -  қаржылык мазмұпмен, яғни си- 
пагты айрықшалықты белгілсрмен: бөлгіштік, кайта болгіштік, міндстті, сөз- 
сіз болатын, баламасыздык, кұннын. бір жакты қозғалысымен толтырады. Әрі 
аталган белгілер түрлі жинақталымдарды және қатысудың түрлі дәрежесімен 
шаруашылық үдерістсрінің өзіндік ерекшеліктерін бейнелейді.

Алайда, ақшаның кез келген функциясында қаржы ақшаның 
езіне карағанда аз дәрежеде пайдаланылады. Үдайы өндірісте 
каржының функциялык қатысуы оның барлық стадияларында 
байқалынады. Монетарлық (ақшалай-кредиттік) жэне фискалдық 
(салықтық-бюджеттік) саясаттарды жүргізу кезіндегі ақша мен 
каржының өзара іс-эрекеті туралы қосымша 20.3 параграфты 
қараныз.

Бага және қаржы. Баға -  жүртқа мэлім, тауар құнының акша
лай т^лғалануы. Ол еңбек өнімінің натуралдық-заттай нысашд-
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нан акшалай нысанына көшуін жэне сатып алу-сату актілерінің 
негізінде оның бір иеден басқасына козгалысьш ортакгастыра 
отырып қүлдық боліністің бастапкы категориясы ретінде көріне- 
ді. Үлттық табыс бөлінгенге дейін жэне қайта бөлінгенге дейін 
тауар сатылуы тиіс. Баға өнім иесіне оны откізуден тусетін ақ- 
шаньщ мөлшерін алдын ала аныкіайды жэне одан ары бөліне- 
тін үдерістің апғашқы негізі болып саналады. Бөлініс үдерісінде 
еңбектің қоғамдык кажетгі шығындарымен аныкгалатын ңұннан 
баганың ауытқуы пайда болуы мүмкін, мүньщ нәтижесінде бір- 
катар өндірушілерде көп кұн, баскаларында аз күн өткізіледі. 
Мұндай жағдайда кайта бөлгіштік үдеріске өзінін әдістерімен 
каржы араласады: ол кұннын бір бөлігін (мысалы, акциздердін, 
экспортка немесе импортқа салынатын салықтардын, кеден баж- 
дарының комегімен) алады немесе қүнныц кем алыпған бөлігін 
субвенциялар, бюджеттік немссе салалық қаржыландыру жолы- 
мен алып береді. Бағаның кұныан ауыткуын мемлекет бағалар 
саясатын жүргізгенде (мемлекетгік тапсырыс бойынша, мемле- 
кеттік кетере сатып алу бойынша ретгелетін бағалар, әлеуметтік 
түргыдағы төмен бағалар, жоғары сұраныммен аныкгалатын баға
-  монополиялық багалар) эдейі белгілей алатынын есте ұстаған 
жөн. Рынок жағдайларында тауарлардын, қызмеггердің сұраны- 
мы мен ұсынымы калыптастыратын еркін багалар басым болады.

Көрнекі, скі категорішшц езара іс-әрекегі трансперттік бага 
белгіленіиі кезіндс -  багаларды пайдалануды бақылап отыруда корінеді, 
бүл бағаларды өзара байланысты тараптар калыптастырады жэне (немесе) 
бұл тараптар арасында шмілелер жасапган кездегі рынокгық бағалардан 
(олардыц аукымында) айырыла танылады. «Трансферттік бага белгіленімі 
туралы» Кдзақстан Республикасы занының нормаларьша сәйкес тексерулер 
жүргізу барысында багалар аукымып ескере отырып, рынокгық багадан 
мэміле багасының ауытку фаіоін анықгау кезінде уәкілетгі органдар салық 
салу обьектілеріне жэне салық салумен байланысты обьекгілерге түзету 
жүргізеді. Түзету мэмілелср бойынша жеңілдікпен салық салуы бар мем- 
лекетгерде тіркелген тауар айырбастау (баспа-бас айырбастау) операция- 
ларын жүзеге асыратын, салықгар бойынша жеңілдіктері бар, белгілі бір 
кезецде залалдары бар, озара есепке алу ретіпде момілелерді жүзеге асыра
тын катысушылармен жургізілсді.

Алайда бағаның іс-эрекеті қорлардын тікелей жасалуын ту- 
дырмайды, ол тауар өндірісі мен айналысынын күралы болып ко- 
рінеді, Айырбас акгісі дегеніміз бір мезгілдегі сату (біреу үшін)
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мен сатып алу (баска үшін). Тауарларды баламасыз сагу кезінде 
«т»-нің үлесі азаяды немесе кәбейеді, ал баламасыз сатып алу 
кезінде жана тауардын «С» жэне «V» көлемі мен үйлесімі өзгере- 
ді. Баға орын толтыру қорының мөлшері мен күрылымына ықпал 
етеді, демек пайдаға да ықпал стеді.

Бағада кунның барлык кұрылымдық боліктері түжырымдал- 
ған, бұл бөліктер ары карай бөлініп, қаржылык ресурстар мен 
корлар түрінде өзінің экономикалық нысандарын алады. Эконо
микалык үдерістердіц қатаң орталықтандырылуы жағдайында 
кү.ннын бүл үлестері -  амортизациялық аударымдар, жалақы, ма- 
териалдык жэне басқа шығындар, табыс (пайда) -  регламенттелі- 
неді, ал рынок жағдайларында сүраньш мен ұсыным факгорла- 
рымен анықталады. Баға қаржының жұмыс істеуі үшін жагдайлар 
әзірлейді. Шаруашылық жүргізуші субъектілерде не қаражатгар 
кордаланылады, бірақ онда салықтардыц сомасы көбейеді, не ко- 
ғамдык өнім еседі, бүл табыстың (пайданьщ) анағұрлым жоғары 
нормасы бар салаларға ауыстырылатын ресурстардын босап қа- 
луына үрындырады.

Қаржы көмегімен шаруашылық жоспарларымен жэне үйле- 
сімдерімен белгіленген күн козғалысының шарттарын ескере 
отырып болудің бағамен басталған үдерісі түзетіледі. Егер ба- 
ғаның көмегімен өнімді өтйзуден түсетін жалпы түсім-акша ка- 
лыпгасатын болса, қаржылық бөлу бүл түсім-ақшаны одан ары 
бөлуге арналған мақсатты акшалай қорлар бойынша бөлшектей- 
ді. Сөйтіп, бөлудің қаржылық эдістері анағұрлым иілгіш келеді, 
олар бұл үдерістегі үлкен атаулы сипатты қамтамасыз етеді. Болу 
кенділігініц дэрежесі эр түрлі: егер баға қүнның қоғамдьщ қажет- 
ті шыгындардан ауытқуы немесе шығындардың жеке-дара шы- 
ғындардан ауытқуы түріндегі оның тек бір болігін бөлетін болса, 
каржы жалпы қоғамдық өнімтң бүкіп цүнын кайта бөледі.

Баға бөлу үдерісіне бірінші болып кіріседі жэне ондағы бас- 
тапқы үйлесімдерді анықтайды. Құнның айналасында бағанын 
тербелісі каржы үшін қызмет ерісін жасайды.

Қаржы бағамен негізі каланғаи үйлесімдерді нақгылайды. 
Қаржылык болудің бағамен бөлуден айырмашылығы сол, баға- 
мен бөлудің объектісі жалпы қоғамдық онім қүиының тек бір бо
л т  болып табылатындығы (бағаньщ куннлн ауытқитын болігі). 
Қаржы ішкі жалпы онімніц бүкіл күнын бөледі. Бағамен бөлуге 
катысты каржылық болу кайталама больш табылады. Бағамен бе
лу үлестірім бетінде байқапынбайды, ол түсім-акшаның жалпы
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массасында жасырылған, ал каржылық белу анык көрініп тура- 
діл. Бағамен бөлу тек бөлумен, ал каржылық бөлу бөлумен жэне 
кайта бөлумен сипатталады.

Баға амортизациялық аударымдардын көлемін аныктауда 
ерекше рол аткарады. Өндіріс құралдарыныц бастапкы және кол- 
даны стағы бағаларынын арасындағы алшаісгык амортизациялык 
кордағы елеулі ауытқуларға себепші болады. Өндіріске кепілге 
салынған (баламасыз сатып алуға қарай), қүлның бағалык бур- 
малануы баламасыз сату кезінде күшейеді жэне бөлу мен тутыиу 
стадияларындағы қайта бөлгіштік катынастардың көбеюін туды- 
рады.

Әсіреинфляция жағдайында Қазақстанда баға кұшті өсті жо- 
не бағаның болгіштік функциясы кушейе түсті. Баға сонымен ка
тар тауарларға деген сұраным мен усынымды да реггейді, сойтіп, 
ұдайы өндіріске, шығынның орнын толтыру корының мөлшері 
мен құрылымына ыкпал жасайды.

Қаржы жэне еңбекке ақы төлеу. Қаржы еңбекке акы төлеумен 
тығыз байланысты. Бағанын ізінше қаржылык бөлудің ішінде жа- 
лақы жумыс істей бастайды. Қаржы жалақы коры мсн еңбекке 
ақы төлеудің баска қорларының окшаулануы үшін жағдайлар жа
сайды. Бул категориялар жұмыс күшінің үдайы тояыктырылуы 
үшін алғышарттар жасайды, езара іс-кимылда ұдайы ендіріс үде- 
рісін ынталандырады. Материалдык ондіріс сферасында сңбекке 
ақы төлеу қоры (жалақы коры) қаржының көмегімен өнімді өткі- 
зуцен түскен түсім-ақшадан бөлінеді. Бүл кор өндірілген онімнің 
кәлеміне карай қалыптасуы мүмкін. Шаруашылық практикада 
табыс категориясын пайдаланған жағдайда еңбекке акы төяеу ко
ры қол жеткен қаржылық нэтижелермен тығыз байланысты уйле- 
сімде қалыптасады.

Жалпы табыс' өнімді өткізуден түскен түсім-ақша мен тура 
шығындар арасында айырма ретіиде өзіне осы шығындардағы 
үнемді қабылдайды және сондықтан кешенді қаржылық ұғым 
ретінде сипатталады, ол акшалай тріғалануда кызметгін сан- 
дық жэне сапалык нэтижелері бойынша шаруашылық органның 
барлық күш-жігерін біріктіреді. Бүл жерде баға факторы да қа- 
тысады: жоғары сапалы енімді еткізгсн жағдайда материаддық 
шығындарды үнемдеу де, өнімнің үлкен сандык көлеміне келетін 
амортизациялык аударымдар үлесінін азаюы түрінде болатын не-
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гізгі капиталды пайдаланудан алынатын салыстырмалы ұнем де 
пайданы немесе табысты көбейтеді.

Сырггай қарағанда еңбекке ақы төлеу қорын анықтауға баға 
факторы тікелей қатыспайды деген пікір туады. Бірак таза табыс
ты бөлу арқылы оның әсері акикат корінеді. Рыноктык жүйеде 
бағаның енбекке акг.і төлеу корына вссрі бұрынғыдан бетер арта 
түседі.

¥лттық табысты белудің нәтижесі болып табылатын еңбекке 
акы төлеумен өзара эрекеттесе отырып, қаржы оны салыкгар, ка- 
рыздар жэне ақшалаи ресурстарды жалпымемлекетгік қорға ка- 
ражаттарды жүмылдырудын басқа эдістері, зейнетақы, сақтық 
корына төленетін жарналар арқылы ішінара кайта бөлуді қамта- 
масыз етеді.

Қызметтер кврсету сферасықда жүмыскерлердіц ецбекке акы 
толеу қоры елеулі дәрежеде бюджеттік каражатіар есебінен ка- 
лыптасатындықтан және тиісті бюджетгің каржылык мүмкіндік- 
терімен ацыкггалатшідықтан бұл сферадағы каржы мен еңбекке 
акы төлеудің байланысы көрнекі (айрықша) болады.

Барлық жағдайда экономикалык категория рстіндсгі еңбекке 
ақы төлеу жасалган енімдегі эрбір жүмыскер үлесіңің сойкесті- 
гін, яғни жүмыскердіц бөлудегі қатысу шегін аныктайды, ал кар
жы жалақы қорын немесе еңбекке ақы төлеу жөніндегі қорды ка
лыптастырады .

Еңбекке акы төлеу тұгыну стадиясында, яғни тауарлар мен 
кызметгерге ақы твлеу жолымен пайдаланылады. Бір мезгілде 
оның белгілі бір белігі қаржылық эдістермен хапықтың салык- 
тарды, сақтандыру бойынша жарналарды төлеуі түрінде; кредит- 
тік әдіспен -  банктерге салынғаи салымдар, мемлекетгік карыз- 
дардың обяигациялары туріңде; акцияларды жэне басқа багалы 
кағаздарды сатып алу жолымен жүмылдырылады.

Жалақы мен қаржының іс-әрекет етуінің айырмашылығы:
1) қаржылық болудің шекарасы анағүрлым кең; жалакы тек 

еңбек шығындарын етеуге қатысты;
2) каржы күнның біржақты козғалысына қатысады, ал жалақы 

оныц ыңғайласпа козғалысына -  еңбек кұнына жэне оның акша
лай отемакысына катысты.

Жалакы көмегімен «V.» толык жэне « т»  ішінара бөлінеді 
каржының көмегімен корлардың жиынтығы, ал жалакынын ко- 
мегімен жалақы қоры мен сыйлықақы коры қалыптасады. Олар 
еңбекке ақы төлеу қорын қүрайды. Жалақы -  салық төлеудің не-
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гізі. Жалакының көзі қаржылык ресурстар болып табылады, ал 
жалақы коры оны үнемдеу кезінде өзі каржылык ресурстардын 
көзі бола бастайды.

Сонымен бірге карастырылып отырған катсгориялардың іс- 
эрекет сфералары мен іс-эрекет уәждері айтарлықтай ажыраты- 
лады. Қаржының іс-эрексті еқбекке акы төлеуге Караганда кеш- 
рек, ойткені қаржы бүкіп қогамдық онімді, ал еңбеккс акы толеу 
тек қажетті онімді және қосъшша өнтнің бір бөлігін беледі. 
Еңбекке акы телеу ондірістің аса манызды факшрларының бірі -  
жумыс күиіінің іс-қимылымен байланысты, жүмсалыиған енбек- 
тік өтемакысының кұралы қызметін аткарады, ал қаржы, бұдан 
баска, ондіріс қүралдарымен олардың тікелей калыптасуы аркы
лы байланысты. Еңбекке акы төлеу оныц внімділігін ынталанды- 
рады, ал каржы қаржылык кдаал арқылы оның дамуын жандан- 
дыра отырып, бүкіл коғамдық өнімге ыкпал етеді.

Қаржы жэне кредит. Қоғамдык өнім қүнын белуге кредит те 
қатысады. Әрі қайта бөлгіштік үдерістер кредитгік катынастар- 
дың сферасында ағыпып жатады. Қаржыдағы сиякты кредитгік 
катынастарда да шаруашылык жүргізуші субьектілерді, халыкгы, 
мемлекетті .үзак мерзімді және қысқа мерзімді несиелендіру мақ- 
саттары үшін кредитгік деп аталатын ақшалай қорлар қалыпта- 
сып, пайдаланылады.

Банкгердің ресурстары кайта бөлу стадиясында қалыптасады, 
яғни кредит бурын бөлінген кунды бөледі. Кредит қаржылық ре- 
сурстарды толықтырады жэне ұлғаймалы үдайы өндіріс үдсрісіне 
мүмкіндік туғызады. Кредитгің көмегімен қаржьшық ресурстар 
шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халыкгың (үй шаруа- 
шылыгының) арасында кайта бөлінеді. Қаржы мен кредитгің 
арасында көптеген ортақ белгілер бар, бірак негізгі белгі ендіріс- 
тік капиталдардын толық айналымында екі категорияны кеңінен 
пайдалану болып табылады.

Екі категория да коғамдык шаруашылыкта каражаттардын 
қалыпты, үздіксіз ауыспалы айналымы үшін жағдайлар жасауга 
бейімделген. Бұл категориялардың материалдык сферадағы ке- 
шенді ықпал жасауының обьектілері өндірістік капитал болып 
келеді. Қаржы жэне кредит күрделі жүмсалымдар мен айналым 
қаражаттарын қалыптастырудың көздері болып табылады. Бір- 
ге үйлесе отырып, олар шаруашылык жүргізуші субъсктілсрдің 
ақшалай корларының айналымын ұлғаймалы негізде қамтама- 
сыз етеді. Қаржыяық әдіспен эдетте шаруашылык органдардың
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ақшаға деген түракты кажетгіліктері, кредитгік әдіспен олардын 
уакытша мұктаждары канағатгандырылады. Келешекге күрделі 
жүмсалымдардын көзі ретінде кредипік ресурстардың рөлі ар- 
татын болады.

Кредиттік адістін ұлғаюы акшалай ресурстарды неғұрлым 
тиімді пайдалануға косымша ынталандырмалар жасайды, олар- 
ды жұмсауды банк үнемі кадағалайды, бүл ондірістік-қаржылык 
кызметгің нэтижелері үшін шаруашылық жұргізуші субьектілер- 
дің шаруашылық есептегі жауапкершілігін арттырады. Қайтарыл- 
майтын қаржыландыру кысқаруы тиіс.

Қаржы мен кредитгің өзара байланысы қаржылық жэне кре- 
диттікресурстарды калыптастыру ұдерістерінде анык байкалына- 
ды, онда екі категорияның іс-эрекеті өзара бағытталған -  каржынын 
көмегімен банктіц кредитгік ресурстары құрьшады: шаруашылық 
органдардың қаражатгары, амортизациялык аударымдар, матсри- 
алдык ресурстарды сатып алуға бірден бағытгалмайтын, айналым 
каражаттарын толтыруға арналған өнімді өткізуден алынған түсім- 
акшашлн бір бөлігі. Кредитгің көмегімен қаржылықресурстар ка- 
лыптасады: кредиттер шаруашылык органдардың каржылықресу- 
рстарын толыктырады -  өтеу мезетіне дейін; табыстан банкгердін 
бюджетке төлемдері -  олардың қі.пметініц нәтижелері бойынша 
жэне бірқатар басқа жағдайларда; мемлекетгің шығыстарын кар- 
жыландыру ұшін банкгерден бюджетгік қарыз алу.

Сөйтіп, үлғаймалы ұдайы өндіріс мұкггаждарын қамтамасыз 
етуде екі категорияның өзара бірін-бірі алмастырушылығы бай- 
қалып тұрады.

Соныыен қатар каралып отырған категориялардың арасында 
белгілі бір айырмашылықгар да бар. Егер каржы қоғамдық өнімді 
балетін жэне қайта бөлетін болса, кредит қаржы бастаған бвлуді 
жалғастыра отырып тек кайта белуге қатысады. Кредитгің обьек- 
тісі осы мезетте уакытша бос болып келетін күлнын бір болігі 
болып табылады, бу.л ақшаны қажегсшіп отырган шаруашылык 
органдары мен халыктыц кажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
құнды несие корына шоғырландыруға мүмкіндік береді.

Жинақтапған акшалай қаражатгарды пайдалану әдісі айтар- 
лықіай айырмашылық болып табьшады: қаржыландыру каражат- 
тарды етеусіз жэне мерзімсіз тэртіппен багыттауды шамаласа, 
несиелендіру кайтарымдылық, мезгілдік, ақылық жағдайларында 
жүргізіледі; кредиттің аса манызды кағидаты -  берілетін кредит- 
тердің матерналдык қамтамасыздығы.
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Қаржы жэне сақгандырудың өзара байланысы мен өзара іс- 
әрекеті де өте шектеулі; бұл мэселелер 19 тарауда толық қаралған.

Қаржы есеп айырысу жүйесімен өте тығыз байланысты, өйт- 
кені олардың іс-эрекет етуі жекелеген шаруашылық жүргізуші 
субъектілер арасындағы езара есеп айырысуға негізделген. Есеп- 
қисаптар экономикалык категориялар емес, олар -  аталған кате- 
горияларды іске асыруцың қүралы. Бүл жерде ақшанын айналыс 
қаражаты және төлем қаражаты ретіндегі функциясы пайдаланы- 
лады. Қаржылық операциялардың уактылы жасалуы, мақсатты 
корлардың қалыптасуы, қаржылық ресурстардың қажетті бағыт- 
тар бойынша кедергісіз қозғалуы есеп-қисаптардың айкындығы- 
на, жолға қойылгандығына байланысты болып келеді.

Материалдық өндіріс сфераларының шаруашыпық жүргізуші субьекті- 
лерінің өндірілген онім, тауарлар жэне қызмеггер үшін есеп айырылысулары 
каржы іс-эрекетіиін алдында болады және каржылық катынастарды кейінгі 
жүзеге асыруға мүмкіндік туғызады, Материалдык өндіріс сферасындағы есеп 
айырысуларды сипаттайтын айрыкшалықты көрсеткіштер дебиторлык жзне 
кредиторлык берешектер болып табылады. Бұл берешектердің деңгейі шару- 
ашылык органдардың каржылық жай-күйіне осер етеді және келісімшарттык 
тәртіптің, тұтынушылардың толсм қабілетгілігінің жай-күйіне байланысты бо
лады. Қазіргі уакытга үлттық шаруашылыктағы ссеп айырысулардың жай-күйі 
канағатганарлыксыз: шаруашылык жүргізуші субъсктілердің арасындагы өзара 
есеп айырысулар бойынша толенбеген төлемдердін сомасы және банктердід не- 
сиелері бойынша, жалакы бойынша мерзімі еткен берешек кебейіп отыр. Ке- 
лісімшарттық міндеггемелерді орьшддмау каржы түрақсыздыгының факторы 
болып табылады жэне айыппұлдар түрівдегі өнімсіз шығындар мен қаржылық 
қаражагтардын ысырабына соктырады. Бүл табыстан жэне ақыр аяғында енбек- 
ке ақы төлеу қорынан шегерілетін тікелей шегерім.

Ақшалай есеп-қисаптар коммерциялык есеп пен өзін-озі қаржыландыруды 
жүзеге асырудың манызды буыны болып табылады. Олардың қалыпты жүмыс 
істеуі үдайы өндіріс пен қүндық экономикалык категориялардьгц -  баганың, 
каржыныц, кредигтіи, ецбекке акы төлеудің іс-әрекетініц оте қажетті шарты бо
лып табылады.

Экономикалық категориялардың өзара байланысы мен өзара іс-әрекетіпің 
баяндалған ерекшеліктері баска акшалай операцияларға Караганда қаржылык 
операцнялардың аз «еркіндік дәрежесі» болады деп корьпъшды шыгаруға бола
ды: қаржынын, бул касиеті оның «императивтігін» сипаттайды. Мьтсалы, шару
ашылык жүргізуші субъектінің салык телеу ксзІЕіде тандауы жок -  оиын кызметі- 
нің табысына немесе табыс алмауына карамастан ол оны толеуге міндетті: ол тігггі 
бір салыкты басқасымен ауыстыра алмайды. Өндірістік-иіаруашылық кызметпен 
косақталатын басқа қаржылык үдерістермеи болатьш үксас жагдаят -  каржылык 
Корларды: жарғы, қорлану, тұтыну, резервтік, валюталык жэне баскаларын калып- 
тастырмайынша кәсіпорын жүмыс істей алмайды. Сөйтіп, егер салыкты төлеу ке- 
зінде каржыныц мүндай белгісі міндетгілікретінде болса, шаруашылық қызметте 
ол кажетгік болып табылады. Баска акшалай кзтынастарда операщіяларды танцау
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еркіндігі болады, мысалы, кредитгік операциялар кезінде кредитгік мекеменін 
кредит түрін (кыска, орта, үчақ мсрзімді), кредитгің шаргын тақдауға мүмкіндік 
болуы мүмкін; бағалык катынастарда әріптесті, рынок конъюнкіурасы аныктайт- 
ын түрлі жағдаятгарда бағаныц өзгеру мүмкіндіктерін тандау; осындай үксас 
жағдай еңбекке акы төлеуде (төлеудің нысандарын, мөлшерлемелердің мелшеріи 
таңдау жэне т.б.), сактаңдыруда (түрлері, нысандары) болуы мүмин.

Экономикалык категорияның таралу шскараларын теориялық кере білу ша
руашылык жэне олеумсггік үдерістерге оньщ механизмі ыкпалынын мүмкін- 
діктерін аныкгауға жағдай жасайды. Бұл белгілі бір категорияныц касиетгерін 
пайдалануга бағдарланған баскаруды ұиымдастырудың шынайы тетіктерімен 
практиканы к^ралдандырады. Категориялар механизмінін элементгерін — ны- 
сандарын, әдістерін, тосілдсрін саралау экономиканық ұйымдык-құкыкгық кұ- 
рылымына икемділік пен пәрменділік береді жэне сонымен бірге элеуметпк- 
экономикалык жүйенің зор тиімділігіне жэрдемдесегін болады.

Экономикалык категориялардың өзара іс-эрекеті туралы қа- 
ралған негізгі қагидалар оларды үдайы өндірісті баскарудын 
практикасында, оны жүзеге асырудың барысын бақылауда жэне 
оның тиімділігін ынталандыруда пайдалануға келісілген, өзара 
уйлесілген тэсілдемені кажет етеді.

1.6. Қаржылық ресурстар мен қорлар қаржылық 
қатыііастардыц объекті ретінде

Қаржы талымы каржыны тек эконолшкалық категория, яғни 
айрықшалықты өндірістік қатынастардыц жиынтығы ретінде ғана 
карастырып коймайды, сонымен бірге мақсатты акдіалай қорлар 
түріндегі олардың материалдық іске асуын баса көрсетеді. Бұл 
корлар қаржылық катынастардың тұрақты иелері болып келеді. 
Олардың қалыптасу көздері және қорлардың өздері (бұл көздсрді 
біріктіруші) ұлггык игаруашылыктыц тиісті буындарының қаржы 
ресурстары болып табылады. Демек, царжылыц ресурстар — брі 
жалпы қогамдың онілі мен үлттық табысты өндіру, бөлу ясәне 
цаита болу үдерісінде жасалынатын жономикалық субъектілер- 
дің және мемлекеттің царжылыцэдістердің көмегімен ңүратъиі 
ақшалай цорланымдары мен ацшалай қорлары. Қаржылык ре
сурстар ұдайы ондірістің жэне мемлекетгің шығындарын жабу 
үшін кажет. Тап каржылық ресурстар каржылык категорияны ба
га жэне басқа к¥вдық категория лардан беліп алуға мүмкіндік жа
сайды. Қоғамдык жалпы өнім мен үлтгық табысты артгыру кар
жылык ресурстар өсуінің басты шарты болып табылады.
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Каржылык ресуротарда негізгі орынды құннын мына элемент- 
тері: таза табыс (пайда), косылған кұн салығы, акдиздер, кеден- 
дік телемдер, элеумепік мүктаждарга төленетін жарналар жэне 
амортизациялық аударымдар алады.

Қаржылық рссурстардың қаржылық корлардан айырмашы- 
лығы бар. Қаржылық қор (корланым, босалкы қор) -  қаржылық 
әдіспен қалыптастырылған, белгілі бір қажеттіліктерді қанағат- 
тандыруға пайдаланылатын максатты ақшалай қаражаттары, ал 
қаржылық ресурстар болса, ол -  мемлекетгің (оның органдары 
арқылы) жэне шаруашылык жүргізуші субьектілердің табыста- 
ры мен түсімдсрі. Біріншіден, каржылык ресурстар деп ақшалай 
қаражаттардың көздерін, шаруашылық органньщ немесе ша
руашылык жүргізуші субъектінің мүндай қаражаттарды жасау 
мүмкіндіктерін түсінеді. Екініиіден, каржылык ресурстар -  бұл 
корлардағы, яғни ақшалай қаражатгардың максатты босалкы 
қорларындағы «байланған» қаражаттар, сондай-ақ әлі максатты 
белгілі бір бағыттылығы жоқ корлар бойынша қалыптаспаған 
ақшалай каражаггар. Мысалы, ақшалай каражатгардын бір бе- 
лігінің алғашқыда қор сипаты болмайды -  бұлар шаруашылык 
органдарының олардын шаруашылық эріптестері тарапынан ке- 
лісімшартгарды, езара шарттарды жэне шаруашылык жүргізудің 
басқа шарггарын бүзганы үшін алатын айыппұлдары, өсімпүлда- 
ры, түрақсыздық төлсмдері. Мүндай каражаттардың түсуін күні 
бүрын есепкс алу мүмкін емес.

Қаржы мен каржылық ресурстар -  бара- бар үғымдар емес. 
Қаржылық ресурстар өзінше қаржының мэнін анықтамайды, 
оның ішкі мазмүны мен қоғамдық арналымын ашпайды. Қаржы 
ғьшымы тап мүлдай ресурстарды жасау, белу жэне пайдалану не- 
гізінде туындайтын қоғамдык катынастарды зерделейді; ол кар
жылык катынастар дамуының зандылықгарын зсрттсйді.

Қаржылық ресурстар жалпы коғамдык енімнің 60 %- ға жуы- 
ғын қүра отырып, мемлекетгің қаржылық қуатының көрсеткіші 
болып табылады. Қоғамдық онім мен үлттық табысты жасау, 
белу жэне қайта бөлу үдерісінде калыптаса отырып, олар түп- 
кілікті пайдалануға, ягни негізгі кұрал-жабдыктарды толтыруга, 
ұлғаймалы үдайы ендірісті камтамасыз етуге жэне жалпымемле- 
кеттік кажеттерді канағагтандыруға қоғам жұмеайтын материал- 
дық ресурстардың бір бөлігінін акша көрінісі болып табылады. 
Қоғамдық ендіріс үдерісінде каржылык ресурстар неғұрлым кеп 
жасалса, соғүрлым ол тиімдірек болады. Сонымен бірге бүкіл
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ұдайы өндірістін. тиімділігін арттыру проблемасын шешу жэне 
экономикалык өсудің қаркынын тездету ұлттык шаруашылыкта 
қаржылық ресурстарды тиімді пайдалануға байланысты.

«Қаржылык ресурстар» үгьшыкдагы оның екі жағын ажырата білген жон.
1. Шаруашылық жүргізу лрактикасьшда «каржылық ресурстардың» ұғымы 

дел мсмлекетгің, кәсіпорындардың карамағындагы бслгілі бір кезеңдегі барлык 
ақшалай кірістер мен корланымдардың жлынтыгын, япш  акшалай корлардьі, 
кредиттік ресурстарды, акшалай резервтерді айтады. Бұл шаруашылык жүргі- 
зудін, шаруашылық есеп практикасы тұрғысыиан туындаған практикалык тз- 
сілдсме. Расында, кәсіпорыинын баиктегі оның шотындағы белгІлі бІр күндегі 
ақшалары олар кәсіпорьшның меншікті иемесе қарыз қаражаттары болып келе- 
тіндігіне қарамастан оның барлық нақтылы қаржылык ресурстарды кұрайды. 
Сол секілді мемлекеттік бюджетге шоғьтрланган кірістер, қорлаиымдар олар жа- 
салынғаи кұнды алғашқы нсмесе ксйінгі болудің.нәтижесІ больш табылатынды- 
ғына карамастан мемлекеттің эрбір какты күндегі қаржылық ресурстары болып 
саналады.

2. Егер жиынтық онімнің (С+ V+m) материалдык-заттай жәис кұіідық кұры- 
лымына, оның бөлінісіне жәие бұл үдерістегі орнына сүйенсек, онда каржылык 
ресурстардың ұплмы баскаша көрінеді. Егер кайталама есептін элементін шы- 
ғарып тастасак, онда «қаржылык ресуртардың» ұғымы тікелсй мемлекет пен кә- 
сіпорындарда оларға жүктелінген функиияларды орындау үшін шоғырланатын 
кұндык (акша) нысанындағы жалпы коғамдық онім меи үлттық табысткң бір 
бөлігін білдіреді.

Қаржылық ресурстарды мынадай нысаіідардақарастыруға болады: колдағы, 
жинақталган, олуетгі. Қолдагы ресурстар -  кызметін жүзеге асыру кезінде эко- 
номикалық агенттердің жсдел қалыптастырып, пайдаланатындары. Жішаңтал- 
ганресурстар корлар мен резевтерде байлакған. Әлуеттіресурстар келешеете 
белгілі бір уақытга немссе кезенде алуға жоспарланған ресурстар. Корсетілгсн 
нысандардағы қаржылық ресурстар озара түрленедІ: мысалы, экономиканың 
накты секторының өнімін откізуден алынған табыстан айналым каражатта- 
рының қорлары — қолдағы каржылық ресурстар қалыптасады, олар сонан-соң 
ондірістік корлардың толық айналыммнда кала отырып істің шын мәнінде жи- 
нақталғаи ресурстарға айналады. Жинакталған ресурстар колдағы ресурстарға 
түрлене алады (мысалы, дамудың инвсстициялык бағдарламасын қаржыланды- 
руға бағытталатын ұлтгық банктегі берілетін кепілдікті трансферт).

Қаржылық ресурстар экономикалык және олеумеггік кызметті қамту ауқым- 
дары түрғысынан мемлекеттің қаржылъщ ресурстары, шаруаіиьілық жүргі- 
зуші субъектілердіі; ңаржылық ресурстары (цызметтер түрлері бойыигиа ), 
халыцтың царжъиықресурстары болып бөліиеді; жиынтық түрде ұдайы өнді- 
рістің барлық қатысушыларынын, ресурстары қогамныц (елдің) қаржылықресу
рстары ретінде елестетіледі.

«Ипвестициялыц ресурстар» ұғымы қолданылады, инвссти
циялык үдерісте негізгі жэне айналым капиталы үшін түрлене 
отырып олар акдиалай ресурстар -  қаржылық, кредитгік ресурс- 
тар есебінен де, сол сияқгы материалдык, материалдық емес ре- 
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сурстар есебінен де біріктірілген түрде қалыптасады. Инвести- 
циапар -  нэтижесінде пайда (табыс) жасалатын немесе әлеуметгік 
нәтижеге кол жеткізілетін кэсіпкерлік жэне кызметтің баска түр- 
лерінің объектілеріне салынатын мулікгік жэне зияткерлік кұн- 
дылыктардын барлық түрлері.

Қаржылық ресурстардың козғалысы жиынтық каржы балан- 
сында (қаржылық ресурстар мен мемлекетгің шығыстары балан- 
сында) бейнелеп көрсетіледі. Алайда баланста несиелік ресурс- 
тардык бір бөлігі де бейнелеп көрсетіледі.

Қаржылык ресурстардың құрамымда олардың аса маңызды екі 
бөлігін боліп көрсетуге болады:

1) мемлекеттің кірістері. Олар республикалык жэне жергілік- 
ті бюджетгерде шоғырланады. Мемлекеттің кірістері заңнамалық 
тэртіппен бекітіледі жэне мемлекетгің функцияларына сәйкес 
жұмсалынады. Мемлекеттін кірістерін жұмылдырудың негізгі 
эдістері салықгар, карыздар мен лотереялар, сыртқы көздерден 
түсетін түсімдер;

2) бюджеттен тыс каражаггар. Олар шаруашылық жүргізуші 
субъсктілердіц қарамағында болады. Олардыд пайда болуы мем- 
лекетгін максатты шығыстарымен байланысты. Бюджетген тыс 
ресурстар автономды арнаулы қорлар, арнаулы қаржы жоспарла- 
ры, қазынашылық шоттар тұрінде болып келеді. Бұл корлардыц 
каражатгары эконо.миканы мемлекеттік реттеудің мүмкіндіктерін 
кеңейтеді. Бюджеттен тыс каражаттардың оғаштығы мемлекетке 
каржылық ресурстардың жалпы сомасын жасыруға, қаржылық 
бақылауды элсіретуге, нағыз қаржылық жағдайды бұрмалауға 
мүмкіндік жасайды. Бюджеттен тыс қаражаттардың жалпы сома
сын аныктау қиын, ейткені ол кептеген қорлар мен каржыланды- 
рудьвд дара жоспарлары арасында шашырап кеткен.

Ақша нысанындағы қаржылык ресурстардың басқа ресурс- 
тардан айырмашылығы болады. Қаржылық ресурстар озініц 
функцияларында біршама оқшауланған, сондықган каржылық 
ресурстарды баска ресурстармен үйлестіруді қамтамасыз етудің 
кажетгігі болады.

Қаржылык ресурстардың көздері қогамдық өнім қүнының 
барлық үш элементі: «С», «V», «т» болып табылады (1.4 сыз- 
баны караңыз), бірақ олардың әрқайсысының қатысу дәрежесі 
эр түрлі. Мысалы,«С» элементінен амортизациялык аударымдар, 
айналым қаражатгары, табиғи орта мен минералдық-шикізат ба- 
засын толықгыруға аударылатын аударымдар, кэсіпорын өнімінің
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өзіндік кұнында материалдык шығындардың күрамына кірстін 
телемдер күрылады. «V» элементі халыкган алынатын мемлскет- 
тік салыктар, әлеуметтік мүктаждарға аударылатын аударымдар 
(салықгар), карыздар мен лотереялар бойынша түсімдер сияқгы 
каржылық ресурстардың козі болып табылады. «ш» элементі таза 
табысты (пайданы), жанама салықтарды, сыртқы экономикалык 
кызметтен түсстін табыстар мен түсімдсрді (кеден баждары, ке- 
дендік рэсімдер үшін төлемакы) кіріктіреді.

1.4 сызба. Қаржылык ресурстардыд күрамы

ЖАЛПЫ ҚОГАМДЫҚ ӨИІМ
С V m

Матсриалдык шыгыіідар Қажстті онім Косымша өнім

Ө З І Н Д І К  Қ Ұ Н  ( Ш Ы Ғ Ы Н Д А Р )
Аморти
зация-
лык

аударым
дар

Айна
лым
кара-

жаттары

Матери
алдык

шыгык-
дар

К^рамьш-
дагы

төлемдер

Ү л т т ы к  т а б ы с
Әлеуметтік корларга 

аударылатын аударымдар 
(әлеуметгік салык)

Таза табыс (пайда)

Халыктан алынатын 
салыктар 
Қарыздар 

Ерікті жарнапар

Жанама салыктар 
(косылғанкұн салыгы, 
акциздер, баскалары)

Табиғат рссурстары ушін толемдер Сырткы экономикалык 
кшметтен тусепн 

түсімдер
Баждар, лицензиялар ұшін телемдер, тіркеу алымдарьт

Табигатты корғау корларына төлснстін телсмдср
Мемлекетгік мүлікті сатудан (жексшедендіруден) 

түсетін түсімдер
Сыртқы коздерден тусетін түсімдер (ннвсстиция- 

лар, карыздар, трансфертгер, гранттар)

Қаржылык ресурстардыд бір бөлігі қоғамдық енімнің бірнеше 
элементтерінің күрамында кешенді түрде қалыптасады. Мәселен, 
шаруашылық органдар деңгейіиде өнім, жұмыстар немесе кыз- 
меттер овдіруге жэне оларды откізуге жұмсалатын шығывдарй 
тура келетін «С» жэне «V» элементгерінен салықтар, алымдар 
жэне арнаулы қорларға аударылатын аударымдар, жер қойиауык 
пайдаланушылардың толемдері — роялти, бонустар, көлік кұрйй' 
дары салығы, мемлекеттік баж, ластаңдыратын заттардыц шы- 
ғарылуы мен тасталынуы жэне калдықгарды орналастыру үшін
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төлемдер жэнс басқалар түрінде ресурстар қалыптасады. Жеке- 
шелендіруден түсетін түсімдер сиякты түрінін көзі ұлтгық бай- 
лык, яғни қорланган ұлтгықтабые (V+m) болып табылады.

Мемлекеттің каржылық ресурстарының көзі сонымен бірге 
мемлекеттік кредит, штестициялар арқылы тартылған қаражат- 
тар болып табылады.

Қаржылык ресурстардың көздері макродеңгейде (мемлекет 
деңгейінде) жэне микродеңгейде (шаруашылық жұргізуші суб
ъект деңгейівде) іс-эрекет етегін кездер болып белінеді. 

Макродеңгейдегі ңа/хжыпьщ ресурстардың квздері: 
ішкі жалпы өнім; 
ұлттық байлық;
тартылған (карыз) ресурстары жэне басқалары. 
Микродеңгейдегі қаржылъщресурстардың каздері: 
меншікті қаржылық ресурстардың көздері: өнім еткізуден түс- 

кен табые (кэсіпорын ресурстарын қалыптастыруға мүмкіндік 
береді);

субьектшін сыргкі.і экономикалык кызметі; мүлік (сатуга бо
латын ғимараттар, жабдықгар және өзге активтер);

шаруашылык жүргізуші субьектінін меншікті қаражатгарына 
теңестірілетін каражаттар (олар субъекгінің қарамағында болады): 
тұракты пассивтер нысанындағы жалакы; косымша жалақы -  жұ- 
мыскерлердің демапыстарын төлеуге арналған акша (есептелінеді, 
бірақ шаруашылык жүргізуші субьекгінің қарамағында болады);

тартылған қаражатгар (бұл кәсіпорынның қаржы рыногында -  
бағалы кағаздар, несие капиталдары жэне т.б рыногында қалып- 
тастыратын каражаттары): акциялар мен облигацияларды сату; 
қарыз каражаттары;

каражатгарды кайта бөлу тэртібімен алынатын көздер: жоға- 
ры инстанциялардан (министрліктерден, бюджеттен) алынатын 
каражаттар; сақтық өтемдері (сакгандыру -  қаражаттарды кайта 
бөлу эдісі).

Мыналар макродеңгейдегі ңаржылың ресурстардың негізгі 
турлері болып табылады: Халықаралық валюта қорынын жэне 
баска халыкаралық ұйымдардыц кредитгері, ¥лттық банкгің іш- 
кі кредиттері; салыктар; бюджетке төленетін басқадай толемдер; 
біоджеттен тыс қорларға аударылатын аударымдар жэне озгедей 
түрлері.

Микродеңгейдегі қаржылық ресурстардың түрлеріне мына
лар жатады: пайда (шаруашылык жүргізуші субьекгінің таза та-
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бысы); амортизациялық аударымдар; кредитгер; сақгық өтемдері; 
істен шыққан мұлікті сатудан түскен түсім-акша; орнықты пас- 
сивтер; қүрылыста ішкі ресурстарды жұмылдыру; серіктестіктер 
мен кооперативтер мүшелсрінің үлестік жэне баска жарналары; 
меншікті бағалы кағаздарды сатудан алынған табыстар; жоғарғы 
күрылимдардан аударылған қаржылык ресурстар; бюджет субси- 
диялары жэне басқадайлары.

Қаржылык ресурстар орталыкгандырылған және орталыкган- 
дырылмаған болып бөлінеді.

Ортальщтандырылган қаржылъщ ресурстар бюджет жэне 
макродеңгейдегі үдайы өндірістің кажеттіліктерін қамтамасыз 
етеді.

Үлттық шаруашылықгы қаржыландырудың мынадай бюд- 
жеттік әдістері болады:

1. Мемлекеттік күрделі жұмсалымдар (бұл эдіс экономиканы 
жандандыру, ендірістің жаңа салаларын жасау үшін пайдаланы- 
лады).

2. Мемлекеттік көтере сатып алу (оның көмегімен жиынтык 
сұрамым белгіленеді, мемлекет тауарлардын уактылы өтуіне мүм- 
кіндік туғызады).

3. Субсидиялар (етеусіз берілетін каражатгар). Олардьщ мынадай 
түрлері болады: демеуқаржы (залалдарды, берешектерді, мысалы, 
жалақы женіндегі, жабуға пайдаланылатъш субсидиялардың түрі); 
субвенцияяар (мақсатгы шығындарға жұмсалатын субсидиялардың 
түрі); экспортшқ сыйлыкақылар (экспоргталатьш тауардын бағасьш 
төмендету үшін пайдаланылатын субсидиялардың түрі).

4. Бірлескен кэсіпорындарға жұмсалатын инвестициялар.
5. Мемлекет тарапынан жеңілдікгі кредит беру.
Ортальщтандырылмаган қаржыльщресурстар шаруашылык

жүргізуші субъектілерде қалыптасады және өндірісті кеңейтуге, 
кэсіпорын жұмыскерлерінің әлеуметгік-мэдени кажеттіпіктерін 
канағатгандыруға пайдаланылады.

Қаржьшық ресурстарды босатып алудың мынадай жағдайла- 
ры болады:

1) айналым каражаттарының айналымдылығыи тездету;
2) өндірісті қысқарту;
3) тауар-материалдық кұндылықтардың босалқы қорларын 

кысқарту;
4) материал сиымдылығын қыскаргу;
5) меншікті каражаттарды қарыз каражаттарымен ауыстыру.
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¥дайыөндірістік үдерісті жандандырудын маңызды аспектісі 
ғылыми-техникалық прогресс болып табылады. Оны қаржылық 
ресурстар -  орталықтандырылған жэне орталыктандырылмаган 
ресурстар есебінеи қамтамасыз ету -  оларды пайдаланудың ба- 
сым бағыттарының бірі.

Қаржьшық ресурстардьщ бір балігі резервтерді -  колденец 
пайда болған кджеттіліктерді каржыландыруды кальштастыру 
үшін бөлінуі тиіс.

¥дайы өндірістін максаттарын камтамасыз етуден баска кар- 
жылық ресурстардьщ едэуір көлемі басқаруға, қорғанысқа, кұ- 
қык тартібін қорғауға, үкіметтік борышты төлеуге бағытталаты- 
нын білген жөн.

Қаржылық ресурстарды осірудіц маңызды факторы қогамдық 
еңбек өнімділігіп арттыру болып табылады, бүл үдайы өндіріс 
үдерісінде ұлттық табыстың артуын білдірсді, сондай-ак экономи
калык кызметтің қаржылық нәтижесінің есуіне алып барады. Ен- 
бек өнімділігімен қоғамдық өндіріс тиімділігінщ басқа көрсеткі- 
ші -  қор кайтарымы (капитал кайтарымы) тығыз байланысты. Қор 
ңайтарымын арттыру каржылық ресурстарды калыптастыруға, 
атап айтқанда, олардың негізгі көзі -  таза табыстың есіміне сөз- 
сіз эсер етеді, ол өнім өндіру ауқымы өсімінің, сондай-ақ ағымда- 
ғы шығындарды (ең алдымен жалақы мен амортизациялық ауда- 
рымдарды) үнемдеудің нэтижесінде артады. Жэне, керісінше, қор 
кайтарымының төмендеуі қаржы ресурстарын азайтады.

Екінші фактор -  бұл материалдық шығындардың орнын тол- 
тыру қоры мен ондірілген ұлттық табысқа жалпы қогамдъщ 
өнімнің бөліну үйлесімдері. Жиынтық коғамдық өнімдегі матери- 
алдық шығындардың үлесін -  материал сиымдылығын -  төмен- 
дету өндірілген үлтті.іқ табысты -  каржылық ресурстардьщ негіз- 
гі көзін -  артіыруға мүмкіндік беретін фактор болып табылады.

Қаржылық ресурстардьщ есуіне сонымен катар жалпы алған- 
да қогамдыц өндірістің, сондай-ақ өнеркэсіп ондірісініңліатери- 
алдьщ-заттай қүрылымы да эсер етеді.

Жүртқа мэлім, өндірістік арналымның (қоғамдык ондірістің 
бірінші болімшесі) тауарлары бойынша косымша енімнің норма- 
сы түтыну арналымынын -  екінші белімшенің (акдиздерді кірікті- 
ретін жэне анағүрлым жоғары рентабелділікке ие) тауарлары мен 
өнімдері бойынша нормаға карағанда төмен. Бүдан басқа, ұдайы 
өндірістік циклде түтыну тауарларының айналымы жылдамырак 
болады, мұның өзі уакыттың белгілі бір межелдемесінде, мыса-

53



лы, есептік жылда бірнеше айналымдардан алынатын рссурстар- 
ды косындылауға (жиынтықгауға) мұмкіндік береді. Сондықтан 
коғамдык өндірісте екінші бөлімшенің үлес салмағы мен даму 
қаркыны нсғүрлым жоғары болса, каржылык ресурстардың мүм- 
кін келемі соғұрлым көп болуы мүмкін.

Каржылык ресурстар орталықтандырылған жэне орталык- 
тандырылмаған тәртіппен калыптасады. Орталыцтандырыл- 
ган тәртіппен мемлекетгік бюджеттін, зейнетақы қорларының, 
бюджеттен тыс қорлардың ресурстары кұрылады. Ортачъщ- 
тандырылмаган здістермен материалдық өндіріс сферасынын 
шаруашылык жүргізуші субьекгілерінің түтыну қорлары, амор- 
тизациялық аударымдар қорлары, каржылык резервтер мен валю- 
талык корлар, шаруашылык органдарының баска ақшалай қорла- 
ры қалылтастырылады.

Перспективада ақшалай қорланымдар (табыс, қосылған щ н  
салығы, акциздер), сыртқы экономикалык қызмегген түсетін тү- 
сімдер қаржылык ресурстардың негізгі көздері болып калады.

Жекешелендіруден, мемлекет меншігін сатудан түсетін тусім- 
дер сиякты уақытша көздер болып табылатын қаржылық ресу
рстар олардың таусылуына карай азаятын болады. Коздері жер 
қойнауын пайдаланушылардың салыктары мен арнаулы төлемде- 
р і- роялти, бонустар болып келетін каржылық ресурстар артады.

Еңбекке акы төлеудің, тұтыну корларының одан ары өсуі кар
жы ресурстарының күрамына тартылатын халықтың каражатта
ры мөлшерінің өсуіне жеткізеді.

Мемлекеттің қаржылық ресурстары келемінің динамикасы 
мен құрылымының үрдістері рыноктық қатынастарға көшу бағ- 
дармаларын жүзеге асырудың нәтижесінде қоғамдық өндіріс- 
тін, тиімділігін айтарлықтай арттыру қаржылық ресурстарды 
қалыптастырудың каркынын тездетуге жэне өсуі интенсивті 
факторлармен шарттасылған кәздердің үлес салмағын көбейту 
бағытындағы олардың қүрылымын жақсартуға жеткізетіндігін 
дэлелдейді.

1.7. Қаржы жүііееі жәпе оііы үйымдастырудың 
кағидаттары

«Қаржы жүйесініц» ұгымы қаржы ұғымыньщ одан ары да- 
муы және нақгылана түсуі болып табылады.
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Өзінің тарихи дамуында қаржы жүйесі ұзақ эволюциядан от- 
ті. Қаржылық катынастардың пайда болуы кезінде қаржы жүйесі, 
жалпыға мэлім, эдетте, тек бір ғана буынмен -  мемлекеттік 
бюджетпен щсктелді. Классикалық капитализм жагдайында ба- 
тыстьщ көптеген өркениетті елдерінің, сонын ішінде бүрынғы 
КСРО-ның каржы жүйесін екі негізгі буын -  ліаділекеттік бюд
жет пен жергілікті царжылар қүрады. Олар ақшалай қорлар- 
ды қалыптастыруға мүмкіндік берді, бүл буындардың квмегімен 
мемлекет өзініц саяси жэне экономикалык функцияларын орын- 
дап отырды.

Қаржы жүйесі интеграциялық тұрпатгың жүйесі болып табы
лады, оған кіретін элементтердің (косалқы жүйелердін) тығыз 
байланысымен және оныц қосалқы жүйелерінің бірде-бірі езді- 
гінен емір сүре алмайтындығымен анықталады: қаржы, бір жа- 
ғынан, өндірістік қатынастардың бір бөлігін білдіреді және сон- 
дықтан осы катынастар жүйесінің элементі болып келеді, баска 
жағынан, өзінің функциялық қасиетгері бар взара байланысты 
элементтерден түратын жүйе болып табылады.

Сыныптаманың матасқан катары ретінде буындарда жоғары 
разрядтын элементгері болады: қаржылык катынастар, каржы- 
лық қорлар, баскарушы аппа^аг. Жүйелеудін мүидай касиеті кар
жы жүйесіне интеграциялық сипат береді.

Сонымен бірге жалпы институционалдык тұрғыдан алғанда 
қаржы жүйесі бүл кащ ы  мскемслсрініц жиынтығы, ал эконо
микалык түрғыдан -  ол мемлекегге іс-эрекет ететін бір-бірімен 
озара байланысты каржылык катынастардын жиынтығы екенін 
естен шығармаған жөн.

Елдің біртүтас каржы жуйесі -  тиісті ақшалай цорлар қу- 
рылып, пайдаланылатын қатынастардың, сонымен бірге бүл 
қатыиастарды үйымдастыратын оргаидардыц окиынтығы. 
Қаржы жүйесінің ұғымы кейде тар мағынада, тек мемлекеттің 
царжы мекемелерінің жиыігтыгы ретінде қолданылады, бұл жет- 
кіліксіз.

Қаржы жүйесі терминініц келтірілген аныісгамасында қар- 
жыныц мзндік сітаттамасын, оның қоғамдық-экономикалык 
үдерістегі орнын негіздей отырып, қаржы жүйесін сыныптаудың 
кағидалы моделі қойшіған. Осы критерийге сэйкес қаржы жүйесі 
мынадай үш бөліктен түрады:

1) каржылық қатынастардын жиынтығы;
2) ақшалай корлардың жиынтығы;
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3) баскарудың қаржылык аппараты.
Ақшалай қорлардың козғалысына байланысты мемлекет, ша

руашылык жүргізуші субъектілср, салалар, өңірлср жэне жеке 
азаматтар арасында пайда болатын экономикалык, акшалай каты- 
настардың жиынтығы каржыпық цатынсістарды кұрайды.

Қаржылық катынастар өзінің экономикалык табиғаты жонінен 
болгіштік катынастар болып табылады, онын үстінс қүлды бөлу 
ең алдымен субъектілер бойынша жүзеге асырылады. Сондықган 
коғамдық ондірістсгі субъектілердің рәлі каржылық катынастар 
жіктемесінің алғашқы объективті белгісі ретінде керінеді.

Қаржылык катынастар негізінен мына екі сфсраны қамтиды:
1) мемлекеттік бюджетке жинактататын мемлскеггің орталық- 

тандырылған ақшалай корларын қалыптастырып, пайдаланумен 
байланысты болатын экономикалык акшалай қатынастар;

2) кәсіпорындардың орталықтандырылмаған акшалай корла- 
рының толык айналымын ортақтастыратын экономикалык акша
лай катынастары.

Қаржьшарда функцияпық цосалңы жүйелер ретінде салык, 
бюджет, сыртқы экономикалык, қаржы жоспарлары (болжамда- 
ры), каржылык бакылаудыц заннамалық камтамасыз етілуі жэне 
баскалар сняқты қосалкы жүйелерді айтуға болады (1.5 сызбаны 
караңыз).

1.5 сызба. Функцнплык крнтернйі бойынша каржы 
жүйесівіц күрылымы
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Қаржы жүйесін сыныптаудың функциялык критерийінен бас
ка царжы субъектілерініц (қаржылық қатынастардағы қатысу- 
шылардың) белгісі бойынша сыныптау қолданылады, бүл каржы 
жүйесін буындар бойытиа: мемлекеттін қаржысына, шаруашы
лык жүргізуші субъектілердің каржысына, халықтың (үй шаруа- 
шылықтарының) каржысыыа межелеуге мүмкіндік береді (1.6 
сызбаны қараңыз).

Қаржы жүйесін құрайтын жеке элсменттердің орны мен рөлі 
бірдей емес. Бастапқы (басты) элемент жүйенің баска элементте- 
рінің арасьшда алдыцгы орыиды алады, өйткені жүйе элемснтгері 
мен буындардың өзара байланысындағы оның рөлі айқындаушы 
болып табылады. Бұл -  бірінші кезекге мемлекеттік бюджетпен 
көрінетін ліемлекеттің қаржысы.

Мемпекеттің қаржысы -  қоғамдық өнімнің күнын жэне 
ұлттык байлықтың бір бөлігін бөлу жэне қайта болу туралы, 
мемлекет пен оның шаруашылық субьекгілерініц карамагына 
каржылық ресурстарды калыптастырумен жэне мемлсксттің қа- 
ражаттарын олардың жұмыс істеуімен байланысты шығывдарға 
жүмсаумсн байланысты ақшалай катынастар.

Мемлекеттің каржысы қаржылық ресурстардын орталықган- 
дырылған корын жасаудың экономикалык нысаны мен мемлекет- 
тің негізгі каржы жоспары ретіндегі мелпекеттік бюджатте, 
коғамдық мүқтаждарды максатгы қаржыландырудьщ косымша 
көзі ретіндегі бюджеттен тыс арнаулы қорларда, мелілекеттік 
кредитте көрінетін каржылық қатынастарды кіріктіреді.

Мемлекеттік бюджет -  экономиканы, элсуметгік-мэдени 
мүктаждарды, корғаныс пен мемяекеттік баскарудьщ мұқтажда- 
рын каржыландыруға арналған елдің орталыктандырылған корын 
жасаумен жане пайдаланумен байланысты үлттык табысты болу 
жэне қайта болу туралы мемлекеттің заңи жэне жеке түлғалармен 
пайда болатын акшалай қатынастармен көрінетін экономикалык 
категория, қаржылық ресурстардын орталыктандырылған корын 
кұрудың экономикалык нысаны жэне мемлекеттін негізгі кар
жы жоспары. Мемлекеттік бюджет ортальщ (Қазакстанда -рес- 
публитлъщ) жэне жергілікті бюджеттерді (облыстардың, қала- 
лардың, аудандардың бюджеттерін) кірікгіреді.

Мемпекеттік бюджеттен тыс ңорлар -  корлардың ұйымдық 
дербестігі негізінде кешенді пайдаланылатын біркатар қогамдық 
қажеттіліктерді қаржыландыру үшін тартылатын каржылык ресу
рстарды қайта бөлу мен пайдалануцың айрықшалыкты нысаны.
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Қалыптасу көздері:
а) арнаулы максатты салыктар, карыздар;
э) бюджеттен берілетін субсидиялар;
б) косымша табыстар мен үнемделген каржы ресурстары;
в) ерікті жарналар жэне қайырмалдыктар.
Бюджеттен тыс корлар толық көлемде ресурстарды мақсатті, 

пайдалануды жэне аса маңызды элсуметтік шараларды дср кезін- 
де каржыландыруды кепілдендіреді; олар қаржылық киьшшы- 
лықгар жағдайында мемлекеггік билік органдары иек артатын 
каржылык резерв рөлін орындайды.

Мемлекеттік кредит -  мемлекетгік билік органдарыньщ қа- 
рамағына уақытша бос ақшалай қаражаттарын жұмылдырүмсн 
байланысты мемлекеттің заңи жэне жеке түлғалармен, соның 
ішінде шетелдіктермен жэне оларды мемлекетгін шығыстарын 
каржыландыруға пайдаланумеи байланысты пайда болатын кре
диток қатынастардың жиынтығы.

Кредиттік қатынастардыц қаржылық катынастардан айырма- 
шылығы болғанымек мемлекеттік кредит каржы жүйесіне кірік- 
тіріледі. Бірақ кредитгің бүл түрі мемлекеттік бюджетгің тапшы- 
лығын жабу, мемлекет каржысыньвд орныкіылығын қамтамасыз 
ету мақсатына бағытталғандықган, ол бойынша есеп айырысу 
бюджетгік каражатгар есебінен жүзеге асырылатындықган -  бүл 
қосалқы буынды қаржы жүйесіне де, сондай-ақ кредит жуйесіне 
де жатады деп есептеуге болады.

Қаржы жүйесіне сактандыруды да жиі жаткызады, алайда көп- 
теген ғалымдар оны дербес, бірақ қаржымен өзара іс-эрекет ете- 
тін категория деп есептейді.

Сақтандыру -  шаруашылык жүргізуші субьектілерге келтірі л- 
ген мүмкін болған зиянды немесе болған сақтық жагдайларының 
салдарына байланысты отбасыларының табыстарындағы ысы- 
раптарды отеуге арналған акшалай жарналар есебінен максатты 
сақтық корларын кұру туралы оның қатысушылары арасындағы 
түйық кайта бөлгіштік катынастардың жиынтығы.

Сактандыру — айрықшалықгы, әзінің буындары бар сфе
ра: әлеуметгік сактандыру (барлык әдістер), жалпы сактанды- 
ру, омірді сактандыру, жауапкершілікті сактандыру, кэсіпкерлік 
тэуекелдерді сактандыру, медициналык сактандыру жэне т.б.

Шаруашылық эісүргізуші субъектілердің қаржысы қаржы- 
лардың негізін кұрайды, бүл сфераның материалдык өндірісінде 
нақты өнім -  қоғамньщ қаржы ресурстарының негізгі көзі жаса-
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лынатьшдыктан ол каржы жүйесінің бастапқы буыны болып та
былады.

Шаруашылык жүргізуші су&ьектілер каржысының қүрамына 
мыналар кіреді:

1. Материалдық өндіріс сферасының (нақты сектордың) 
барлық иіаруашылыц жургізуші субъектиіерініц жэне рынок- 
тык экономика жағдайында өзініц қызметіи коммерциялык есеп 
негізінде жүзеге асыратын кызметтер сферасыньщ бір бөлігінің 
кзржысы. Коммерциялық есеп -  шаруашылықты жүргізу здісі, 
оиың максаты рентабелділік деңгейде шаруашылық жүргізуді 
жалғастыруға жеткілікті ең аз шығындармен ең көп табыс алу 
болып табылады.

Өндірістік сфера қаржыларында өндірістік компанияларда, 
фирмаларда, корпорацияларда, шаруашылық кызметті үйым- 
дастырудың басқа нысавдарында орталыктандырылмаған ак
шалай қорларды қальштастыру мен тиімді пайдаланудың, 
сондай-ақ каражапарды аталған шаруашылык жүргізуші суб- 
ъекгілердің жоғарғы органдарының мақсатты жэне резервтік 
қорларына орталыкгандырудың мэселелері шешіледі. Бұл ко- 
салкы буьшның қаржысы өндірістік тірліккс кызмет етеді, ең- 
бек өнімділігінің өсуіне, өндірістің басқа сапалык көрсеткіш- 
терінің тиімділігін артгыруға қаржы тұткаларының белсенді 
ықпалын камтамасыз етеді.

2. Өндірістік емес сфера -  цызметтер сферасы салалары- 
ның ұйымдары меи мекемелерінің қаржысы. Коммерциялық 
емес қызмет белгілі бір табыс алуды мақсат етпейді. Бұл сфераны 
қаржыландыру көздері эр түрлі болып келеді. Оларды бұл күры- 
лымдардың іс-эрекет стуіне, мемлекетгік катысу дэрежесіне ка
рай топтастыруға болады:

бюджеттік қаражаттар;
мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар;
жаппай шараларға билеттер сатудан алынған каражаттарды 

коса, онім откізуден түсетін түсім-акша;
түрлі коммерциялык күрылымдардың акшалай аударымдары, 

келісімшарттарға сәйкес орындалған жүмыстар мен қызметгер 
көрсеткені үшін түсетін қаражатшк түсімдер;

мүлікті жалга беруден түсетін түсім-акша;
халыктың каражатгары;
кадрларды дайындаудан (кайта дайындаудан, білікгілікті арт- 

тырудан жэне т.с.с.) түскен табыс жянс баскдлары.
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Қаржы жүйесіндегі ондірістік емес сфера қаржысының орны 
мен рөлі оның үлттық табысты бөлу жэне пайдалану жөнінде- 
гі байланысымен айкындалады. Бүл косалкы буында каржылық 
катынастар оньщ бастапқы құрылымдарында жэне олардың ара- 
сында, каржы жүйесінің баска буындарынын, өзге экономикалык 
жүйелердін: бағалардың, кредиттің жэне баска буындардың ара- 
сьшда пайда болады.

Өндірістік емес сфераның каржыларына мыналар жатады: 
қоғамдык, соның ішіндс кәсіподақ ұйымдарының каржысы; 
саяси жэне коғамдық қозғалыстардың қаржысы; 
арнаулы мақсатты қорлардың каржысы; 
кайырымдылық корлардың каржысы.
Коммерциялык емес мекемелердің қаржылык-шаруашьшық 

кызметі қаржы ресурстарын пайдаланудың үш әдісін үйлестіреді: 
өзін-езі өтеушілік, бюджетгік каржыландыру жэне шаруашылық- 
ты жүргізудің шаруашылық есеп одісі.

Шаурашьшық жүргізуші субьектілердің каржысында қаржы- 
лық катынастарды түрлі мақсатгы сипаттағы сан алуаи акшалай 
корларды калыптастыру аркылы одан ары тұтыну мақсатында 
кұнды қайта болудін арналары бойынша жасалынған кұнның 
козғалысына кызмет корсетеді.

Халықтың (үй шаруашылықтарының) қаржысы каржы 
жүйесінің ерекше бөлігі болып табылады. Халық (азаматгар) 
езінің ақшалай қаражаттарымен жалпымемлекеттік каржы 
жүйесімен жэне меншіктің барлык нысандарынын шаруашылық 
жүргізуші субъектілерінің ондірістік жэне өндірістік емес сфера- 
ларымсн қарым-катынас жасайды. Бүл сан алуан қатьшастар ха
лы кда еңбекке акы төлеумен, жинақтаушы зейнетакы жүйесіне 
ақшалай қаражаттардың аударымдарымен және одан төлеумен, 
материалдық және материалдық емес игіліктерді алумен байла
нысты; баска жағынан, халык өзінің акшалай табысынан салык 
толейді, ондірістік жэне өндірістік емес сфералардың мемлекет- 
тік жэне басқа мекемелер мен үйымдардың қызметін төлейді. Со- 
нымсн бірге азаматгардың жеке-дара жэне шағын кәсіпкерлікпен 
айналысумен байланысты бұл сферада көлемді қаржылык каты
настар пайда болады. Мұңдай қатынастар айырбасқа жататын 
сауда орындарында, рынокгарда, халыққа кызмет керсететін кэ- 
сіпорындар мен ұйымдарда (көлік, байланыс, тұрмыстык сектор 
жэне т.б.) түтыну тауарлары мен кызметгерді сатып алуға бай
ланысты болатын акшалай катынастарды қоспағанда, каржылық
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қатынастар болып табылады жэне шаруашылык жүргізуші суб- 
ъектілердің қаржылары сферасында пайда болатын катынастарга 
ұқсас болып келеді.

Сонымен бірге халықтың ақшалай қаражаттарының эрбір же
ке жағдайда мақсатты бағытгалытның немесе жинакталуының 
мүмкін болғанымен жэне олардың иелері қаражаттарды өзінін 
ойынша жүмсай алатынымен халык қаржысыньщ өзіндік ерек- 
шелігі каржы жүйесінің екі сипатты боліктерінің —қор нысаіш 
мен сыртқы басқарудын езгешілігінде болады.

Жекеше меншіктің жэне мемлекетгік кәсіпорындардың кар- 
жысы сферасынын бастапкы табыстары, сондай-ак азаматтардын 
табысы кез келген мемлекеттің қаржы жүйесі кұрамыньщ негі- 
зін қалайтынын ескеру қажет. Жэне бұл тек тсориялык жайт кана 
емес, өйткені бұл ресурстардьщ бүкіл жиынтығы Қазақстанның 
қаржылық ресурстарының балансында бейнелеп көрсетіледі.

1.6 сызба. Қазақстан Республикасы қаржы жүйсгііііц сызбасы

К А З А Х С Т А Н  Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Н  Қ А Р Ж Ы  Ж Ү Й Е С І

Ж алпымемлею ттік каржы

Мсмлсксттік бюджет Мсмлс*
кеттік
кредит

Мсишскетгік 
арааулы 

бюджеттен тыс 
корлар

Респу
блика-
лы қ

бюджет

Жергілікті
бкдж еггер:
облыстар-
дың
бюджет-
тері,
Ш ал ы қ ,
аудавдых
бюджеттер

Мсмлс-
кетгік
борыш
(ішкі,
сырткы)

Мемлекетгік
жинақтаушы
эейнетақы қоры,
Әлеуметтік
сакгавдырудың
мемлекеттік
коры,
Ннвестнциялық
кор,
Инновадіилык
квр,
К Р Ү л гш к
қоры

О рталш данды ры лган ирж ы лар

Шаруашылык жүргһуші субьектілсрщ Уйшару
каржысы ашы-

Матерналдик Кызмстгср керссту
яық*
тары-

ендіріс сферасыныңкаржысы HUH
сферасынын ( ш ы қ -

каржысы ТЫН.)

Өнеркэсіп, ауыл Турғын үй-юммуналдык
*ар-

жысы
шаруашылыга, шарузшыльщыц,
күрылыс КӘСІП- ш ы ш іү р м ы с т ы қ
орындарының, ю дастетрсетудің,
байланысіын, келік,денсаулы *сащ у,

геологш ы қ білім беру, мэдениет,
барлауаың, гаяы ы  жэне гылыми
саудд, дайыидау, қьпмет көрссту,

жабдыктау коғамдықры мдарды н,

мемлекетгік банк-креднтгік, сактак,

ріымдарыныц ю м м е р ц н іл ы қ ж ж
қаржысы делдалдак ұйш дарды н, 

мемлекеттік емес (соныи 
ішінде зеннетакы) жэне 
баска субье&тілердін 
(баскзрту, корганыс, 
юрсык кергау органда{»4- 
иьщ) каржысы

Орталыктанднрыдмаган каржылар

Қаржылық қатынастар сфераларының эркайсысынын ішінде 
буындар бөлінеді, оның үстіне қаржылық қатынастарды топтас-

61



тырып, мақсатты акшалай корлардың кұрамы мен арналымы- 
на белгілі бір эсер ететін субъект қызметінің сітатына карай 
жұргізіледі. 15ул белгі кэсіпорындар мен үйымдар қаржысы сфе- 
расында мынадай буындары белуге мұмкіндік береді: коммер- 
циялық кэсіпорындар мен ұііымдардыц каржысы; коммерциялык 
емес үііымдардың каржысы.

Қаржы жұйесінін, эр буыны өз кезегінде буыншаларға (ондагы 
қаржының өзара байланысының ішкі қүрылымына сэйкес) бөлі- 
неді. Мәселен, салалық багыныіитыпыгына карай коммерциялық 
негізде жұмыс істейтін кәсіпорындар (ұйымдар) қаржысының кү- 
рамына өнеркэсіп, ауыл шаруашылығы, сауда, келік, қүрылыс жэ
не т.б. кәсіпорындарының қаржылары, ал меншік ныссінына қарай
-  мемлекеттік, кооперативтік, акционерлік, жекеше жэне баска 
кәсіпорындардың қаржылары болып мұшеленеді. Мемлекет қар- 
жысынын кұрамында буындар ішіндегі каржылык қатынастарды 
топтастыру, мемлекеттік баскарудың деңгейіне (республикалық, 
жсргілікті) сэйкес жүзсге асырылады. Сақтық катынастары сфе- 
расында буындардыи әрқайсысы сакхандырудың түрлеріне (жал
пы сақгандыру, өмірді сактандыру) бөлінеді.
■ Өзінің ортақ қағидалы біртұтастығына карамастан, қаржылык 

катынастарды үйымдастырудыц нысандары мен олардың сырткы 
көрінісі эр түрлі. Бүл мағынада царжы қүрамы  туралы айтуға бо
лады. Қаржылық катынастардың сфералары мен буындары өзара 
тығыз байланыста болады жэне елдің біртұтас қаржы жүйесінін 
күрамі.ш күрайды.

Сонымен бірге қаржы күрамын мемлекеттің қаржы саясатын 
жүзеге асыруға қызмет ететін нақтылы қаржы органдары болып 
табылатын каржы жүйесінен ажырата білген жен.

Қазақстан Республикасында макро- жэне микроэкономиканын 
каржы жүйесінің кұрамы қаржылык катынастардың біршама дер- 
бес мына буындарынан тұрады:

1) мемлекеггің бюджет жүйесі;
2) арнаулы бюджетген тыс қорлар;
3) мемлекетгік кредит;
4) жергілікті қаржы;
5) шаруашылық жүргізуші субт.ектілсрдің каржысы;
6) халыктыц (уй шаруашылыктарының) каржысы.
Қаржылык катынастардың алғашкы үш бөлігі жалпымемле-

кеттік, яғни орталықтандырылгсш қаржыларга жатады жэне 
макродсңгейдегі экономика мен элсуметгік қатынастарды реттеу
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үшін пайдаланылады. Шаруашылык, жүргізуші субъектілердің 
царжысы, үй иіаруагиыльщтарының царжысы орталыцтанды- 
рылмаган царжыларга жатады және микродецгейдегі экономика 
мен элеуметтік ретгеу жэне ынталандыру үшін пайдаланылады.

Жергілікті царжы мемлекетгің қаржы жүйесінің маңызды 
күрамы болып табылады. Жергілікгі қаржының әлеуметгік рө- 
лі, оныц қүрамы мен күрылымы бүтіндей жергілікгі органдарға 
жүктелінген функциялардын сипатымен, сондай-ак мемлскетгің 
әкімшілік-аумактық кұрылысымен және оньщ саяси экономяка- 
лық бағыттылығымен аныкталады.

Жалпы, қаржылардыц бүкіл қүрамы екі ірілендірілген бөлікке 
біріктіріледі:

мемлекеттік жэне муниципалдык қаржы; 
шаруашылык жүргізуші субъектілердің қаржысы

Қаржылык катынастардың буыңдарына тән болып келетін піісті орталық- 
тандырылған және орталықтандырылмаған ақшалай корлардыц жиыитығы цар
жы жүйесінің екінилі бөлігін күраиды.

Қаржының материалдық мазмұны озінің корінісін қаржылық ресурстарды 
қалыптастырып, лайдалануда табады. Қаржылық ресурстар шаруашьглық 
жүргізуші субъектіпер меи мемлскетге акшалай табыстар, аударымдар және 
түсімдер ссебінен калыптасады, үлғаймалы үдайы өндіріске, жұмьгскерлерді 
материалділқ ыиталандыруға, коғамның элеуметтік және басқа қажетгіліктерін 
қанағаттавдыруі-а пайдаланылады. Олар қаржылык катынастардың материал- 
дық иелері больгп келеді, бүл кундық боліске катысушы категориялардың жал
пы жиьштығьшан каржыны боліп алуга жағдай жасайды. Көмегімен каржылык 
ресурстар жасалынып, пайдаланылатын нысапдар мен әдістер қоғамның әлеу- 
меттік табіггатына карай озгергенімен бұл қоғамдык-экономикалык формацкяға 
тэуелділіктен тыс болып жатады.

Каржыльгқ ресурстарды пайдалану (оларды пайдаланудыц қор емес ныса- 
нының да мүмкін болғанымен) тіегізінен арнаулы максатты арналымныц акша
лай қорлары арқылы жүзеге асырылады. Қаржылык корпар үлтшқ шаруашы- 
лықта іс-зрекет ететін акдіалай корлардыи бүкіл жүйесініц кұрамды болігі. 
Каржылык ресурстарды пайдаланудың қор кысаны үлгаймалы үдайы ондірістін 
қажетгері негізінде объективгі түрде алдыи ала анықталады жэне қор емес ны- 
санымен салыстырганда оның біркатар артықшылықтары бар. Қор нысаныныц 
артыкшылықтарьша мыналар жатады: кез келген кажетгілікті (қажетсінуді) қа- 
нағаттандыруды экономикалык мүмкіндіктермен тыгыз үштастыру мүмкіндігі; 
ресурстарды коғамдык ондірісті дамытудын нвгізгі бағытгарына шоғырланды- 
руды камтамасыз ету; когамдык, ұжымдык жэне жеке мүдделерді толышрак 
үйлсстіру мүмкіндігі. Қаржылык ресурстар бюджет, мемлекеттік жэне мемле- 
кетпк емсс әлеуметгік сактандыру жэке камсыздаидыру, амортизация, айналым 
каражаттары, түтыну, резерв жэне басқа көптеген акшалай қорларды кірікті- 
реді(1.7сызбаны қараңыз). Бір корлар едэуІр дэрежеде, біреулері аз дэрежеде 
орталыктаіщьірылған. Бір корлар үнемі жұмсалады (түтыну қоры), баскалары
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уақытша сакталады (резервгік капитал), үшіншісі корланады (амортизациялык 
аударымдар).

1.7 сызба. Қаржылық корлардың сыныптамасы

Меншік нысан- 
дары бойынша

Мақсатты 
белгісі бойынша 
(пайдапанылуы 
бойынша)

Басқару деңгейі 
бойынша

Ж асалу адісі 
бойынша

Жеке меншік
-0 гX ¥жымдық

0_ Q. Қоғамдық
< 3  — ^

S  3  Г  м Арапас
с; Мемпекеттік

Экономикәлық
3  £ Әлеуметтік

О >і Ғылыми зерттеу (инновациялық)
J3 Экологиялық (табиғат қорғау) <

Мәдсни арналым (іэгілік) о.
п

X Құрамдастырылған
ш Басқа {көші-қон және т.б.)
ь ui

¥
Мемлекетаралық о

4 Ү ¥лттық ш

Жергілікті (өңірлік)

LD МіндеттІ

Еріюі

Қаржылық қатынастардың нысандары мен ақшалай корлары басцарыла- 
тып матерішдың объектіні қүрайды. Басіуарушы субъект қаржыны баскару- 
дың мемлекеттік және коғамдық аппараггарының жуйесі — қаржылық аппарат 
болып келеді, бұл қаржы жүйесінің үшінші бөлігі болып табылады. Қаржылық 
қызметгі үйымдастыру мен жоспарлау үдерісіндегі экономикалык жэне бақылау 
жүмысымен, каржылык катынастар буындарының байланысын жетілдірумен 
анналысатын қаржьічың аппарат каржы жүйесінін баска бөлікгсрімен кабы- 
сып, етене үштасып жатады. Бүл қаржы жүйесінде базистік қатьшастардын да, 
кондырмалык қатъшастардын да айқыш-үйқыш тоқайласуын және оның баска- 
рымдылығын білдірсді.

Қаржы жүйесі ұғымымен қатар қаржы-кредит эісүйесіпіі( жалпылама ұгымы 
да бар, оган каржы жүйесінің буыидары ғана емес, сондай-ақ кредит жүйесі де 
кіріктіріледі. Қаржы-кредит жүйесі бірлескен түрде көбінесе материапдық өнді- 
ріс сферасында қызмет етеді, өйткені кредит мекемелері ондірістік емес сфераға 
жатканымен ондірістік емес сферада кредиттік қатьшастар шектелінген.
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Мемлекеттердің көпшілігінде каржы жүйесін күрудын қағида- 
ты — фискапдыц (цазынальщ) федерализм кағидаты.

Қаржы жүйесінің функциялык күрылысы мынадай негізгі қа- 
ғидаттарды каиағаттандыруы тиіс:

біріншіден, каржы жүйесінің жске алынған эрбір буыны ак
шалай катынастардың аса кең шецберін қамти алады, бұл жалпы 
категория болып табылатын «қаржыға» ғана тэн қасиет;

екіншіден, гүтастай алынған қаржы жүйесі эрбір нақты сэгге 
объективті экономикалык категория ретінде каржының кағидалы 
мэндік сипатгамаларына жэне функиялык арналымына дэл сәй- 
кес келуі тиіс.

Қаржы жүйесін кұрудын негізіне мына қағидаггар қойылған: 
Қарж ы ж уйесін үйыыдастыруда централизм мен демокра- 

тизмніц үйлесуі. Мемлекетіік каржы органдары тарапынан бола
тын орталыктандырылған басшылыкпен бір мезгілде жергілікті 
қаржы органдарына жэне шаруашылык жүргізуші субьектілерге 
кең кұқық пен дербестік берілген.

Бүл кағидат жергілікгі каржы органдарынын тиісті жергілікті 
экімшілікке жэне жоғарғы қаржы органдарына екі жақты бағы- 
нышты жүйесін алдын ала айқындайды.

Салалық каржыларды басқарудағы демократиялық негіз ша
руашылык жүргізуші органдарға капиталды (негізгі жэне айна
лым капиталдарын) бекітіп беруге, оларға эр түрлі максатты ар- 
налымның акшалай корларын жасауға жэне оларды пайдалануға 
күқық беруде көрінеді. Жоғарғы органдар өзінін кұзыры шегінде 
салалық қорлар мен резервтерге орналастырылатын каражаттар- 
Дың бір болігін қайта бөлу туралы шешім кабылдайды, оларды 
максатгы пайдаланудың тэртібін аныктайды.

Кэсіпкерлік секторда каржылык дербестік негүрлым толық кө- 
рікеді: оның қатысушылары мемлекетгің каржы жуііесі алдында- 
ғы міндсттемелерді орындағаннаи кейін каржылык ресурстарды 
еркін исмденеді.

¥лттъщ ж эне өцірлікмүдделерді сацтау. Өңірлерді дамытуцың 
элеуметгік жағынан қабылдауға болатын деңгейі сияқгы бұл каги- 
даттың талаптары да каржылық қатынастарда үлпық теңдікгі кам- 
тамасыз етуге шақырады. Қаржы жүйесін кұрудағы оның керінісі 
мемлекетгік каржы органдары күрылымының ұлтіык- мемлекет- 
тік жэне экімшілік-өнірлік кұрылымына сай келуі. Әрбір облыста, 
ауданда жэне калада каржы органдарыныңтиісті аппараты бар.То- 
менгі күрылымдарда арнаулы каржы органдарының болмауы мүм-
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кін, онда олардың функцияларын жергілікгі экімшілікгщ аппараты 
атқарады. Фсдеративтік кұрылысы бар көп ұлтгы мемлекетгерде 
бұл кағидатгың манызы айтарлықгай артып отыр.

Қарокы жүйесі бірлігінщ қагидаты орталык каржы оргапдары 
арқылы мемлекеттің жұргізіп отырған бірыңгай мақсаттарымен ал- 
дын ала айкындалып отырады. Қаржылардың барлык буыңдарын 
басқару бірьщғай негізгі заңнамалык жэне норматшлік акгілерге 
негіздследі. Қаржы жуйесінің бірлігі каржылык ресурстардьщ бас- 
ты көздерінің ортақтастығында (бірлігівде), олардың козғалысының 
өзара байланысгығында, қажетгі қаржылык комек көрсету үшін кд- 
ражатгарды өнірлер, салалар арасында қайта бөлуде болып отыр. 
Қаржы жүйесі бірпігінің қағидаты экономиканы басқарулын барлық 
деңгейлерінде жасалатын каржы жоспарлары мсн байланыстардың 
өзара үйлесу жүйесінде өзінің нақгылы көрінісін табады.

Қаржы жүйесінің жекелеген қүрамды элементтерінің функ- 
цияпьщ арпалъш  кағидаты каржының эр буыны өз міндеттерін 
шешіп отыратындығынан көрінеді. Оған айрыкша қаржылык ап
парат сэйкес келеді. Мемлекетгік бюджетгін ресурстарын кұрып, 
пайдалану жөніндегі ж.ұмысты үйымдастыруды Қазақстан Рес- 
публикасының Қаржы министрлігі мен Экономика жэнс бюджет- 
тік жоспарлау министрлігі жүзеге асырады.

Бюджеттен тыс корлардың (ресурстардьщ) максатты міндет- 
терін тиісті аппараттар аныктайды жэне шешеді немесе белгілі 
бір министрліктің жэне үкіметгін, басқаруына беріледі.

¥л тш қ  шаруашылықты басқарудьщ сатыяас қағидаты жо- 
ғарғы органдар (министрліктер, ведомстволар, холдинггер, ас- 
социациялар, бірлестіктер) денгейінде де, сондай-ак таменгі 
(фирмаларда, компанияларда жэне т.б.) деңгейде де қаржылык 
аппараттьщ тиісті кұрылымын байланыстырады (камтамасыз 
етеді). Бүдан баска, қаржылық аппаратты ұішмдастыруда ак- 
ционерлік, бірлескен, аралас, кооперативтік, сондай-ақ қоғамдык 
кэсіпорындар мен ұйымдарды басқарудың ерекшелікгері бейне- 
леп көрсетіледі.

Казіргі кезде каржы жүйесі терең өзгерістерге ұшырап, кдйта к^'рылуда. Кар
жы жүйесін кайта құрудың басты міндеті онық Қазакстанның эпеумсггік-эконо- 
микальтқ дамуын тұрактандырып, одан ары течдстугс қаржы жүйесініи ықпал 
етуін күшейту, ұлттық табыстың үздіксіз осуін камтамасыз сту, өндірістің барлық 
буындарыкда шаруашылык-коммсрциялык есепті нығаіпу болып табылады.

Рынокгық кдтынастарга кошу барысында каржы жүйесінің рөлі мен маны
зы шұғыл артады. Қаржы-кредңт секторы рыноктық мехапизмдердің негурлым 
тшмді жүмыс істейтін. секгорларынық біріне айналуы тиіс.
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Қаржы жэне ен алдымен бюджет жүйесі ішкІ жалпы өнімнің өсуіне және 
оның басты бөлігі -  үлттык табыска, макро-және микроэкономика кәсіпорын- 
дарының, фирмаларының жзне салаларынын дамуына және халыкгаң коптеген 
жігінің хал-ахуалына антарлықтай ыкпал жасайды.

Қогамда істің жайы каржылық ахуалмен аныкталады, сондықган түрақтану 
мсн дамудың бағдарламасы бірінші кезекте экономиканьщ иіімділігіи арттыру 
женіндегі жалпыэкономикалық шараларды іске асыруды карастыруы тиіс. Бұл 
шаралардың қатарында -  өндірістік катынастарды жетілдіру, экономиканы әлеу- 
меттік кайта багдарлау, ұлтгық шаруашылыктын кұрылымын жаңғырту, ғылы- 
мн-техникалык професті тездету, сырткы экономикалық қызмсггі жандандьгру, 
ішкі өндіріс есебінен тұтыну рыногын толықтыру проблсмасьш шешу шарала- 
ры жэне тұр. Қаржылық шаралардын ішінде инвестицияларды оңтайландыру, 
баскару аппараты» ұстауға жұмсалатын шығындарды азайту, шаруашылык жур- 
гізудің барлык денгейінде үнем режіміп қатацдандыру кажет; экономиканьщ 
томенгі деңгейлсрінде залалдыкты болдырмау, коммерциялық есепті дамыту, 
каржы жүйесіиіц барлык буындарьшда каржылық әзара қарым-қатынастарды 
индикативтІк реттеу кажет.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. «Қаржы» термині қандай үгымды білдіреді жәнс кай кезде панда болды?
2. Қоғамдық өнімніц ̂ дайы ондірісі, оныд қүрамы деп не түсініледі?
3. Үлттық ендірістің көлемі қалай өлшенеді?
4. Коғамдак онімді алғашқы болу үдерістерІ мен оны кайта бөлу қалай ко- 

рінеді?
5. Қаржының айрықшалыкты белгілерін атап шыгыңдар.
6. Экономикалык категория ретіндегі қаржынын анықтамасын түжырым- 

дандар..
7. Қаржының объективтІ қажеттігі неде және оның қоғамдық дамудагы рвлі 

каіщай?
8. Қаржыньщ тауар-ақшалай катынастармен жәке күк заныішн, іс-әрекеті- 

мен байланысын аныктавдар.
9. Қаржы қандай функцияларды орындайды?
10. Каржиныц бөлгіштік және ^дайышідірістік тркырымдамаларының ма- 

гыналарын ашындар.
1 і . Қаржыньщ негізгі экономикалык категориялармен озара байланысы меи 

өзара іс-эрекетін ашындар.
12. Қаржылық ресурстар жэне каржылык қорлар деп нені тусінеді? Кар

жылык ресурстардың негізгі түрлері мен коздерін атандар.
13. Каржылык ресурстарды өсірудің кандай негізгі факторларын білесін- 

дер?
14. Мемлексттін каржы жүйесі кандай болікгерден тұрады?
15. Қаржылык катынастардьщ субъектілері бойынша каржы жүйесінің сыз- 

басын күрьнщар.
16. Қаржы жуйесін ұйымдастыруда белгілі бір кағндаггарды колдану неге 

қажет?
17. Кдзақстан Республикасында каржы жүиесін жетілдірудің міндеттері неде?
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2- тарау. Мемлекеттің қаржылық саясаты. 
Қаржылық механизм

2.1. Қаржылық саясаттың мазмүпы, міндеттері 
жэнс кағидаттары

. Кез келген қоғамда мемлекет қаржыны өзінің функциялары 
мен міндеттерін жүзеге аеыру үшін, белгілі бір мақсаттарға же- 
ту үшін пайдаланады. Қойылған мақсаттарды іске асыруда цар- 
жылыц саясат маңызды рөл аткарады. Оны жасап, жузеге асы- 
ру үдерісінде қоғам алдында турган міндеттерді орындаудык 
шартгары қамтамасыз етіледі; ол экономикалық мүдделерге ык- 
пал жасаудың белгілі бір қүрапы болып табылады.

Елдің царжы заңнамасыныц негізінде царж ылыцресурстар
ды жұмылдыру, белу жэне пайдалану жөніндегі мемлекеттің 
жэне басца экономикалык, агенттердің іс-иіаралары қаржыльщ 
саясат деп аталады. Ол мемлекеттің экономикалық саясатының 
күрамды бөлігі болып табылады. Қаржыны баскарудың бүкіл 
жүйесі мемлекетгің қаржылық саясатына негізделеді.

Материалистік диалектика жүйесінде түрлі баска саясат сияк- 
ты қаржылық саясат қондырмаға жатады, ал қаржылык саясатта 
білінетін жэне өндірістік катынастардың, белгілі бір экономика
лык формацияның бір бөлігі ретінде көрінетін қаржыяық каты- 
настар базистік болып табылады (2.1 сызбаны қараңыз).

Қаржылық саясат қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы 
жөніндегі міндетгерді шешу үшін қаржыны пайдалану жөніндегі 
мемлекетгің нысаналы кызметі, қаржыны баскарудың түпкілікті 
максаты, оның нақтылы нәтижесі болып табылады.

Қаржылық саясаттың бағыттары елдің экономикалық 
жай-күйіне, шешілетін олеуметтік-экономикалық жэне өзге 
міндетгерге байланысты болады. Экономиканың дағдарысты жағ- 
дайы, бір жағынан, өндірістің күлдырауыныц тоқтатылуына жэне 
өндірісті ынталандыруға (мысалы, өндірушілерге жекелеген са- 
лық жеңілдіктері түрінде), қаржылық ресурстарды экономиканың 
белгілі бір салаларына тиімді жұмсау мақсатында оларды жұмыл- 
дыруға, ал, баска жағынан, элеуметіік бағдарламаларды тежеуге, 
корганыска жұмсалатын шыгыстарды қысқартуға жэне т.с.с. ба- 
гытгалган каржылық саясатты алдын ала анықтайды. Тиісінше, 
экономика басқа жай-күйге ауысқанда қаржылық саясаттың ба- 
ғыттары да өзгеріп отырады.
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2.1 сызба. Қогамдық-экономнкалық формацияныц базис 
жәнс коіідырма жүйесііідегі қаржы

Тақдап алынған қаржылық саясаттың дүрыстыкы, сезсіз, ел- 
де қалыптасып отырған экономикалық жағдайды сыни бағалауға, 
экономикалык теорияньщ «алтын ережесін» сақгауға -  болжам- 
дар мен ұсыныстарды эзірлеу кезінде экономикалық жағдайды 
обьекгивті бағалауға байланысты болады. Оның үстіне бүл аса 
маңызды, өйткені дамудың жалпы үрдісі қаржы жүйесі арқылы, 
атап айтқанда, әлеуметтік қамсыздандыру жөніндегі бағдарла- 
маларға, табыстардың орташа деңгейін қолдауға, денсаулық сақ- 
тауға, т.с.с. жүмсалатын мемлекеттің басым шығыстары арқылы 
ұлттық экономиканы реттеуде мемлекеттің жогары рөлі болып 
табылады.

Қаржылық саясатгы жасау үдерісінде елдің алдына қойылған 
міндетгердің орындалуы үшін материалдық жағдайлар қамтама- 
сыз стіледі. Тап сондықтан қаржылық саясат экономика мен әлеу- 
меттік сфераға ыкпал жасаудың белсенді тетігі болып табылады. 
Демек, қаржылық саясат қаржылық ресурстарды іздестірудін, 
шоғырландырудың жэне жипактаудыц жэне экономикалык сая- 
сатпен жасалынатын дамудың бағыттары бойынша оларды бө- 
лудің міндеттерін шешеді.
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Қаржы жалпы зкономикалық категория ретінде абстрак- 
циянын аз дәрежесі болатын (салықтардын, бюджеттің жэне 
т.б.) жеке қаржылық косалкы категориялардан тұратындық- 
тан, дербестіктің белгілі дэрежесімен саясаттың түрлерін: 
салықтьщ, бюджеттік, шаруаіиылық ж үргізуш і субъектілер, 
мемлекеттік қарыз алу саясатын жэке оларға сай келетін са- 
лъщтъщ, бюджеттщ, шаруашылъщ ж үргізуиіі субъектілер- 
дің, мемлекеттік-кредиттік, қаржылъщ жоспарлау, царжы- 
ны басқару, қаржылъщ-цщъщтьщ, сақтьщ мехатізмдеріи  
бөлуге болады.

Мемлекетгін қаржылык саясаты қаржы стратегиясы меи 
каржы тактикасы болып ажыратылады жэне ояар қаржылық 
саясатгың кұрамдас бөліктері болып табылады.

Қаржы стратегиясы -  экономикалык жэне элеуметгік стра- 
тегиямен аныкгалып, перспективага есептелген жэне ірі ауқым- 
ды міндеперді шешуді карастыратын каржылық саясаттын ұзақ 
мерзімді курсы. Ол макроэкономикалық үдерістер дамуының ұзак 
кезеніне бағытталған, ал оныц шеңберіндегі күнделікті міндетгер 
басты стратегиялык мақсатқа жетудің кезендері ретінде жүзеге 
асырылып отырады. Сөйтіп, каржылык саясаттың мазмұны эко
номикалык жүйеде каржыны пайдалакудың стратегиялық бағыт- 
тылығымен үнемі анықталып отырады.

Қаржы стратегиясын мемлекет коғам дамуының ірі тарихи ке- 
зецдеріпе үйлестіре отырып жасайды. Оны жасау үдерісінде кар
жыны дамытудьщ негізгі үрдістері болжанады, оны пайдаланудың 
түжырымдары қалыптасады, каржылык қатынастарды үйымдас- 
тырудың қағидаттары белгіленеді. ¥зақ мерзімді мақсаттарды 
таңдап алу жэне каржылык саясатта мақсатты бағдарламаларды 
жасау каржылык ресурстарды экономикалык жэне элеуметтік да- 
мудың басты бағытгарында шоғырландыруды кажет етеді.

Қаржы тактикасы  қаржылық байланыстарды үйымдасты- 
руды дер кезінде озгертіп отыру, каржылык ресурстарды қайта 
топтастыру аркылы қоғамды дамытудың нақгылы кезенінің мэ- 
селелерін шешуге бағытталған. Ол назарды кезек күттірмей- 
тін міндетгерді шешуге, пайда болған үйлесімсіздікіерді кар- 
жылардағы жэне елдің, ецірдің, саланың экономикасындағы 
ауытқушылықтарды жоюға шоғырландыра отырып, страте
гиялык нүскаманы нактылайды. Қаржы стратегиясының бірша- 
ма түрактылығы кезінде қаржы тактикасы орамдылығымен 
(икемділігімен) ерекшеленуі тиіс, ол экономикалык жағдайлар-
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дың, әлеуметтік факторлардың жэне баскалардың ширактылы- 
ғымен алдын ала аныкталады.

Қаржы саясатының стратегиясы мен тактикасы өзара бай- 
ланысты. Стратегия тактикалык есептерді шешу үшін колайлы 
жағдайлар жасайды. Экономика мен элеуметтік сала дамуының 
шешуші учаскелері мен басты проблемаларын аныктай отырып, 
тактика эдістерді өзгеріу, қаржылық байланыстарды ұйымдасты- 
рудың нысаңцары аркылы неғұрлым қысқа мерзім ішінде ысырап 
пен шығындарды өте аз жүмсап, қаржы стратегиясы белгіленген 
міндеттерді шешуге мүмкіндік береді.

Қаржылык саясат экономикалык катынастардан туындайды, 
өйткені қоғам қаржылық саясатты жасауда ерікті емес, ол өзінің 
мүмкіндіктеріне, объекгивті шындыктың шарттарына сүйенеді. 
Қаржылык катынастар дамуының өзінің айрықшалыкты зандары 
болады. Қаржының логикасы дамуға өзара кері ықпал жасай ала- 
ды: экономиканы тездетеді немесе оған кедергі жасайды.

Мемлекеттін қаржылық саясатының мазмұны экономика
лык зандардың іс-әрекетін ескере отырып жэне коғамньщ даму 
міндетгеріне сэйкес каржыны жоспарлы үйымдастыру болып 
табылады. Қоғамдық дамудың эрбір кезеңінде қаржылық саясат- 
тың өзіне тэн белгілері болады, ол экономиканьщ жай-күйін, 
қоғамның материалдык жэне мәдени өмірінің толғағы жеткен 
қажстгіліктерін жэне баска факторларды ескере отырып, түрлі 
міндеттерді шешеді.

Мемлекетгің қаржылық саясатыныц мазмұны айтарлықтай күрделі, өйткені 
ол шаралардың ауқымды кешенін, оны дойскті жүзегс асыру стадияларын кам- 
тиды, олар:

1) когамиыц әлеуметгік-экономикалық дамуьшың негізіндс ұзак жэне таяу 
перспективаларға арналган каржының ғылыми негізделген түжырымдамасын 
жасау;

2) экономикалык саясаттың тиісті мақсаттары мен міндеттерін негіздей 
отырып, қаржылык саясатшң стратегиялык және тактикалық шараларын тұ- 
жырымдау;

3) койылган максаттарға жету үшін белгілеиген практикалык іс-қимылдар- 
ды каржылык механизм аркылы (экономикалык кайта күрудың түбегейлігіне ка
рай оны жангырта жэне тузете отырып) жүзеге асыру.

Осы исгізгі үш буыннын (бөліктін) бірлігі мемлскеттің каржылык саясаты- 
ныц мазмріын аныктайды. Егер бул буындардыц си болмаганда бірі жок болса, 
онда каржылык саясат казіргі жагданларды канагаттандыра алманды.

Қазақстап жагдайларындагы қаржылық саясаттыц 
мақсаты  іс-шаралар эзірлеу жэне оларды нндустриялық-инно-

71



вациялык дамудыц, ұлттық шаруашылыктыц қүрылымын қайта 
күрудың, елдің экономикасын элемдік шаруашылыкка үтымды 
бірікгіру жолымен сырткы экономикалык қызметті жанданды- 
рудын негізінде экономикалык өсуді қамтамасыз ету, элеуметтік 
бағдарламаларды үздіксіз жэне ұлғаймалы каржьіландыру жө- 
ніндегі каржылық механизм арқылы іске асыру болып табыла
ды. Бүл ретте қаржьшык саясат пен қаржылык механизм рынок- 
тык үдерістерде шіфляциядан, жүмыссыздықтан, табыстарынан 
айырылудан халықты әлеуметгік корғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Қазақстан Республикасында тиісті қаржылык саясатты жэне 
оны жүзеге асыру механизмін жасау мен айтылған бағытгарды 
кірікгіретін рыноктык реформаларды терендету женіндегі бағ- 
дарламапарды жүзеге асыру жалғастырылуда.

Қазіргі кезеңде царжылъщ саясаттың көмегімен шешілетін 
басты міндеттердің катарына мыналарды жаткызуға болады:

а) елдің дамуының эрбір нақты кезеңінің ерекшеліктері 
негізінде қаржылык ресурстардың неғүрлым мүмкін болатын ко- 
лемін жасаудың жағдайларын кзмтамасыз ету;

э) қаржылық ресурстарды коғамдык өндірістің сфералары ара- 
сында, үлиық шаруашылыктын секторлары арасында ұгымды бе
лу жэне пайдалану, ресурстарды белгілі бір максаттарға бағытгау;

б) экономикалык дамудьщ белгіленген бағытгарын орындау үхдін 
тиісті каржылық механизмді жасап, оны үнемі жетілдіріп отыру.

Қаржылык саясатты жүргізгенде онын мына қагидаттарын 
жүзеге асырудың зор маңызы бар:

колда бар нақты каржылық ресурстарды негіздей отырып, бюд- 
жеттерді жасау, бекіту және атқару кезінде қоғамдық өндірістін 
барльщ цатысушыларының әлеуметгік, үлттык жэне кэсіби топ- 
тардың мүдделерін сақтау;

қаржылық кдтынастардың жоспарлы үйымдастырыпуыи 
ңамтамасыз ету;

қаржы жүйесінің барлық сфералары мен буындарында 
кірістер мен шыгыстардың теңгерімдічігі;

қаржылық резервтерді жасау (бюджет жүйесінде кірістердін 
шығыстардан жэне салалық каржыларда каржылық резервтердін 
асып түсуі);

мемлекет пен шаруашьшық жүргізуші субьекгілердің арасын
да қаржылық ресурстарды оңтайлы болу.

Қаржылық саясаттыц тиімділігін камтамасыз ететін жалпы 
қагидаттарга мыналарды жаткызуға болады:
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объекгивті экономикалык зандардың іс-әрекетін есепке алу;
нақты тарихи жағдайларды ссспке алу;
өткен жылдардың өзіндік тәжірибесін және дүниежүзілік 

тәжірибені есепке алу.
Ғылыми тэсілдеме мыналарды талап етеді:
1. Қаржылық саясаттың өндірістің объективті заңдылық да- 

муына сәйкестігі, сондықтаи сенімді акпараттың болуының ма- 
ңызы зор. Ақпарат тиімді қаржылық саясапы жасаудың базасын 
құрайды. Кері байланыс қағидаггарын сактаудыд кажеттігі -  кар
жылык саясатгың дүрыстығының негізі.

2.Шешімдер есеп-қисаптардың жэне жүргізілетін іс-шаралар- 
дың салдарларын анық көре білудің негізінде қабылдануы тиіс.

3. Маңызды талап қаржылық саясаггы жасап, жүргізуге кешенді 
тәсілдемені сакгау болып табылады. Үйлестіру негізгі міндетгерді 
шешуге бағыггалуы тиіс. Баға, кредиттік саясатты жэне жалақыда- 
ғы саясатты ескерудІң маңызы зор. Егер келісімдікболмаса, ондаоң 
нэтижелерге де жету мүмкін емес. Қаржылык саясатгың айрықша- 
лыкхы оған арналған амалдары мен койылған міндетгерді шешудің 
әдістері бар. Нэтижелерге жетуцің түрлі жолдары -  іс-шаралардын 
нэтижелсрін болжау жэне зерделеу пайдаланылуы мүмкін.

Экономнканы дамыту жэне Қазакстанның рыноктық реформаларын терен- 
дету багдарламаларында экоиомиканың каржылық жағдайык сауьіктыру және 
ақшалан-кредиттік саясатты жандандыру, отандық ондірушілердін үлесін ке- 
ңейтс отырып тұгыну рьшогын дамыту, өндіріс тұрактылығын камтамасыз ету, 
шаруашылық байланыстарды ныгайту жөніндегі шаралардың кешені қарасты- 
рылған. Рыноктык катынастарды дамытудыц негізгі бағыттары мьшалар болып 
табылады: инфляцияны ең аз децгейде үстау, экономиканы монополиясыздан- 
дыру, кәсіпкерлік пен бәсекені, рыноктық инфрақүрылымды дамыту.

Осы бағдарламаларга сзйкес рынокқа көшу кезеңіндегі каржылык саясат пен 
қаржы жүйесінің кызметі қажетгі каржылык ресурстарды алуға, оларды бюджет- 
ке, баска мақсатты корларга толық жэне уактылы жұмыддыруга, элеуметлк және 
экономикалык дамудың бағдарламалары мен жоспарларында карастырылған ша* 
раларды каржыландыруга жэне материалдык, ецбек жэне каржылык ресурстарды 
мақсатты және ұтымды пайдалануды бакылауга багьпталған. Бүл мақсатгар те
ракты экономикалык осуді камтамасыз ету негізінде республіпсанын әлеуметлк- 
экономикалық дамуын қаржымен қамтамасыз ету кажеттігінен туындайды.

Қаржылық саясат казіргі кезеңде карама-кайшылықты міидеттсрді шешсді, 
демек, каржылык саясат баланстандырылған болуы тиіс.

Қазіргі жағдайда каржылык саясаттың негізгі багытгары мыналар болып та
былады:

1) шаруашылык жүргізуші субьектілер каржысыньщ сферасыида рыноктық 
катынастарды ныгайту жонінде шаралар жүргізу;

2) дағдарысты жай-күйді жою және қаржы жүйесін сауыктыру;
3) халықты әлеуметгік қоргау жонінде шаралар кешенін жургізу.
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2.2. Қаржылық саясатты жасау

Экономикалык дағдарыстан шығу жзне одан ары серпінді даму 
мемлекетгің сындарлы жэне негізгі саясаты аркылы болуы мум
ии. Жүргізіліп отырган каржылык саясаттың басты субъектісі 
мемлекет болып табылады. Ол когамның ұзақ перспективаға ар- 
налған қаржысын дамытудьщ басты бағыттарының стратегиясьш 
азірлейді жэне алдагы кезеңге арналған міндетгерді, каражатгар- 
ды жэне оған жетудің жолдарын аныктайды. Жалпы экономика
лык саясат сияқты қаржылык саясатты мемлекет экономикалык 
зандардың -  қоғамның экономикалық өмірінде мэнді, түракты 
қайталанып отыратын, объективті байланыстар мен өзара тэуелді 
күбылыстардын жэне үдерістердің талаптарын негіздей отырып 
жасайды.

Қаржылық саясаггы жасауға билікгің заңнамалық жэне атка- 
рушы тармақтары катысады. Қазақстан Республикасында онын 
коиституциялық ерекшеліктеріне қарай жалпы экономикалык сая
сат сияқгы каржылык саясатты жасауцагы басымдық Қазақстан 
Республикасының Президентіне жатады, ол жыл сайынғы Жол- 
дауында ағымдагы жылға жэне перспективаға арналған қаржылық 
саясатгың басты бағытгарын аныктайды. Үкімет экономиканы да
мытудьщ басты бағыттарын жүзеге асыру жэне коғамдаты әлеу- 
метгік түрактылықты қамтамасыз ету мақсатымен осы Жолдаудын 
шеңберінде іс-қимыл жасауы тиіс. Осыған орай биліктің аткару- 
шы тармағының бір бөлігі ретінде Укімет каржылық саясатты іске 
асыруға кажетгі зақдардың жобаларын жасайды жэне оларды ка- 
рап, кабылдау ұшін Президентке тапсырады.

Қаржылық саясаттыңжалпы бағыты экономикалықтиімділікті 
арттыруға бағдарлануы жэне мақсатты қаржылык ресурстардың 
көлемін жэне пайдалану тиімділігін есіру болуы тиіс. Қаржылық 
қайтарым көрсеткішінің өсуі каржылық саясаттың эсерлігін куэ- 
ландырады. Әрбір нақтылы жағдайда бөтен тәжірибені көшіру 
пэрменді нәтиже бере бермейтіндіктен, қаржылык саясатты 
эзірлегенде тәжірибені ескеру жане бүл жағдай үшін нактылы 
жагдайларды пайдалану қажет.

Рыноюық экономика жағдайында ұзақ мерзімді ғылыми кар- 
жы болжамдарына негізделген жане қаржы ретгеуіштерінін 
жүиесіне сүйеніп эрекет ететін тиісті қаржылык саясат материал- 
дық-заттай, ақша агындарының күнделікті эрі тіерспективалық 
тепе-теңдігіне жетудің, соның негізінде қоғамньщ үдемелі эконо-
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микалык өсуін қамтамасыз етудің негізгі өркениетгі эдісі болып 
табылады. Ол бірінші кезектегі міндеттерді -  мемлекетгік бюд- 
жеттің тапшылығын азайту, ішкі жэне сырткы борышты кыскарту, 
қаржы рыногын дамыту, колданыстағы салық жүйесін жетілдіру, 
инфляцияның қарқынын төмендету жэне т.б. шешу ұшін пайда- 
ланылады. Сонымен бірге қаржылық реттеуіштердің жүйссімен 
айла-шарғы жасау аркылы белгілі бір түрде мемлекет пайдала- 
натын қаржы айналымывда жүрген накты ресурстар тиісті кар
жылык саясатка жетудің негізгі кұралдары бола бастайды.

Қаржылық саясатгы нақты тарихи жағдайларға байланысты- 
ра отырып жасау кажет. Олар коғам дамуының эрбір кезенінің 
өзгешелігін, ішкі, сол сияқгы халыкаралык жағдайдың да ерек- 
шеліктерін, мемлекеттін пакты экономикалык жэне каржылык 
мүмкіндіктерін ескеруі тиіс. Қаржылык ресурстардьщ келеміне 
белгіленген жэне жүмсалған шығындардын тікелей тэуелділігі 
жай ғана қаржылык саналылыкгың айгагы болып табылады жэне 
шаруашылық жүргізудің барлык денгейлерінде қолдап отырылуы 
тиіс. Бүл маңызды талапты сакгамау бюджет тапшылығының, 
мемлекетгік борыштың пайда болып, көбеюіне, инфляциялык 
үдерістерге ұрьшдырады.

Ксзед ерекшелігін есепке алу онын алдьщгы шаруашылык 
жэне каржылық құрылысының тэжірибесін, жаңа үрдістер мен 
прогрессивті кұбылыстарды, дүниежүзілік тэжірибені мүқият 
зерделеуді де қажет етеді. Ағымдағы кезсңніи ерекшеліктерін, 
экономикалык дамудын толғағы жетксн кажеттіктерін есепке алу 
негізінде каржылык саясатгы дер кезінде өзгертіп отыру алдыда 
тұрған мәселелерді негүрлым кыска уакытта жэне ек аз шығын- 
дармен шешуге мүмкіндік береді.

Қаржылық саясат қаржылық ресурстарды шоғырландыруға 
жэне зэру міндеттерді шешуге бағытгалған, мемлекетпң тап осы 
коғамдық өндіріске ыкпал егуіне мүмкіндік жасайды. Экономика 
мен қогамның әлеуметтік дамуына қаржылык саясаттың ыкпал жа- 
сауы қаржылық саясатгың ғьшыми негізделген тсориясы негізінде 
жүзеге асуын талап етеді. Тек ғылыми көзкарас, саясатгы анык- 
тайтын барлық факгорларды біліп, зерделеу оның салыстырмалы 
дербестігінің обьективті экономикалык катынастар тэуелділігіне 
ұласпауыныц кепілі. Экономикалык дамуцын тэжірибссі кар
жылык саясаттыц экономикадан кол үзуінің қатац экономикалык 
киыншылыктарга үрыпдыратыныл, когамдық дамуцын міндет- 
терін іске асыруды сезсіз токтататынын дэлелдейді.
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Қаржылык саясат ғылыми зерттемелерге негізделсе жэне па
лыми тэсілдеме каржылық саясаттың нақгылы қаржылык каты- 
настардан үзілмейтіндігіне қызмет етсе, онда қаржылык саясат 
прогрессипті болуы мүмкін.

Қаржьшык саясатты жасаган кезде оның бірнеше нүсқалары 
дайындалады. Олардың барлығы сараптык бағалаудан өткізіледі, 
неғүрлым оңтайлы нүскасы Үкіметке жіберіледі. Көп нүсқалы 
жоба математикалық моделдеу мен жобалауды пайдалануды та- 
лап етеді. Мүнымен бірге үнсмі өсіп отыратын қаржылық ресу- 
рстардың босалқы қорын жасау қажет, сондай-ақ мемлекеттің 
шаруашылык жүргізуші субъектілерінің табыстарын алудың не
гордым онтайлы үлестерін анықтау кзжет. Қаржылық саясатты 
жасаған кезде каржылық ресурстарды белуге жене оларды негізгі 
бағыттарға шоғырландыруга үлкен маңыз беріледі.

Елдін каржылық жағдайы біркатар көрсеткіштермен сипатта- 
лады:

1) жалпы қоғамдық өнім мен ұлтгық табыс;
2) инвестициялаудың аукымы;
3) негізгі капитапдарды жанартудың қарқындары;
4) еңбек өнімділігінің өсуі;
5) халыкгың түрмыс деңгейі;
6) мемлекет бюджетінің тапшылығы.
Сокғы жылдардағы Қазақстанның қаржы жүйесі мемлекет 

бюджстіне теленбеген толемдермен сипатгалады. Жүйелі телем 
қабілетсіздігінің салдарынан мемлекепік борышты арттыруға 
тура келеді.

Түрақтандырудың қаржылық саясаты езіне мына міндеттерді 
кірікгіреді:

1) инфляцшшы токтату;
2) бюджет тапшылығын ІЖӨ-нің 2%-ына дейін темендету;
3) мемлекехгік борышты ІЖӨ-нің 48%-ына дейін жеткізу.
Қаржылык саясатқа акшалай-кредитгік саясат қосылады. Кар

жылык саясат жетістіктерінің бірі — ¥лттық банк кредиттерін бе
ру (эмиссия) жолымен мемлекетгік борышты жабудан заңнама- 
лық түрде бас тарту.

Қаржылық түрақгандыруцың міндетгеріне мыналар кіреді:
1) тұрақты бағалар (инфляция нөлге жуық). Алайда инфля

ция жылына шамамен 1,8%-ға тең болатын дамыған елдерде де 
болады;

2) бюджет тапшылығы ІЖӨ-нің 2-3%-ынан аспайды;
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3) мемлекеггік борыш аз соманы кұрауы тиіс жэне тек ІЖӨ- 
нің өсуімен өсуі тиіс.

Қаржылык саясатқа қойылатын маңызды талап каржылык 
саясатгы жүргізгенде, яғни дамудың белгілі бір кезеңінің 
негізгі міндеттерін орындауға шаралар бағытгау жолымен кар
жы жүйесінің барлық буындарында жүргізілетін шараларды 
келіскендс кешенді көзкарасты сақтау, сондай-ақ экономикалык 
саясаттың кұрамды бөліктері арасында қаржы, кредит, баға белгі- 
леу, жалақы салалары саясатында тығыз өзара байланысты кам- 
тамасыз ету болып табылады.

Қаржылық саясат -  шаруашылык жүргізуші субъектілердің 
каржылық саясатын, қаржы рыногының, сақтандырудың саяса- 
тын қоса алғандағы саясатгың жалпы бағыты.

Қаржылық саясат мсмлекет қызметшің салық салу жэне эко- 
номикаға ыкпал ету мақсатымен мсмлскет шығыстарының құры- 
лымын реттеу саласындағы (фискалдық саясат) жэне бюджетгі 
реттеу саласындағы екі өзара байланысты бағыттарынан тұрады. 
Қаржылық саясаттан фискалдық саясат -  яғни мемлекетгін са- 
лықтық-бюджсттік саясаты бөліп көрсетіледі.

Мемлекеттіц салыктык-бюджсттІк саясатының жэне экономикалык үдеріс- 
терде оны іске асыру механизмініц кешенді ұғымы деп түсінілетін «фискалдық 
саясат» термині батыс теориялык тркырымдамалары мен практикасынан алып 
пайдаланылган.

Фискалдық саясат ең маңыздысы мсмлекетгік бюджет болып табылатын 
орталыктандырылған мемлекеттік қорларды толықшрумен байланысты. Фис- 
капдық саясат сальтқ төлемдерін алу, «қогамдық тауарларды» өндіру кезінде 
ресурстарды орналастыру, оларды болу, акша каражатгарының трансфертпк 
ағындарының қозғалысы жөніндсгі белу жэне кайта бөлу әрекеттерін, үкімет 
пеи жергілікті органдардың экономикалык және элеуметгік сфераларда каржы- 
ны пайдалану жоніндегі баска іс-кимылдарын камтиды.

Фискалдық саясат дискредициялық* саясат ретінде, яғни ұлттық ендІ- 
рістің нақтылы көлсмін, жұмыспен камтылуды (жұмыстылықты) өзгерту, 
инфляцияны бакылау, экономикалык осуді тездету мақсатымен мемпекеттің 
салыңтаръшен жэне шыгыстарымен саналы айла-иіаргы жасау ретінде 
жүргізіледі. Экономикалык циклдің сипатына карай ынталандырушы нсмесс 
тежеуші фискалдык саясат жүргізілуі мүмкін. Дискредициялық смес фискал- 
Дық саясат автоматты немесе «кіріктірме түрақтандыргыштық» (кіріктір- 
ме түрақтылың») іс-орекеппп қажет етеді. Бұлай деп экономикалык циклдің 
түрлі фазаларындағы -  орлеу немесе күлдырау фазаларындагы ұлттык онім 
колеміне теңбе-тең түрде мемлекет шығындарының жэне салык алудың тур- 
лену! үгынылады.

* Дискредициялық ~ оз білгенінше қимыпдаушы (яғни қандан бір мэселені 
мемлекеттік органның немесе лауазымды адамиың өз білгенінше шешуі).

77



Каржылык саясатгың бағыттары экономикалык үдерістерді ретгсумел бай- 
ланысты болатын экономикалык саясатты да кіріктіреді.

Сондай-ак бюджет тапшылыгына қатысты фискалдык саясатты айырады, 
(б^л мәселелер окулы қтьщ 14 жэне 20 тарауларында толығьфақ баяндалггш).

Қазақстанда Үкіметтің орта мерзімді кезеңге -  3 жылға 
арналған фискалдық саясат жасалады, ол жыл сайын елдін да- 
муының өзгермелі ішкі және сыртқы жағдайларына қарай негізгі 
параметрлер мен іс-шаралар нақтыланып отырады. Сонымен 
бірге фискалдық саясаттың жэне оның құрамды бөліктерінін -  
салықтық, бюджетгік саясаттардың, мемлекетгік қарыз алу саяса- 
тының, сондай-ақ оларды жүзеге асыру механизмдерінің максаты 
мен міндеттері нақтыландырылады.

Мэселен, 2008-2010 жылдарға арналған орта мерзімі фискалдык сая
сат жөніндегі үкіметтік бағдарламада бүл саясаттың негізгі мақсаты үлттык 
экономиканьщ тұрактылығын қамтамасыз ету, шышстырдын денгейін кобейт- 
пей, олардын тнімділігік арттыру есебінен мемлекеттің қаржылық мүмкін- 
діктерін кеңейтетін мемлекеттік баскдрудың институцкакалдик негізін нығайту 
жэне жаңғырту жолымен еддің экономикалык өсуіи тездетуге жәрдемдесу бо
лып табылады.

Ьцл максатқа жету мына негізгІ міндеттерді шешуге жәрдемдеседі:
нәтижеге багытталған бюджетгендіру эдісін енгізу мақсатымен бюд

жет зацнамасын жетілдіру, бүл мемлекет шыгыстарынын тиімділігі мен 
нэтижелілігіи арттыруға, бюджет жоспарлары мен дамудың стратегиялық орта 
мерзімдік жоспарларын үйлестіруді жүргізуге жәрдемдеседі;

каржылык есептеменің халықаралык стандарггарына көшуге байланысты 
сапықтық зацнаманы жетілдіру жэне бухгалтерлік заңнаманы үйлестіру;

адами капиталды, инфрақүрылымды, мемлекеттік баскаруды, иннова- 
цияларды ©сірудің неғұрлым жоғары корсеткіштерін ынталандыру есебінен 
бэсекеге жарамдылыкты тұрақты артшру;

нақш лы нэтижеге жету және аралық (жыл корытындысы бойынша) 
нәтижелер мен орта мерзімді мезгілдің өтуі бойынша нэтижелерді карау үшіи 
жауапкершілікті күшейтумен мемлекеггік органдарда стратегиялық жоспарлау- 
ды жетілдіру.

бүркемелі жэне бейресми кызметгі тудыратын және ынталандыратын 
экономикалык. жағдайларды жою жолымен қадағалапбайтын экономиканың 
барлык құрамдас бөліктері бойынша оның деңгейін томендету.

макроэкономикалық тұрақтылыкты камтамасыз ету, экономиканьщ осу 
карқынының кенет төмендеуіне жэне қаржы жүйесі дағдарысының, тереңдеуіне 
жібермеу.

Бүдан басқа, фискалдык саясат мемлекеттің жалпы экономикалык саясаты- 
ның аса маңызды қүрамдас болігі бола отырып, жоспарланатын кезеңде инфля- 
цияның орташа жылдық денгейі бойынша белгіленген дэлізді колдануга, төлем 
балансыньщ тідіактшидтка, тауарлар мен қызмеперді түпкілікті түтынудың 
жэне капитал қорлануыныңвсуіне көмектесетін болады.
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Фискапдык саясаттың міндеттері мына негізгі бағытгар бойынша жүзеге 
асырылатын болады:

салык заңнамасы мен экімшілік етуці жстілдІру;
Қазакстан Республикасының Үлттык коры арқылы мемлекетгің мунайлық 

кірістерін пайдалану механизімін жетілдіру;
бір жағынан, мемлскстгік функцияларды толық көлемінде тиімді орындауды 

жэне, басқа жағыиан, макроэкономикалық тұрақтылыққа жәрдемдесуді камта- 
масыз стетін денгейде шығыстарды қолдау;

мемлекет шыгыстарының нэтижелігі мен тиімділігш арттыру, соның ішін- 
де бюджетгік үрдістіц барлык кезевдерінде бюджеттік багдарламанын әдістеріи 
одан ары енгізу арқылы;

дамуга бағытталатьш бюджет ишғыстарын тиімді калыптастъзру жүйелігін 
камтамасыз ету мақсатымен инвестиццялык жобаларды даярлау, карау, іріктеу 
үдерісін тэртіпке келтіру;

бюджетаралық катынастарды жетілдіру, бюджет ясүйесіиің түрлі денгейлері 
арасында кіріс және шыгыс өкілеттігін айқын межелеуді белгілеу.

2.3 Қаржылық механизмніц мазмүны мен қурылымы

Қаржылық саясат пакты шаруашылық өмірде қаржылық ме
ханизм! арқылы іске асырылады. Қаржылыц механизм -  эконо- 
микалық жзне злеуметтік даму үіиін цолайлы жагдайлар жасау 
мақсатыида цогам қопданатын қаржылыц қатынастарды уйылі- 
дастьіру нысандарының, қар.жылық ресурстарын цалыптасты- 
ры п пайдалану әдістерініц жиынтыгы. Ол кдржылық катынастар
ды үйымдастырудын түрлерін, нысандарын жэне әдістерін, оларды 
сан жагынан аныктаудыц амалдарын кіріктіреді. Айрыкшалықгы 
бөлгіштік категория ретіндегі каржының эр түрлі максапы акша
лай корларыи жасау мен пайдалану арқылы жасалған өнімді бөлуге 
жэне қайта бөлуге қатысатындығы көпшілікке белгілі. Сондықган 
бүл үдерісте колданьшатын механизм -  Оұл ақиіалай табыстар 
мен цорларды қалыптастырумен жэне пайдаланумен байланыс
ты болатын царжылыц қатынастар көрінісінің түрлері, нысан- 
дары және эдістері. Тап осы ұгымдар -  ңатынастарды іске асы- 
рудыц турлері, нысандары жзне әдістері -  экономикалық өмірде 
тетік, тиісті үдерісгерді басңару мехатізміретінде болады.

Қаржылык механизм мемлекет белгілеген царжылыц гиара- 
ларды  нақтылы, атаулы, нақты нэтижелерде -  барлық деңгейлер- 
де жэне қоғамдық-экономикалык сфераларда қоғамдьщ онімнің, 
материалдык емес игіліктердің, қызметгердің жэне кұндылык- 
тардың барлық толып жаткан элементгері қүныныц қүрамына 
кіретін қаржылық ресурстардың үдайы жаңгыртылуында іске 
асырады. ¥дайы жаңғыртудың эр алуандылығы және ажырағы-
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сыз бөлігі каржылық механизм болып табылатын экономикалык 
(шаруашылык) механизмнін нысандары мен әдістерінің тиісті ар 
алуандығын тудырады.

Сөйтіп, когамдык формацияның экономикалык зандарымен, белгілі бір он- 
дірістік катынастардын жэне тиісті категориялардык болуымен аньисгалатын 
оіиіріс үдерісі шаруашылык механизммен іс-кимылда накгылы түрде корсеті- 
летін экономикалык саясатпен рсттегенде түйык айналма заңдылық байқалады; 
шаруашылык механизмі ез кезегінде тиісті сандық жэне сагюлык түліалануда- 
ғы үдаііы ондірістін нақты нәтижелерін жаңғыртуға мүмкіндік ту гь тд и . Бұл 
диалектикалык заңдылық диалектикалық шиыршық түрінде (ұдайы ондірістін 
калыпгы жагдайларыкда) оспелі қагидат бойынша іс-эрекег етеді.

Қаржы шаруашылык жүргізудің барлық жүйесімен жэне оның 
жоспарлау, болжау, эконом икал ық көтермелеу, .ұйымдастыру 
жэне басқару сиякпъі кұрамды бөліктерімен етене байланысты. 
Оньзд үстіне қаржы коғамдық катынастар жүйесінін дииамика- 
сын анықтайтын нсғүрлым ортак ұғъш ретіндегі элеуметтік ме- 
ханизмнің ұқсас қүрамды бөліктерімен де өзара іс-эрекет етеді.

Қаржылық механизмнің экономика мен элеуметтік сфераға іс- 
арекеті былайша жүзеге асырылады:

1) қаржылык механизмнің кұрылымы мен оньщ эр тұрлі 
бөліктерінің нақтылы міндеттерді шешуге жэне накты нэтижеге 
жетуге нысаналығы арқылы;

2) мемлекетте жэне шаруашылык жүргізуші субьектілерде ка- 
лыптасатын жэне коғамның кажстгіліктерін қанағаттандыруға 
бағытгалатын қаржылык ресурстардьщ молшері арқылы.

Жалпы шаруашылык механизмі сиякты каржылык меха- 
низмнің эр түрлі тургыдан карастыруға болатын оған тэн ішкі қу- 
рыльиіы  бар.

Қоғамдык шаруашылықгьщ жеке бөлімдершін ерекшеліктеріне 
карай жэне каржылык катьшастардьщ сфералары мен буындары 
болінуінін нсгізінде каржылык механизм мемлекет қоржысыныц 
механизмі, шаруаіиыльщ жүргізуші субъектілердіц ңаржыльщ ме
ханизм^ сацтыц механизмі болып бөлінеді. Өз кезегінде, бұл сфе- 
ралардың эрқайсысы жеке күрылымдык буывдарды камтиды. Мы- 
салы, мемлекет каржысының механизмі бюджеттік механизм, 
бюджеттен тыс Kojnap механизмі, мемлекеттік кредит механиз- 
мі болып бөлінеді. Бкижетпк механизм республикалық біоджетпн 
механизмі мен жергілікті бгоджетгердің механизмінен тирады. Кар
жылык механизмнің, шаруашылык жүргізуші субьектілердің кар
жылык механизмінің күрылымына: каржы эдістері, қаржы түгқала- 
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ры, к.ұқыктык, нормативтік жэне ақпараттык қамтамасыз егу кіреді. 
Аумакгық бөлініске сәйкес республикапың, биліктің жергілікгі ор- 
гандарының қаржылық механизмі деп белуге болады.

Қаржылык механизмнің кұрылымында мынадай функциялық 
буындарды бөледі:

1) қаржылық ресурстарды жүмылдыру;
2) қаржыландыру;
3) регтеу;
4) ынталандыру.
Қаржылық механизмді ұйымдық - басқару аспектіде де карауға 

болады. Бұл ұшін оның буындары ретінде анықталатын жүйелі 
талдаудың косалқы жүйесі, блогы, элементі сияқты үгымдарын 
пайдаланған орынды (2.2 сызбаны қараңыз).

2.2 сызба. Қаржылық мсхашпміііц жүйссі
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ЭЛЕМЕНТТЕР

(Қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың алгашқы, бастапқы түрлерінің, 
нысандарының, әдістерінің, олардың сандық анықтау амалдарыныц қосалқы 

_________жуйелері мен блоктарына сай келетін нактылы атаулары)__________

Қаржылық механнзмиіц ңосалқы жүйесі (бөлігі) оныц неіүр- 
лым маңызды козгаушы күші болып табылады, олар: қаржылык 
жоспарлау, қаржы түтқалары мен ынталандырмалары, үйым-
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дық курылым жэне қаржы жүйесінің күкықтык режімі, каржыны 
ұйымдастыру.

Қаржылык механизмнің блогы (буыны) -  бұл жалпы мақсатты 
бағыттылық белгісі бойынша біріккен біркелкі озара байланысты 
элементтердің жиынтығы.

Қаржылық мсханизмнің элементі -  бұл қарапайым шаруашы- 
лық нысан, ол аркылы коғамдык өндіріске қатысушылардыц мүд- 
делері айрыкшалықты түрде білінеді.

Әрбір элемент бірыңғай каржылық механизмнің к¥РамДЬІ 
бәлігі болып табылады, бірак өзінше жұмыс істенді жэне барлык 
элементтер келісуді талап етеді.

Қаржылық механизм элементгерінің -  каржылык катынас
тарды ұйымдастырудың нысандарының, тұрлерінің, эдістерінін 
үйлесуі қаржылық механизмнің «конструкциясын» қ^райды, ол 
механизмнің эрбір элементінің сандык параметрлерін белгілеу 
жолымен, яғни алудың мөлшерлемслері мен нормаларын, қор- 
лардың көлемін, шығындардың деңгейін жэне басқаларды анык- 
тау арқылы қозғалысқа келтіріледі. Сандық параметрлер мен 
оларды аныктаудың can алуан әдістері каржылык механизмнін ең 
шамдағай бөлігі болып табылады. Олар түзетулерге жиі ұшырай- 
ды, өндіріс жағдайлары мен қоғам алдьшда тұрған міндетгердің 
өзгерісін сергек сезіп отырады. Мысалы, табысты (пайданы) 
бөлудің әдістсрі жэне кэсіпорын мен мемлекет арасында онык 
бөлінуінін аракатысы элденеше рет өзгереді, салыктардын мөл- 
шерлемелері түзетіледі жэне т.б.

Қоғамдык омірде қаржының диалектикасы тұлғалану нысан- 
дары мен іс-эрекет эдістерінің өзара іс-кимылы арқылы білінеді.

Пакты еыірде, шаруашылық жэне қаржылық механизмдерде абстраіаты 
экономикалық (кұңдық) категориялар нактылыиады жәнс нақтылы нысандар 
ретінде болады.

Накхілли нысандар деп адамдар жоспарлайтын, өзгертстін, есепке алатын 
категориялар угыігшіады. Нактьшы нысандар -  бұл экономикалык категория- 
ларды іске асыру нысандарьт. Жалпы каржы арқідлы емес, оның нактылы нм- 
сандары (қаржылық қосалкы категориялары) -  бюджет, кірістер, шығыстар 
аркылы адамдардын ез мақсатгарында экономикалык заңдарды пайдалануы 
болады. Ьүл мағынада айтылган накгылы нысаидар ұдайы ондіріс үдерістерін 
баскарудыц каржы тұгкалары болып табылады.

Әдіс -  бул баскдру функцняларын орыпдау жоніндегі іс-әрекет амалы, оның 
устіне бүл жагдайда негұрлым ұтымды амал. Ықпал ету амалдары белгілі бір 
категориялардың ішкі магынасында (багада, қаржыда, пайдада, салыктзрда, 
кірістерде жәие басқэларда) экономикалық зандар корІЕіісінін түрлі нисандарьі- 
на зсер стеді.
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Қаржылык катынастар көрінісінің нысандары экономиканы баскару дең- 
гейіне карай көбірек егжей-тегжейлі нақтылануы мумкін (жалпы ұлттык ша
руашылык, экономика секторы, экономикалык онір, сала, қосалқы сала, 
экімшілік-аумақтык бірлік). Совдыктан көптен-көп накггылы н ысандар -  басқару 
түткалары қолданылады: мысалы, кірістерде — қосылған құн салыгы, акциздер, 
табыс сапыгы, мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін табыс, ренталық түсімдер 
жэне т.б.; шыгыстарда-экшюмикага (ары карай тәптіштеліп), элеуметгік-мэ- 
дени мақсаттарга (білім беруге, денсаулык сактауға, элеуметтік сактаіщыру 
мен қамсыздандыруға жэне т.б., гылымга, баскаруга) жүмсалатын шығыстарға 
беліп керсетіледі. Басқарудьщ накгылы нысандары мен әдістерінің сан алуан- 
дығы бастапқы буындар -  фирма, компания, үйымдар, мекемелер деңгейінде эр 
түрлі каржылык кагьшастарды ретгеу үшін қолданылады.

Шаруашылық жэне каржылық механизмдерде каржы- 
лық-экономикалық нормативтер мен лимиттер пайдаланыла- 
ды. Нормативтер-шыгындардыц немесе ресурстарды бөлудің 
есептік түрде иегізделген мөлшерлері, лимиттер -ресурстарды  
пайдаланудыц шекті мөліиерлері (көлемдері) қаржылық жоспар- 
лауда пайдаланылады. Олардыд көмегімен жалпымемлекетгік, 
ұжымдық жэне жеке мүдцелердің бөлгіштік катынастарында- 
ғы оңтайлы үйлестіру, экономикалық және элеуметгік дамудың 
перспективалық жэне агымдагы жоспарларының тапсырмаларын 
іске асыру үшін мемлекеттің, өңірдің, басқарудың салалық жэне 
ведомстволық органдарының, шаруашылық кұрылымдарының 
ресурстарға қажеттіліктерінің теңгерімділігі қамтамасыз етіледі.

Каржылык мехакнзмніц эрбір сферасы мен жеке буьты бірыііғай бүтіннің 
күрамдас болігі болып табылады. Олар озара байланысты жэне озара тәуелді. Со
нымен бірге салапар мен буындар біршама дербес іс-әрекет етеді. Бүл жағдай кар
жылык механизмнің кұрамдас бөліктерІи үнемі киысуын кажет етеді, Қаржылык 
механизмнің кұрамды (қүрылымдық және функциялык) буындарының іштей үиле- 
суі оның үтымдылығының (эрекетгілігінін) маңызды шарты болып табылады.

Қаржылық механнзмніц сфералары мен буындары жеке элементтердің 
күрделігімен жэие тарамданушылық дәрежссімен ерекшеленеді. Мысалы, 
бюджеттік механизм салықтардың коп түрінсн түратын жүйе, оган қаржыны 
пайдаланудың сан алуаи багыттарымен каржыландыру эдістерінің болуы тэн. 
Шаруашылық жургізуші субъектілерде қорланымдардыц жскс нысандары ара- 
сындагы қарым-катыиас анықталады, табыс (пайда) бөлініске түседі, қорлар 
күрылып, пайдаланылады. Сақтык үйымдарында сақтық (резервтік) кор жүйссі 
ксң дамыган.

Қаржылық мехапизмнІң маңызды күрамды болігі қаржы ыиталандыр.ма- 
лары -  іс-арекеті шаруашылык жүргізуші субъектілердің матерналдык мүдде- 
лерімен байланысты болатын экономикалык тұткалар болып табылады. Үдайы 
ондірістің сапалық жагын ынталандыру кезінде қаржы экономикалық мудде- 
лсрді, ынталандырмаларды камтамасыз сту багытында пайдаланылады. Бұл 
ретге экономиканы сапалық ьшталандыру басым болады.
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Қаржылык ынталандырмалардын мынадай топтарын бөліп керсетуге болады:
1. Қогамдық өндіріске ресурстарды инвестициялаудыц неғүрлым тнімді ба- 

гыттарын таңдауды камтамасыз етуге мүмкіндік жасайтын каржы ынталандырма- 
лары. Осыған байланысты мақсатты багдарламаларды дұрыс эзірлеу мен оларды 
жергілікті ресурстармен (біоджеттіц көмегімен) камтамасыз ету маңызды.

Каражатгарды инвестициялаудын негізгі бағытгарын таңцау кезіндс кар
жы сиымдылығы мен қаржы кайтарымы корсеткіштеріне улкен көніл бөлінеді. 
Қаржы сиымдшыгы  -  бағдарламаны орындауға талап етілетін каржылық ре- 
сур стардьщ саны. Қаржы қайтарымы -  салынған ресурстарға алынатын кар
жылык каражаттардын саны.

Қаржы сиымдылыгьш төмендету жәие коғамдық оіщірісте.қаржы қайтары- 
мын артгыру негізгі мәселе болып табылады. Бүл ретге каржылык ресурстарды 
осірудің маңызды резерві коғамдык өнім құнның жақсартылған үдайыөндірістік 
құрылымы болатындығын есте ұстау қажет. Қосымша өнім қаржылық ресурс- 
тардың негізгі козі болып табылатындыктан қоғамдық енім күнында табыстың 
(пайданың) үлесі неғұрлы.м жоғары болса, каржылық ресурстарды осіру резерв- 
тері согурлым жоғары болады.

2. Арнаулы көтермелеу қорларын пайдалану.
3. Өндірісті ннтенсивтендірудін бюджетгік әдістерімен байланысты каржы 

ьшталандьзрмалары.
Белсенді каржылык саясатты жүргізе сгшрып, ондірісті көтермелеу ушін 

мемлекет бюджеттің кірістері мен шышстарын пайдалана алады. Бюджетгіц 
кірістері бюджеттін ынталандырмаларына айналуы үшін төлемнін әрбір түрі 
тек фискаддык функцияны гана емес, сонымен бірге ынталандырушы функ- 
цияны да орындауы кажет.

4. Арнаулы каржылык жеіңілдіктер мен санкциялар. Мемлекет қаржы ресу- 
рстарын ұйымдастырудың амалдарын белгілейді жэне бұл әдістер нормативтік 
актілерде қаржы қүкығымен тіркеледі. Қаржылық механизм мен қаржылык 
саясат каржылык қүқықпеп тыгыз байланысты. Заңды нормалардың болуы 
бүкіл каржы жүйесінде бірыңғай талаптар белгілеуге жағдай жасайды.

Қаржылъщ қүцыц қаржылық саясатты калыптастыру мен 
жүргізуцің күралы болып табылады жэне экономикалык саясатка 
эсер етеді.

Еұл байланыстарды дәйекті түрде былай көрсетуге болады:
1. Қаржыны бұл категорияның мүмкіндіктерін танып білу ар

кылы пайдалану.
2. Қаржылық саясатты құқықгықресімдеу.
3. Есептерді шешуцің тәсілдері мен эдістерін дамьггу жэне 

іске асыру.
4. Қаржыльгк құкьіқ кзржылық катынастарды регааменттеуді 

жүзеге асырады.

Каржылык мехаішзмнің сипатгы срекшелігі оның серпінділігі, тұракгы 
жетілдіріп отырылуы, шаруашылык механизмінін барлык буындарымен тығыз 
езара байланысы болып табылады.
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Шаруашылық механизмін күратын жеке механизмдер, оларға сэйкес келетін 
катынастар ретінде, тыгыз өзара байланыста іс-орекет етеді.

Бага, каржылык, кредиттік механизмдердік кез келгенінің жаман жүмыс 
істейтІн элементі жалпышаруашылық механизмінің де баска элементерінін, 
буындарының жұмысын оқшаулатады. Сондықтан каржылық механизмнің 
құрамдас бөліктерінін іс-әрекетін когамнын, бастапш шаруашылык есептегі 
буынның, жекелеген жұмыскерлердің мүдцелерінін үйлесуін есепке ала отырып 
нактылы жагдайда олардыц езара іс-эрекеті кезіндегі баска экономикалык меха- 
низмдердің түйіндес қүрамды болікгерімен қарастыру кажет.

Қаржылық механизмнің, оның буындарының, тұткаларынын, элемент- 
терінің күрделі жүйесі қогамныц, оиың өндІрІстІк катынастарыпың немесс 
үлттык шаруашылык с(1>ерасының, саласының дамуымен байланысты бүл каты
настар бөлігінің, дамуының белгілі бір кезеңінін үсынылатыи жэне шешілетін 
міндетгеріне сәйкес өнбойы өзгерісте, өзара іс-кимылда болады.

Елдегі жүргізіліп жаткан реформаларға сәйкес мемлекеттің каржылық саяса- 
ты мен каржы жүйесінің кызметі рынок жагдайларьшда кажетті каржылык ре
сурстарды жүмылдыруга, оларды біоджетке толық жэне дер кезінде түсіріп оты- 
руга, элеуметтік-экономикалық дамудың мемлекетгік багдарламаларында карал- 
ган шараларды үздіксіз қаржыландыруға жәие матерналдык, еңбек жэне акшалай 
ресурстарды мақсатгы әрі үтымды пайдалануға бақылауды күшейтуге бағыттал- 
ған. Таяудағы максат ретінде -  мемлекеттік бюджет тенгерімділігіне жету жэне 
экономиканы тұрактандырудыц негізінде үлтгық шаруашылықтың қаржылық 
жағдайын сауыкгыру проблемасын шешу. Бүл мақсаттар Қазақстаи Республи- 
касының әлеуметтік және экономикалык дамуының, қогамдық емірдің барлык 
салаларын кайта күрудыц страгегиясын қаржылык камтамасыз сту кажсггігінен 
туындайды.

Экономика дамуының қазіргі кезсңінде қаржылық механнзмді жетілдірудің 
міндетгері ондірісті кенінен демократиялаидырумен, коммерцнялықнегіздсрді, 
рыноктықреттеудІ ендірумен, шаруашылык жүргізудің пәтижелеріне экономи
калык ынталылыкгы күшейтумен байланысты болып отыр. Акшалай табыс
тарды, қорланымдарды және қорларды ұтымды пайдалану арқылы қаржылық 
механизм шаруашылықты жүргізудіц түпкілікті нэтижелеріне белсенді түрде 
эсер етеді.

Қаржылык механизм қогамның өндірістік катынастарының барлык жак- 
тарынан өтеді. Сондыктан шынайы, жаксы жолға қойылған каржылық меха- 
низмнің комегімен өндіріске белсенді түрде ыкпал жасауга, оның тиімділігін 
артгыруга жэне экономиканы осіру үшін қаржылық ресурстармен қамтамасыз 
етуге болады.

Қаржылық механнзмді қалыптастыра отырып, мемлекет сол бір кезеңнің 
каржылық саясаты талаптарына оныңтолығырак сәйкестігін қамтамасыз етуге 
тырысады, бүл саясаттын максаттары мен міндеттерін толық жүзеге асырудың 
кепілі болып табылады. Сонымен бірге каржылык механизм мен оның элеме- 
нтгсрін жеке және ужымдық мүдцелермен негұрлым толық үйлестіруге деген 
үнемі үмтылушылык сакталынады, бүл -  каржылык механизм тиімділігінің 
кепілі.

Қаржылык саясатгыц түбегейлі озгеруімен байланысты каржылық меха
низм кайта кұрылуда. Қаржылық механизмді кайта күрудың мақсаты -  рынок- 
тык катынастарды дамьпу негізінде когамдық ондірістің тиімділігіне ықпалын
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күшейту, каржылык ресурстарды пайдалаиудыц тиімдшігін арттыруды камтама- 
сыз ету. Қаржылық механизмді қайта күрудың негізіне үлттық шаруашылыкта 
каржылык өзара байланыстарды ұйымдастыруға деген кағидалы жаңа көзкдрас 
койылған, ол жұмыстъш тупкілікті нәтижелері үшін кэсіпорындардың, ̂ йымдар- 
дың, өңірлердің шаруашылық ынтасы мен жауапкершілігін барьшша дамьпуды 
камтамасыз етеді.

Үлғаймалы ұдайы ондірістіц қалыпты ағыны экономикалык саясат пен ме- 
ханизмніц күрамды бөлІгі ретіндегі қаржылық саясат пен қдржылық механизмге 
байланысты. Дұрыс тұжырымдалган каржылык саясат, анық етіп қалыптасты- 
рылган, синхронды жұмыс істеитін каржылық механизм қогамның әлеуметтік- 
экономикалык дамуына жэрдемдеседі. Кері үрдіс те болады: егер каржылык 
саясат экономикалык заіщардың іс-эрекетін толық ескермесе немесе олармен 
карама-қайшылықта болса, онда тиісті каржылык механизм ^лттық шаруашы- 
лықтьщ, саланың, өцірдщ жэне т.б. өндірістің мүмкіндіктерін толык пайдалана 
алмайды немесе пайдалануға оның халі жоқ; мұндай жағдайда когамнын эко
номикалык дамуы тежелінеді, жағымсыз кұбылыстар кордаланылады, когамга 
қарсы үдерістер пайда болады. Мүндай жағдайят объеісгивті экономикалык заң- 
дардын талатггарын елемейтін баскарудың әкімшіл-әміршіл, тым орталықтан- 
дырылған эдістерін қолданғанда калыптасады.

Б А Қ Ы Л А У  С ¥ Р А Қ Т А Р Ы

1. Қаржылык саясаттың аныктамасын тұжырымдандар, онық мазмұнын 
ашындар.

2. Қаржылық саясаттыц көмегімен кандай міпдеггер шешІледі және оны жү- 
зеге асырудың қағидаттары кандай?

3. Рыноктық катынастарға втпелі кезенде Қазакстандагы қаржылық саясат- 
тың мақсатгарьг кандай?

4. Каржылык саясатты әзірлегенде кандай бастапкы негіздер алынады?
5. Фискалдык саясат үғымы калай аныкталады жэне онын кандай түрлері бар?
6. Қаржылык механизм ұғымын түжырымданцар, оның күрылымын ашын

дар.
7. Каржылык механизмді неге каржылык саясатты жүзеге асырудыц қүралы 

деп атайды?
8. Рыноктық экономикада каржылык механизмді жетілдірудің міндетгері нсде?



3-тарау. Қаржыны басқару

3.1 Каржы и ы баскару үгымы

Басқару адам кызметінің барлнк аясына, соньщ ішінде кар
жылык кызметке де тэн нэрсе. Қаржыны басқару -  бул қаржыга 
жэне шектес экономикалық-элеуметтік жуйелерге оларды жетілді- 
ру жэне дамыту максатымен ыкпал жасау үдерісі жэне каржылык 
қатынастардың бүкіл жиынтығының тиімді жұмыс істеуіне жету- 
ді жэне мұның негізінде тиісті қаржылық саясаггы жүргізуці кам- 
тамасыз ету жөніндегі мемлекет (каржы органдары аркылы) ша- 
раларының жиынтыгы. Бұл регге белгілі бір нәтижеге жету үшін 
субьектінің обьектіге нысаналы ықпал етуінің тәсілдері мен әдіс- 
тері пайдаланылады. Қаржы жуйесінде басқару қаржылык меха
низм аркылы оныц әдістері, тұтқалары ынталандырмалары мен 
санкциялары комегімен жүзеге асырылады. Сөйтіп, қаржыны бас- 
кару -  бүл тиісті каржылық саясатқа жетудің максаты; каржылық 
механизм бүл максатқа жетудің құралы; Қаржылық саясат каржы- 
ны баскаруцың тиісті үдерісінің түпкілікті корытынды нэтижесі.

Адамдардың саналы, мақсатты кызметі ретіидегі баскару эко
номикалык зандардың объективті зандылыктары мен талаптары- 
на негізделген. Осы заңдардың талаптарын танып білуге сүйене 
отырып жэне оларды пайдалануцьщ нысандары мен эдістерін жа- 
сай отырып, мемлекеттік, шаруашылык жэне коғамдық органдар 
аркылы қоғам каржыны, бағаны, кредитгі жэне тағы баскаларын 
коса өндірістік қатынастардың нысандарын саналы түрде баска- 
рады. Қаржы жүйесінде оны басқаруды арнаулы аппарат ерекше 
тәсілдер мен эдістер, соньщ ішінде эр түрлі ынталандырмалар- 
дын жэне санкциялардың көмегімен жүзеге асырады.

Қаржыны басқарудың мацсаты макроэкономикалық тең- 
герілімдікте, бюджет профицитінде, мемлекетгік борыштың 
азаюында, үлттық валютаның беріктігінде, ақырында, мемлекет 
пен коғамның барлык мүшелерінін экономикалык мүдделерініц 
үйлесуінде көрінетін каржьтның түрақтылығы мен каржының 
тәуелсіздігі болып табылады.

Қаржыны басқарудың негізіне мына қагидаттар қойылған:
басқарудағы демократизм;
каржы мәселелеріне саяси тэсілдеме;
басқаруда экономикалык жэне экімшілік эдістердің оцтайлы 

үйлесуі;
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баскарудыц ғылымилығы;
орталықгандырылған, салалық және аумақтық басқарудын 

бірлігі;
баскарудағы жауапкершілік;
шаруашылык шешімдерінің сабақтастығы.

Қаржыпы басцарудыіі екі аспектін ажырата білген жон: біріншіден, мем
лекет каржыны, онын нысандарын экономика мен әлеуметпк сфераііы баскару- 
дың тетігі, тұтқасы ретінде пайдаланады жсне сойтіп коғамдық өндІрістің бүкіл 
үдерісіне ықпал жасайды; скіншіден, қаржының өзі баскарудың обьектісі болып 
табылады: каржылык катынастардың иысандары, акіналай корлар, каржы аппа
раты, яғни қаржы мскемелерінің жуиесі* баскарылады.

Қаржыны басқаруга ғылыми тзсілдеме кажет: бұл каржылыксипаттағы бас- 
кару шсшімдерін әзірлеген ксзде экономикалык зандардың талаптарынаи баска, 
экономикалык талдау нәтижелерінің ескерілетінін, баскарудың экономикалык 
жэне әкімшілік әдістерінін ұтымды үйлесуінің колданылатыныи білдіреді. Қар- 
жыиы гылыми баскдру іс*кимылға жаңа қаржы әдістері мен түткаларын енгізу 
немесе ескілерІиің күшіи жою жолымен келеңсіз кұбылыстарды уакытылы же- 
ціп отыруды кажет етеді. Бүл ретте айқын жэне уақтылы экономикалык акпарат, 
ғылыми иегізделгсн корсеткіштер, жогары сапалы перспективалык жоне ағым- 
даш  каржылык жоспарлау талап етіледі.

Қаржылық катынастардың эрбір сферасы мен эрбір буынын- 
да басқару субъектілері қаржыға мақсатты ыкпал етудің өзіндік 
әдістері мен нысандарын пайдапанады. Қаржыны баскаруда мы- 
надай бірнеше езара байланысты нактылы функциялык элемент- 
терді айырады: ақпарат, жоспарлау (болжау), ұйымдастыру, рет- 
теу, бакылау.

Қ арж ш ы қ ацпараттыц ғылыми негізделген жоспарлау мак- 
саты үшін де, сондай-ак бүкіл қаржылық үдерісті оперативггі 
басқару үшін де зор манызы бар. Жоспарлау үдерісінде баскару 
шешімдері қаржылык ақпаратка талдау жасау негізінде кабылда- 
нады, ол осыған байланысты жеткілікті толық эрі ақиқат болуы 
тиіс. Акпаратты алудың ақиқаттығы мен уақтылығы негізделген 
шешімдер кабылдауды қамтамасыз етеді. Қаржылық ақпарат бух- 
галтерлік, статистшсалық жэне оперативтік есеп беруге негіздел- 
ген.

Жоспарлау (болжау) қаржыны басқарудың жүйесінде ма- 
нызды орын алады. Бул -  жоспарлы тапсырмаларды орындауға 
кажетті ақшаның мөлшерін жоне оньвд көздерін апыктау; орта- 
лыктандырылған және орталықтандьтрылмаған ақшалай кор-

Баскару теория сына сәйкес баскару буындары нсгүрлым аз болса, оның тиімділігі 
согұрлым жогары болады.
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лар арасында, ұлттык шаруашылыктың салалары мен экімшілік 
аумақтық бөліктері арасында қаражаттарды бөлудің онтайлы 
ұйлесімін белгілеу; ресурстарды пайдаланудың нақты бағытта- 
рын аиыктау жэне т.б.

¥йьімдастыру -  басқарудын барлық буындарынын жөнге са- 
лынғандығын, айкындыгын, каржылық ақпараттыц жоғары нэ- 
тижелігін, басқару жүмыскерлерінін жауапкершілігі мен тәртіп- 
тілігін білдіреді.

Қаржыны баскаруды дұрыс ұйымдастырудьщ маңызы зор. 
Кобінесе қаржыны оперативті баскарудың нәтижесі қаржы 
субъектілерінің -  каржы органдарының, салық комитетгсрі мен 
каржы полициясының және үлттык шаруашылык салаларында- 
ғы каржы болімдсрінің толып жатқан аппаратының жұмысының 
калай ұйымдастырылып отырғанына байланысты болады. Кар
жылык аппараттыц жұмысының қалай ұйымдастырылу дэреже- 
сі жоғары болуы тиіс. Бұл каржы курылымдарьшын барлық жү:- 
мыскерлсрінің біліктілігі мен жеке білгірлігіне жоғары талаптар 
кояды.

Қ арж ьпықреттеу -  б.ул жоспарлы тапсырмалардың орында- 
луы үшіп қаржылық ресурстарды иксмді, шебер жүмсау, белгі- 
ленген нәтижеден теріс ауытқулардыц барлық түрін алдын алуға 
жэне жоюға бағытталған; бүл резервтік (сактық) корлары, жос- 
пардан тыс қаржыпык ресурстар, пайдаланылмаған қаржылар 
есебінен кызметгсрдің барлық түрлерінде аракатынас пен үйле- 
сімділікті камтамасыз етуді білдіреді.

Бақыла)’ басқарудың элементі ретінде жоспарлау үдсрісінде 
де, сонымен бірге оперативтік баскару стадиясында да жүзеге 
асырылады. Ол коғамда барлық қаржылық үдерістерді (опера- 
цияларды) жүргізудің дүрыстығы мен завдылығын тексеру жэне 
камтамасыз ету жөніндегі каржылык кудыктыц кормаларын бас- 
шылықка алып отыратын қаржылық аппаратгын қызметін қам- 
тиды. Бақылау каржылык ресурстарды пайдаланудыц накгы нә- 
тижелерін жоспарлы көрсеткіштермен салыстыруға, қаржылык 
ресурстарды өсірудін резевртерін айқындауға, шаруашылықты 
нсғұрлым тиімді жүргізудің жолдарын белгілеуге мүмківдік бс- 
реді.

Қаржыны басқаруда баска кез келген баскарылу жүйесінде- 
гідей басқарудың обьектілсрі мен су&ьектілері ажыратылады: 
объектілер ретінде қаржылық катынастардың сан алуан түрлері 
бола алады, баскаруды жүзеге асыратын ұйымдык кдаылымдар
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субъектіпер болып табылады. Қаржылық қатынастардың сынып- 
тамасына сэйкес олардың сфералары бойынша обьекхілердің екі 
тобын бөледі: шаруашылык жүргізуші субьектілердін каржысы, 
мемлекеттің каржысы. Оларға басқарудың мына субьектілері 
сэйкес келеді: қаржы службалары (шаруашылык жүргізуші субъ- 
ектілсрдің болімдері), қаржы жэнс салық органдары. Қаржыны 
басқаруды жүзеге асыратын барлык ұйыыдык қүрылымдардын 
жиынтыгы қаржыльщ аппарат деп аталады.

Рыноктық экономиканың қалыптасып, дамуы жағдайында 
каржыны басқару каржы бойынша басқару шешімдерін негіз- 
деуді, бүгінде нашар пайдаланып жүрген эдістерді іске асы- 
руды, басқару функцияларыньщ -  реттеудің, қаржы рыногыв 
қалыптастыру әдістерінің бір элементі ретіндегі каржылык ре
сурстарды есебін тауып пайдалануды күшсйтуді талап етеді. 
Бұл жағдайда рыноктық экономикаға көшкен Шығыс Европа 
елдерінің де, сонымен бірге әлеуметгік жағынан бағдарланған 
рыноктық экономика жағдайында көп жылдар бойы өмір сү- 
ріп отырған капиталистік елдердің де тэжірибесін ескерген 
жөн.

Өткен кездің оңтайлы тэжірибесіне келеңсіз қарау қаржының 
дамуына, оны басқаруға қайшы келді: бюджетке толенетін тө- 
лемдердің салыктық нысандары жеткіліксіз пайдаланылды; бюд
жетам төленетін субвенциялардан (мақсатгы жәрдем каржыдан) 
бас тарту болды жэне т.б. Осы жэне баска себептерге байланысты 
каржының рөлі төмендеді. Экономиканы баскаруды қайта құру 
жаңа қаржылык саясатты жасап, жүзеге асыруды, қаржыны бас- 
карудың қағидалы жаңа эдістеріне көшуді талап етті. Бұл эдістер 
экономикаға қаржынын реттеуші ықпалын күшейтуді камтамасыз 
етуі, қоғамдық өндірістің тиімділігін өсіруге, элеуметтік саланы 
дамытуға мүмкіндік туғызуы тиіс.

3.2. Мемлекетгіц қаржысьш басқару

Қаржыны басқару стратегиялык жзне оперативтік баскару 
болып ажыратылады. Стратегхіялыц басқаруды  дәстүр бойын
ша мемлекеттік биліктің жэне баскарудың жоғары органдары
-  Парламент, Президент аппараты, Үкімет, Қаржы министрлігі, 
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі жүзеге асы- 
рады.
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Қазақстан Республикасы Президентіне оныц коптеген өкілетгіктерініц 
Парламеитке етуіне қарамастан көп жағдайда Президент аппараты аркылы 
каржыны баскаруга үлкен өгсілеттік берілгсн:

1) республикалык бюджетті әзірлеу және оиың атқарылуы туралы есеп беру 
тәртібін айкыидайды;

2) Республикалык бюджет комиссиясын күрады, ол туралы капіданы бекіте- 
ді, онын кұрамын айқындайды;

3) Қазақстан Республикасыиыц аумагында төтенше мемлекетгік бюджет сн
изу туралы шешім кабылдайды жэне оны әзірлеу тэртібін айқындайды;

4) Президенттіц Қазакстан халқына жыл сайынгы Жолдауында алдагы жыл- 
ға арналган Қазақстан Республикасыпыц қаржылық-крсдиггік жэне салыктык- 
бюджеттік саясатгарыньщ негізгі бағыттары айқындалады;

5) Қазақстаи Рсспубликасының Үлттык корып баскару жөиіндегі ксңес па
рады жэне ол туралы қағиданы бекітеді; Үлттык корды қалыптастыру жэне пай- 
далану тнімділігін арттыру жонінде, сондай-ак оны пайдаланудыц колемі мен 
бағытгары жөніиде шешімдер кабылдайды. ¥лттық корды қалыптастыру және 
пайдалану туралы есептерді бекітеді.

6) Қазақстан Республикасындағы тотенше немесе соғыс жагдайларында 
тпістІ қаржы жылының бірінші токсанына арналған республикалык каржы жос- 
парын бекітеді және Қазақстан Республикасыиын заңдарына сэйкес озге де екі- 
леттіктерді жүзсге асырады.

Каржыны жалпы баскару Қазақстан Республикасының зак шығару кызме- 
тін жүзеге асыратыи елдің ең жогарғы окілді органы -Парламентке жүктелген. 
Палаталардың бірлескен отырысында Парламент Үкімет пен Республикалык 
бюджеттіц атқарылуын бакылау жоніндегі есеп комнтетінін республикалык 
бюджетің атқарылуы туралы есептерін бекітеді, республикалык бюджетті, сон
дай-ак республикалык бкщжеткс өзгерістер мен толыктырулар снгізеді, бекітеді, 
салыктар мен алымдарды белгілейді және оларды алып тастайды, мемлекеттік 
карыздар меи республиканың экономикалык және өзге көмек көрсетуі туралы 
мәселелерді шешеді.

Парламенттің күзырында каржылық проблемаларды шешу заңнамалык ак- 
тілерді -  Қазақстаи Республикасының завдары мен Парламент қаулыларын тал- 
кылауға жоне кейін дауыс беруге енгізу жоніндегі заңнамалық бастама құкында 
жүзеге асырылады. Парламент аса маңызды қоғамдык қатынастарды реттейтін 
заңдар шығарады, негізгі кағидагтар мен нормаларды белгілейді. Парламенттің 
жүмыс оргаидары түракты жұмыс істейтін сенат иен мэжіяістіқ тұрақгы коми- 
теттсрінің бірі -  каржы жэне бюджет комнтеті болып табылады. Комитетте зац- 
намалық актілер оларды парламенттің палаталарыіща дауыска салуга енгізгенге 
дейін анықталады.

Қазақстан Республикасының Үкіметі -  Мшіистрлер кабинет! Республика 
Президенті белгілейтін тэртіппен Парламентке республикалык бходжетгі және 
опыц аткарылуы туралы жылдық ссепті табыс етеді. Мұндай ссепті Үкімет 
Республикалык бюджеттің аткарылуын бакылау жөніндегі есеп комитетіне де 
табыс етеді, қарыз алуды жүзеге асырады, Ұлтгык корға активтерді есептеу, 
Үлттық қорды пайдалану тэртібін айқындайды, томенгі бюджеттерден жо- 
гаргы бюджеттерге бюджетгік субвенцияларды аудару тәртібі мен кезендігін 
айкындайды, елдіц каржы жүйесін ныгайту жоніндегі іс-шараларды жасап, 
жүзеге асырады, мемлекеггік қаржылык, валюталық жэне материалдық ресу-
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рстарды жасау жене пайдалану кезінде зандылықтың сакталуьш бақылауды 
қамтамасыз етеді, Кдзақстан Республикасының зандарьша жәие Президекттіц 
актілеріне сэйкес озге өкілеттіктерді жүзеге асырады.

Бұл органдар басқа функцияларды орындаумен бірге каржыны басқарады, 
өйткені қаржылық проблемалар жөніндегі шешімдер коғам дамуының баг- 
дарламаларын әзірлеумен жане іске асырумен байланысты баска шаруашы
лык жоне саяси проблсмалармен тығыз токайласады. Үзақ мерзімді, орта мер- 
зімді және қысқа мерзімді бағдарламалар мен жоспарларды (болжамдарды) 
жүзеге асыру міндеті қаржыльщ камтамасыз етуді, яғни нактылы каржылык 
ресурсіарды іздестіруді кажет етеді. Сондыктан элсуметтік-экогіомикалық 
проблемалар бойынша шешімдерді жасау үдерісіиде салыктық емес түсімдер, 
трансферггер, карыз қаражаттары, баска ақшалай кездер түрінде каржы база- 
сы анықталады.

Жалпьтемлекеттік царжыны мемлекетгік уәкілетті органдар
-  Қаржы министрлігі мен Экономика жэне бюджстгік жоспарлау 
министрлігі баскарады.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі туралы қағи- 
даға сәйкес Митстрпік басшылықты, соңдай-ақ заңнамада көз- 
делген шекге өзінің қузырына жаткызылған қызмет саласында 
салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республика- 
сының орталық атқарушы органы болып табылады.

Министрлікгің пегізгі міндеттері мен функциялары мыналар болып та
былады; бюджеттердін, біоджеттік есеп пен бюджеттердің атқарылуы тура
лы есептеменщ Қазакстан Республикасының Үлттык коры бойынша есеп 
пен есептеменің атқарылуы, салық және бюджетке төленетін басқа міндетті 
толемдердің түсуін, Мемлекеггік әлеуметтік сактандыру корына міндетті 
зейнетакы жариалары мен әлеуметгік аударымдарды аударудың толықтығы 
мен уақгылығын қамтамасыз ету, акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлері 
мен мүнай өнімдершің жекелсген түрлерінің өндірілуін және айналымын 
мемлекеттік реттеу, кеден ісі, мемлекеттік жэне мемлекет кепілдендіргеіі 
қарыз алу, бюджеттік кредит беру, республикалық мемлекетгік меншікке 
иелік ету, үкіметпк жэне мемлекет кепілдендіргсн борышты жэне мемлекет 
алдындағы борышты басқару, ішкі қаржылық бакылау мен мемлекеттік са
тып алуцы жузеге асыру, (банктер мен сактық (қайта сақтандыру) үйымдарын 
жове жннактаушы зейнетакы корларын қоспаганда) банкроттау рәсімдерінін 
жүргізілуін бакылау, бухгалтерлік есеп пен каржылық есептеме саласындағы 
қызметп^реттеу, аудиторлык кызмет саласыпдағы реттеу және аудиторлық пен 
кәсіби ұйымдардьщ кызметін бакылау, меншіктің мемлекетгік мониторингін 
жүргізу, заңсыз жолмен алынған кірістерді зандастыруға (жылыстатуға) 
жэне терроризмді каржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында қаржы 
мониторингін жүзсге асыру,

Қазақстан Рсспубликасы заңдамасымен оған жүктелген озге міндеттер мен 
функциялар.
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Министрліктің негізгі міндеттерін іске асыру жэне өз функ- 
цияларын жұзеге асыру үшін заңдарда белгіленген тэртіппен 
Қаржы министрігіне үлкен кұкықтар берілген.

Министрліктің мынадай ведомстволары бар: Қазынашылык 
комитеті, Кедендік бақылау комитеті, Қаржылық бақылау коми
тет!, Салық комитеті, Мемлекеттік мүлік жэне жекешелендіру 
комитеті Дәрменсіз борышкерлермен жумыс комитеті, Қаржы 
мониторингі комитеті.

Қазіргі кезде Қаржы министрлігінің орталық аппаратында бір- 
қатар мына департаментгер мацызды орын алады: Мемлекеттік 
бюджетгің атқарылуын талдау және оньщ эдіснамасы; Есеп- 
теме жэне статистика; Мемлекетгік активтерді басқару жэне 
мемлекеттік сатып алу эдіснамасы; Мемлекетгік органның 
қызметін камтамасыз ету; Кадрлық камтамасыз ету жэне құжат ай- 
налымы; Стратегиялык даму жэне халыкаралық ынтымактастық; 
Заң службасы; Акпаратгык технологиялар; Мемлекеттік карыз 
алу; Бухгалтерлік есепті, аудиторлық қызметгі жэне қаржылық 
бақылауды дамыту жэне басқа департаментгер.

Департаментгер мен комитеттер өз кезегінде нақтылы функ- 
циялык міндеттерді орындайтын баскармалардан, ал олар бө- 
лімдерден тұрады. Бөлімдер басқармалар орындайтын функция- 
ларды нақгылайды. Министрліктін күрылымында сондай-ақ 
Мемлекеттік сатып алуды үйлестіру баскарамасы жэне Ақпарат 
пен жұмылдыру жұмысын корғау бөлімі бөлінген.

Қазынаиіыпъщ комитетіігіц үйымдык кұрылымы Қаржы ми- 
нистрлігі кұрамындағы Қазынашылықтың орталык аппаратынан 
жэне облыстар,калалар бойынша оған багынышты аумақгық бө- 
лімшелсрден түрады. Қазынашыаық комитеті Қаржы министрлі- 
гінің қүзыры шектерінде арнайы атқарушы жэне бакылау-када- 
ғалау функцияларын, сонымен бірге республикалық біаджетгің 
атқарылуына қызмет көрсету, мемлекеттік бюджетке, мемлекет- 
тік мекемелерге есеп-қисаптык-кассалык қызмет көрсету жэне 
мемлекеттік бюджетгін қаражаггарын максатты пайдаланылуына 
алдын ала жэне ағымдағы бакылау жасау жөніндегі салааралық 
үйлестіруді жүзеге асыратын ведомство болып табылады.

Қазынашылық органдарьшың пегізгімшдеттері мыналар болып табылады: 
республикалык біоджеггің кассалық атқарылуьпі ұйымдастыру жэне бакылау, 

мсмлексттік бюджетке есеп-кисаптык-кассалық кызмет корсетуді жаксарту;
бухгалтерлік есеп пен бюджет жүйесіндегі есептемені жэне қазьгнашылық 

органдары жүйееіқдегі іеікі аудита дамыту жэне жегілдіруге катысу;
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рсспубликалық жэне оз қүзырыиың шегінде жергілікті бюджеттердің қара- 
жатгарын угымды әрі мақсатты пайдалануға бакылаудьг камтамасыз ету.

Казынашылык заннамамен белгіленген тәртіппен мына функцияларды жү- 
зеге асырады:

мемлекеттік біоджеттің аткарылуына кызмет көрсету;
республикалык жэне жергілікті бюджеттер арасында мемлекеттік ̂ салык- 

тарды жэне толемдерді бөлуді қамтамасыз ету жэне оларды түрлі децгейлердіц 
бюджеттеріне есептеу;

мемлекеттік мекемелердін валюталык операцияларын жүргізу жэне есеп
ке алу, оларды жүргізген кезде заңнамалықтың сакталуы жөнінде тексерулср 
үйымдастыру;

республикалык бюджстгің аткарылуы жөнінде ссептемені дайындау; 
мемлекеттік сыртқы қармздарды жэне мемлекетгің кепілдігі бар мемлекет* 

тік емес іижі қарыздарды өтеу жэпе қызмет көрсету кезіиде ақша аударуды жү- 
зеге асыру;

республикалык бюджетгің аткарылуы туралы бухгалтерлік есеп псн ссепте- 
мені жүргізу тәртібін әзірлеу жэне жергілікті аткарушы органдарға және Қаржы 
министрлігіне жергілікті бюджетгердік кассалық аткарылуы туралы есеп беру;

кымбат бағалы металдар рыногының жай-күйін талдау, ішкі жэне сыртқы 
рыноктарда кымбат бағалы металдармен және асыл тастармен операциялар 
жүргізу;

казынашылық шогтарындағы агымдағы калдықтарды басқару; 
мемлекеттік мекемелердің тапсырмасы бойьшша ақша аударуды жүзеге асы

ру, мемлекеттік мекемелср беретін толемдік кркаттарды бакылау;
бюджет жүйесінде бухгалтерлік есепті жәнс қазынашыльгқ органдарыңда 

ішкі аудитті жүргізу тәртібін озірлеу жэне бекіту;
халыкаралық келісімшарттардын, контракттардын және келісімдердің жоба- 

ларын дайындауға катысу;
республикалык бюджеттіц және, өз күзьіры шектерінде, жергілікті бюджет- 

тердіц қаражаттарын мақсатты пайдалануды алдьш ала және ағымдағы бакы- 
лауды жүзеге асыру;

республикалык жзне жергілікті біоджеттердің кіріс жэпе шығыс шотгары- 
ның жак-күйі туралы күн саиынғы акпарагты жасау;

Қазакстан Республикасы заңнамасымен оған жүктелген басқа функциялар
ды жүзеге асыру.

Қазынашылық жұмыскерлерінің мемлекеттің қаражаттарьш 
пайдаланатын мемлекетгік кәсіпорындардың, мемлекеттік билік 
пен басқару органдарының, мемлекеттік банктердің қаржы бух- 
галтерлік службаларын тексеруге құқы бар.Олардың лауазымды 
адамдардан қаржы зацнамасын бұзуды жоюды талап етуге құқы 
бар. Қазынашылық службаларын қазынаніылық төлем опера- 
цияларының орындалуын тоқтата түруға, бюджет ақшасын мақ- 
сатсыз пайдалану фактілері аныкгапған жағдайда оны қайтарып 
алуға жэне жұмсауға тиым салуға, ақшаны бюджетке өндіріп алу- 
ға (қайтарып алуға) кукық берілген, сонымеи бірге қазынашылық
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бюджеттік қаражаттарды үнемді жүмсауға мүмкіндік туғызуы 
тиіс.

Қаржылық бақылсіу комитеті бакылау саласындағы үйым- 
дық эдіснамалык жэне талдамалык жүмыстарды жүзеге асырады. 
Оныц оргаидары ұлттық шаруашылықтың барлық салалары мен 
кызметгер сферасының мемлскеттік кәсіпорындар мсн ұііымда- 
рына, әлеуметтік сфера мен халыкты қорғаудың бюджеттік үііым- 
дары мен мекемелеріне, баскару органдарына, корғаныс кәсіпо- 
рындары мен үйымдарына жэне күқық тәртібін қоргауға тексеріс 
жүргізеді. Олар сонымен қатар кредиттік жэне валюталык ресу
рстарды пайдалануды, багалы қағаздар бойынша заңнамалардын 
орындалуын бакылайды.

Мемлекеттің кірістерін жүмылдыру жөніндегі аса мацызды 
функдияларды Салық службасы орындайды. Салық службасы- 
ның органдары уәкілетті мемлекетгік орган мен салық органда- 
рынан тұрады (12.3 параграфты караңыз).

Сальіқ службасы органдарына салық жәнс бюджетке төленетІн басқа 
міндетті твлемдердіц толық түсуін, міндстті зейиетақы жарналарының 
және Әлеумеггік сақтандырудыц мемлекеттік корына аударылатын элеу- 
меттік аударымдардың толык жәнс дер ксзіиде аударылуыи қамтамасыз 
ету жоніндсгі, сондай-ак салық толеушілердіц салыктық міндеттемелерін 
орындауына салыктық бақылауды жүзеге асыру жоніндсгі негізгі міндет- 
тер жүктеледі.

Салык комитетініц негізгі функцияларына мыналарды жаткызуға болады:
салыктар мен бюджетке толенетін баска міндетті төлемдердің толык тусуін 

карастыратын закнаманың сақталуын бақылау; өзінің кұзыры шектерінде нор- 
мативтік қүқықтық актілермен белгіленгеп салыктиқ емес толемдердің түсуін 
бақылау;

озінің кұзыры шектерінде салықтық саясатты қалыптастыруга катысу;
салыктар жоие бюджетке толенетін басқа міндетті толемдер экімшІлігш 

жүргізудің эдіснамасын эзірлеу;
салықтар жзне бюджетке төленетін баска міндетгі төлемдер бойынша мем- 

лекетгік есептемені жинаудыц нысандары мен здістерін жстілдіру;
заңнамамен белгіленген тәртіппен Қазақстан Республнкасы Салық толеуші- 

лерінің мемлекетгік тізілімін жүргізу; салық төлеушіпердіц, салык салынатын 
объектілердІң жэне салық салумен байланысты обьектілсрдіц есебінІң бірыцгай 
жүйесін озірлсу жәнс жүргізу;

бюджеттш кіріс болігін агымдагы болжауга катысу;
трансфертгік бағаларды колдану кезііще мемлекетгік бакылауды жүзеге 

асыру;
өэінің құзыры шектсрінде салык жэне бюджетке төленетіи баска міидет> 

ті толемдердіц түсуі жонінде, сондай*ак, акцизделетін онімді өндіру мен оныц 
айналымы сферасында халықаралық үиымдармен озара іс-кимыл жэне ынты- 
мақтастык;
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ынтымактастыктын экономикалык аспектілері бар халықаралык келісім- 
шарттар мен келісімдердін жобаларын дайьшдауға қатысу;

салықтық міндетгемелердің туындауы, аткарылуы мен токггатылуы мәселе- 
леріи жеке және зани трғаларға түсіндіру жөніндегі ж^мыстарды ұйымдастыру 
және жүзеге асыру;

салык берешегін мэжбүрлі ондіріп алу жоніндегі жұмысты ұйымдастыру 
және жүзеге асыру;

зацнамамеи қарастырылған өзге фуикциялар.
Коміггетке оған жүкгелінген негізгі міндеттер мен функцияларды жүзеге асы

ру кезінде коп күқыктар берілген, атап айтқанда:
салық заңнамасьшда карастырылған нормативггік қүқықтык аюгілерді әзір- 

леугс жэне бекітуге;
салықтык бакылауды жүзеге асыруға;
өз күзыры шектерінде салыктык, міндеттеемелерінщ туындауы; орындалуы 

мен токтатылуы жоніқце түсіндіруі жүзеге асыруға және түсініктеме беруге;
салық төлеушінің акшалай қүжаггарына, бухгалтсрлік кітаптарына, есеп- 

теріне, қаржылануырудыц дара жосііарларыиа, ақашанын бар-жоғына, бағалы 
кагаздарына, есеп айырысуларына, мағлұмдамасына және салыктық міндеттеме- 
лерді орындауға байланысты өзге кұжаттарына Қазақстан Республикасы заңнама- 
лык акгілерімен белгіленген талаптарды сактай отырып, тексеру жүргізуге;

салык толеуиііден уәкілетгі мемлекеттік орган белгіленген нысандар бой- 
ынша салық және бюджетке төлеиетін басқа міндетті төлемдерді есептеу мен 
тедеу(үстау мен аудару) жөнінде күжаттар, оларды толтыру жөнінде түсіндір- 
мелер, сондай-ақ салық жэне бюджетке төленетін баска міндетті толемдердің, 
жннақтаушы зейнстакы корларына міндетгі зейнетақы жарналарының және 
әлеуметгік сакгандырудыц мемлекеттік қорына аударылатын әлеуметтік ауда- 
рымдардың дүрыс есептелгендігін және дер кезінде төленетіндігін (ұсталғанды- 
гын жэне аударылғандыгын) растайтын қркаттар беруді талап етуге;

Қазақстан Республикасы заңнамалык актілерінде белгіленген тәртілпен са
лыктык тексеруді жүзеге асьтру барысында салыктық к^кык бүзушылыкгар жа- 
салганын айғактайтын кұжатгарды салык телеушіден алып коюға;

орналасқан жеріне карамастан табыс табу үшін пайдалаиылатьш кез келген 
салық салу объектілері мсн салық салуга байланысты объектіяердІ тексеруге, 
салық толеушінің мүліктсріне (түрғын үй-жайлардаи басқа) түгендеу жүргізу- 
ге;

Қазақстан Ре с ггубл и касының Үкіметі бекітетін тізбе бойынша уэкілепггі мем- 
лекстпк орган белгіленген тэртіппен салык төлеушіден электрондық кұжатгар 
түрінде акпарат алуға заңи тулга мен дара кәсіпкерлерге салық салуға байла
нысты мэселелер бойынша тексерілетін салық төлеушіге;

каржы рьшогы мен каржы ұйымдарын реттеу және кадағалау жөніндегі 
узкілетті органмен келісім боиыша уэкілетгі мемлекетгІк орган белгіленген тәр- 
тІппен орекетсіз занд түлғата;

Казақстан Республикасы Президентіне, Қазакстан Республикасы Парла
мент! мен мәслихаты депутаттарына, сонымен бірге жергілікті өзін-езі баска
ру органдарьшың мүшелеріне заңмен белгіленген тэртіппен тіркелген түлгаға 
және оның жұбайына қатысты коммерциялык» банктік және занмен коргалатын 
өзге күпияны кұрайтын мэліметтерді жария етуге Қазақстан Республикасы заң- 
намалық актілерімен белгіленгең талалтарды сактай отырып, банктерден неме-
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се банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұиымдардан 
оньщ банк шотгарыньщ бар-жоғы және олардың нөмірлері туралы, бүл шоттар- 
дағы акшаның қалдыгы мен козғалысы туралы мэліметтер алуга;

Салыкгық кодекстіц Ерекше бөлімінде козделген жағдайларда салық те- 
леушіпің салықтық міндеттемесін жанама эдіспен айқындауға;

Қазақстан Республикасы заңнамасына сэйкес сотгарға талаптар коюга жоне 
зацнамалық актілермен көзделген озге де кұқықтары бар.

Салық комитетінің аппараты мынадай басқармаларды кіріктіре- 
ді: сгшык салу әдіснамасы, салык аппеляциялары, ұйымдық кам
тамасыз ету, ірі салық телеушілердін экімшілігі мен мониторингі, 
кірістерді талдау жэне ағымдағы болжау, салықтөлеушілер монит- 
рингі, халықаралық салық салу, ақпараттық технологиялар, ұйым- 
дық-қаржылық камтамасыз ету, заң жэне т.б. басқармалары.

Кедепдік бщыяау комитеті Қазақстан Республикасының эко
номикалык мүдделерін қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге 
асыра отырып, сырткы экономикалык қызметге, кедендік саяса- 
тты жүргізгенде кеден службасының органдары арқылы мемле- 
кеттің қаржылық ресурстарының айтарлыктай үлесін қүрайтын 
кеден баждары мен толемдерін төлетуці үйымдастырады.

Кеден органдарының қүрылымы облыстык кеден басқармала- 
рын, кедендерді, кеден бекеттерін кіріктіреді.

Қазақстан Республикасының эконамикалық жэне желщорлық ңьиіиыс- 
тылыцпен күрес жөніндегі агенттігі (ңаржы полицііясы) әлуегп құрылым 
болып табылады жэне қаржы службасы құрамына атаулы түрде кірмейді. Бұл 
Қазақстан Республикасы Президентіне бағынатын атқарушы орган, кұрылы- 
мында облыстарда, Алматы жэне Астана қалаларыңда аумақтьщ органдары, 
ауданаральщ бөлімдері бар. Агентгік (қаржы полициясы) органдары кар
жылык операциялармен: ысыраптармен, мемлекет каражаттарын ұрлаумен, 
бюджетгік ресурстарды максатсыз пайдапанумен, салыктар мен бюджетке 
толенетін басқа міндетгі төлемдерді тәлемеу немесе кірістерді жасыру не ке- 
мітіп көрсету мақсатымен жасаумен, салу объектілсрін немесе онымен бай
ланысты объектілерді жасырып калумен, салыктар мен басқа міндетті то- 
лсмдерді төлеуден жалтарынумен байланысты қьглмыстык жэне кұқыктык 
бұзушылыкты аныкгап, жолын кесу жоніндегі функцияларды орындайды.

Қазақстан Республикасының қылмыстык іс жүргізу зацнамасына сэй
кес каржы полициясыныц органдары аньтқтау, алдын ала тергеу жэне жедсл 
іздестіру кызмстін, салық толеушілерге салыктық тексерулер жүргізуді, са- 
лықтык кұкык бұзушылық фактілері бойынша кылмыстық істер козгау ту
ралы шешім қабылдауды жүзеге асыруға қүқылы.

Қазақстан Республикасы индустрия және сауда министрлігінің Инвес
тиция жөніпдегі каиитеті басым инвестициялық жобалар бойынша ин-
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вссторлардың ұсьшыстарші кдрайды, оларды сарапгау, тиімділігін анық- 
тау, салыктык жэне кедендік преференциялардың молшерлері, іске асыру 
үсыныстары, контракттарды дайындау жөнінде баска мүдделі үйымдармен 
жүмысты үйлестіреді.Сөйтіп, инвсстициялык жобалар каржылық ілеспе- 
мен, оларды іске асыру, жүзеге асыруға бақылаумен қамтамасыз етіледі.

Жергілікті қаржы органдарыпың аппараты облыстьщ, ңа- 
лалық, аудандық қаржы департаменттері (басқарлмлары) мен 
бөлімдерін, салық тмитеттерін кіріктіреді. Олар оперативтік 
баскару жөніндегі жұмыстарды жүргізеді, яғни жергілікті бюд- 
жсттерді болжаумен, жасаумен жэне олардың атқарылуымен, 
ішкішаруашылык резервтерді аныктаумен жэне шаруашылық 
кешенімен әлеуметгік мэдени сфераньщ барлық буьшдарында 
ресурстарды үнемдеуді іздестірумен айналысады, шаруашылық 
органдарды кдржыландыруды жүзсге асырады және олардың кар
жылык. кызметін бакылап отырады. Қаржы органдары жергілікті 
экімшілікке бағынады.

Қаланың қалалық қаржы басңармасының қүрылымы 
эдеттегідей біпім беруді, денсау’льщты. әлеуметтік қоргауды, 
қаржы органдарын, өндірістік емес сфераны, бюдж еттік қара- 
жаттарды пайдалануга бақылау жсау, кірістерді болжау, мем- 
лекеттік сатып алуды үйлестіру, зац службасы, кадрлар және 
т.б. бөлімдерді кіріктіреді,

Облыстық қаржы департаментінің (басқармасының) кұры- 
лымы облысгар шаруашылығының өзіндік ерекшелігін ескереді 
жэне келтірілгеннен біршама айырмашылығы болады. Оған ауыл 
шаруашылығын каржыландыру бөлімі кіріктіріледі, бірқатар бө- 
лімдердің атауларьшда айырмашылықтар бар.

Аудандьщ ңаржы болшдерінде жергілікті бюджеттердің атқа- 
рылуы бойынша тиісті бөлімшелер болуы мүмкін. Белімдердің 
орнына инспекциялар, топтар немесе жекелеген мамандар (са- 
наттары бойынша) болуы мүмкін.

Бюджеттік бөлімпің, бюджет бойыниіа инспекцияньщ  негіз- 
гі міндеттері мыналар болып табылады.:

қала, аудан бюджетін жасау бойынша, шаруашылықга ішкі 
резевтерді анықтау және жұмылдыру жэне үнем режімін сактау 
бойынша жұмысты үйымдастыру;

Кала, аудан бюджетінің жобасын жасау бойынша жұмыстарды 
орындау;

кала, аудан бюджетінің орындалу барысына бақылауды жүзеге
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асыру, қаржы бөлімінік баска бөлімшелерімен бірлесіп бюджет- 
тің орындалуын камтамасыз ету, бюджет кірістерін көбейтуді із- 
дестіру және шығыстарды үнемдеу бойынша үсыныстарды дай- 
ындау;

бюджеттік заңнаманы, үкімет каулыларын, биліктің жергілікті 
органдарының шешімдерін жэне бюджетті жасау мэселелері бой
ынша жоғарғы қаржы органдарыныц нүсқауларын катаң сақгау- 
ды бақылау.

Облыстық, қалалық каржы басқармаларымен аудандық каржы 
бөлімдерінің кірістердің түсшдерін болжау жзне экономикалык 
талдау бөлімдері мынадай жұмыстар жүргізеді:

мемлекеттік бюджетке салықтар мен кірістердің жылдық тү- 
сімдерін болжауды жэне бұл кірістердің түсімдерін камтамасыз 
ету жөніндегі шараларды жүзеге асырады;

ведомстволық бағыныштағы аумакіың ұлтгық шаруашылығы 
бойынша салықіық және басқа төлемдердін және халықгың салык
тык төлемдерінің бюджетке түсуіне бакылауды жүзеге асырады.

бюджетке түсетін кірістерге, салыкіарга жэне баска төлемдер- 
ге қатысы жайында мемлекетгік бкщжеттің кіріс бөлігі туралы 
есептеме жасайды;

бюджет алдындағы міндетгемелердің орындалу барысына 
талдау жасайды, бюджетке кірістердің түспеуін болдырмау бой
ынша жедел іс-шарапар кабылдайды, бюджетгік ресурстарды ке- 
бейту жөнінде үсыныстар дайындайды;

бюджет жобасын карауға жэне мемлекетш кірісгері жайында 
оның атқарылуы іуралы есепке кажет материалдарды дайындайды.

Материалдыц өндірісті жзне материалдық емес сфераны 
қаржыландыру бөлімі бекітілген бюджетке сәйкес тиісті бағьг- 
ныштағы кәсіпорыңдарды, ұйымдарды және мекемелерді бюд- 
жетген қаржыландыруды жүзеге асырады жэне олардың әнді- 
рістік жэне қаржылык болжамдарынын, жоспарларының жэне 
көрсеткіштерінің орындалуына қарай бюджепік каражатгардың 
үнемді жэне нысаналы жүмсалуына алдын ала, ағымдағы жэне 
кейінгі бакылау жүргізеді.

Жерллікгі каржы органдарынын міндеттеріне мемлекетгік 
қаржы тэртібін сактауды бақылау кіреді. Осы максатпен олар ша
руашылык органдары мен мекемелері жасаған жоспарлар мен 
каржыландырудың жеке жоспарларының дұрыстығы мен обьек- 
тивтігін тексереді, жергілікті экімшіліісгер бөлімшелерінің бух- 
галтерлік есептері мен баланстарын карайды.
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Облыстық, қалалық, аудандық салык комитеттерінің міндетте- 
рі мыналар болып табылады:

салық төлеушілер мен салык салынатын обьектілерді уақтыльі 
есепке алуды камтамасыз ету, салыктар мен бюджетке төленетін 
баска міндетгі төлемдерді есептеудіц дұрыстыгын, толеудің то- 
лықтыгы мен уақтылығын бакылау;

есептелген және төленген салықгар мен бюджетке төленетін 
баска міндетті төлсмдерді есепке алу;

салықгар мен бюджетке басқа міндетгі төлемдердің түсуі ар
кылы есептемені жасау;

бюджетке салықгар мен басқа төлемдерді есептеумен және 
төлеумен байланысты салыктык есеп кисаптардың, маглұмдама- 
лардың жэне езге қүжаттардың нысандарын эзірлеу;

салық заднамасын қолдану жөніңде нұсқаулык және эдістеме- 
лік нұскаулар, басқа оқу кұралдарын басып шығару.

Облыстар, аудандар, калалар және қалалардағы аудандардың 
салық комитеттеріне мынадай кұқык^ар берілген:

меншікгің кез келген нысандарына жэне уйымдык, к^қықтық 
нысандарға негізделген заңи тұлғалардьщ, шетелдік зани тұлға- 
лардың, казақстамдык жане шетелдік жеке т^лғалардың барлык 
ақшалай қүжаттарына, бухгалтерлік кітаптарына, есептеріне, 
каржыландырудың дара жоспарларына (сметаларына), ақшасы- 
ның бар-жоғына, бағалы кағаздарына және басқа құндылыктары- 
на, есеп айырысуларына, мағяүмдамаларына жэне бюджетке са
лыктар мен баска міндетті төлемдерді есептеумен және төлеумен 
байланысты өзге кұжаттарга тексеру жүргізуге;

езінің екілетгігін жүзеге асыру кезінде өндірістік, койма, 
сауда, кассалық жэне өзге үй-жайларды, көлік күралдарын, бас
ка сакгау орындарын кэсіпкерлік қызмет үшін және пайданы 
(табыс) алуға арналған салык салу объектілерін үстаумен бай
ланысты кэсіпорындар мен халық мүлкінің пайдалануын тексе- 
руге;

салық заңнамасын бүзған уйымдарга, мекемелерге жэне аза- 
матгарға «Салық жэне бюджетке төленетін басқа міндетгі төлем- 
дер туралы» Қазақстан Республикасы кодексімен қарастырылған 
санкциялар мен экімшілік айыппұлдарды қолдануға;

уйьімдар мен азаматгардың салық заңнамасын бузуды жою жө- 
ніндегі талаптарды орындамаған жагдайда олардыц есеп айыры- 
су операцияларын тоқгата тұруға, салыктарды, айыппүлдарды 
және өсімпұлдарды уактысында толсмсгсн жағдайда салық тө-
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леушілердің мүлкін, ақшалай каражаттарын тізімдеуге бюджет
ке төленетін салықтық және басқа төлемдер бойынша мерзімді 
ұзарту жэне бөліктеп төлеуге мумкіндік беруге, салық службасы 
мэртебесімен аныкталған өзінің функцияларын жүзеге асыру ке- 
зінде басқа күқыктарды пайдалануға.

Салық комитетгерінің лауазымды адамдарының қолданыс- 
тағы заңнамаға сэйкес өздерініц кызметтік міндеттерін орын- 
дамағаны немесе тиісті орындамағаны үшін, тексерулердің 
нәтижелері мен қорытындыларын жоғары органдарға жэне жа- 
рия егуге берілетін ақапаратты бұрмалағаны үшін, пайдакүнем 
мақсаттарында сөз байласқаны үшін, коммерциялық немесе өн- 
дірістік қүпияны, кэсіпорындар мен азаматтардың салымдары 
құпиясын жария еткені үшін, олардың заңға қарсы іс-қимылда- 
рымен келтірілген моральдык немесе материалдық зияны үшін 
жауапкершілігі болады.

Қазақстан Республикасы экономика және бюджеттік жос
парлау митістрлігі жэне басшылықгы заңнамамен қарасты- 
рылған шекгерде Қазақстан Республикасының элеуметтік-эко- 
номикапық дамуының негізгі бағыттарын әзірлеудің, Қазакстан 
Республикасының элеуметгік-экономикалық дамуының страте- 
гиялык жэне шідикативгік жопарларынын, мемлекет қаржысын 
басқарудың, орта мерзімге арналған мемлекетгік бюджеттің бол- 
жамдық көрсеткіштерінің жэне тиісті каржы жылына арналған 
республикалық бюджетгің жобасын қалыптастырудың салаара- 
лық үйлесуін жүзеге асыратын орталық аткарушы орган болып 
табылады.

Экономика жэне бюджетпк жоспарлау миішстрлігінің аппара
ты қүрылымыпда мына департаментгерді бөліп корсетуге болады: 
Салықтық саясат жэне болжамдар, Бюджетпк үдерістің әдіснама- 
сы жэне функциялық талдау; Бюджетпк саясат жэне жоспарлау; 
Мемлекеттік карыз алуды жэне кредит беруді жоспарлау; Өңірлік 
саясат жэне бюджетаралык катынастар; Халықаралық экономи
калык жэне қаржылық қатынастар; Стратегиялық жоспарлау жэ
не талдау; Экономикалык саясат.жэне индикативтік жоспарлау; 
Мемлекеггік ақпарат, қорғаныс, қоғамдық тэтіп жэне кауіпсіздік 
шығыстарын жоспарлау; Әлеуметтік сфера шығыстарын жос
парлау, экономикалык саясат жэне болжау; Салалық саясат пен 
бағдарлмалар; Акпарат жэне инновациялар сферасында шыгыс- 
тарды жоспарлау; Мемлекетпк жоспарлау эдіснамасы; салалык 
органдардьщ шыгыстарын жоспарлау, Макроэкономиками? тал-
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дау жэне болжамдау; Әлеуметпк сфераны дамыту; Мемлекеттік 
баскару жүйелерін дамыту; Қорғанысгы, к¥кык корғау жұйесін 
жэне мемлекеттік органдарды дамыту.

Департаменттердің атауларына кзрай министрліктің міндетге- 
рі туралы айтуға болады.

стратегиялық максаттар мен басымдықгарды, Қазакстан Рес- 
публикасынын элеуметтік экономикалык дамуының негзігі ба- 
ғыттарьш қылыптастыру;

экономикалык талдау, Қазакстан Республикасының әлеумет- 
тік-экономикалык дамуын макроэкономикалық болжау жэне рет
теу жэне реформалар барысын багалау;

стратегиялык, индикативтік жэне бюджетгік жоспарлау жүйе- 
сін кзлыптастыру жэне жетілдіру;

мемлекепік салыктык-бюджетгік жэне инвестцииялық сая
сатты мемлекеттің ақшалай-кредитгік саясатымен өзара байла- 
ныста, сондай-ак халықаралык экономикалык және қаржылық қа- 
тынастар сферасындағы саясатты қалыптамыру жэне іске асыру, 

мемлекеттің активтерін тиімді басқару сясатын жасауға жэне 
оны іске асыруга катысу;

мемлекетгік басқару жүйесін жетілдіру жоніндегі ұсыныстар 
жасау жэне заңнамамен оған жүктелінген баскздай міндеттер. 

Министрлік мынадай негізгі функцияпарды жүзеге асырады: 
мемлекеттік элеуметгік-экономикалық саясатгың кегізгі ба- 

ғыттарын жасау,Қазақстан Республикасында стратегиялық, инди- 
кативтік және бюджеттік жоспарлау жүйесін жетілдіру бойынша 
жүмысгарды жүргізу;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Бағдарламасын жэне ны 
іске асыру бойынша іс-шаралардың жоспарын қалыптастыру, 
олардың атқарылу мониторингін жузеге асыру; орта мерзімді ин- 
дикативтік жоспарларды жасау;
. мемлекетпк инвестициялардың басым бағыттарын калыптас- 

тыру;
Республикалық жэне жергілікгі бюджетгерге тусетін түсімдсрді 

(ххтжау, тиісті қаржы жылына арналған республикалық бвдркетгін 
жобасьш, аддаш үш жылдык кезеңге арналған Қазэдстан Республи- 
касының мемлекетпк бісщжетінің болжамдык корсеткіштерін әзірлеу, 
респу&шкалық жэне жергілікгі біоджетгердің агқарылуын тапдау;

елдін элеуметгік-экономикалық дамуының Қазақстан Респу- 
бликасының өцірлері мен салаларынын, элемдік экономиканың 
жай-күйі мен дамуының мониторингін жүргізу;
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инвестициялык бағдарламалардын сараптамасын қоса, иивес- 
тициялармен жасалатын контракггарға; республикалык бшджет- 
тен қаржыландыру ушін үсынылатьш инвестициялык жобаларды 
экономикалык сараптама жұргізуге қатысу;

мемлекеттің каржысы мен мемлекеттік меншікті баскару сфе- 
расында мемлекетгік саясаггың мақсаггары мен басымдыктарьш 
анықгауға қатысу;

карыз алу лимиттерін, сондай-ақ ерекше манызды жергілік- 
ті бюджеттік бағдарламалар бойынша шығыетардың ең аз мөл- 
шерлерін жергілікті атқарушы органдарға жеткізу;

републикалық және жергілікгі бюджеттерге арналған бірың- 
ғай бюджетпк сыныптама мен қаржылык есептеменің бірыңғай 
нысанын эзірлеу жэне бекіту;

бюджеттік үдеріске әдіснамалық басшылық ету, бюджеттік 
багдарламалаудың әдістерін жэне мемелекэт шыгыстарын функ- 
циялық талдаудың әдістемесін енгізу;

саясатты эзірлеу, мемлекетгік жэне мемлекет кеплдік берген 
карыз алу мен кредиттік саясатты жоспарлау мен мониторинги 
жүзеге асыру,

жай-күйді жыл сайынғы бағалауды жүзеге асыру жэне алдағы 
10 жылдық мерзімге мемлекеттік жэне мемлекет кепілдік берген 
борыш пен карыз алуды болжау;

халыкаралық экономикалык ынтымакгастық жөніндегі мем- 
лекетгік органдардын жүмысын үйлестіру, халықаралық қаржы 
жэне экономикалық үйымдармен, донор-елдермен, рейтингтік 
агеиттермен өзара іс-кимыл жасау;

министрліктің күзырына кіретін бағыттар бойынша мемлекет- 
тік және салалық (секторлық) бағдарламаларды эзірлеу және оған 
зацнамамен жүктелген өзге функцияларды жүзеле асыру.

Мемлекетгін каржысын баскаруға озінің функцияларынын 
өзгешелігіне сэйкес Қазақстан Респубтікасының Үлттыц банкі 
белгілі бір түрде қатысады.

¥лттық банк акшалай-крсдиттік саясатты жүргізгенде, ақша 
айналысын реттегенде, каржылык ресурстарды баскарпшда кар
жылык катынастарға тікслей де, сонымен бірге жанама түрде де 
ықпал жасайды; ол Қаржы министрлігімен бірлссіп мемлекетпк 
валюталық-каржылық кэтынастарға, экономиканьщ кджетгілік- 
терін кзржыландыруға арнапған сыртган карыз алуға катысады. 
Сондықган ¥лтгык банктік басқарушылық ықпалыньщ тиімділігі 
мемлекеттщ бірыңғай каржьшык-кредитгік саясатын жүргізгенде
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мемлекеттід каржысы мен субъектілер қаржысының жай-күйінде 
көрініп білінеді.

Елімізде республикалық бюджетгін аткарылуын сыртқы ба- 
қылаумен байланысты мәселелермен Республикалык бюджетгіц 
аткарылуын бақылау жөніндегі ссеп комитеті айналысады, ол 
Лрезидентке тікелей бағынатын жэне есеп беретін республика
лык бюджеттің аткарылуын сыртқы бакылауды жұзеге асыратын 
мемлекеттік орган болып табылады.

Есеп комитетініи к¥Кықгык жағдайы Казахстан Республика- 
сының Конституциясымен, заңдарымен, Қазақстан Рсспублика- 
сы Президентінің актілерімен, сондай-ак осы комитет туралы Қа- 
ғидада айкындалған.

3.3. Шаруашылык жүргізуші субъектілердіқ 
қаржысын басқару.

¥лттык шаруашылык салаларьшык қаржысын баскаруды ми- 
нистрліктердіц, ведомстволардың, компаниялардың, акционерлік 
коғамдардың, серікгестіктердін царжы басқармадары мен бвпш - 
дері жэне ңаржы службалары жүзегс асырады.

Қоғамдык ұііымдарді.щ каржысын осы ұйымдардың қарясы 
бөлімдері мен топтары баскарады.

Біркатар министрлікгер мен ведомстволарда каржыны бас- 
қарудың сызбасы басқарудын басқа функцияларымен: жоспар- 
лауды (болжауды), есепке алуды орындаумен коса атқарылады. 
Мұндай жағдайларда жоспарлау-қаржылық немесе қаржыпьщ- 
бухгапперлік басқармалар жұмыс істейді. Б^л органдар жүйенін 
шаруашылық-қаржылық кызметін талдайды, қаржыны: айналым 
каражаттарының айналымдылығын тездетуді, шаруашылык айна- 
лымына пайдаланылмай жаткан тауар-материалдық құндылык- 
тарды тартуды, өнімсіз шығыстар мен ысыраптарды қыскартуды, 
ведомствоға қарасты объектілердің залалдығын азайтуды жэне 
жоюды; ішкішаруашылыктык резсрвтерді жұмылдыруды, ресу
рстарды пайдалануды жақсартуды, шығыпдарды төмендетуді, 
табыстылықты (рентабелділікті) арттыруды пайдалана отырып 
оиың тиімділігін арпыруға бағытталған ұсыныстар дайындайды. 
Олар сонымен бірге ведомствоға карасты шаруашылык бірлікге- 
рінін каржылық жу.мыстарин реттейтін щскаулар, нүскаулыктар, 
әдістемелік материалдар дайындайды.
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Министрлікгер мен басқа жогары органдардыа қаржы баскэрма- 
ларьшьщ аппараты жиынтық қаржыны болжау (жоспарлау), кірістер 
мен шығыстардың жиынтык балансын бақылау жөніндегі жұмыс- 
тарды жұзеге асырады, ведомствоға қарасты шаруашылық жүргізу- 
ші субьекгілердің қаржы бөлімдерінін жүмысын ұйлестіреді.

Фирмаларда, компанияларда қаржылық жұмысты дербес қү- 
рылымдық бөлімше болып табылатын царжы бопіиі жүзегс асы
рады. Шағын фирмаларда каржы бөлімдері өткізш бөлшімен 
немесе бухгалтериямен (қаржы-өткізт немесе бухгалтерлік- 
қарзкы бөлімдері) қоса аткарылуы мұмкін.

Қаржы жүйесінің бұл буынында рынок жағдайларында бас- 
кару қаржылық менеджмент деп аталады жэне шаруащылық 
жүргізуші субъсктілсрдің кэсіпкерлік қызметі арқыпы жэне со- 
ның шеңберіиде элеуметтік-экономикалык үдерістерді жэне ақша 
ағындарының козғалысын басқарудың нысаны болып табылады. 
Кэсіпкерлік кызмет қауіп-катерлі болып келеді жэне тауарларды 
ондіру мен сатудан, жүмыстарды орындаудан, кызметгер көрсе- 
туден, мүлікті пайдаланудан табыс (пайда) алуға бағытгалған.

Төменгі буындарда қаржылық менеджментгің объсктілсрі мы- 
налар болып табылады: жылжымайтын мүлік, мүлікгік кұкыктар, 
жұмыстар жэне кызметтер, ақпарат, зияткерлік (интеллектуал- 
дық) қызметтің нәтижелері, материалдық емес игіліктер.

Қаржылық менеджмент уәждемелерге -  адамдардьш немесе 
ркымдардын кажеттіліктсрі мен тиісті қылыктарын анықгайтын 
максаттарды іске асыру жөніндегі кызметке негізделеді. Уэждеме 
іскерлік белсенділікгі, еңбек өнімділігі мен сапасын ынталанды- 
ру үдерісінде көрінеді.

Шаруашылық жүргізуші субьектілердің қаржы бөлімдері 
(службалары) кредиттік жэне есеп айырысу операцияларының 
(акцияныц, векселдің, факторингтің жэне басқапардын) жана ны- 
сандарын пайдалана отырып, оперативті қаржылықжоспарлауды, 
қаржылық ресурстармен оңтайландыруды жузеге асырады.

Шаруашылық серіктесгікгерінде қаржыны басқаруды баска 
функцшшармен қатар, жоғаргы органдар -  олардын катысушыла- 
рының жалпы жиналысы (өкілдікгерідің жиналысы), акционерлік 
қоғамдарда -  акционерлердің жалпы жиналысы үйлестіріп отыра- 
Ды. Атқарушы орган -  баскарма взінін лауазымды адамдарынын, 
соның ішінде қаржьшы баскзру жөніндегі лауазымды адамдардын 
Құрамьша мыналарды кіріктіреді: қаржы женіндегі вице-президс- 
нтті (басқарушының орынбасарын); ол серіктесгіктің (қоғамнын)
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тиісгі болімшесіне -  каржы бөліміне, топка, секторға жетекшілік 
етеді немесе оның багынышындағы жеке кызметшілер -  шару
ашылык жүргізуші субьектінін каржылык қызметінін бағыттары 
жөніндегі каржы менеджерлері жұмыс істейді.

Қаржы бөлімінің кұрылымы (3.1. сызбаны қараныз) эдетте 
болжамды-талдамалык, есеп-қисап, кінарат-талап, оперативтік- 
каржылық жұмыстыц бағыттарын кіріктіреді.Қаржы бөлімінін 
типтік кұрыльшы мыналарды кірікгіреді: жоспарлау-экономика- 
лық бюросы (каржылык-кредитгік жоспарлау, оперативтік жос
парлау мен бакылау, экономикалык талдау топтары); банк жэне 
кассалык операциялар бюросы (тапсырыс берушілермен есеп 
айырысу, сатып алушылармен есеп айырысу, кінзрат-талап топа- 
ры). Вапюталық операцияларды жүзеге асыратын кәсіпорындар- 
да валюталық топ кұрылады.

Ірі кэсіпорындарда кэржылық кызметгі экономика немесе кар
жы жөніндегі директордың орынбасары, каржы директоры, вице- 
президент (әсіресе, акционерлік коғамда), каржы менеджерлері 
баскаруы мүмкін. Бұл лауазымды адамдарға басқа экономикалык 
службалар: жоспарлау-экономикалық службасы, бухгалтерия, 
экономикалык талдау секторы жэне т.б. багынуы мумкін.

3.1. Шаруашылық жүргізуші субъектініц каржысын баскару.

Ш аруашылық жургізүші сүбъектіліи каржы Пплімі
Жоспарлау-эко-

номикалык
бюросы

Банктік жэне 
кассалык опера
циялар бюросы

Есеп айырысу 
бюросы

Бағалы кағаз- 
дар бюросы
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Қаржы-откізім болімдері сатып алушылармен, тапсырыс бе- 
руішлермен, бюджетпен, банктермен, жоғарғы ұйьшдармен есеп
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айырысу бойынша, қаржылық жоспарлау жэне талдау, кассалық 
сиякты топтарға бөлінеді. Осыған ұксас функцияларды жеке ат- 
карушы-мамандар орындай алады.

Қаржы бөлімдері жоқ шаруашылық органдарында қаржылық 
жоспарлау мен каржылық нормативтердің ессп-кисабы экономи
калык службаға, ал оперативтік-каржылық жұмыс, есеп-қисап- 
тардың барлық тұрлері жэне кассалык жоспарлау бухгалтерияға 
жүктеледі.

Шаруашылык жүргізуші су&ьекіілердің қаржы службалары- 
ның маңызды міндетгері мыналар болып табылады:

табысты немесе пайданы өсірудін жолдарьш іздестіру және 
рецтабелділікгі арттыру;

ендіріс, инвестициялар, жаңа техниканы ендіру жэне баска 
жоспарлы шығындар жөніндегі тапсырмаларды каржылық ресу- 
рстармен қамтамасыз ету;

мемлекетгік бюджет, банктер, жеткізушілер, жоғарғы ұііым- 
дар алдындағы қаржылық міндетгемелерді орындау; 

есеп айырысуларды үйымдастыру;
өндірістік капитал мен күрделі жүмсалымдарды тиімді пайда- 

лануға жэрдемдесу;
каржылык ресурстарды дұрыс пайдалануды бақылау, айналым 

каражаттарыиың сақгалымдылығы мен тездетілген айналымды- 
лығын камтамасыз ету жэне баскалары.

Фирманын, кәсіпорындардың қаржысын оперативті басқаруға 
банк мекемелері қатысады. Екінші деңгей банктері есеп айыры- 
су-кассалық қызмет көрсетуді жузеге асырады, ақшаға уақытша 
кажеттілікгерді несислеқціреді.

Шаруашылыкты жүргізудін рыноктық негізіне кешкеннеп 
кейін кэсіпорын басшыларыньщ, акционерлік компаниялар мү- 
шелерінің ғана емес, сондай-ак басқарудын әкімшіл-әміршіл 
эдістері жағдайында болмашы рөл аткарған қаржы службала- 
рының да рөлі ерекше арта түсті. Кэсіпорындарды дамытудын 
каржылық кездерін, қаржылык ресурстарын неғұрлым тиімді ин- 
вестициялаудың бағыттарын іздестіру, бағалы қағаздармен опе- 
рациялар жасау жэне каржылык менеджментгін басқа мэселелері 
рыноктық экономика жағдайларында кэсіпорьшдардың каржы 
службаларының негізгі мәселелері болып отыр.

Корпоративтік басқару жүйе ретінде иелену (акционерлер) және бас- 
Қару (жалдамалы менеджерлер) функцияларының белінуімсн байланысты
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пайда болды. Корпоративен баскару компанияның акционерлері мен мене- 
джментінің езара іс-қимылынын. жүйесін білдіреді.

1990 жылдары зкономиканың дамуы үшін жаксы баскару кағидатгары- 
нық маңыздылығын түсіну бірқатар елдерді Корпоративтік баскзру кодек- 
стерін эзІрлеуге жеткізді, ал оларды колдану компаниялардың инвестиция- 
лық тартымдылығын арттыруы тиіс.

Корпоративтік баскару ішкі жэне сыртңы  болып ажыратылады.
«Корпоративтік кылық кодексі» мазмұнының негізін корпоративтік 

басқарудың негІзгі және неғүрлым әсерлі органы ретінде кдрастырылатын 
директорлар кеңесінщ ^йымдастырылуын, кағидаттарын және қызмет тех- 
нологиясын ретгейтін ережелер құрады. Директорлар кенесі сонымен ка
тар компания иелерінің мүдделсрін корсету жэне корғауға арналған негізгі 
орган ретінде де карастырылады.

Корпоративтік баскдрудың мәселелері кор рыногында акциялар айна- 
латьін тек акционерлік қоғамдар үшін кызықты деп саналады. Шындығын- 
да жақсы корпоративтік баскарудык стандартгары кез келген компанияның 
к^нын күшті жоғарлатуы мүмкін.

3.4. Қаржьшы баскарудың автоматтаіідырылгаи жүйесі

Қазіргі уакытга қаржыны баскаруды жетілдіру -  бүл үдерісте 
автоматтандырылган жуйеперді жасап, оларды қаржыны бас- 
қаруға ендіру мен үйлестіру негізінде жүргізілш отыр. Экономи- 
калык-математикалык эдістер мен электронды-есептеу техника- 
сына негізделген басқарудың автоматтандырылган ж уйеяері 
(БАЖ) қаржыны жалпы баскарудың бір болігі болып табьшады. 
Қаржыны басқарудьщ автоматтандырылған жүйссі деп қаржыны, 
каржы жүйесін тиімді басқаруға мүмкіндік жасайтын есептеу 
жэне үйымдық техниканың, байланыс күралдарыныц экімшілік, 
экономикалык, математикалық әдістерінін жинытығын атайды. 
Ол есепке алу, жоспаряау жэне үлтгық шаруашылыкты басқару 
үшін ақпаратіы жинау мен оіідсудің жалпы мемлекетгік автомат
тандырылган жүйесінің косалқы жүйесі ретінде көрінеді.

Қаржьшы баскдруца царжыльіқ есеп-қисаптардыц автоматтаиды- 
рш ган  жуйесі (КЕАЖ) қолданылады. Ол озара байланысты, бірлесіп іс- 
әрекег стстін функциялық, камтамасыз еіуш і, технологиялық косалқы 
жүиепсрдсн түрады.

Ұйымдық тұрғыдан ҚНАЖ дегеніміз бір-бірімсн өзара байланысты мы- 
на қосалкы жүйслердіц жиынтыгы:

ұйымдық-экоиомикалық камтамасыз сту; 
ақпарагш қ камтамасыз сту;
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бағдарламалық камтамасыз ету; 
техникалык камтамасыз ету; 
ұйымдык-кұкықтық камтамасыз ету; 
технологиялық камтамасыз ету; 
кадрлық камтамасыз ету.
ҚЕАЖ-дың қүрамына қаржы жүйелерін акпараггандыру оргалығы 

әзірлейтін мынадай біріктірілген ацпараттыц жүйелер (БАЖ) кірсді: 
«Республикалык бюджеттің жобасын қалыптастыру» БАЖ-ы; 
«Жергілікті бюджетгің жобасын қалыптастыру» БАЖ-ы; 
«Нормативтік-аньгктама ақітараг деректерінің базасьп> БАЖ-ы; 
«Қаржыландыру жоспарларын калыптастыру және накгылау» БАЖ-ы; 
«Бюджетгік үдерістщ монитрингі» БАЖ-ы;
«Мемлекеттің талаптары мен міндсттерін басқару» БАЖ-ы; 
«Қаржылык бақылау комитеті» БАЖ-ы;
Жоғарыда агалған жүйелер Қазынашылық комитетінің, Салық комите- 

тшің, Мемлекетгік мүлік жэне жекешелендіру комитетінің, Ұлттық банк- 
тің, Статистика жөніндегі агеіптіктің және баскаларының ақпарапық 
жүйелерімен тығыз түиіндес болады.

Қаржылық есеп-кисаптардың автоматтандырылган жүйесі мына мем- 
лекеттік органдарды камтиды:

Қаржы министрлігі(орталық аппарат);
Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті (орталык аппарат 

жоне аумактык органдар);
Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі (КР Э жэне БЖМ); 
Бюджеттік бағдарламалар экімшілері (ББӘ);
Мемлекетгік мекемелер(ММ);
Жергілікті қаржы орпшдары;
Акпаратпық жүйелерді эзірлеумен жоне каржылык қызмет саласында 

ақпараттык-есептеу қызметгерін көрсетумен Аңпараттьщ қаржы жүйеле- 
рінің ортылыгы Республикалык мемлекеттік косіпорын -  Қаржы мини- 
стрлігінің АҚЖО РМК айналысады.

Предмет» мен қызмет максатына сзйкес АҚЖО РМК*ніц негізгі міндет- 
тері мыналар болып табылады:

Қаржы министрлігінің бөлімшелеріне жэне баска ұйымдарға ақпарат- 
тық есептеу кызметтерін көрсету;

министрлік бекіткен жоспарларға сэйкес казіргі технологиялар мен 
бағдарламалык қүралдарды эзірлеу жзне енгіэу;

мемлекетгік кэсіпорындар мен мекемелср, мемлекеттіц үлестік қаты- 
суы бар шаруашылык серіктестіктері бойынша реестр несінің функция- 
ларьтн жүргізу;

министрліктін жоспарларына сэйкес министрліктің бөлімшелерін 
есептеу, коммуникациялык техника жэне оргтехника қуралдарымен кам
тамасыз ету;

ақпараггық технологияларды енгізу жайында мемлекетпк мекмелер бой
ынша үкіметгік багдарламаларды іске асыруға катысу.
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«Респу&штяъщ бюджеттің жобасын цаяыптастыру» біріктірілгеи 
ақпараттық жүйесі (РБЖҚБАЖ-ы) келесі каржы жылына арналган рес
публикалык бюджетгің жобасын калыптастыру үдерсшің терт н еп зп  ста- 
дияларын аетоматгандыруға және үш жылдык кезеңгс жобалық карсеткіш- 
терді анықіауға арналған. _ .

РБЖҚ БАЖ-ы бюджет жобасын калыптастыру стадияларының жүиелі- 
лігі мен функциялылыгының кағидаггары бойынша болінген алты косал- 
кы жүйелерден тұрады: ^ ,

«Бюджеттің болжамдьтқ корсеткіштерін аныкгау» қосалқы жүйесі;
«ББӘ бюджеттік отінімдерін қальштастыру» косалкы жүйссі;
«Бюджеттің кіріс бөлігІніц жобасын калыптастыру» косалкы жүйесі;
«Бюджетгің шығыс бөлігінің жобасын калыптастыру» косалкы жүиесі;
«Бюджет жобасын калыптастыру жэне шешімдер кдбылдау» қосалқы 

жүйесі;
«Әкімшілік ету» қосалқы жүйесі.
«Республикалык бюджеттің жобасын калыптастыру» акпараттық жүйесі 

басқа жүйелермен біріктірілген. Жүйе бюджетгік багдарламалар экімшіле- 
ріне мемлекетгік мекеислерден ақпарат жәие ҚР Э және БЖМ-ға бюджсттің 
шығыс бөлігі бойынша біріктірме мәлімстгер жинауга жағдай жасайды.

Біріктірілген түрдегі республикалык бюджеттің мәліметтері, баг
дарламалар/ косалкы багдарламалар бойынша республикалы к бюджет 
шыгыстарыныц жылдык көлемдері, Бюджеттік багдарламалар Қаржы 
мииистрлігінің «Қаржыландыру жоспарларының жобаларын калыптас
тыру» біріктірілген ақпаратгық жүйесіне экспортталады.

Бюджеггік багдарламалар сондай-ак Қаржы министрлігінің «Бкщжет- 
тік үдеріс монитроингЬ> біріктірілген ақпаратгық жүйесіне экспорггалады.

«Ж ергткті бюЬжеттің жобасын қалыптастыру» біріктіриіген ақпа- 
раттьщ жүйесі облыстык жэне аудандық буьшның жергілікті қаржылық 
органдарына арналған және мынаиар бойынша функцияларды автоматтан- 
дырады:

әкімшілік-аумактық бірлік бюджетінің жобасын калыптастыру, бол- 
жамдық көрсеткіиггерді негіздеу үшін есеп-кисаптарды жасау;

жергілікті бюджетке түсетін тусімдердін келемін болжау;
жергілікті бюджеггік бағдарламаларды жасау.
ЖБЖҚ БАЖ-ы бюджет жобасын калыптастыру бойынша бюджетгік рэ- 

сімдерді жүзеге асыру кезеңдерініқ дэйектілігі, функциялыльгғы кағндатыи 
нсгіздей отырып бес қосалқы жүйелерден түрады:

«ЖББӘ-нің бюджетгік өтінімдерін калыптастыру»;
«Бюджетгің кіріс болігшің жобасын калыптастыру»;
«Бюджетгщ шығыс бөлігінің жобасын калыптастыру»;
«Бюджет жобасын калыптастыру»;
«Әкімшілік ету»;
ҚЕАЖ-дың күрамына сонымен бірге мына біріктірілген ақпараттық 

жүйелер кіреді:
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«Мемлекеттік мекемелер шығыстарының дара жоспарының атқары- 
луының бухгалтерлік есебі» АЖ-і (ЕСЕП);

«SALARY жалакысының есебі» АЖ-ы;
«Қаржыландыру жоспарларын қалыптастыру, мекемелер қимасында 

бюджеттен қаржы бөлу лимиттерінің есебі және бөлу» АЖ-ы; 
«Ведомство кадрлары» АЖ-ы;
«Мемлекеттік мекемелердін шығыстары дара жоспарының аткары- 

луының бухгалтерлік есебі (ЕСЕП)» БАЖ-ы мемлекеггік мекемелер үшін 
қаржылық-шаруашылық операцияларды (оперативті бухгалтерлік есеп) ав
томаттандырылган өндеуге арналған.

Жүйе міндеттері мынада: 
негізгі құралдардың есебі; 
материалдық құндылыктардың есебі; 
каржылық есеп-қисап операцияларының есебі; 
тоқсандық бухгалтсрлік есептемені калыптастыру.
Бұл бағдарламалық қаматамасыз етудің негізгі функциялары мыналар 

болып табылады:
негізгі құралдар мен матерналдык кұндылықтарды баланска қою, есеп- 

тен шығару, ауыстырылуы жәнет.б.;
түрлі каржылык кұжаттарды енгізу және олардан узінді кошірме. Кар

жылык орперациялар бойынша қркаттар «Бюджеттін аткарылуы және 
есептеме нұсқаларын жүргізудің қаржылықрэсімдердің ережелеріне» сэй
кес қалыптасады:

шыгыстар дара жоспарының атқарылу есебі багдарламалар, қосалқы 
багдарламалар бойынша жэне озіндік ерекшсліктер бойынша жузегс асы- 
рылады. Қосалқы шот бойынша озіндік ерекшеліктсрді талдау тізімдемесі, 
лимитгер мен шығыстар кітабы калыптасады:

Үйғарымды құжатгарды (түгендеу кітаптарын, айналым тізімдемелс- 
рін, есеп бойынша картечкелерді тіркеу жорналдарын, мемориалдық ор- 
дерлерді, бас кітапты, талдамалық есептің турлі тізімдемелерін жэне т.б.) 
қалыптастыру жэне мор.

Бұдан баска, жүйенің жұмысқа кабілеттілігін колдауға жәрдемдесетін 
жэне жұмыс істеудің нактылы нүсқасына бағдарламалық кұралды жөнге 
салуы қамтамасыз етстін бірқатар көмекші фукнцнялар бар.

Қазақстан Республикасының бірішірыген салықшщ аңпараттыц 
о/сүйесі (ҚРБСАЖ) -  Қазақстан Республикасы салық органдарының бірік- 
кен ақпараттық ортасы, салық төлеушілері, Қаржы министрлігі.

Қазакстан Республикасы БСАЖ-ның арналымы:
Қазақстан Республикасы Салық төлеушілерінің мемлекетпк реестріи 

орталықтан жургізу; соның ішінде; сальд толеушілерді тіркеу, қайта тірксу, 
есептен алу; салык телеуші туралы қосымша мәліметгерді енгізу; дербес 
шоттарды автоматгы түрде ашу;

толсмдер мен маглұмдамаларды (салыктық нысандарды) өңдеу, соның 
ішінде: салыктык есептеме нысандарын қабылдау және енгізу; салыктық
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ссептеме нысандарындагы ақпаратгы бақылау; б ю р е т к е  тусімдердін, ту- 
суін бакылау; салық толеушілердің дербес шотгарын енгізу; есептеулер 
мен есеп айырысу; о&ьекгивті көрсеткіштер бойынша өсімпұлмен жэне 
айыппулдармен есеп айырысу;

салықтық операциялардың (салықгық тексерулер мен алымдар) орын- 
далуын колдау, соның ішіиде тіркеу мэліметтері жэне төлемдер мен маг- 
пұмдамаларды өцдеу негіздемесінде салыктық операцияларды жүргізу 
үигін істерді ірікіеу; іріктелген істер бойынша иысандандырылган салық- 
тык операцияларды жүргізуді бакылау жэне салыктык рәсімдердің нәтиже- 
лерін тіркеу; есептеме жэне эр түрлі асаектілерде салыктык операциялар
ды жүргізу нәтижелерін корытындылау;

шешімдер кабылдауды колдау: есептерді, сонын ішінде кешенді және 
аумактар түрінде бөлінген есептерді дайындау; күрделі алгоритм бойынша 
дерекгер жинактамасынан мзліметгердІ іріктемелеу; барлык деңгейлердегі 
мэліметтерді карап шығу, мэліметтерді оңдсу (сұрыптау, іріктемелеу, сара- 
лау, топтастыру)

Біріктірілген Сачықтық Ақмараттық жүйенің Web қосалкы жүйесі 
(web-БСАЖ пемесс Web-сайт) ҚР БСАЖ жүйесін пайдалаиушылар болып 
табылатын салық органдары қызметкерлерін қолдзуды ұйымдастыруға ар- 
налғон.

Автоматгаидырылған басқарудың орталыктандырылған 
жүйелсрінен басқа, автоматтаидырылган жүмыс орындарын
-  АЖО-пы ^йымдастыру жолымен жергілікті нұсқалар пайдала- 
нылады.

АЖО -  кәсіби бағдарланған шағын есептеу жүйесі, микро- 
ЭЕМ немесе СЭЕМ басқаратын және белгілі бір кәсіп маманда* 
рының жұмысын автоматтандыруға арналған немесе сырттағы 
техникалық құралдардың кешені.

АЖО-нын техникамен жарақтауынын құрамы тиісті бағдарламалык 
күралдарға сзнкес бірқатар экономикалык есептерді шешумен катар диа- 
логгік тзртіптемеде графикгік, кестелік, мэтіндік қүжаттармен жедел жү- 
мыс істеуге, түрлі картотекаларды жүргізуге мүмкіндік береді. АЖО акпа- 
раттарды түзетіп, редакцнялауға, түжырымдар мен қорытындыларды қа- 
лыптастыруга, мәтінді тіркеуге, арапық жзне ақгык нэтижелерді талдауға, 
АЖО-сы бар басқа жұмыскерлермеи арақашыхіык, (дистанциялық) турде 
қатынасуга мүмкіидік жасайды.

Кәсіпорындарды басқарудың автоматтаидырылган жүйеле- 
рінде (КБАЖ) қаржыны басқарудың дербес функциялык қосалқы 
жүйесі бөлініп көрсетіледі, онда қаржылық-кредитгік басқарудың
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есептері шығарылады. Ол өнім ендіріп, оны откізудін белгілі бір 
жағдайында ең жоғары рентабелділікке жету үшін пайдаланыла- 
тын шаралардың, эдістер мен кұралдардың жиынтығы болып та
былады. Қосалқы жүйеде басқару ерешелікгері өндірістік қорлар 
мен айналыс корларыньщ толық айнапымыа қауыштыратын ак
шалай каражапардың толық айналымымен байланысты жэне бас- 
карудың бүл функциясының көп мақсатты сипатын айшықтайды, 
Қосалқы жүйе ресурстардьщ жай-күйі мен олардыц қозғалысының 
үдерсітерін сипаттайтын баскару блоетарын кіріктірсді.

КБАЖ-дағы каржылық есептер ақпараггардың (ондірістің, 
материалдық ресурстардын, енбектің және т.б.) аралық массив- 
терін пайдалану кезінде, яғни басқарудың басқа обьектілері бой
ынша шешілетіндіктен кэсіпорынньщ эр түрлі кұрылымдык бе- 
лімшелерінің АЖО-ны кіріктіретін жэне есептеу орталығыньщ 
ЭЕМ-мен жалғастырылған АЖО-ның желісін күру қажет. Сойтіп, 
екі деңгей қүрылады: үлкен ЭЕМ-нің ресурстарын қажет ететін 
есептер шығарылатыи жоғарғы деңгей жэне ДЭЕМ-мен жарақ- 
танған жэне жергіліюі жеяіге жалғастырылған АЖО болып та- 
былатын төменгі деңгей.

Толып жаткан ақпараттық ағымдар калыптасатын қаржы 
жүйесінің төменгі дсцгейлерінің тсхникалык күралдарыныц ке- 
шені құжаттарды жасаудың, кобейтудің, көшірудің, өндеудің, 
тасымалдау мен сактаудыц түрлі құралдарын, баскару байланы- 
сының құралдарыи, дабылдама, акпараттық қүралдарды пайда- 
лануцы қарастырады.

Дербес ЭЕМ-нің. әсіресе кэсіби КДЕМ-ніқ, электронды пош- 
таныц, деректер жинақтамасының, мэтінді және графиктік ақпа- 
ратгы өң деу күралдарының, өзге казіргі ақпаратгық техниканың 
болуымен байланысты басқару қызметін үйымдастыруды түбірлі 
өзгертудің жағдайлары пайда болып отыр. Техникалық күралдар 
басқару шешімдерінің тікелей үдерісінде көптен-көп пайдаланы- 
лып келеді.

ҚЕАЖ жағдайларында каржыны баскару аппарты жұмысы- 
ның мазмұны айтарлықтай озгеруде. Мамандардың шыгармашы- 
лық жүмысқа -  БАЖ үшін проблемаларды, ессптерді жэне олар
ды шығару шарттарын әзірлеу мен коюға, терең экономикалык 
талдау жасауға жэне каржыны опсративті басқарудын барлық 
буындарында -  жергілікті қаржы органдарынан бастап Қаржы 
министрлігіне дейін БАЖ кеңестерінің көмсгімен білікті шешім- 
дер кабылдауға уакыты босайды. Қаржы жоспарларын орындау-
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даш , каржылык тәртіптегі алшактықтарды жоюға бағытталған 
жедел шаралар дер кезінде кабылдау жөніндегі каржылық ап
паратами мүмкіндіктері едэуір артады. Қаржы жзрлыскелерінід 
БАЖ-дан алған ақпараттарды одарға көптеген нұскалар мен оң- 
тайлысын тандауды есепке алу негізінде қабылданатын басқару 
шешімдерінін сапасын арттыруға мумкіндік береді.

Қазіргі уакытта каржы органдарының төменгі жергілікті ор- 
гандарының, аудандық жэне қалалық қаржы баскармаларының 
жұмысына қаржылық есеп-кисаптарды автоматтандыруды енгізу 
көкейкесті мэоеле болып отыр. Іс жүзінде мұндай жүмыс оларда 
инспекторлар мен экономистердің автоматгандырылған жүмыс 
орындарын (АЖО) енгізумен басталады, бұл орындарда жеке 
пайдаланудыи микро-ЭЕМ-і колданылып отыр. Әсіресе, бұл ха- 
лыктың табыстары жөніндсгі маглұмдамалардыц көптеген жэне 
үнемі өзгеріп отыратын мэліметтерімен іспеггес болатын салық 
агенттері үшін өте көкейкесті мэселе.

Қаржыны басқарудың автоматтандырылған жүйесі түрақты 
экономика жағдайында ойдағыдай іс-әрекет ететінін айта ксту 
кажет. Тек осы жағдайда ғана ол каржылык аппарат жұмысыныд 
мазмұнын айтарлықтай өзгертуге мүмкіндік береді.

БАҚЫЛАУ ССТАҚТАРЫ

1. «Қаржьшы басқару» үғымыныц аныктамасын тұжырым- 
давдар;

2. Қаржыны басқарудың негізгі кағидаттарын атап шығындар.
3. Қаржыны басқарудағы ғылыми тәсілдеме неде көрінісін та- 

бады.
4. Қаржыны басқарудың негізгі элементгерін Кіысқаша сипат- 

тап беріндер.
5. Қаржыны стратегиялық баскару жөніндегі органдарды жэне 

олардың бұл үдерістегі негізгі функцияларын атандар.
6. Қаржы министрлігінің, Экономика жэне бюджетгік жоспар- 

му министрлігінін негізгі міндеттері мен функцияларын айтып 
беріңдер.

7. Әлеуметтік-экономикалық дамудың міндететтерін шешуде 
жергілікті каржы органдарының рөлі қандай?

8. Шаруашылық жүргізуші су&ьектілердің каржысын басқару- 
дың жэне оны автоматтандырудың ерекшеліктері қандай?
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4 -  тарау. Қаржылық жоспарлау мен болжау

4.1. Қаржылық жоспарлаудмц (болжаудыц) мазмүиы, 
міндеттері, қағидаттары жэне эдістері

Қаржылъщ жоспарлау -  бұл каржылык механизмнің қосалқы 
жүйесі, саналы баскарудың аса маиызды элементтерінің бірі және 
әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың құрамды бөлігі. Ол эко- 
номиканың үйлесімді жэне тепе-теңдік дамуына жетуге, біртұтас 
үлттык шаруашылык кешенінің барлық буындарының кызметін 
үйлестіруге, қоғамдық ондіріс өсуінің жоғарғы қаркынын камта
масыз етуге, халықты әлеуметтік қорғауға багытгалған. Каржы
лык жоспарлаудың өзіндік ерекшелігі сол, бұл жоспарлау өндіріс- 
тің материалдык-заттай элементтеріне акшамен қауыштырылған 
бөлудің коғамдық үдайы өндіріске белсенді ықпал жасауына ақ- 
ша қозғалысының салыстырмалы дербестігіне байланысты ак
шалай нысанда жүзеге асырылады.

Қаржыльщ жюспарлаудың маімүны экономикалык субьек- 
тілердің ақшалай табыстар мен қорланымдарды жасау, белу жэне 
қайта бөлуді экономикалық үдерістермен оңтайландырудың күні 
бұрын анықталған мүмкіндік ретінде көрінеді жэне осының негі- 
зінде орталықтандьфылған және оргалықгандырылмаған акша
лай қорларды калыптастыру жэне пайдалану.

Қаржылық жоспарлаудың объектісі шаруашылык жүргізуші 
субъекгілер мен мемлекеттің қаржылык кызметі, ал қорьггынды 
нэтижесі қаржы жоспарлары мен қаржыландырудың дара жос- 
парларынан бастап мемлекетгік жиынтық қаржы жоспарына 
дейінгі қаржы жоспарларын жасау болып табылады. Әрбір жос- 
парда белгілі бір мерзімге белгіленген кірістер мен шығыстар, 
каржы жэне кредит жүйелерінің буындары мен байланыстары 
анықгалады.

Қаржылық жоспарлаудың нақтшы міндеттері каржылык 
саясатпен айқындалады. Бүл: жоспарлы тапсырмаларды орын- 
дауға қажетті қаржылық ресурстарды калыптастыру коздерін 
жэне олардың мелшерін анықтау; орталықтандырылған жэне 
орталықтандырылмаған қорлар, үлттык шаруашылықтың са- 
лалары жэне әкімшілік- аумактық бөлімшелер арасында қара- 
жатгарды бөлудін оңтайлы үйлесімдерін белгілеу; ресурстарды 
пайдаланудың нактылы бағыттарын анықтау жэне қажетті ре- 
зервтер жасау.
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Каржылык жоспарлау экономиканы жэне оньщ буындарьш 
баскарудын, аса манызды функциясы болып табылады. Оны мем- 
лекеггік билік пен басқарудьщ органдары, мекемелері жэне олар- 
дьщ жоғарғы едрылымдары жүзеге асырады.

Шаруашылык жургізудің рыноктық жағдайларында шаруашы
лык жүргізудің белгіленетін түпкілікгі нэтижелеріне ықпал етуші 
көптегсн фаиорлардың екі уштылығына байланысты қаржылық 
жоспарлау көбінесе болжау ретінде жүргізіледі.

Қарэісылъщ болжау — мемлекетпң мүмкін болатын каржы 
жағдайын алдын ала коре білу, қаржы жоспарларының көрсет- 
кіштерін негіздеу (дәлелдеу). Болжамдар орташа мерзімді (5-10 
жьш) жэне ұзак мерзімді (10 жылдан астам) болуы мүмкін. Кар
жылык болжау каржы жоспарларын жасау стадияларынан бұрын 
болады, коғам дамуының белгілі бір кезеңіне арналған қаржылық 
саясатгьщ тркырымын жасайды. Қаржылық болжаудың максаты
-  болжанған кезендегі қаржылық ресурстардьщ шынайы мүмкін 
болатын аукымын, оларды калыптастырудың көздерін жэне паЙ- 
далануды аныкгау болып табылады. Болжамдар қаржы жүйесінің 
органдарына каржы жүйесін (курамын) дамыту мсн жетілдірудің 
түрлі нұскаларын, каржылық саясатты іске асырудың нысандары 
мен әдістерін белгілеуге мүмкіндік береді.

Қаржылык болжау эр түрлі әдістерді қолдануды кажет етеді: 
экономикалык үдерістерді аныктайтын факторларға карай кар

жы жоспарлары көрсеткіштерінің динамикасын беинелеп көрсе- 
тетін эковомикалық моделдерді жасау; 

корреляциялық-регрессиялық талдау; 
тікелей сараптамалык бағалау эдісі.

Әлеуметгік - экономикалық болжау жүйесінде қаржьшык жоспарлау белсен- 
ді рөл аткарадм. Кдржы жоспарларын эзірлеу кезідце ондірістік тапсырмалар- 
дың қаурытшлығынын дэрсжесі тексеріледі, енім ондіру мен онын сапасын 
жаксарту бойынша өндірісгік қуаттылыктарды иеғүрлым голы к пайдалану есе- 
бінен, шыгындарды төмендету жэне енімсіз шығасыларды кысқарту резервтер 
есебінен каржылық ресурстарды кобентудің мүмкіндіктері апыкталады. Соны
мен бірге колда бар материалдык ресурстарды тартуды, анналым қаражаттары- 
ның айналымдылыгын тездетуді, кұрылыстың сметалық күнын томендетуді, 
басқару аппаратын үстау шыгындарын кыскартуцы жэне т.б. ескере отырып ақ- 
шага деген қажеттілікті азайтуың жолдары карастырылады. Сейтіп каржылык 
жоспарлау, бір жағьшан, қаржыны баскарудың кздшіы, баска жатъшан, коғам- 
дық ондірістің үдерісіне ықпал жасауцың белсенді кұралы болып табылады.

ьюджеттік ресурстарды мсмлекеттік басқару жүйесінің тнімділігін арт
тыру, накгылы, влшснетін, қогамдық мэнді нәтижелерге қол жеткізуде 
бюджетгік үдсрістін барлық катысушыларының түрақты қызығушылыгы мен
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ынталандырмаларын дамыту нэтижеге багытталган бюджеттендіру эдісі, 
япш  мемлекеттік саясаттың басымдықтарын жэне бюджеттік каражатгарды 
пайдаланудың күтілетін нәтижелерінің коғамдык мэнділігін есепке ала 
отырып, мемлекеттің мақсаттары, міндетгері жэне функциялары бойын
ша бюджеттік ресурстарды бөлуді камтамасыз ететін бюджетіі жоспар- 
лау, аткару жэне атқарылуын бақылау эдісі аркылы жүргізіледі. Нэтиже 
көрсеткіштерг -  стратегиялық жоспар мен бюджеттік бағдарламаларды іске 
асыру жөніндегі мемлекеггік органның шзметін силаттайгын тура және 
түпкілікті нэтижелердің, бюджеггік бағдарламалардың корсеткіштері мсн 
тиімділігінің жиынтығы. Нэтижеліктің екі аспсктісі бөліп көрсстіледі: тура 
нәтиже -  түгелдей мсмлекеггік орган қызметіне тэуелді болып келетіи оган 
карастырылган бюджеттік қаражаттар шегінде мемлекеттік орган көрсететт 
мемлекеттік қызметтердің көлемін сандык силаттау; түпкі нәтиже -  бслгілі 
бір мемлекеттік орган кызметінін тура нэтижелігіне кол жеткізумен, баска 
мемлекеттік органдар қызметімен шарттасылған халықтың омір тіршілігініц 
деңгейі мен сапасының, әлеуметтік сфераньш, экономиканың қоғамдық 
кауіпсіздіктіц жэне мемлекеттік басқарудыц (сфералардыц) баска салаларының 
максатгы жай-күйі (жай-күйдің озгеруі).

Қаржылық жоспарлауцың әдістемелігі аса маңызды мына қа- 
гидаттарға негізделеді: орталықтандырылған және орталықтан- 
дырылмаған тэсілдемелердің үйлесуі, бірлік, үздіксіздік.

Бірінші қагидат каржы жоспарларьга жасағанда екі негіздін (бастауцың)- ор- 
талықтандырылған каржылык жоспарлаудың жергілікті (томенгі) бастамапы ба- 
рынша дамытумен етене ұштасуын бІлдІреді. Орталыктандырылған каржылық 
жоспарлау мемлекетке бірынгай каржылык саясатты жүргізуге, мемлекет аукы- 
мында каржылык ресурстарды бапуді және кайта бөлуді нысаналы баскаруга 
мүмкіндік береді. Қаржылық жоспарлаудағы децентрализм өндірістік бөліністер 
мен биліктің жергілікті органдарының накшлы жоспарлар жасап, оларды орын- 
даудағы, өндірісті оркеіщетудін және онын нәтнжелігін артгырудың резервтерін 
іздестірудегі шығармашылык белсенділігін дамытуға жэрдемдессді.

Биліктіқ жергілікті органдары бюджетгерінің олардын аумағында орналас- 
қан шаруашылык жүргізуші субъектілер қызметініц нэтижесіне тэуелділігін 
белгілейтін ұзак мерзімді нормативтердін негізінде өңірлердін қаржыларын 
басқарудың экономикалык эдістеріне көшу үлкен маңызга ие болып келеді. Со
нымен бір мезгілде жалпымешіекетгік каржыларды жүйелі түрде ныгайту, мем- 
лекеттік бюджеггін кірІс бөлігінің түрақгылыгын,когамдык өлдіріс дамуының 
элеуметтік багдарлануын күшейтуде, тпІмділікті артгыруда оның ролін артгыру 
қажет.

Бірлік қагидаты каржылык жоспарла>яы« экономикалык жэне элсуметгік 
жоспарлаумен тыгыз өзара байланысы мен өзара тэуелділігінде көрініп біліне- 
ді. Қаржы жоспарларынын негізінде экономикалык жэне олеуметпк даму жос- 
парлары мен болжамдарынын корсеткіштері жатыр. Сонымеи бірге каржылық 
жоспарлаудың барысында объектінің дамуының белгіленгсн параметрлері дә- 
лелденіп аныкталады, экономикалык жэне олеуметтік жоспардың жеке элемент- 
тері мен бөлімдерінің баланстык байланыстары тексеріледі. Қаржылык жоспар* 
лаудың бірлігі соішмен бірге каржы жоспарларының барлык түрлерінің тыгыз
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озара байланысын білдіреді. Жогарғы ұнымдардың каржы жоспарларьшын көр- 
сеткіштері оғап карасты субъектілердің жоспарлы жобаламаларьш кірікгіреді. 
Мемлекетгік деңгейде жасалынатын каржы жоспарлары (мемлекеттік бюджет) 
баскарудын жергілікті органдарьшық кәсіпорыіідары мен ұиымдарының каржы 
жоспарларының керсеткіштерін тірек етеді.

Жоспарлаудың үздіксіздік қагидаты перспективалық және жылдык (атым- 
дағьі) каржы жоспарларының тығыз үйлесуін шамалайды, бұған псрспектива- 
лық жоспарлаудың іс-қимылыиын мезгілін үзартумен жэне жылдык жоспар- 
лауда олардың міндетгерін нактылаумен қол жетеді. Қаржыиы жосцарлаудың 
б^л хагидаты ағымдағы жэне перспективалык жоспарлаудың арасында үзілісті 
болдырмауға, шаруашылык жүргізуші субъектілерді, олардын, иактылы даму 
перспективаларын аныкгай отырып, дұрыс бағыттауга мүмкіидік береді; бұл 
қапідат шығыстардын копшілігі үшін, эсіресе мемлекет қаржысын болуді есеп- 
теу кезІнде қолданылады.

Қаржыны жоспарлау (болжау) бслгілі әдістердің көмегімен 
жузеге асырылады, олардың қатарына жататын ең маңыздылары 
мыналар:

1. Есептік-талдамальщ эдіс. Оның машнасы қаржылық көр- 
сеткіштерді олардың динамикасын белгілеу негізінде анықгауда 
болады. Есеп-қисаптар есепті кезеңнің жетістіктері жэне оларды 
өсудің немесе төмендеуцің салыстырмалы теракты қарқыныиа 
түзету негізінде жүргізіледі. Мүндай тәртііггщ айтарлыкгай кем- 
шіліктері бар:

мүмкін болатын ішкішаруашылықтық резервтерді аныктауды 
есепке алмайды;

материалдық жэне акшалай ресурстарды пайдаяануға тсріс 
эсер етеді, өйткені жоспарланатын кезеңде олардьщ көлемі кол 
жеткен деңгейге карай анықталады.

2. Сараптық багалаулар әдісі жоспарлау объектісінің жай- 
күйшің параметрлерін анықгау үшін аса біяікіі мамандардың -  
сарапшылардың тәжірибесін пайдалануды қажет етеді.

3. Нормативтік әдіске сэйкес жосларлы каржылык көрсет- 
кіигтер белгіленген нормалар мен нормативггердің негізінде есеп- 
теп шығарылады.

м 4- Валанстық эдіс шығындардың оларды жабу көздерімен 
үйлесушІлігін, қаржы жоспарларының барлық бөлімдерінің, со* 
нымен бірге өндірістік жоне қаржылық көрсеткіштердің өзара 
үйлесуін қарастырады. Қаржы балансының талаптарын сақтау 
кәсіпорынның, саланың, бюджеттердің, бүкіл үлттык шаруаіны- 
лыктың шығындары мен табыстарының арасында уйлесімсіздік- 
тің пайда болуынан сақтандыруға; үлтгық шаруашылыкты да-
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мытудың кажеггі қаркындары мен үйлесімдерін анықтауға; ішкі 
резервтерді жұмылдыруды ескере отырып оларды жан-жақты не- 
гіздеуге мүмкіндік береді.

5. Багдарлачальщ-мақсатты эдіс әр түрлі деңгейлерде -  
жалпыұлтгық, салалық, бастапқы децгсйлерде жүзеге асырыла- 
тыи ғылыми-техникалық багдарламалар негізіндсгі каржылық 
болжау әдістерініц бірі ретінде рынок жағдайларында дамып 
отыр. Қаржылық багдарлаліалау -  бағдарламалық-максатты 
әдісті пайдаланатын қаржылық жоспарлау әдісі, оның негізіне 
айқын тұжырымдалған мақсатгар мен оғаи жету кұралдары 
қойылған:

басымдылықты бслгілеу.
каражаттарды жұмсаудың тиімділігін арттыру.
баламалы нұсқаны тандауға сәйкес каржыландыруды тоқтату.
6. Экономикалық-математикалық эдістер ЭВМ-ді пайдалана 

отырып есеп-қисаптардың көп нүскалылығы жагдайларында ең 
жақсы шешімдерді тандау үшін қолданылады.

Объективті талаптарга жауап беретін каржылык жосларлауды үйымдастыру 
оның нсгізгі кағидаттарын саналы есепке алуцы кажет етсді. Отаидық экономи
калык әдебиеттерде каржылык жоспарлаудың кағндаттарын аныктауда әр турлі 
козқарас бар. Алайда кағидаттар басқарудыц бүл стадиясының иегізгі ереже- 
лері ретінде дамудың барлык дәуірі, кезсндері үшіи бірдей болады. Өзгеретін 
жоспарлаудың кағидаттары емес, тек оларды іске асырудың механизмі, өндіргіш 
күштердің, гылымның және көптеген басқа факторлардың даму деңгейіне бай
ланысты оның әістері озгереді.

Қаржылық жоспарлауда тарихи мына ұйымдық қагидаттар 
қалыптасты: ведомстволық, салалық, аумақгык жэне предметтік- 
максатгы.

Ведомстволық жэне салалық кағидаттар экономиканы бір орталыктан бас- 
қарудың (оның катаң, әміршіл әдістерімен) кезеңіне сипатгы болды.

Рыпоктық қатынастар жағдайларында аумақтык жэне предметгік-мақсатты 
қагидаттар кеңінен колдаішлатын болады. Аумақтық қаржылық жоспарлау 
окімшілік-аумактык боліністердің каржылык ресурстарын аныктауға мүмкіндік 
береді; рссурстар ауқымын шаруашылык қызметпң нэтижслеріне тэуелді ғып 
коюға комектеседі; объекгивті себептер бойынша ресурстардың тапшылыгы 
жағдайында ондірістің қолайлы әлеуметтік дамуын камтамасыз ету үшін олар
ды орталыктандырылгаЕі корлар аркылы кайта бөлу мүмкін.

Каржылық жоспарлаудагы предметтік-мақсатты қагидапі белгілі бір эко
номикалык, элеуметтік, экологнялык, мәдени жэне баска багдарламаларды кам
тамасыз ету үшін каржылык ресурстарды накгылы қалыптастыруга жэне пай- 
далануға багытталган.
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Қаржы жоспарлэрын жасау негізінен үш кезеннен түрады: бірінші кезең- 
де есеп беріліп отырған мезгіддің кэржылык көрсеткіштерінін орындалуыиа 
зко!№іикшы({ талдау жасалады. Қаржылык корсеткіштерді талдау өндірістік 
мэліметтермен өзара байланыста жүргізіледі. Мұнын озі кэражаттарды тольтк 
жүмылдырудың себешерін ашуға, оларды пайдалапудың тиімділігі дэрежесін 
аныкгауга, ішкішаруашылыкшқ резервтерді табута мүмкшдік береді.

Екінші кезеңде әлеумсттік жэне экономикалык даму жоспарлары мсн бағ- 
дарлзмаларының көрсеткіштері негізінде кірістер меи иіыгыстардың гшқтыльі 
түрлеріиің есеп-цисаптары жасалады.

Үшінші кезеңде царжыландырудың дара жоспармндагы тапсырмалардың 
жзпе кірістердіц Гшптары үйлестіріліп, теңестіріледі. Егер карастырылган ша- 
ралар мен жоспарлы тапшрмалар ақшалай рссурсіармен сэйкес колмеген жаг- 
дайда табыстар мен корланымдарды кобеіітудің коздері іздестіріледі, оларды 
аса тиімді пайдаланудың жолдары анықталады, ал кейбір жағдаида шығындар- 
дыи жекс түрлерін тікелей кыскарту карастырылады.

4.2. Қаржы жоспарларының жүйесі

Каржылық жоспарлаудың негізгі қүжаты болып келетін қар- 
жы жоспары шаруашылық жүргізуші субъектілердің, салалар- 
дың, өңірлердің жэне мемлекеггің ақшалай табыстары (кірісте- 
рі) мен қорланымдарын кұру жэне пайдалану көрсеткіштерінің 
озара байланысты жүйесі болып табылады. Қаржы жоспары ұлт- 
тык шаруашылык субъектілерінің кдржыльтқ ресурстарымсн қам- 
тамасыз етілуін көрсетеді.

Басқарудың барлык деңгейлерінде жасалынатын саны көп 
қаржы жоспарларын бір жүйеге келтіру үшін оларды көптеген 
белгілер бойынша сыныптаған орынды. Ну:і белгілер бойынша 
олар негізгі екі топқа бөлінеді: жиынтық жэне бастапқы каржы 
жоспарлары.

Бастапқы қаржы жоспарларының саны жиынтык каржы 
жоспарларына Караганда едәуір коп жэне нысаны мен мазмұны 
эр түрлі. Бүл- толып жатқан, өзінін қызметі, үйымдастыру т.ұргта- 
ты, басқару әдістері мен каржыландырылуы эр алуан шаруашы- 
лық жүргізуші субъектілердіц, ведомстволардың қаржы жоспар
лары: материалдық өндіріс сферасының шаруашылык жүргізуші 
субт>ектілерініңкаржыжоспарлары;материалдықемессфераның 
коммерциялык, жэне коммерциялық емес ұйымдарынын жо
спарлары, бюджетпк қаражаттар есебінен шығыстары түгелдей 
немесе негізгі бвлігінде қаржыландырылатыи мемлекеттік ме
кемелер меи ұйымдарды қаржыландырудың дара жоспарлары.
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Материаідық өндіріс сферасында кәсіпорында басқарушылық міндеттерді 
шешу кезіңце стратегиялык, ағымдағы жэне оперативтік жоспарлау жүзеге асы
рылады. Жоспарлар тәіггіштеудің әр турлі деңгеилерінде әзірленеді.

Стратегиялык, царжы жоспары үлгаймалы удайы өндірістің аса 
маңызды көрсеткіштерін, үйлесімдсрін (пропорцияларын) және каркындарын 
айқындайды. Ол нысаналы нұсқамаларды, инвестициялар стратегиясын және 
болжалды қорлаиымдарды іске асырудың басты нысаны болып табылады. 
Каржылык стратегия ұйымды акша каражаггармен камтамасыз етуге, оның 
ж^мыс тиімділігін арттыруға бағытталған.

Агымдагы қаржы жоспары перспективалық жоспар негізінде эзірленеді. 
Келесі жылга ариалган кәсІпорыішын агымдагы жоспарлауы тоқсандар бой
ынша болініп жүзеге асырылады. Өткен кезеңнің каржылык жай-күйін тал
дау жэне осы кезеңге арналған кабылдангап каржылык стратегия (кредит 
алу, акционерлік капиталды көбсйту, өнім өндіруді көбейту, азайту жэііе т.б.) 
негізіндс калыптастырылған ұсыныстар ескеріле отырып, жоспардағы барлык 
корсеткіштер нақтыланады.

Агымдагы жоспарлау кезінде әдетте кірістср мен түсімдердін жоспары, 
шығыстар мен ауцарымдар жоспары, үйымньщ бюджетпен (жоғарғы орган- 
дармсн) озара карым-қатыиастарының жоспары, кредит жоспары әзірленеді. 
Агымдагы жоспарлау үдерісінде жұмсалымдардыд немесе алымдардыц орбір 
турі каржылавдыру коздерімен үйлестіріледі. Б р  үшін каржы жоспарына тек- 
серу (шахматтык) кестесі жасалады.

Жоспарлау кезінде кірістер мен шыгыстардын балансыи камтамасыз еткеи 
дүрыс. Тепе-тецсіздікті реттеу үшін, егер шыгыстар кірістерден коп болса, кре- 
дитгер (қарыздар) алады.

Оперативтік жоспарлау төлемдік күнтізбені жасау мен пайдалануда бола
ды. Төдемдік кунтізбе -  бүл ұйымнын оперативтік каржы айналымы (акшалай 
каражаггардың түсуі мен пайдалаиылуы) егжей-тегжейлі көрсетілетігі 
каржылык кұжат.

Толемдік күнтізбе талданылатын кезендегі каражаггардың жұмсалымын 
бакылау үшін пайдаланылады.

Қаржы жоспарыыыц негізгі иысаны -  кірістермен гиыгыстардың балансы, 
оны жасау кірістер мсн каражатгар түсімдері. шыгыстар мен қаражатгардыц ау- 
дарымдары. бюджетке төленетін төлемдер. белгілі бір жагдайларда кызметгіц 
(кызметгіц басымдық түрлері мен бюджеттік мекемелер үшін) бюджеттен 
болінетін қаржы бойынша есеп айырысулардың кешенін орындауцы болжайды.

Каражаттарыныц айналымы үлкен емес шаруашылык жүргізуші субъскті- 
лер екі болшиеи: кірістер меп іиыгыстардан түратын қаржы жоспарларыи жа
сайды.

Каржылаидырудыц дара жоспарларыида жоспарда карастырылғап сандық 
керсеткіштер (мысалы, оқушылар шнтигенті, персоналдыд штатгык саны) 
жоне белгіленген нормалар бойынша есептелген шыгындардың эрбір багыты 
бойыиша каржыландырудағы кажетгілік корсетіледі. Жекелеген ұмымдар мен 
мекемелердің каржыландырудың жеке жоспарларын (сметаларын) жинакгау жо
лымен министрліктердің, ведомстволардың, баскарудың жергілікті органдары 
болімдеріиің қаржыландырудың жиынтық жоспарлары қалыптастырылады. 
Қаржыландырудыц жнынтык жоспарларыныц жобалары қаржы органдарымен 
келісіліп, мемлекеттііс бюджегсі жасау кезінде есксрілсді.
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Бюджетген каржыландырылатын мемлекеотік мекемедермен ұиымдардын* 
каржы жоспарлары царжылапдырудьщ дара жоспарлары (бррыигы атауы 
сметалары) деп аталады жэне нсгізінен сшардьщ шығындары аныкгалады, ал 
кірістердік косымша кездері болған жағдайда шаруашылык кызмет бонынша 
барлык түсімдер мен шығындарды негіздейтіи кіріс-иіыгыс жоспарлары (сме
талары) жасалынады.

Үжымшарлар, кооперативтік ұйымдар, қоғамдық бірдсстіктср жоне сакгық 
компаниялары ңароісы жоспарларып, мемлекетгік биліктін органдары түрлі 
деңгсйлердегі бюджеттерді жасайды.

Жиыптық царжы жоспарлары жалпымемлекспік каржы ре- 
сурстарыныи қозғалысын негіздейді, мемлекеттің каржы жүйесі 
жүзеге асыратын кайта бөлу үдсрістерін белгілейді.

Нысаны бойынша олар аркашан жиъттыц жоспарлар болып 
табылады, бірақ бүл оның жалғыз гана белгхсі емес. Сонымен 
бірге минігстрлііпсрдіц, ведомстволардьщ қаржы жоспарлары- 
ның да кұрамалық сипаты болады, бірақ олар каржылық ресурс- 
тардың козғалысын тек нактылы саланың, ведомствоның шегін- 
де ғана жобалайтьшдықтан, олар бастапқы жоспарларға жатады. 
Жиыіпық қаржы жоспарлары ең алдымен озінің мазмұнымен, 
ресурстардың обьектісімен жэне сферасымен, жоспарлау әдісте- 
рімен және арналымымен ерекшеленеді.

Қазіргі кезде жиынтық каржы жоспарлары жалпымемлекет- 
тік, салалык, аумақтық жоспарларды кірікгірсді. Мыналар жал- 
пьшемпекеттік болып табылады: мемлекеттік бюджет, респуб
ликалык бюджет (14 тарауды қараңыз).

Дүние жүзікің барлык елдерінде оперативтік қаржы жоспары 
мемлекеттік бюджет болып табылады. Оны жасаудын керсктігі 
мемлекетпң ақшалай ресурстарының көздері мен ауқымын анық- 
таудың жэне жалпы мемлекетгік кажетгіліктерді қанағатгандыру 
үшін оларды ұтымды бөлудін кажетгігінен туындайды.

Мемлекетгік бюджет қаржы жоспарлары мен болжамдарының 
жүйесінде бастысы болып келеді, өйткені олардың қалыптасуы мен 
орындалуына ол белсенді ыкпал етеді, мемлекеттің түрлі шару
ашылык жүргізуші субъектілерімен жэне халыкпен езара катынас- 
тарын айкыңдай отырып, оларды үйлестіреді. Бюджет белгіленетін 
жалпымемлекетгік экономикалык жэне әлеуметтік бағдарламалар- 
ды орындауда, демек, мемлекетгің функдияларын, оның ішкі жэне 
сыртқы саясатын жузеге асыруда маңызды рол аткарады.

Өкдірістік емес сфера қьпметініц коммерцняш қ емес түрлерініц үйымдары 
мен мекемелсрі кір.стсрініц, әдеттегідей, меншісті кадері болмайды, олар б іодж сп и . 
каржыландырыладьі.
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Бюджет баланс нысынында жасалады, онда ағымдағы кезең- 
ге арналған елдің, оның аумактарының экономикалық жэне элеу- 
меттік бағдарламасына сэйкес бүкіл кірістері мен шығыстары 
жоспарланады. Сонымен бірге түсім көздерінің толық жиналу- 
ына, бюджеттік қаражаттардың ұтымды бөлінуіне жэне бюджет- 
тің тапшылықсыз теңдестірілуіне баса назар аударылады.

Шаруашылық жүргізудіц социалистік жүиесі мен қаржы жүйесінің барлық 
буындарын мемлекеттендірудің жоғары дэрежесі жагдайыпда мемлекеггік сак- 
тандырудың жиынтық каржы жоспары мен әлеуметтік сактандырудың бюдже
та сияқты орталыктаігдырылған каржы жоспарлары да жасалды. Мемлекеттік 
сақтстдырудың жиынтмқ қаржы жоспары бұл ұйымның барлык ақшалай 
түсімдері мен тиісінше стихішлық апаггарды ескертумен жэне онын зардапта- 
рын жоюмеп байланысты ұйгарылган шығындарды анықтайтын. Мемпекеттік 
әлеуметтік саңтандьірудың бюджеті (тугелдей КСРО-кың мемлекеттік бюд* 
жетіне кіріктірілетін) әлеумсггік сактандыру қаражаттарын жасау мен бөлуді 
жоспарлайтын. Ол кэсіподақ ұйьшдарының барлык ақшалай ресурстарын, кәсі- 
подақтардың, рсспубликалык және облыстык кецестсрінің бюджсттеріл, халык- 
тың элеуметтік қажеггерін, ВЦСПС-тің орталықтандырылган каражаттарын 
біріктірді.

Кей жылдары букіл ұлтгык шаруашылыкгын, жеке республикалардың 
ж ііы н т ы қ  қаржы жоспарлары да жасалды. Оларда бюджет ресурстарынан, мем- 
лекеттік сақтаіідырудыц қаражатгарынан басқа мемлекеттік кәсіпорындардыц 
қаражаттары есепке алынды.

Дамыган рыноктық экономіікасы бар елдерде бюджеттен басқа жалпымем- 
лекетгік багдарламаларды қаржымен камтамасыз сту, сондай-ақ барлык бюд
жеттен тыс корлардыц бюджеттері түрінде баска да орталықтаидырылган каржы 
жоспарлары жасалады. Жұртка мәлім, көгггегсн елдерде әлеуметгік, табиғатты 
қоргау сипатындагы нсмесе баска арналымдардың маңызды шараларын қар- 
жылаіідырудың арнаулы коздсрі ретінде қалыптастырылады. Бюджеттен тыс 
ңорлар, әдеттегідей, жалттымемлскеттік каржы жүйесінің дербсс буыньт болып 
табылады, айрықша көздер есебінен құрылады жэне өзінің ресурстарын функ- 
циялык міпдеттерді орындауга жұмсаады. Сондықтан олардыя каржы жоспар
лары агымдағы жылға түсетін барлық түсімдер мен шығьпщарды аныктаитын 
құндық баланстар болып келеді.

Салальщ (ведомстволың) қаржы жоспарларыныц жүиесі ма- 
териалдық өндіріс салалары министрліктерінің (ведомстволары- 
ның) кірістері мен іиыгыстарыпың балансын, өндірістік емес 
салалар министрлікгерін (ведомстволарын) қаржыландырудың 
қүрама дара э/соспарларын (сметаларъш), қоғамдық ұйымдар- 
дың царжы окоспарпарын кіріктіреді.

Аумақтық каржы жоспарларына мыналар жатады: жергілікті 
бюджеттер, тиісті аумақтағы қоғамдык ұйымдардың жэне т.б. 
жоспарлары.
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Каржы жоспарларынын барлык түрлері озара байланысты: 
мэселен, салалық жоспарлар ведомствоға карасты үйымдардын 
жоспарларын біріктіреді; аумақтық, эдетгегідей, жалпьшемле- 
кеттік немесе салалык жоспарлардың болігі болып келеді.

Мезгіліпе қарай каржылық жоспарлау жылдык, орта мерзімді 
(уиі жшдьщ, бес жылдыц) жэне перспекпшвалық болып бөліне- 
ді. Қазіргі ксздс жоспарлардың жоғарыда аталған бардық түрлері 
бір жэне бесжылдық мерзімге жасалынады.

Экономика тендестігінін бұзылуына, шаруашылык органда- 
рынын іс-кимыл ету факторларының екі ұштылығына (неғайбіл- 
дігіне) байланысты бес жылдык жэне перспективалык жоспарлау 
рыноктык ортада кдтаң шектелінген. Үш жылыдык мерзімге Үкі- 
меттің фискалдық саясатын эзірлеген кезде мемлекеттік бюджет- 
тің кірістері мен шығыстарының негізгі көрсеткіштері бойынша 
есеп-кисаптар жүргізілуі тиіс.

4.3, Қаржылық керсеткіштер

Басқаруда жэне шаруашылык-қаржылық қызметгі жоспар- 
лауда қаржыльщ кврсеткіштер -  шаруашылык жүргізуші суб- 
ъектілердін, салалардың жэне жалпы ұлттык шаруашылықтың 
ақшаяай табыстары мен корланымдарын жасаумен жэне пай- 
даланумен байланысты кызметтің түрлі жақтарын сипаггайт- 
ын жоспардың, есептің немесе есеп-қисаптын мәліметтері 
пайдалынылады. Олар абсопюттік жэне сапыстырмалы мөл- 
шерлерде түлғаланады. Қаржылық көрсеткіштер сан жэне сапа 
түрінде белгілі бір каржылық-экономикалык категорияны, қо- 
салқы категорияны, каржылык катынастардың элементін бей- 
нелейді.

Кэсіпорыіщар мен ұйымдар деңгейінде мыналар аса маңызды қаржылық- 
жоиомиігаіық керсеткіштср болып табылады;

онімді (жұмысгы иемссе қызметті) еткізуден түсетін табыс; бүл көрсеткіш 
ақшалай каражатгардың ауқымын жоне нысаңалы арналым корлары бойыцша 
оларды одан ары бөлу жэне пайдалану мүмкіндігін алдын ала аныктайды;

шығындардыц керсеткіштері (откізілген онімнін езіндік кұиы,жалпы шы- 
гындардагы шысындардың жекелегаі элементгеріиің үлес салмағы, кезен шы- 
гысы);

жалпытабыс;
таза табыс (немссс зияіі);
табыстылыктың (рентабелділіктің) деңгеііі;
аморгсюациялық аударым дардыц молшері; ’
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өндірістік жэне әлеуметгік дамудын шаруашылык есеп қорларының (қорлағгу, 
түтыну, резервтік, валюталық, жөндеу иемесе соларга ұқсас қорлардыц) көлемі;

жабдыктаушылармен, тұгынушылармен, банкпен, бюджетпен,баска ұйымдар- 
мен есеп айырысудын жай-күйінін көрсеткіштері (кредиторлық және дебиторлык 
берешектер, міндеттемелердіц колемі, бюджет бойынша берешекгер жэне т.б.); 

акционерлік капиталдың көлемі жэне дивидендтердің мөлшері; 
жалгерлік акы мөлшері;
иегізгі жэне айналым каражаттарын пайдаланудыц көрсеткіштері (кор 

кайтарымы,өнімкің қор снымдылығы,айналым каражаттары айналымдылыгы- 
ның коэффициенті , айналымның ұзактығы , айналым каражаттарыиың айна- 
лымдылығьш жеделдету көрсеткіші);

айналым қаражатгарының көлемі,сакталымдылыгы жзне оларды жасау көз- 
дері;

айналым қаражаттарына кажетгілік пен олардың болуының арасындагы 
сәйкестік;

кэсіпорынның каражаттары өтімділІгінің корсеткіштері.
Бірқатар көрсеткіштер (мүліктің қалдық және багалау қүны, жекешелендіру 

қорын жасау меи пайдалану корсеткіштері және басқалары) кэсіпорындардың 
мүлкін жекешелендіру кезінде колданылады.

Қаржылык жұмыста сонымен бірге жалпыэкономнкалық корсеткіштер пай- 
далаііылады:

шығарылған өнімнің бір акшалай бірлігіне жұмсалынган шығындар (онім- 
нің 1 теңгесіис);

онімнің өзіидік кұнын, кезең шығыстарын төмендету, саудада айналыс шы- 
ғындарын кысқарту;

күрделі жұмсалымдар (инвестициялар) көлемі; 
қүрылыста ішкі ресурстарды жүмылдыру.
Салык салуда мынадай айрыкшалықты көрсеткіштер колданылады: 
жиынтық жылдык табыс, оған салык толсушілер алуга (алынған), озара есеп 

айырысу ретінде үшінші түлғаға немесе тура жэне жанама шығыстарды отеуге 
бағытталған ақшалай немесе баска каражаттар (женелтілген онім, орьшдалган 
жұмыстар, көрсетілген кызметтер жэне баска операциялар) кіріктіріледі;

жиынтық жылдык табыс пен салық закпамасымен көзделген шегерімдер 
арасындагы айырма ретінде есептелетін салык салынатын табыс;

косылған кұн салығы, акциздерді өндіріп алу кезіндегі салык салынатын 
айналым мен салық салынатын импорт, бірсыпыра басқа корсеткіштер («Са- 
лыкгар және салық жүйесі» тарауын караңыз).

Аталған каржылык - экономикалык корсеткіштердің көбісі жогаргы уйым- 
дар, мипистрліктер, ведамстволар деңгейіиде жалпы сала кэсіпорындарыныц 
тобы бойынша жұмыс нэтижелерін снпаттау үшіи пайдаланылады. Бұлармен 
бірге б^л фіымдарда тек осы саллны сиштгайтын баска айрыкдіалықты кор- 
сеткіштер пайдаланылуы мүмкін, кұрылыста -  сметалык күн жэне күрылыстын 
озіндік кұиы, аяқталмаған кұрылыс көлемі; делдалдык (жабдыктау жэне өткізу) 
ұйымдардың, сауданың айналыс шыгындары жэне баскалары.

МемлекеттІк ұйымдар мен мекемелерде жалпы жэне жеке элементтер (са- 
наттар, сыныптар, косалкы сыиыптар, өзгешеліктер) бойынша шығыстардыц 
корсеткіштсрі колданылады. (9.3 параграфты караныз).

Жиынтық қаржы корсеткіштеріие бюджеттІц кірістері мен шығыстары- 
кың» сондай-ак олардың жекелеген күрамдас боліктерініц көрсеткіштері мен
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олардын, үлес салмакгары; бюджеггер тапшылыктарыныи сомалары; мекшекет- 
тік бюджет кірістерінің, шьныстарынын, тапшылығының (профицитшщ) ішкі
жалпы (үлтгык) онімге катынасы (пайызбен) және баскалары жатады.

Үлттық шаруашылыц деңгейіндегі қаржыльтқ көрсеткіштер 
мемлекетгің каржылык ресурстарының ауқымы мен құрыльт- 
мын, мемлекетгік бюджет жэне баска қаржы жоспарлары арқылы 
олардың белінуІн, ұлттық шаруашылыкгың турлі салаларының 
рентабелділігін жэне бюджетке жүмылдырылатын табысттлц үле- 
сін сипатгайды. Мемлекеттің қаржылық ресурстарын қалыптас- 
тырудың тиімділігін жалпылама бағалауды қаржылык ресурстар 
ауқымының жалпы ұлттық өнімге қатътнасын сипаттайтын көр- 
сеткіштер атқарады.

Қаржылық корсеткіштерді ессптеу кезІнде пормалар мен нормативтер пай- 
даланылады, олар қаржы жоспарларыи, болжамдарын, бағдарламаларын ғылы- 
ми негіздеуге зрналған.

Нормалар мен нормативтер салыстырмалы нсмесе абсолюттік шамаларда 
(лайыздарда, коэффициенттерде, өнімді влшеудің натуралды бірліктерінде, уа- 
кытта, акша олшемінде) тұлгаланады.

Каржылык жоспарлауда каржылык ресурстарды жасаудыц, бөлудіц және 
пайдаланудын, ец томенгі, ортаіиа жэпе ең э/согаргы шекті нормалары меп 
нормативтері колданылады. Жиынтак каржылык, жоспарлауда көбіиесе орта- 
tua нормалар мен нормативтер^ нактылы шаруашылық органдарының каржы
лык корсеткіиітерін жоспарлағанда -  жеке-дара нормалар мен нормативтер 
пайдаланылады.

Каржы нормалары мен норматиатері сондай-ақ бекітілетін жэне ccen-қн- 
саптық болып болінеді. Бекітілетін нормалар мен нормативтер қолданыстағы 
заңнамамен белгілеиеді, есеп-ңисаптықтары ішкі жоспарлауда пайдаланыла
ды. Бекітілетіндерге салык мөлшерлемелері, әдеуметтік кажеттерге, бюджет- 
тен тыс қорларға аударылшыи аударымдардың нормалары, есеп-қисаптықтарға 
аударымдардың нормалары және кәсіпорындар мен ұйымдардың қорлану жэне 
түгыну қорларын, негізгі корларды (капиталдарды) жөндеу қорын жасау нор- 
мативтері және кэсіпорындар мен мекемелердің каржылык кызметін реттейт- 
щ басқалары жатады. Сондай-ак бірыцгай нормалар мсн нормативтер болып 
ажыратылады, мысалы, ар түрді шаруашылық жүргізуші субъекгілер мен сала- 
лар үшін амортизациялық аударымдардың нормалары жәпе сарилапгаи — түрлі 
шаруашылық жүргізуші субъектілерде түрліше болатын айналым каражаттары- 
ның нормалары мен нормативтері.

Көптеген каржылық көрсеткіштер бір мезгілде нормалар, нормативтер не
месе шімиттер бола алады, мысалы, табыстылыктың денгейі, түрлі каржы қор- 
ларының атаулары корсеткіштер де, нормативтер де немесе лимиттер де болып 
табылады. Сөйтіп, қызмсттің каржылык. нәтижелерін жоспарлау мен болжау 
үдерістеріндегі қаржы механнзмініц бұл қозгалмалы элементтерішн тығыз т о - . 
кайласуы, өзара байланысы мсн озара іс-кимылы байкалып отырады.
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4.4 Қаржылык жоспарлауды жетілдірудіц негізгі бағыттары

Ұлттык шаруашылықгағы рьшоюык кдтынастар қдржылық жоспарлауды да- 
мытуды, экономиканы рыноктык рстгеудің әдІстері мен оныц езара іс-әрекетін кү- 
шсйтуді қажет етеді. Рьшоктык катынастар стихиялыктарымен катар өзіне ретгеуші 
бастауцы да ала жүреді: салыктар, аударымдар, бакк кредиті мен пайызы, келісім- 
шартгык міндетгемелер, мемлекеттік тапсырыс, акциялардың бақылау пакеті. Бұл 
жағдайда, сөз жок, каржылык жоспарлау айтарлыкгай элементі болып саналатыи 
экономиканы жоспарлы реттеу де кажетті болып табылады. Рыноктык экономи
каны мсмлекетгік ретгеу бірінші кезектс монополияға қарсы саясатты, салыкгық, 
бюджеттік, баиктік, кедсндік саясатгы жургізумен камтамасыз етіледі.

Шаруашылык жүргізудің рыноктық жүйесінде сонымен бірге индикативтік, 
яғни ұсыпбалы (нұсқамалық) жоспарлау пайдаланылады; ол акпаратгық -үйлес- 
тіруші ролді орындайды жэне каржылык кызмсттің субъекгілеріне экономика
лык реттеушілер аркылы жанама түрде ыкпал етеді. Индикативтік жъспарлау 
рыноктық экономиканы мемлекетгік реттеуде және экономиканың стратегиялық 
^зақ мерзімді багытгарыи аиықтауда маңызды орын алады, мұның үдерісінде 
экономиканы ойдағыдай дамытудың бүкіл шегі аныкталады.

Қазақстанда индикативтік жоспарлау 1993 жылдан бері колданылады. Оны 
жасау барысыида Батые Еуропа жэне Шығыс Азия елдеріиің тәжірибелері нс- 
гізгс алынып кследі. 1996 жылдан бері ағымдагы индикативті (жылдык) жоспар
лау негізінде мемлекеттік бюджетті жасау жұмыстары калыптасты.

Индикативтік жоспарлаудың қазіргі кезеңдсгі басты ерекшелігі зерттеме- 
лік каснеті. Яғни коғамдағы үрдістерге терең жэне жан-жакты сараптама жа
сау аркылы әлеуметтік-экономикалык дамудың нысандары козделінсді, эрі алда 
түрған небір өзекті мэселелер нақтылы белгіленеді. Индикативтік жоспардың 
ажырагысыз бөлігі индикативтік қаржылық жоспарлау болып табылады, бұл 
жоспарлаудың басты максаты -  болжанган дамуды камтамасыз ету үшін каржы 
ресурстарыныц шамаланган ауқымын және олардың бағытын аныкгау.

Индикативтік қаржы жоспарларының мемлекеттік секторда гана міндет- 
ті сипаты, ал меншіктің баска нысандарының секторлары үшін кепілдемелік 
сипаты болады. Сопғыга экономикалык тетіктерді -  реттелетін бағаны, субси- 
дияларды, кредиттерді, салык мөлшерлемелері мен жеңілдіктерін, жедеддетіл- 
ген амортпзацияны жэне баскаларды пайдалану аркылы жетеді. Аса мацызды 
иидикаторларга мыналар жатады: валюта багамы, инфляцняның болжанган 
деңгейі, ¥лттьщ банктің ңайта қаржьиіандыру мөліиерлемелері, алюртиза- 
циялъщ аударымдардың нормалары.

Индикативтік жоспар -  мемлекеттщ әлеуметтік-экономикалык даму саяса- 
тының негізгі бағыттарын, жоспарланатын кезеңге арналган оларды іске асы
ру жоніндегі іс-шараларды, елдіц олеуметік-экономикалык дамуының максатгы 
корсеткіштерін (индикаторларын) және мемлекеттік-экономикалык ретгеуіш- 
тердіц тізбесін камтитын кркат.

Индикативтік жоспарлар орын алып отырған проблемаларды кешеиді түрде 
шешуге жэне стратегиялық мақсатгарға кезец-кезенімен кол жеткізуге бағыт- 
талған, орта мерзімді және ағымдағы перспективаға арналған мемлекеттік олеу- 
меттік-экономикалык саясатты айкындайды.

Индикативтік жоспар ғылыми негізделген турде экономикалык үдерістерді 
бейнелеп көрсетуі жзне экономика мен қаржы дамуыньщ жекелеген параметр-
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псрін баламалы түрде келісіп шешуі, дамудыц ұзақ мерэімді үрдістеріне сәикес 
оларды кажетгі арнаға бағытгауы тиіс. Бүл, біріншіден, эр түрлі жүйелер, көр- 
сеткіштер бойынша (натуралдык-заттай және күқдьіқ тенгерімділік, бағаларды 
тұрактаидыру, кірістер мен шығыстардьщ үйлесімдігі, толем балансыньгң тепе- 
теіщігі және т.б.) экономикалық теле-тендікті сактаудын кажеттігше қатысты. 
Екіншіден, индіікативтік жоспар ұлттық шаруашылықташ кажетті кұрылым- 
дык озгерістерді, соиын ішіндс инвестициялар аркылы да камтамасыз етуі тніс. 
Индикативтік жоспарлау кезінде басымдыктардыц тізбесі экономикалык жэне 
әлеуметтік саясатгың бағыттарына байланысты болады; б^п даму үйлесімсіз- 
діктерін жою, инвестициялык кызмет, өндірісті жаңғырту, өнімнін бәсекеге жа- 
рамдылыгын камтамасыз ету, гылымды дамыту, білім беру, түрғын үй кұрылы- 
сы, әлеумеггік жанғырту жзие баскалары болуы мүмкін.

Индикативтік жоспарлау жергілікті деңгейде де жүзегс асырылады. Бұл жер- 
де сонымен бірге мемлекетгің, аумактын, шаруашылык жүргізуші субъектілер- 
дің (кэсіпкерлер) келісімі мен мүдделерінін кагидаты міндетті.

Рынокгық экономиканың кагидаттарына сәйкес келетін шаруашылык механиз- 
мін енгізу баскаруцыц барлық деңгейлерінде каржылық жоспарлаудың жаңа әдІс- 
терін әзірлеуді кажет стеді. Кэржылык жоспарлаудың мазмүнындаш өзгерістерді 
айкындайтын аса мацызды шарттар ретіііде мыналарды боліп корсетуге болады:

меншікті қаражаттарды пайдалаиуда дсрбестікті кеңейту жэие қаржылық 
- шаруашылык кызметтің нәтижелері үшін шаруатылық органдардын жауап- 
кершілігін арттыру; табысты болудің жаца салыктық кағидатгарын енгізу орта- 
лықтандырылган органдардың бакылауынан ресурстардың едэуір бөлігін шы- 
ғарады;

тауар-акшалай катынастарды пайдалану сферасын кеңейту ондіру және тү- 
тыііу сферасында материалдық өтеуі болатын төлем кабілеті бар сұранымның 
тецгерімділігш қолдаудың әдістерін әзірлеуді талап стеді; жиынтых қаржылық 
жоспарлаудыц негізіне материалдық- заттай жәке каржылык-күндык қүрамы 
бойынша жиынтык экономикалык керсеткіштерді теңгеру здістері койылуы 
тиіс;

аумақгық жоспарлау сферасында биліктің жергілікті органдары мен барлық 
деңгсйлердіц басқару дербестігі күшейіп отыр.

ЖүргЫліп жатқан зкімшілік реформаның іс-шаралары бюджеттік ресур
старды мсмлекеттік баскарудың тиімді жүйесін, нактылы, елшенетін, коғамдық 
мэнді нәтижелерге кол жеткізуде бюджетпк үдерісггіңбарлыкқатысушьіларынын 
түракгы мүдделілігі мен ьінталандырмаларын жасауга багытгалган. Бюджет 
жүйесі нормативті белгіленген кагидатгар мен ережелерді орындау тұрғысынан 
формалды емес, іс жүзінде бірыңгай болуы тиіс.

Нәтижеге багытталган бюджеттендіру әдісін снгізу мемлекет 
шығыстарының тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға, стратегиялык, 
орта мерзімді жоспарларын бюджет жосиарларьшен үйпсстіруді жүргізуге, 
бюджетгің әлеуметпк жэне инвестициялық құрамдас боліетерін күшейту үшін 
каржылык ресурстарды ынталандыруесебінен оларды босгггуға жағдай жасайды. 
Нотижеге бағытталған бюджеттендіру -  бұл мемлекеттік саясат басымдыктары 
мен бюджетпк каражатгарды пайдаланудың кутілетін нәтижелерінің когамдык 
мәнділііік сскере отырып, мемлекеттің мақсатгары, міядеггері жәнс функцня- 
лары бойынша бюджеггік ресурстарды бөлуді камтамасыз ететін бюджетгі жо
спарлау, аткару және оның аткарылуын бакылау әдісі.
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Б^л эдіс шығындар мен иэтнжелерді өлшемдеуге, бюджеттік каражаттарды 
жұмсаудың неғүрлым тиімді жолдарын таңдауға, жоспарланғап нзтижелерді 
жэне олардыц сапасына жету дэрежесін дер кезінде бағалауга мумкіндік береді.

Бюджеттік үдерісті реформалау қаржылық менеджменттің кағидаттарын 
енгізудің алғы шаргтарын жасайды, яғни экімшілік жолмен баскарылатын 
бағдарламалардын тиімділігі бойынша мемлекетгік органның қызметі туралы 
жоруға мүмкіндік беретін нақтылы мүмкіндіктерге орындалатын функцияларга 
бейімделу бойынша бюджетгік багдарламалар әкімшілерінің өкілетгіктеріи 
кеңейтеді.

Қазақстан Республикасыныц Парламент! өңірлердің қаржылык ресурста- 
рына тиіспей тек республикалық бюджетгі қарайды. Сондыкган озін-озі кар- 
жыландыру кағидатына аумақтарды көшіруде аумақтық каржы жоспарларыньщ 
ролі артады. Барлык деңгейлерде бюджеттІк үдерісті автономдау (дербестеу) 
туралы шешім қызмет нотижелеріне тәуелділікті және тиісті аумакгарға кіріс- 
тсрдің түсуін жоспарлауда облыстар мсн баска аумақтық - әкімшілік кұрылым- 
дардың күқыгын кеңейтуде үлкен кадам болып табылады.

Өндіріс пен каржы рыногы жагдайларында тез ауыспалы рыноктык кон- 
ъюнктураның ыкпалында болатындыкган жоспарлы кезеңдер ұзын сонар бо
луы мүмкін емес. Қаржы жоспарлары өтпелі кезең жагдайларында кебінесе 
болжамдар болып келеді. Осы кезеңге сипатгы болатын өігдіріс динамикасының 
тұрақсыздығы, маркетингтің және шаруашылық байланыстардағы жэне акша
лай катынастардағы баска алдын ала айтуы қнын күбылыстар каржы жоспар- 
ларын эзірлеудіц дүркіндігін 5 жылдан 1 жылға дейін қысқартуға алып барады, 
Токсандық жоспарлар жұмыс жоспарлары бола бастайды; оларға қосымша ре- 
тінде 10-30 күнге арналған оператнвтік каржы жоспарларын да әзірлеу талап 
етіледі.

Каржылык және бюджеттік жоспарлау мемлекетгің бірыңғай қаржылык 
саясатьш жүргізуді қамтамасыз ететін түрақты узац мгрзшді нормативтер 
жүйесінің базасында құрылуы тиіс. Қаржылық катынастарды ретгейтін эконо
микалык нормативтер мыналарды қамтамасыз ету тиіс:

болгіштік қатьшастарда мемлекеттік, ұжымдык жэне жеке мүдделердің оң- 
тайлы үйлесуі;

ақшалай қорланымдар өсуінің интенсивтік факторлары есебінен олардың 
кобеюің ынталандыру;

өндірісті дамыту , әлеуметтік қажеттіліктерді канағаттандыру және ецбек 
үжымдарының тапкан қаражаттары есебінен оларды материалдык котермелеу 
бойынша шығындарды қаржыландыру.

Рынокқа оту кезінде кэсілорын кызметін тиімді басқарудыц шешуші шарты 
ретінде фирманың ігикі қаржы жоспарларының да мәні арта түсті.

Қазіргі кезде көптеген фирмалар, акционерлІк коғамдар жэне баска кәсіпо- 
рындар қаржылык жоспарлауда да жалпы дүниежүзілік стандарттарға көше 
бастады. Әңгіме барлық белгІленетін шараларды қаржымен қамтамасыз етуде 
маңызды орын алатын бизнес-жоспар жасау туралы болып отьтр. Осы максатпен 
каржы жоспары және каржыландырудың стратегиясы жасалынады.

Кәсіпкерлік буындар озінің шаруашылык-коммсрциялык кызметінде биз
нес- жоспарлар деп аталатынды басшылыкка алады. Бизнес-жоспар -  бу.л кәсіп- 
керлік қызметтіц техникалық-экономикапық негізіне сайма-сай келетін күжат. 
Ол мемлекеттік кәсіпоршідардың экономикалык жзне әлеуметпк дамуыныц



жоспарларына карағанда катынастардың барлык жақтарын анағұрлым толык 
қамтиды. Бизнес-жоспар онімнің немесе кызметтің ерекшеліктерін, олардын 
бәсекеге жарамды лы ш н, откізу рыногын (рынок болжамын) бағалауды, марке
тинг стратегиясын, ондірістік, ұйымдық және заіщық жоспарларды, тәуекел мен 
бағалауды жэне сактандыруды сипаггайтын бөлімдерді кіріктіреді.

Аса маңызды к¥рамды бөлігі ретінде каржы жоспары бнзнес- жоспарлардың 
баска боліктерІнін материалдары мен корсеткіштерін корытындылайды және 
оларды құндык түлгаланымда көрсетеді. Бұл жерде бірнеше қүжаттар әзірле- 
неді:

откііу көлемдерінін, болжамы;
акшалай табыстар мен түсімдердің балансы;
табыстар мен шыгындардьщ кестссі;
косіпорып активтері мен пассивтерінің жиынтық балансы;
залалсыздыкқа жетудіц графигі.
Дербес бөлім каржыландыру стратегиясын жэне инвесторларга шарттасыл- 

ган колемдерде және уақыттарда қаражатгардың кайтарылымын көрсетсді.
Сөйтіп, рынокшқортада каржылық жоспарлау анағүрлым жогары сапалык 

деңгейде жүзсге асырылады жэне ғылыми эдістерді, қазіргі замангы техника- 
лык қүралдарды және берік ақпараттык базаны пайдалана отьтрып б^л удерісті 
жүргізуге мүмкіндік беретін жаца нысандармен жэне эдістермен молаяды.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЬІ

t . Кдржылық жоспарлаудың кажетгігі мен арналымы неде?
2. Қаржылық жоспарлаудың мівдетгері мен мақсаттары кандай?
3. Қаржылық жоспарлаудыц каржылық болжаудан қандан айырмашылығы 

бар?
4. Индикатнвтік жоспарлау дегекіміз не?
5. Қаржылық жоспарлаудың кагидаттарын снпатгандар.
6. Қазіргі кезде каржылык жоспарлауда қандай эдістер қолданылады?
7. Қаржылық жоспарлауды жасау қандай кезеқдерден тұрады?

^ 8. Қаржы жоспарларының негізгі түрлерін атап шығыңдар жәие олардып әр- 
кайсысына қыскаша сипаттама беріндер.

9. Бизнес-жоспар дегеніміз не жэне ол қаңдай негізгі кестелср мен баланс- 
тарды камтиды?

10. Кэсіпорыидар мсн үйымдар деңгейІндегі негізгі каржылык корсеткіш- 
терді атап шығындар.

11. Кдржылық жоспарлау мен болжауды кандай бағыттарда жетідціру керек?
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5 -  тарау. Қаржылық қатьшастарды 
құқықтық қамтамасыз ету

5.1. Қаржылық күкыктық катынастар ж э ііс  
каржылық-құқықтык нормалар

Қоғамда пайда болатын қаржылық катынастар құқықтық рет- 
теуді қажет етеді. Бүл ретге царжылыц қүқықтың эр түрлі норма- 
лары қолданылады.

Қаржылыц құқық -  бұл қоғам дамуының тиісті кезеніндегі 
мемлекеттің жэне басқа экономикалық субъектілердің міндетге- 
рін жүзеге асыру ушін кажетті ақшалай корларды жасау, бөлу 
жэне пайдалану үдерісіиде пайда болатын каржылық катынастар- 
ды реттейтін заи нормаларының жиынтыш.Ол біртекгі каржы
лык катынастарға жататын жеке бағытгар бойынша: бюджеттік 
цүцыңща, сапьщтъщ цұцьщца, шаруаіишықтъщ цұқықца межеле- 
ніп айырылады; қаржының кең үхыным түрғысында жалпы акша
лай катынастар ретінде баян етілуіне байланысты қаржылық щ- 
қыққа сонымен бірге валюта жэне сацтьщ заңналшсът, банктік 
цүқықты, мемлекеттік креднтті, сіқиш айнапысыл щгқыцтыц 
реттеу сиякхы бвлімдер де кірікгіріледі.

Қаржылык күкықта царжыпыц-қуцыцтық нормалар-щшх,- 
тьщ негізгі бастапқы элементгері, ягни құқык белгілеу органы 
қабылдаған жэне қаржылық катынастардағы мемлекетгік мэж- 
бүрлеу (күштеу) шараларымен камтамасыз етілген қылыктьш 
қатац белгілі бір ережесі пайдаланылады. Сөйтіп, қаржылык-қү- 
кықтык нормалардың имлеративтік (эмірлік, буйрықтык) сипаты 
болады. Қағида бойынша, олардын үзілді-кесілді нысанда көрі- 
нетін талаптары болады жэне оларды беталды өзгерте беруге жол 
берілмейді, қаржылық катынастар катысушыларының қүхыкта- 
ры мен міндеттерінің аукымын дэл анықтайды. Каржнлык-кү- 
қықтық нормалар міндеттеушілік, тиът салуіиылыц және уәкі- 
леттілік (яғни белгілі бір іс-кимылдарды жасауға бағытталған 
қаржылық катынастар катысушыларының бекітуші қуқыктары) 
больш болінеді.

Сөйтіп, базистік болып табылатын каржылык катынастар 
каржылык-күжыктық нормаларды пайдаланған кезде царжыныц 
құцыңтык ңатынастарына жаңғырады (5.1 сызбаны караныз). 
Қаржынын. косалқы категорияларынын, сыныптамасына сэйкес 
каржылық қүқыктык катынастар бюджеттік, салықтық, мемле-
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кеттік-кредиттік, царжыльщ-шарутііыльщтық, сактық, валю- 
талыц-қаржылъщ, есеп-қисапмық, бақылау жэие т.б. болып бө- 
лінеді. Олардын катысушылары субъсктивті заци қүкықгар мен 
міндетгер арқылы өзара байланыста болады, ал байланыстар (кд- 
тынастар) мемлекетгің мәжбүрпеуші күшімен қорғалады.

Нормативтік-құңыцтық ңатынастардан тыс ңаржыльщ қыз- 
мет орындалмайды. Жузеге асуы мсмлекетгін мэжбүрлеуші кү- 
шімен кепілдендіршген тек өзара байланысты заңи күкьтктар мс,[ 
міндеттер кезінде болжанған кірістерді алуды, оларды белгілен- 
ген мақсаттар бойынша бөлу мен пайдалануды мешіекепің жэне 
басқа экономикалык субьектілердің камтамасыз етуі мүмкін. Бұл 
ретге бір органдарға билік өкілеттіктері үлестіріліп берілген, кар
жылык куқықгык катынастардын баска катысушьшарының — кэ- 
сіпорыңдардың, ұйымдардыц, мекемелердің жэне азаматгардың 
орындауы үшін міндетгі к.үсқамалар шығаруға олардыц кұқы бар. 
Нүскамалардың мүндай түрі алғашқылардың бағынышындағы 
мемлекетпк органдарга да бағыщталуы мүмкін. Алайда мемяекет

S.1 сызба, Қаржы мен кдаыктыц взара іс-зрсксті. 
Қаржылык-күкыкгық механнзмнщ калыптасуы

Қаржылық саясат Каржылык құқық

Қаржылық механизм Қүқыктық механизм

Қ О Н—---------

Қаржылық-құқықгық
механизм

Қаржылық-құқыктық 
нормалар

Шаруашылық жүргізуші 
субъеқтіпер ■

Мемлекеттің
қаржылық

қызметі

'-,-і’ж ы л ы қ
'

• ҚАТЫНАСТАР Мемлекет
ҮДАЙЫ 6 НДІГ Г >

Қаржылық-
қкқықгық
актілер
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атьгаан каржылык кұкыкгық катынастарға ене отырып мемлекег- 
тік органдардың змір ету қщыгына гана емес, сонымен бірге олар- 
дың қаржылык катынастарының баска катысушыларының кұкық- 
тарымен байланысты міндеттері де болады. Қаржылық кұкыкіык 
қатынастардың барлык қатысушыларынын кұкыкгары да, сол 
сиякты міндеггері де мемлекеггің қорғауында болады жэне оның 
мәжбүрлеуиіі кугиімен камтамасыз стіледі.

Өкіметтік мәжбүрлеудің, яғни билік органдарынын субъек- 
тивті іс-қимылдарының нысандары мен эдістерінің көмегімен 
обьективті каржылық құқықтык катынастарды шаруашылык 
жүргізудің нақтылы нәтижелеріне жаңғырту қоғамның қаржы- 
льщ тіршілігін реттеудіц цұңықтьщ механчзмі ретінде, ал сан 
алуан қаржылык-кұкықгык нормалар мен актілер оның түгқала- 
ры ретівде корінеді. Сойтіп каржы жэне кұкык нысандары мен 
эдістерінің экономикалык үдерістерге қарэісылық-құқьцтық ық- 
пал етудің бірыңгай мешнизміне қосылуы болады.

Қаржылық қатынастардың бір қатысушыларына тиісті екілет- 
тіктср үлестіріліп берілген баска катысушылар тарапынын окі- 
меттік нүсқамалары қаржылық-құқыңтық реттеудің әдістері 
болып табылады(штеративтік здіс). Қаржылық міндеттемелер- 
дің орындалуы ең алдымен заңды сөзсіз орындаушьшарга негіз- 
делген сенім әдісімен және азаматтар мен лауазымды адамдардың 
саналылығымен қамтамасыз етіледі. Қаржылық міндеттемелерді 
орындамаған шаруашылық органдары мен азаматгарға мәжбүр- 
леу эдісі қолданылады: бюджетке уакытында түспеген төлемдер- 
ді даусыз өндіріп алу жэне қаржы санкцітары.

Санкциялар қаржылық-қукыкгык нормаларды бүзушыларға қол- 
даньиатып жауапкершшік шараларын білдіреді. Олардың ақиіалай 
сітаты бар жэне оларда акшалай қорлар мен каражатгар аркылы 
нормаларды б.үзушыларга мэжбурпеуші ьщпал жасаудың шара- 
лары болады. Санкцияларға өсімдер, айыппрідар, түрақсыздың 
айыбы (твлемі), царжыландыру мен нетепендірудің тоқтатылуы, 
несііепендірудің іиарттарын қатайту, ресурстарды артъщ жұмса- 
ганы үіигн жогарылатылган тарифтер жэне т.б. жатады.

Баска жаганан қаржылык қатынастардың субьекгілеріне 
олардың кұқықтарын экімшілік, сот тәртібімен немесе мемле- 
кеттің билік жүргізуші органдарынын- өкіддікті органдары мен 
жергілікті әкімшілікгердің қызметі үдерісіндс қорғау мүмкіндігі 
кепілдендіріледі; олар өздерінің бақылауындағы қ^рылымдардың 
актілерін занға сэйкес келмеген жағдайда буза алады.
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5.2. Мемлекеттіц каржылык қызметі жзне 
оны зацнамалы жүзеге асырудыц эдістері

Мемлекеттіц қаржылық цызметі оның акшалай қорларын 
жасау, бөлу жэне пайдалану сиякты үш жалпы бағытга іс-эрекет 
ететін толыіт жаткан жэне сан қырлы функцияларында білінеді. 
Бұлардың эрқайсыоындағы ажырашсыз элемент бақыпау функ
циясы болып табылады.

Мемлекеттің каржылық кызметінің сан алуандығы каржы 
жүйесін кұрудың ерекшеліктерімен анықгалады. Мемлекет эр 
түрлі орталықгандырылған жэне орталыкгандырылмаған қор- 
ларға, сондай-ақ меншіктің басқа нысандарының шаруашылық 
жүргізуші субъектілершін ақшалай қаражаттарына озінің ықпа- 
лын жая отырып, бюджетгік ресурстарды, мемлекеттік кэсіпо- 
рындардын каржьшық қаражаттарды жасау, бөлу жэне пайдалану 
жөніндегі функцияларын жүзеге асырады.

Сол немесе өзге функциялардың мазмұнына, рөліне жэне іс- 
эрекетінің ауқымдарына карай қаржылык қызмет мемлекеттік 
билік немесе мемлекеттік басқару (атқарушы- жарлықшы кьіз- 
мет) түрінде жүзеге асырылады. Мемлекеттік биліктің жоғары 
органы-Қазакстан Республикасының Парламент!, мемлекеттік 
биліктің жер-жердегі органдары -  депутаггардың жиналысы -  
мэслихаттар.Атқарушы биліктің басшысы Президент болып та
былады, атқарушы-жарлықшы қызметгі Қазақстан Республика- 
сының Үкіметі, жергілікгі жерлерде -  басшылар (әкімдер) жэне 
жергілікгі экімшіліктердің аппараты жүргізеді.

Мемлекеттің қаржылық кызметі мына факторларға: 
мемлекеттің жұмыс істеуінің накгылы кезеңдеріндегі оның 

міндеттеріне;
каржылық кұқық субьектілершің кызметі негізделген меншік- 

тің нысандарына;
мемлекет кірістерінің көздеріне; 
ақшалай каражаттарды пайдаланудың мақсаттарьгеа; 
мемлекетпң қарамағына түскен қаражатгар мен оларға деген 

кажетпліктердің ара салмағына байланысты әр түрлі эдістермен 
жургізіледі.

Мемлекеттің қаржыльщ цызметініц мынадай эдістері пайда
ланылады:

1. Орталықгандырылған мемлекетпк корларға: мемлекеггік 
бюджетке, бюджестен тыс қорларга, сақгық жэне несие корла-
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рына төленетін міндетті және ерікті төлемдердің әдістері. 
Міндетті төлемдерге салықтар, қаражаггардың аударымдары 
(әлеуметтік мақсаттарға, арнаулы жэне бюджеттен тыс қорларға 
аударылатын аударымдар) жатады.Ерікгі негіздерде жалпы сак- 
тандыру мен өмірді сақтандыру, мемлекетгік карыздар, акшалай- 
загтай лотереялар, банктерге салынатын салымдар жэне депо- 
зиттер бойынша жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттің ақшалай қаражаттарын бөлген кезде мына әдіс- 
терді ажыратады: қаржыландыру -  царажаттарды қайтарусыз 
жәие өтеусіз беру жэне несие беру (несиелендіру) -  кайтарымды- 
лық жэне өтеулілік негіздерде ациіа бөлу.

3. Қаржылық операциялар кезінде акшалай қаражатгармен 
қолма-қол ақшасьіз жэне қолма-қпл ақіиамен есеп айырысу әдіс- 
тері колданылады. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар басы- 
мырак болуы тиіс, ейткені олар ақша айналысыньщ шығынын 
кысқартады, мемлекеттің кэсіпорындармен, басқа шаруашылык 
ұйымдарымсн және ішінара халықпен карым-катынастарында 
пайдаланьшады

Сыртқы экономикалык байланыстарда мемлекет қызметінің 
нысандары мен эдістері түрліше болып келеді (20.2 параграфты 
караңыз).

5.3. Қаржы заннамасы жүйесіндегі 
қаржылық-құкықтық актілер

Қаржьиық кызметті жүзеге асыру кезінде мемлекеттік ор- 
гандар өзінің өкілетгікті шегінде каржылык ресурстарды щ -  
мылдыру, болу жэне пайдалану, оларды жұмсауға бакылау жүр- 
гізу, қаржы жоспарларын жэне мемлекет алдындағы қаржылық 
міндеттемелерді орындау жөніндегі каржылык қатынастарды 
ретгейтін, сонымсн бірге бұл қатынастардыц катысушыларына 
басшылық ететін белгілі бір қаржылъщ - құцыцтыц актілерді қа- 
былдайды.

Қаржылық - құқықтық акпгілер дегеніміз қарастырылған ны
санда кабылданған жэне зандық салдары бар уәкілетті орган- 
дардың олардың кұзырына кіретін каржылык кызметтің мэсе- 
лелсрі жөніндегі шешімдер. Бұл актілер каржылык - кұқыктык 
нормаларды белгілейді, өзгертеді немесе б.үзаді.і немесе накгы- 
лы кұқықтык қатынастардың пайда болуының, токгатылуынын,
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өзгеруінің негізін аткарады. Қаржылық - құқықтыц актілердің 
жиынтыгы қаржы зацнамасыи цұрайды.

Қаржылык кызметтің сол немесе өзге күкыктык нысандарды 
колдапу реггслінетін қатынастардың маңызымсн және мазмұны- 
мен айкындалады-Мәселен заки акт ұзак және тұракгы каржылык 
қатынастарды бейнелеп көрсетеді жэне оны Парламент бекітеді; 
кыска катынастарды, мысалы республикалық бюджет туралы заң- 
ды да елдің әлеуметгік-зкономикалық өмірі үшін мұндай акгініц 
мэнділігіне карай осы орган бскітеді.3а/(гі емес қарзісы нысанда
ры ағымдағы каржылык қызметге іс-эрекет етеді; оларға мыналар 
жатады: царжы жәие салъщ органдарыныц аппаратында кеңес- 
тер өткізу, кэсіпорыпдардың царжы аіужбасына пүсцаульщ беру, 
бюджеттерді депутаттардыц жинапысыныц бекітуіне әзірлеу 
кезіндегі комиссиялардыіі мәжілістеріи өткізу жзие т.т.

Қаржылык-кукықтық актілер заңи негіздер бойынша норма- 
тивтік жане дара, заңнамалык жэне қосалкы, жоспарлы-қаржы- 
лық болып бөлінеді.

Нормативтіктерге біртекті каржылык қатынастардың тобын 
реттейтін акгіпер жатады; бр і акгілерде олардын катысушылары- 
ның жалпы ережелері, яғни кұқыкгык нормалары болады жэне 
әдетге ұзақ уақыт іс-эрекет етеді.Олар кэсіпорындар мен азамат- 
тардың мемлекет алдындағы каржылык міндетгіліктерін, белгі- 
ленген төлемдерді есептеудің тэртібін, төлеушілердің тұрпатты 
белгілерін жэне басқа шарггарын белгілейді.

Дара актілер кұқыктык нормаларды белгілі бір төлеушіге не
месе қаражатгарды алушыға катысты нақтылайды.

Заңиамапьщ актілер -  бұл Парламент шығаратын заңдар мен 
қаулылар, Президенгтің Жарлыктары.

Заңга тәуелді актілер -  бүл заңға негізделген жэне заңды ат- 
қаруга қабылданған актілер: басқарудың салалык жэне жоғарга 
органдарының буйрықтары, Қаржы министрлігі мен Экономика 
және бюджеттік жоспарлау министрлігінін нүсқаулықтары, лауа- 
зымды адамдардың қаисы бір іс-әрекеттерге рүксаг етуі туралы 
қарарлары жэне т.б.

Жоспарлы-царжьілық актілердің калғандарыиан акырмашы- 
лығы сол олар өзара қаржы саласындағы белгілі бір кезеңге ар- 
налған накгылы тапсырмалар болады, яғни олар қаржылык ресу
рстарды жұмылдыру, бөлу жаке пайдалану жөніндегі жоспарлар 
болып табылады; бүған бюджеттердің барльщ турлері, кәсіп- 
орывдар мен үйымдардың ңаржы жоспарлары, бюджеттік кар-
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жылаңдыруда тұратын мемлекеттік мекемелердід шығындарын
царжыландырудыц дара жоспарлары (шыгыстардың сметала- 
ры) жатады.

Қоғамның саяси жонс экономикалык емірін демократиялаидыру, эконо- 
мнкалық реформа шаруашылык кызмеггі мемлекетгік күкықтык реттеуге көз 
қарасты түбегсйлі озгертулерді кажет етеді.Бүл талаптарға экономикалык ре- 
форманың дамуындағы жаңа кезеңці ашуға, өндірістік катьшастарды тубірлі 
езгерту үшін иегіз жасауға шақыратын негіз қалаушы заңнамалык актілер сай 
келеді: меншік туралы, мемлекет иелігінеп алу жэне жекешелендіру туралы, 
жер жэне жер қатынасгары туралы, кэсіпорындар туралы, бюджет жэне салык 
жүйесі туралы, шаруашылык қызмет бостандыш жэне кэсіпкерлікті дамыту 
туралы, сыртқы экономикалык кызметті ұйымдастьтру туралы, баиктер жэне 
банк қызметі туралы, сақтық қызметі туралы, банкроттық туралы, шетелдік 
инвестициялар туралы, азамаггарды зейнетакымен камтамасыз ету туралы 
заңдар. Аталған зандар каржылык катынастарды да коса, коғамдағы элеумет- 
тік -экономикалык катынастарды күқықтык реттеуді жасау үшін база болып 
табылады. Өзінің табиғаты бойынша бұл зандар рыноктык экономиканын жа- 
ңа үлгісіи жасауға, ондіріс тиімділігін үзақ мерзімдегі жэне түрақты фактор- 
лар ретіндегі қаржылык катынастарды дамытуга бағдарланған. Шаруашылык 
емір, экономикалық өзара катынастар, қаржылык кызмет оңірлсрдіч, кәсіпо- 
рындардың, ұнымдардың жэне баска шаруашылык жүргізуші субъектілердін 
нақтылы дербестігіи камтамасыз ететін жаңа заннамалық негізбен реттеліп 
отыруы тиіс.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Қаржылық катынастарды құқықтық реттеу исге қажет?
2. Каржылық-құқықтык нормалар дегенімІз не?
3. Каржылық-қүқықтык механизм калай снпатталады?
4. Қаржыл ы қ-қүқы қтық ретгеу кандай эдістермен жургізіледі?
5. Мемлскеттің каржылык кызметінің мазмұны неде жэне оған қандай фак- 

торлар эсер етеді?
6. Мемлекеттің қаржылық кызметІпің әдістерін атал шыгыңдар және сипат- 

тап бсрііщер.
7. Қаржылык-кұқықгык актілер дегенміз не?
8. Қаржылық-құқықтық актілер қалай сипатталады?
9. Қаржылык қызмегті реттейтін Қазақстаи Республикасының аса наяызды 

заңнамалық актілерін атавдар.
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6-тарау. Қаржылық бақылау

6.1. Қаржылық бақмлаудыц мані, міндеттері 
жэне қағидаттары

Мемлекет пен муниципалдық қүрылымдардың қаржылық 
кызметінің ажырағысыз қүрамды бөлігі қаржылық бакылау бо
лып табылады. Қаржылың бақылау -  қаржы жүйесінің барлық 
буындарының ресурстарын жасау, бөлу жэне оларды пайдала- 
нудың негізділігін тексеруге багытгалған айрыкшалық кызмет 
жэне қаржыны баскарудың функциялық элементтерінің бірі. Ол 
баскарудың қаржылык жоспарлау, қаржыпы оперативті басқару 
сиякты басқа элементтерімен тығыз байланысты және бір мезгіл- 
де жүзеге асырылады.

Қаржылық бақылаудын болуы экономикалық категория ретін- 
дегі каржыға бақьиіау функциясыньің тэн болуымен объективті 
түрде шарттасылған. Бул функция аркылы қаржы болудің қалып- 
тасып отырған үйлесімдері, корлардың ара салмагы, оларды қа- 
лыптастырудыңкөздері, пайдаланылуы туралы ескертіп отырады. 
Қаржының бакылау функциясы материалдық игіліктерді ендіру, 
айырбастау, бөлу жэне түтыну үдерісіне қоғам, ен алдымен мем
лекет тарапынан ықпал жасауға мүмкіндік береді. Бірақ бүл мүм- 
кіндік тек қоғамдық қатынастарда ғана адамдардыц қатысуымен, 
мынадай белгілі бір шарттардың кезінде: бақылаудың айрықша 
органдарын қүрганда; оларды білікті мамандармен толықгырған- 
да; бұл органдардың қүқыктарын регламенттегенде шындыкка 
айналады.

Сөйтіп, бақылау функциясы қаржыны бақылаудың қүралы ре- 
тінде пайдалану үшін объективті жағдай жасайды, ал оны саналы 
түрде қолдану коғамдық өндірісте қаржының іс-эрекет ету бары- 
сында жүзеге асырылады. Егер қаржы экономикалык базистін қа- 
тьтнастарын, яғни өндірістік қатынастардың бір бөлігін білдірсе, 
қаржыны басқару элементтерінің (жоспарлау, есеп жэне таддау- 
мен қатар) бірі ретіндегі қаржылық бакылау кондырмалық катего
рия болып табылады. Практикада каржыньщ бакылау функциясы 
қаржылық бакылау нысанында жүзеге асырылады, бірақ бұл 
үгымдарды бірдей деуге болмайды. Еа^ылау функциясы — каржы
ньщ ішкі касиеті, ал қаржылық бақьиіау қаржыга тэн объективті 
мазмүк ретшдсгі бақылау функциясын практикалық қолдану бо
лып табьшады.
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Ғылыми негізделген қаржылық саясатты, тиімді каржылык 
механизмді капыптастыруға жэрдемдесу қаржылык бакылаудыц 
мщсаты  болып табылады. Қаржылық бақылаудың көмегімен 
қаржы жоспарларының орындалуы, каржылық-шаруашылық 
кызметтің ұйымдастырылуы тексеріледі. Басқа жағынан, каржы
лык бақылаудың нәтижелігі каржылық жоспарлауда, оперативті 
басқаруда пайдаланылады.

Қаржылық бақылаудың өзіндік өзгеиіілігі -  оның ақшапай ны
санда жұзеге асырылатьшдығында.

Қаржылық бақылаудыц объекті каржылык ресурстарды, со- 
ның ішіңде үлтгық шаруашылықгың барлык деңгейлері мен буын- 
дарында табыстар мен қорланымдарды калыптастыру үдерістері, 
акшалай қорларды жасау жэне пайдалану болып табылады.

Алайда қаржылық бақылаудың объекті тек акшалай қаражат- 
тарды ғана тексерумен шектелмейді. Түпкілікті қорытындыда қа- 
зіргі жағдайларда өндіру мен бөлу үдерісі акшалай катьшастармен 
ортактастырылатындықган ол елдін материалдык, еңбек, табиғи 
жэне басқа ресурстарын иайдалапуды бақылауды білдіреді.

Қаржылық бакылаудың іс-әрекетінің сферасы бакылаудың 
баска түрлерімен: әкімиіілік, құқықтық, әлеуметтік, техника- 
лыц, саяси бақылаумен жиі тура келуі мұмкін. Шаруашылык 
ұйымдардың қаржылық жағы шаруашылык кызметпен тыгыз 
байланысты болатындыкган каржылык бакылауды шаруашылык- 
тық бақылаудан бөліп алу қиынға түседі, ал кейде мүмкін бол- 
майды, өйткені каржылык операциялардың кебінде шаруашылық 
кызметтің басқа үдерістері бейнелеп керсегіледі.

Мемлекетгік каржылык бакылауды жүргізу қүпиялылык ре- 
жімді камтамасыз ету ескеріле отырып, тэуелсіздік, объективті- 
лік, анықтық, ашықгық, күзырльшық, жариялылык қагидаттары 
міндетті түрде сақталып жүзеге асырылады.

Тәуепсіздік кағидаты -  мемлекетгік каржылык бақылау орган- 
дарының және олардың жұмысксрлсрінін қызметп жүзеге асыру 
кезінде тәуелсіздігіне пұқсан келтірегін ксз келген араласушы- 
лыққа жол бермеу.

Бақылаудың объеюпившілік қагидаты -  бакылауды Қазакстан 
Республикасы заңнамасына, мемлекеттік каржылык бакылау 
стамдартгарына қатаң сәйкестікпен жүргізу, мүдделер какгығы- 
сын болдырмау.

Анықтық кағидаты -  бакылау нәтижелерін бухгаптерлік, банк- 
тік күжаттармен, бақылау объекгінің өзге к¥жаггаРымен РастаУ-
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Бақылаудың ашьщтыц қағидаты -  бакылау нэтижелерін баян- 
даудың айкындығы, мемлсксттік каржылык бакылау органдары- 
нын Қазақстан Республикасы Президентіне, Үкіметіне, мәсли- 
хаттарға, журтшылыкка есеп берушілігі.

Құзырлылыц кағидаты -  мемлскетгік қаржылык бакылау орган- 
дары жүмьіскерлерінің баилпауды жұзеге асыруы үшін қажеті кә- 
сіби білімдер мен дағдылардың жиыитығы.

Жариялыпьщ қағидаты -  құпиялылық режімді, кызметтік, ком- 
мерцаялық жэне заңмен корғалатын озге кулняны қамтамасыз 
студі ескере отырып, мемлкетгік каржылык бакылау нэтижелерш 
міндетті жариялау.

Мемлекетгік каржылык бакылауға қойылатын бірыңғай талап- 
тар мемлекеттік қаржылық бакылау жүргізу стандарттарымен 
айкындалады. Бұл ставдартгарды Республикалық бюджеттің ат- 
карылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті ішкі бакылау жөнін- 
дегі уэкілетті органмен бірлесе отырып әзірлейді жэне Қазакстан 
Республикасыныц Президент! бекітеді. Мемлекеттік қаржылык 
бақылау стандарттарын мемлекетгік қаржылық бақылау орган- 
дары орындауга мшдетгі.

Қаржылық бақылаудың алдында турған міндетгерге мыналар 
жатады:

шаруашылық жүргізуші субьекгілердің қарамағындағы акша
лай ресурстарды (бюджеттік жэне мсншікгі қаражапарды, банк 
кредиттсрін, бюджеттен тыс қаражатгарды) пайдаланудың дұ- 
рыстығын тексеру;

мемлекет, үйымдар жэне халык алдында каржылық міндетті- 
лікгердің орындалуын тексеру;

каржылык ресурстарды өсірудің, соның ішінде өзіндік құнды 
төмендету жэне онім, кызметтер рентабслділігін арттыру женін- 
де шікіөндірістік резевтерді анықтау;

кэсіпорындарда, уііымдарда жэне мемлекеттік мекемелерде кар
жылык операцияларды, есеп айырысуяарды жасаудың жэне акша
лай каражаттарцы сақгау ережелерін сақгауды материалдық қүнды- 
лықгар мен ақшалай ресурстарды улммды жумсауды тексеру; 

қаржылық тэртіпті бұзуларды жою жэне ескерту.
Қаржылық бақылаудың міндеттерін жузеге асыру нәтижесін- 

де зацдылык жақтарының бірін білдіретін қаржылық тэртіп ны- 
ғаяды.

Қаржылық тзртіп -  бул мсмлскеггік, жергілікті өзін-озі бас- 
кару субъектілерінін, шаруашылык жұргізуші субьекгшердің ақ-
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шалай қорларын жасауцың, бөлудің жэне пайдаланудың белгілен- 
ген ұйғарымдары мен тэртібін айқын сактау. Қаржылық тэртіптің 
талаптары кәсіпорындарға, ұйымдарға, мекемелерге ғана емес, 
соиымен бірге мемлекеттік билік пен жергілІкті өзін-өзі баска
ру органдарына, олардың лауазымды тұлғаларына да таралады. 
Сөйтіп, қаржылық бақылау мемлекеітік және муниципалдык щ- 
рылымдардыц мүдцелерін камтамасыз етеді, сондай-ақ нактылы 
азаматтардың, кәсіпорындардын, ұйымдардың кұкықгары мен 
мүдделерінің сақталуына мұмкіндік туғызады (мысалы, бюджет
ке төленетін төлемдер бойынша жеңілдіктер беру заңнамасының 
сақталуын, салықтарды алудьщ дұрыстығын, бюджеттен бөліне- 
тін қаржының уақтылығын бақылау жэне т.б.).

Қаржылык бакылаудың функщіялары:
1) қаражатгардың жұмсалуын тексеру (шығыстардың сұрал- 

ган сомаларға сәйкестігі жэне мемлекет қаражаттарын пайдала- 
нудың тиімділігі);

2) қаржы жүйесінің барлық буындары бойынша мемлекеттік 
ресурстарға каражаттарды жұмылдырудың уактылығы мен то- 
лымдылығын текссру;

3) есеп жэне есептеме ережелерінің сақгалуын текссру.

Қазақстан аумағында кеңестік дәуірде каржылық бакылау айтарлықтай дэ
режеде дамыды. Түгелден дерлік мемлекетгік меншІк жагдайыида мемлекет 
экоЕюмііка мен қаржылық үдерістерге катаң, жан-жақты бакылау жасауға ын- 
талы болды. Шаруашылык жүргізуші субъеісгінің царжылыц-ишруашшың қыз- 
меті мсмлекеттік баскару оргаодары мен когамдык бакылау оргаіщары (Халық- 
тық бакылау коміггеті) тарапынан (болған) кос бакылауцың карамагында болды.

Басқарудың экімшілік нысанынан рыноктық нысанына Ө7у кезеңінде кар
жылык бакылау айтарлықтай әлсіреді. Халыктық бакылау комитеті жоиылды, 
ведомстволық бакылау іс жүзінде қыскарды, мемлекеттік орган тарапынан бола
тын қаржылық бақылауды жузеге асыру жөніндегі кызмет тарылды.

Алайда рыноктық катынастар жағдайларьшда каржылык бақылаудын рөлі 
мен маңызы артпаса ешкандай кемімейді. Сондыктан каржылык бакылау ша
руашылык өмірдегі барлык келеңсІз көріністерге сенімді тосқауыл болуы тиіс. 
Мемлекет қоғамдық мудделерді,элеуметтік эділеттілжл коргай отырып,каржы- 
ның бақылау функциясыньщ мүмкіндігін реггеуцің күралы рстінде паңдалана 
отырып,үдайы өндіріс, бөлу үдерістеріне араласуы,каржылык бақылаудың ны- 
сандарын,әдістерін жэне оиы үйымдастыруды жетіддіріп отыруы тиіс.

Рынок жағданларында жалпы экономиканын, жеке шаруашылык жүргізуші 
субъектінің каржылык бакыпауды қогам дамуының басқа кезеіщерінен де үлкен 
дэрежеде кажетсінетінін шет елдердін тэжірибесі, республиканың өзііщік тәжі- 
рибеесі көрсетіп отыр.

Мемлекеттін алдында жан-жакты, жүйелі , кешендік бакылауды, соның 
ішінде каржылык бакылауды да ұйымдастыру міндеті туып отыр. Бұл шару-
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ашылық жүргізуші барлык субъектілер мен олардық кдржылык-шаруаиіьшык 
қызметінің барлық жактары каржылык бакулаумен қамтылуы тиіс дегенді біл- 
діреді. Қойылыл отырған міндеггі іске асыру үшін қаржылык бакылау мына ба- 
ғытгарда дамуы тніс:

мемлекетгік бакылауды ньіғайту; 
тәуелсіз аудиторлык бакылауды дамыту;
түрлі бақылаушы органдар мамандарыныңеңбегін компьютерлендіру; 
бакылаудык барлык органдарынын қызметін үйлестіру жэне баскалары.

6.2. Қаржылық бақылаудыц сыныптамасы

Қаржылык бақылауды сыныптау субъектіпердегі айырмаит- 
льіцтарға, баңылау іс-ңішылдарын жүргізудің уацытьиіа, бақы- 
лауды жүргізудің тэсілдеріне (әдістеріне) негізделген. Осы бел- 
гілерге қарай, қаржылық бақг.шау үш бағыт бойынша: түрлері, 
субъектілері, оиы жүзеге асырудыц әдістері бойынша жіктеледі.

Қазақстан Республикасының қазіргі каржылык бақылау жүйесі 
оны жүзеге асыратын субьектілерге қарай (бакылауды жүзеге 
асыратын органдарға немесе ұйымдарға) жалпымемлекеттік, қо- 
гамдык жэне аудиторлық бакылау болып ажыратылады (6.1 сыз- 
баны караңыз).

6.1. сызба. Түрлсрі бойынша каржылык 
бакылауяың сыныпталуы

Қ а р ж ы л ы қ  б а к ы л а у

Ж а л п ы м  ем л е к е т т і к Қ о г а м  дьің
Мемлекеттік Ведомстполык Қоғамдық ұйымдардың: кэсіп- 

одактардыц, партиялардын,жас- 
тардың, бұкаралық қозгалыс- 
тардын, ғылыми-техникалық, 
мәдени-ағартушылық, спорт, 

шығармашылық, ардагерлердің, 
түрлі қорлардыц бақылауы

Сырт- Ішкі 
кы

Ішківедомстволық

П а р л а м е н т т і к
( д е п у т а т т ы к )

б а к ы л а у

А У Д И Т О Р Л Ы Қ  Б А Қ Ы Л А У

Жаяпымемпекеттік қаржылық бақылау мемлекеттік жене ве- 
домстволык бақылау арқылы жүзеге асырылады.
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Мелиіекеттік қаржылық бақылау -  бұзушылықтарды анық- 
тау, жою жэне болғызбау максатында бакылау объектілерінің 
Қазақстан Рсспубликасының бюджет жэне заңнамасын сақіауын 
тексеру жэне талдау жолымен жүзеге асырылатын бакылау.

Мемлекеттік қаржылық бакылау оны жүзеге асыратын ор- 
ганға карай сырткы жэне ішкі мемлскеттік каржылык бақылау, 
бюджеттің тиісті денгешне қарай республикалык жэне жергілікгі 
мемлекеттік баскару деңгейінде жүргізілетін бакылау болып бө- 
лінеді.

Сыртңы бақылау -  Республикапық бюджетгін аткарылуын ба
кылау жөніндегі есеп комитеті, мэслихаттардың тексеру комис- 
сиялары жүзеге асыратын мемлекетгік каржылык бақылау.

Сыртқы бакылауды:
1) республикалык денгейде Республикалык бюджетгің атка

рылуын бакылау жөніндегі есеп комитеті;
2) жергілікті денгейде мәслихаттардың тексеру комиссиялары 

жүзеге асырады.
Ігикі бацылау — ішкі бақылау жоніндегі орталык уэкілетгі ор

ган және оны ішкі бакылау службалары жүзеге асыратын мемле- 
кеттік каржылық бакылау.

Мемлекеттік қаржылык бакылау всдомстволық бағынышты- 
лығы мен меншік нысанына қарамастан бақылаудың кез келген 
объектінс қолданылады. Бақылауцың бұл түрін мемлекетгік би- 
лік пен басқару органдары жүргізеді.

Мемлекеттің қаржылары жүйесінде бакылау салыктык, бюд
ж етах бақылау, сақтык жэне банктік кадағалау, кедендік бакьшау 
жэне т.б. больт ажыратылады.

Салыцтыц бақылау салық заннамасынын аткарылуы, бюд
жетке салықтық жэне баска төлемдердін, жинақтаушы зей- 
нетакы қорларьша міндетті зейнетавдл жарналарының толык 
жэне дер кезінде аударылуын камтамасыз етеді. Салықтык ба- 
кылаумен меншік нысандарына карамастан, барлык шаруашы- 
лық жүргізуші субьекгілер, сондай-ақ табыс табатын азаматгар 
камтылған.

Қаржылық бакылауца бюджеттік бақылаудың зор манызы 
бар, ол ең алдымен мемлекеттік бюджет пен бюджеттен тыс кор- 
ларды кіріктірсді. Бюджеттік бақылауға жергілікті қаржылар мек 
мемлекетке қарасты шаруашылық жүргізуші субьекгілердің кар
жысы бағынышты. Бюджетгік бакылау бюджеттен қаржылана- 
тын мемлекеттік кэсіпорындарда, мекемелерде жэне үйымдарда,
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сондай-ақ мемлекеттік емес сектордың жұмыс жасайтын, қызмет 
көрсететін, шарапар жүргізетін кәсіпорындарында жузеге асыры
лады.

Банктік цадагалау кредиттік ресурстарды қалыптастыру жэ
не олардын қозғалысы барысында, күрделі кұрылыс үдерісінде, 
кәсіпорындардың кассалық тэртіпті сактауын тексеру ксзінде, 
колма-қол акшасыз есеп айырысканда жэне баска жағдайларда 
жүргізіледі. Банктік қадағалаумен, бақылаумен кредиггік-есеп- 
кисадтық катынастарға қатысты барлык шаруашылык субъекті- 
лер қамтылаған.

Сақтаидыру сферасындагы царжыяъщ баңылау, ңадагалау 
сактық қорлары каража-ггарының дер кезінде, толык қалыпта- 
суын, мақсатгы жүмсалуын, сақтық операцияларынын дұрыс 
жұргізілуін, сактандыру туралы заннаманың талаптарын сактық 
катынастарына қатынасушылардың барлығынын орындауын жу
зеге асырады.

Кеден органдары тауарлар мен көлік күралдарын, оларды 
есепке алуды кедендік ресімдеу кезіиде де, сондай-ак кедендік 
тексермеде де күжатгар мен мэліметтсрді текссру нысанында ке
де/ідік бақылауды жүргізеді; олардың тауарлар мен келік кұрал- 
дарын кеден шекарасы арқылы орналастыратын субъектілердің 
каржылык жэне сыргқы экономикалык кызметін тексеруді белгі- 
леуге немесе жүргізуге қүқы бар.

Мемлекеттік каржылык бақылау абъектілері -  Қазакстан 
Республикасыныц Үкіметі, жсргілікті атқарушы органдар, 
бюджетке түсетін түсімдерді алуға жэне бақылауға жауапты 
мемлекеттік органдар, республикалык жэне жергілікті бюд- 
жеттерден каржыландырылатын мемлекеттік мекемелер, олар- 
дың ведомстволық бағыныштағы ұйымдары, бюджеттік ка- 
ражаттарды алушылар, мемлекеттің гранттарын, активтерін, 
мемлекет кепілдендірген карыздарды пайдаланатын жеке жэне 
заңи түлғалар.

Мемлекетгік каржылык бақылау органдары Республикалык 
бюджетпқ атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті мен іш- 
кі бақылау жөніндегі орталық уэкілетгі орган болып табылады.

Мемлекетгік каржылык бакылау мынадай түрпатіпарза бө- 
лінеді:

1) сәйкестікке бацылау эіссісиу — бақылау объекті қызметінің 
Қазақстан Республикасының бюджетпк жэне өзге заннамасының 
талаптарына сойксстігін бағалау;
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2) царжылыц есептеліені бацылау — бақылау обьектінің кар
жылык есептемені жасауының жэне табыс етуінің анықгығын, 
негізділігін жэне уақтылығын бағалау;

3) тишдііікті бацыпау — сэйкестікке жэне каржылық 
есептемені бақылау негізінде жүргізілетін багалау, мемлекеттік 
органдардың стратегиялык жоспарларында көзделген тура жэне 
түпкі нэтижелерге кол жеткізудіц мемлекетгік жэнс бюджетгік 
багдарламалардың іске асырьшуын, корсетілетін мемлскетгік 
кызметтерді, байлаулы гранттарды, мемлекетгік жэне мемлекет 
кепілдендірген қарыздарды, мемлекет кепілгерліктері мен 
активтерін пайдалануды бағалау, сондай-ақ мемлекетгік орган және 
квазимемлекетгік сектор субъек-гілсрі қызметінің экономиканын, 
әлеуметтік саланың немесе жеке алғанда мемлекеттік басқару 
саласының (сферасыньщ) дамуына тигізстін эсерін кешенді жэне 
обьективті талдау.

Мемлекегтік каржылык бакылауоргандары өкілеттігі шегінде 
бақылаудың темендегідей түрлерін жүзеге асырады:

1) кешендік бацылау -  бақылау обьектшершің накты кезеңдегі 
қызметін барлық мэселелер бойынша тексеру жэне багалау;

2) тацырыптыц бацылау -  бақылау объектінің накты кезеңде- 
гі кызметін жекелеген мэселелер бойынша тексеру жэне багалау;

3) устеме бацылау -  тексеріліп отырған мэселе шеңберінде 
бақылаудың негізгі объектімен әзара катынастар мэселелері 
бойынша ғана жүргізілетін үшінші түлгалардын бақьшау;

4) бірлескен бақылау -  мемлекеттік қаржылық бақылау 
органдары басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп жүргізетін 
бақылауы.

Еарлық окілдікті органдар қаржылык бақьшауды тиісті бюджет 
жобасын жэне оның атқарылуын сессияларда жыл сайын карау 
кезінде жүзеге асырады. Өкілдікті органдардын жоспарлык- 
бюджеттік жэне салалык түрақты комиссиялары маңызды 
бақылаушылык функцияларды орындайды, олар алдын ала, 
сессия басталганга дейін бюджет жобасын жэне оның аткаруы 
туралы есепті карайды.

Үкімет, жсргілікті экімшілік аппараты оларга ведомстволык 
бағыныштагы органдардың, сонық ішінде қаржы-кредит орган- 
дарының да бақылаушылық қызметін багыттап ғана қоймайды, 
сонымен бірге оздері де тікелей каржылық бакылауды жүзеге 
асырады: Үкімет мемлекепік бюджетгі жасауды жэне аткаруды 
бақьшайды, мемлекеттің каржылык саясатын жүзеге асырады.
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Өздерінің К¥ЗыРлаРьша сәйкес бакылаушылык функцияларды 
жергілікті жерлерде аткарушы органдар орындайды.

Ведомстволық қаржыльщ бащылау жекс министрліктің, 
ведомствонын окілдіктері шегінде олардьщ жүйесіне кіре- 
тін шаруашылык жұргізуші субъектілердің каржылык-ша- 
руашылық қызметіне жүргізіяеді. Оның негізгі міндеттеріне 
мыналар жатады: жоспарлы тапсырмалардыц орьшдалуын, 
материалдық жэне қаржылык ресурстардьщ үнемді пайда- 
ланылуын, меншіктін сакталымдығын, бухгалтерлік есептің 
дүрыс койылуын, бақылау - тексеріс жұмысыныц мэн-жайын 
бакылау, қырсыздық, ысырапкорлық жэне нысапсыздык фак- 
тілерін бұлтартпау.

Ведомстволык каржылык бақылау алдын ала, ағымдағы және 
кейінгі бақьшау нысанында жүзеге асырылады. Бакьшаудың не- 
гізгі эдістері каржы жоспарларыньщ жобаларын карау, тексеріс- 
тер мен тексерулер болып табылады, Бакылау объектісі-акшалай 
қаражаттардын орталықгандырылмаған корлары болады.

Ведомстволык бакылау шеңберінде ішкіишруашылықтьщ 
бақылау, яғни нақтылы шаруашылық жүргізуші субъекгілерде 
(фирмаларда, компанияларда, ұиымдар мсн мскемелерде) жүзе- 
ге асырьшатын бақылау жүргізіледі. Бақылау функциялары бұл 
жағдайда қаржылық-шаруашылық қызметтің кажетті шарты ре- 
тіндегі оның күн сайынғы үдерісімен байланысты. Бакылаудың 
бұл түрі өндірістің бастапқы буындарының өндірістік капитал
ды, каржылык ресурстарды тиімді пайдалануға жауаптылығын 
арттыруға жәрдемдеседі, ысыраптарды, каржылык тәртіптің эр 
түрлі бұзылуларын азайтуга бағытталған.

Жургізууақытына қарай қаржылық бакылау: аддын ала бақылау, 
агымдағы жэне кейінгі бакылау болуы мумкін. Бақылауцын мұндай 
нысандары бакылаушы органдардың көбісінің қызметіне тэн.

Алдын ала царжылъщ бақыпау ақшалай корларды жасау, бәлу 
жэне пайдалану жөніндегі операциялар істелінгенге дейін жүр- 
гізіледі, сондықган оның қаржылық тәртіпті бұзуды алдын ала 
ескертуде зор маңызы бар. Бүл жағдайда бекітуге жане орындау- 
ға жататын каржылық кызметгі жүзеге асырудыд негізі болып 
табылатын қүжатгар -  бюджетгердің, қаржы жоспарлары мен 
каржыландырудың дара жоспарларының жобалары, кредитгік 
және кассалык отінімдер жэне т.б. тексеріледі.

Агымдагы қаржылық бақылау қаржы жоспарларының атқа- 
рылу үдерісінде, шаруашылык- каржылық операцияларды жүзеге
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асыру барысында тауар-материалдық кундылыктар мен ақшаны 
жүмсаудың нормалары мен нормативтерінің сақгалуын қадаға- 
лайды, қаражатгарды жіберу шығындарының орындалуына, бу
рый берілген ресурстардың пайдаланылуына сай келуін тексере- 
ді. Сөйтіп, бүл бақылау шаруашылық-қаржылык операциялардың 
жасалу үдерісінде жүзеге асырылады.

Кейінгі (келесі) қаржылыц бақылау -  қаржылық операциялар 
жасалғаннан кейін (бюджетгің кірісі мен шығыс боліктерініц 
орындалуынан кейін, шаруашьшық органдарының акшаны пай- 
даланғаннан кейін жене т.с.с.) жүргізілетін бакылау, ол алдын ала 
бақьшау мен ағымдағы бақылау кезінде анықталмаған бүзушы- 
лықтарды ашуға жетелейді. Бүл жағдайда каржылық тәртіптің 
жай-күйі аныкгалады, оны бүзушылықтар, есксрту жолдары жэ
не оларды жою шаралары айқындалады.

Қаржылық бақылау нысандарының бірі коммерциялық каты
настар сферасына тэн болатын теңгтен бацылау болып табыла
ды. Бұл -  қаржыландыру, несиелендіру, есеп-қисаптар жүйесін 
пайдалану кезінде баға, өзіндік құн, табыс (лайда) жэне басқалар 
сияқты экономикалык категориялар аркылы шаруашылык жүргі- 
зуші субъектілердің каржылык-шаруашылык қызметін бақылау. 
Теңгемен бақылау кэсіпорындар жүмысьшың сапасьш анықгау- 
ға жэне оган экономикалык түрғыдан ыкпал етуге мүмкіндік жа
сайды. Мысалы, кәсіпорынның табысын, оның көлемін, алу (не
месе алмау себептерін) коздерін талдау кәсіпорын жүмысынын 
нэтижелерін айқындайды. Банкген алынған кредиттің уақгылы 
қайтарылмауы кэсіпорынның каржьшық жағдайының нашарла- 
ғанын кабылдайды

6.3. Аудиторлық бакылау (аудит)

Рыноктық қатынастардың калыптасуы жағдайында қаржылык 
бақылауды жетілдірудің аса маңызды бағыттарынын бірі ауди- 
торлық каржылық бақылауды дамыту болып табылады, бүл мем- 
лекеггік емес шаруашылык органдар санының көбеюімен жэне 
тиісінше каржы, бакылау, есеп санында кызметгін can алуан түр- 
лерінің өсуімен байланысты болып отыр.

Аудиторпъщ бақылау (аудит) -  бүл кэсіпкерлік кызмет түр- 
лерінің бірі — тэуелсіз аудиторлық ү.йым мен кэсіпорын, компа
ния, банк, сакгык компаниясы иесінің (меншіктенушініц) жаса- 
сқан келісімшарт (контракт) негізінде қаржылык-шаруашылық
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кызметініц жай-күйін тексеру. Оны біліктілік комиссиясы ат- 
тестаттаған «аудитор біліктілігінің берілуі» туралы куалік ал- 
ған жеке тұлга да, сондай-ак акционерлік коғамды, өндірістік 
кооператив пен мемлекетгік кәсіпорынды коспағанда, аудитор- 
лык кызмеггі жүзеге асыру үшін кез келген үйымдық- қүкықтық 
нысанда кұрылган коммерциялық аудиторлық ұйым да жүргізс 
алады.

Аудитгің экономикалық мәні кэсіпорындардын, компаниялар- 
дың, фирмалардың сан алуан -үйымды қ-кұқы кты к, нысандарынык 
іс-эрекеті кезінде меншік күкыгы мен оны билеу кұкығын бө- 
луде болады. Сондықтан фирманың жай-күйі туралы обьективті , 
ақпарат беретін тәуелсіз үйымдар мсншігінің тұракты монито- 
рингінің кажеті пайда болды. Операцияларды жүзеге асыру ке- 
зінде өтімділік, кредитгік, валюталык жэне баска тэуекелдердін 
ықтималдығы жоғары болып келетін акционерлік капиталдың 
жүмыс істеуі кезінде, банк сферасында, сенімгерлік корларда жэ
не рынокгык ортада қүн козғаяысынын баска нысавдарында өте 
кекейкесті қажеттік.

Аудиторлық тексерулердіи нэтижелерін пайдаланушылар
— шаруашылык жүргізуші субъекгі қызметінің қорытындыла- 
рына мүдделі тұягапар: мемлекеттік салық жэне озге уэкілетіі 
органдар, щаруашылық субъекіінің мсншіктенушілері, креди- 
торлар,инвесторлар жэне мұндай акпарат алуға қолданыстағы 
заннамаларга сайкес қүқығы бар басқа түлғалар.

Аудиторяық бақыяаудын (аудитгін) нсгізгі максаты -  шаруа
шылык жүргізуші субъекіілердіц каржылық-шаруашылық кыз- 
метінің жай-күйін тексеру, бухгалтерлік қаржылық есебінің дұ- 
рыстығьш бслгілсу, олардың акпаратгық жүйелерінін сенімділігін 
бағалау. Аудиторяық жұмыста талдамалық және сараптамалык 
болжам қызметіне үлкен мэн беріледі, ол тапсырыс берушілерге 
өздерінің іскерлік саясатынын тиімді стратегиясы мен тактика- 
сын жасауға мүмкіндік береді.

Бүгіиде тэуелсіз қаржылык бакылау аудиторлық институт ны- 
санында дамып, рыноктық экономиканың ажырағысыз болігі бо
лып отыр.

Қазақстан Рсспубликасында «Аудиторлық қызмет туралы» заң 
жүмыс істейді, ол аудиторлык қызметті жүзеге асыру үдерісін- 
дс мемлекетпк органдар, зацл жэне жеке тулгллар, аудиторлар, 
аудиторлық ұйымдар жэне кэсіпқой аудиторлык үйымдар ара- 
сында туындайтын катынастарды реттейді.
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Аудиторлыц қызмет-бул қаржылық есеіггеме мен баска ақпарат 
ауцитін жургізу жэне қызмст бейіні бойынша өзге қызмеггер ұсыну 
жөніндегі кэсілкерлік қызмет. Ауциторлық ұйымдар аудиттен басқа 
оз кызметінің бсшні бойынша қызметгерді көрсете алады.

Аудиторлық қызметтің негізгі қағидатгарына мыналар жатады: тәуелсіздік; 
объективтілік; кәсіби біліктілік; кұпиялылык; адалдык; ұйымдардың стандарт- 
тарын және Әдеп кодексін* сақтау; аудиторлық қызметтің халыкаралық ауди- 
торлық практикасына сэйкес анкындалатын,Қазакстан Республикасы заңнама- 
сына қайпш келмейтін өзге қағидахтар.

Аудит -  Қазақстан Республикасы заңнамасына сэйкес каржы
лык есептеме жасау жэне өзге ақпарат туралы тәуелсіз пікір біл- 
діру мақсатымен тексеру.

Аудит Қазақстан Республикасы заңнамасына кайшы ,кел- 
мейтін, Қазақстан Республикасында оларды ресми жариялауға' 
Бухгалтерлердің халыкаралық федерациясы жанывдагы Халы- 
каралық аудиторлық практика жөніндегі комитетінің жазбаша 
рұқсаты бар ұйымдар мемлекеттік тілде жэне орыс тілінде жа- 
рияланған халықаралық аудит стандарттарына сэйкес жүзеге 
асырылады.

Аудитгің түрлері міндетті ауцит жэне бастамашылық аудит болып ажыра- 
тылады.

Міндетті аудит Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде көздел- 
ген тортіппен жэне жагдайларда жүргізіледІ. Мндетті жыя сайынгы аудитке 
мыналар жатады; банкгер, кредиттік серіктестіктср, банктік операцнялардың 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұиымдар жэне бағальг қагаздар рыногын- 
Да қызмет істейтін үиымдар, сақтық ұйымдары, жинактаушы зейнетақы кор- 
лары, зейнстакы актлвтерін басқару женіндегі компаниялар, шетел қатысатын 
кэсіпорыидар, ашық халықтык когамдар.Аудит міндетп болып табылатыи және 
жылдық каржылык есеіггемені мерзшді басиа басылымдарында жарнялайтын 
үйымдар жылдық қаржылык есептемемен бірге аудпторлык есепті де жариялау- 
га міндетті.

Бастшшшылық аудит ауциттелетін субъеісгінің не оған катысушының бас- 
тамасы бойынша бастамашы мен аудиторлык ұнымынын арасында аудит жүргі- 
зугс жасалган келісімшартта квзделгеп тктылы міидетгері, мерзімі мен колемі 
ескеріле отырып жүргізіледі.

Аудит сыртқы жэне ішкі болуы мүмкін.Сырт^ы аудит -  аудиттІң тәуел- 
сіз нысаны, ішкі аудит -  шаруашылык жургізуші субъектіиі бакылауцың ве- 
домстволық немесс ішкі нысаны, кәсіпорынның, компашіяныц, фирманын іш- 
кі бакылау жүйесшің ажырагасыз бөлігі.Ішкі аудит шаруашылык жүргізуші 
субъектінің тілегі бойынша және шартымен жасалады. Ішкі аудитпң объекті

*Әдеп кодексі—аудиторлардың кэсіби кызметініңәдеп ережелерініи жиытггыгы.
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каржылык , ендірістік, жабдыкгау кызметі жэне кызмегпн баска түрлері бо
луы мүмкін. Бұган колда барды жэне барлык бухгалтерлік кркатгардың дұрыс 
ресімделуін тексеріс, дирекгивалар мен б^йрықіарды орындаудыа әкшпшик 
тәртібін тексеру, тауар-материалдык кұндылыктарды түгелдсуді ^йымдастыру, 
тауар-шаруашылык операцияларын бақылау жэне т.б. кіреді.

Аудит мынадай дәйекті стадиялар бойынша жүргізіледі; 
жоспарлау (тараптардың іс-қимылын іиітей жүйелеу); 
аудитор объектісі туралы ақпарат алу және оны бағалау; 
аудитор рәсімін жасау жәнс бағдарламапы әзірлеу; 
бакылау жүйелерін тсксеру жэнс онын тестгері; 
аудит рәсімін жүргізу; 
аудиторлык корытындыны калыптастыру.

Аудитор -  бұл біліктілік комиссиясы аттестаттаған «аудитор» 
біліктілігін беру туралы білікгілік куәлігіл алған жеке тұлға. Ауди
тор аудиторлык кызметгі бір аудиторлык ұйымның кұрамында 
ғана жүзеге асырады.Ол бір аудиторлык, үйымға ғана қатысушы 
бола алады.

Аудитордың міндетгері мемлекеттік бақылаудың міндеттері- 
мен ұксас: тексерілетіи ақпараттың, жасалынған шаруашылық 
операпиялардың қолданыстағы заңға сәйкестігін анықтау. .

Аудиторлыц ұйьш -  аудиторлык, қызметгі жузеге асыру үшін 
к^рылган коммерциялық ұйым. Ол жауапкершілігі шектеулі се- 
ріктестіктің ұйымдық-кұкықгық нысанында құрылады.

ШетелдІк аудиторлык ұйымдар Қазақстан Республикасында 
аудиторлық қызметті тиісті аудиторлық үйымдарды -  Қазақстан 
Республикасы резиденттсрін қ^рған жағдайда ғана жүзеге асыра 
алады.

Аккредиттелген кэсігщой аудиторлыц ұйым — аудиторлар мен 
аудиторлық үйымдардың өзін-өзі рсттейтін бірлестігі болып та- 
былатын коммерциялық ұйым. Кэсіби ұйымның аккредиттелуі 
уэкілетп орган бекіткен иысандағы аккредиттеу туралы куәлІк- 
пен расталады. Аккредиттелген куәліктІң Қазакстан Республика- 
сының бүкіл аумагында күші бар.

Аудиторлар мен аудиторлык, ұйьшдардъщ жүргізетін қызмет- 
тері сан алуан.Оны Қазақстан Республикасындағы алғашқы жэ
не ең ірі аудиторлық үйым —«Қазақстанаудит» компашіясының 
мысалынаи коругс болады. Аудиторлык қызмет корсету, консал- 
тингтік кызмет көрсету, бағалау жэне оны саралау, кедеддік ке- 
дестер1қаржылық-шаруашылық кызметті талдау, күр ы дт ай ш ы - 
лардың кркаттарын жасау, кайта кздэылымдау мен баикроттық 
рәсімдердегі кәсіби қызмет және басқалары—компания көрсете-
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тін қызметгердің толык емес тізбесі осындай. «Қазақстанаудит» 
компаниясының Астана қаласында жэне республиканың барлық 
облыстарында күрылымдык бәлімдері бар.Компания аудиторлық 
кызметтің кағидатгарын бүлжытпай сақтанды.

6.4. Қаржылық бақылаудыц әдістері

Қаржылық бакылау эр түрлі эдістермен (тэсілдермен немесе 
амалдармсн, оны жүзеге асыруцың күралдары.мсн) жүргізіледі. 
Нақтылы эдісті колдану каржылық бақылауды жүзеге асырушы 
органдар кызметі нысандарынын ерекшелікгері, бақылаудың 
объекгісі мен мақсаты, бақылау іс-қнмылының пайда болуыныц 
негізі сияқты біркатар факгорларға байланысты болады.

Қазіргі кезде каржылық бақылаудың мынадай әдістері пайда- 
ланылады: тексеріс (барлық құжаттар бойынша барлық бөлімше- 
лердің қызметін тексеру), инспекция (кәсілорынның қаржылық 
жай-кұйін орнында дүркіндік тексеру), кадагалау (кәсіпорында 
каржылық қаражаттардыц жай-күйімен жалпы танысу), тексе
ру (кұжаттаманы, есепке апуды жэне есептемені шоттық тексе
ру), қарап шығу, қаржы жоспарларынык жобаларын, өтінімдерді, 
қаржылық-шаруашылық кызмет туралы есептерді қарау, баянда- 
маларды тьщдау, лауазымды адамдардын ақпараттары жэне бас- 
калары. Бүл әдістердіқ эркайсысы аралық міндетгерді шешуге 
жағдай жасайтын тым көп жекеленген эдістерге бөлінеді. Мыса
лы, кұжаттык тексерісте күжаттарды үстеліе (ьщтйласпа) тексе
ру, ақшалай каражаттар мен материалдык құндылыкгарды түген- 
деу, сандық есепке алуды цалпына келтіру, бақылау мақсатында 
салыстыру жэне баскалары.

Аталған жалпы әдістер түрлі обьектшерге бақылау жүргізудің 
эдістемелерінде, ережелерінде нактыланады.

Алдын ала жэне ағымдағы бакылауды жүзеге асырудың негіз- 
гі эдісі квзбен шолып вгізуалды тексеру болып табылады. Мұн- 
дай тексерулерге актілер, анықтамалар жасалынбайды. Бүкіл іс 
тыйым салу жэне тоқгату туралы жазбаша немесе ауызша жар- 
лық, бүіірық беруге саяды.

Кейіигі қаржылық бакылау бірнеше эдіспен жүзеге асырыла- 
ды. Оларға жататындары; тексеру, экономикалык талдау, тексеріс 
(ревизия). Тексеру шоттык немесе такырыптык болуы мүмкін.

Есептемені июттъщ тексеру -  бүл бухгалтерлік есептердін, ба- 
ланстардың, салыктық есеп-кисаптардың ақикаггығын тексеру. Ол
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үш кезенде жүзеге асырылады: бірінші кезенде есептеменін эр түр- 
лі нысандары көрсеткіштерінің келісушілігі айқындалады; екінші 
кезеңде жскелеген есептік көрсеткіштерді бухгалтерлік есептің тір- 
келімдеріндегі жазбалармен салыстыру жүзеге асырылады; үшін- 
ші кезенде бастапқы қ^жатгардын мэліметгері бойынша есептік 
тіркелімдердің негізділігі аныкталады. Мундай дэйектілік шоттық 
тексерулерді бухгалтерлік есеп пен ссептсменін койылымына ба
кылау жасаудын өте тиімді кұралы етеді жэне каржылық тэртіптін 
бұ-зылуларын аныкгауға жэне ескеріуге жэрдемдеседі.

Тацырыптъщ тексеру -  бұл бакылауға жататын объектінің ша- 
руашылық - қаржылык жүмысыныц жеке жақгары мен учаске- 
лерін зерделеу, мысалы, жалакыдан ұстап калудың дұрыстығын 
тексеру; шығындарды өнімнің өзіндік қунына жатқызудың дұ- 
рыстығын тексеру және т.б.

Эконолткальщ талдау -  бұл объсктінің шаруашылык-каржы- 
лык қызметіне баға беру; кызметтің турлі нэтижелерін анықтау 
жэне осының негізінде экономикалык жағдайды жаксартудың 
жолдары мен факторларын негіздеу.

Экономикалык талдауды шаруашылық органдардын өздері де, 
сонымен бірге бакылауцыц сыртқы органдары -  банктер, қаржы, 
аудит фирмалары да жұргізеді.

Тексерулер мен қарап гиығуды бакылау органдары шаруашы- 
лық жүргізуші субъектілердін каржылык-шаруашылық қызметі- 
нің белгілі бір мәселелері бойынша немесе жұмыс орнында кар
жылык кызметтің жеке жагымен, (учаскесімен) танысу жолымен 
бір мәселе (такырып) бойынша жүргізеді. Сондықтан тексерулер 
негізінен такырыптық болып келеді. Тексеру мен қарап шығудын 
мақеаты шаруашылық жэне қаржылық қызметгің жекелеген учас- 
кесінің жай -куйін аныктау болып табылады. Камеральщ тексеру 
жергілікгі орынға шыкпай-ақ жузеге асырылады жэне шаруашы- 
лық органның құжаттық тексеруінен б^рын болады.

Үстеме тексеру- тексеріліп отырған шаруашылыкжүргізуші 
субьектінің эріптестерінде немесе клиенттерінде қаржылық- ша- 
руашылық операциялардыц нақгылы бейнелеп көрсетілуін тексе
ру аркылы бүл операциялардың растығын аныктау эдісі.

Қаржылык бақылаудың негізгі әдісі — тексеріс — кейінгі (ке- 
лесі) бакылаудын кешенді эдісі жэне еткен белгілі бір кезеқдегі 
шаруашылық жургізуші субъектілердің қаржылық-шаруащылык 
қызмепнің барлык жактары мен учаскелерін муқият зерделеу, те
рец тексеру, оны неғұрлым толық қарап шығу. Тексерісті эр тұрлі
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бақылаушы органдар, ең алдымен қаржы, сонымен бірге ведомс- 
твоға қарасты ұйымдарға катысты мемлекеттік баскару органда- 
ры жүргізеді. Тексеріс бұл органдардьщ жоспары бойынша да, 
сондай-ақ басқа құзырлы органдар -  жоғарғы, тергеу органдары- 
ның нұсқауы бойынша да жүргізілуі мұмкін.

Тексеру обьекті бойынша қүжатгық, нақтылы, толык жаппай, 
іріктемелі, ішінара тексеріс болып ажыратылады. Уйылідьщ бепгі- 
сі бойынша олар жоспарлы жэне жоспардан тыс, кешендік болуы 
мүмкін.

Құжаттьщ тексерісті жүргізген кезде есептер, каржылан- 
дырудың жеке жоспарлары ғана емес, сондай-ак құжатгар, әсі- 
ресе бастапқы акшалай күжаггар (шоггар, толем тізімдемелері, 
ордерлер, чектер, бағалы қағаздар) тексеріледі. Нақтылы тексе- 
ріс кұжаттарды ғана емес, сонымен бірге колда бар ақшаны, мате- 
риалдык құндылықгарды да тексереді. Толъщ тексеріс деп белгілі 
бір кезевдегі шаруашылык жүргізуші субъектілердін бүкіл қыз- 
метін тексеруді айтады.

Іріктемелі тексеріс ксзінде бакылау каржылык-шаруашылық 
кызмеггің эйтеуір бір жағына (мысалы, іссапардың шығындарьш, эр 
түрлі нысаналы шығьшдар мен шығыстарды тексеру) багытгалады.

Тақырыптық тексерістер бір моделдегі бірнеше кәсіпорын- 
дарда, мекемелерде немесе бірнеше министрліктер мен ведомс- 
тволарда қаржылық-шаруашылық кызметтің жеке мэселелері 
бойынша жүргізіледі. Олар сонымен бірге шаруашылык жүргізу- 
ші субъектілердің белгілі бір учаскелерінің мэн-жайын тексеруге 
және бүл мәселе бойынша колемді материал алуға, оны талдауга, 
түжырым жасауға, жумысты жаксарту жонінде үсыныстар эзір- 
леуге мүмкіндік береді.

Тексерістердің тәсілдері: материалдық қүндылықтарды тү- 
гендеу, кассадағы иақтылы акшаны тексеру, тексерілетін объект 
кызметінің жоспарлық, нормативтік жэне есептік көрсеткіштерін 
салыстыру, қүжатгық жэне үстеме тексерулер. Көрсетілген тә- 
сілдер тексерістің қойылған максаттарына қарай колданылады.

Әрбір тексеріс пен тексеру мұқішт эзірленуі тиіс, өйткені 
олардын сапасы осыган байланысты болады. Бүл үшін қажетті 
зандарды, каулыларды, жарлықтарды оқып-біліп, зерделейді; бү- 
рынғы тексеріс пен тексеру материалдарымен, анықталған бүзу- 
шылықгы жоюдың нәтижелерімен танысады; акпарат органдары- 
ньің сын материалдарын, өндірістік кызметтердің ерекшеліктерін 
зерделейді және т.б.
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Әзірлік жұмыстыц негізінде тексеріс немесе тексерудің бағдар- 
ламасы, оның нсгізінде тексеріс пен тексерудін жұмыс жоспары 
жасалады. Жоспарлар тексерулер мен тексерістердіц белгіяенген 
мезгілділігін ескере отырып кұрылады. Жоспарларда бакылаудын 
объсісгілсрі, тексерудің немесе тексерістін такырыбы, бастау меи 
аякгаудың уақыты, атқарушылардың саны мен олардың құрамы 
жэне т.б. белгіленеді. Аудиттік органдар өзінін жумысын келісім- 
шартгар негізінде жүргізеді.

Тексеріс немесс тексеруді жүргізудің бүкіл ұдерісі бірнеше 
кезендердсн түрады: өкіяеттікіерді көрсету; тексерілетін объек- 
тініц жауапты жұмыскерлерімен ұйымдық кеңес өткізу; түген- 
деуді жүргізу; тексерілетін объекгімен, оның қызметінін техно- 
логиясымсн жеке өзінің танысуы; шаруашылык қызметгі апдын 
ала талдау; тікелей қүжатгық тексеріс немесе тексеру; тексеріс 
нсмесе тексеру материалдарын жүйеге келтіру; акт немесе анық- 
тама жасау; ашылған кемшіяікіердің жойылуын тексеру.

Тексеріс немесе тексеруді жүргізудің нэтижелігі көбінесе жа- 
салынған акгінің сапасына байланысты болады. Тексеріс аюпі 
(аныцтамасы) -  бүл қаржылык-шаруашылык қызметге жібе- 
рілген бұзушылықтың жай тізбесі емес, бұл тексерілетін объект 
жұмысының сапасы, зандылығы, мақсаты, сәйкестігі туралы дұ- 
рыс түйіндердін жинағы болып табылатын құжат. Оның кегізін- 
де ашылған бұзушылыкты жою мақсатында накгылы ұсыныстар, 
үііғарымдар жасалынады, кінэлі адамдарға шара қолданылады.

6.5. Қаржылык бақылауды ұйымдастыру негіздері

Қаржылық бақылаудың тиімділігі көп жағдайда оны ұтымды 
ұііымдастырумен, бақылаудьщ субъектілерін, олардыц құкык- 
тары мен міндетгерін айқын етіп анықгаумен, каржылық бакы
лауды жүргізудіц нысандарын жане әдістерін дұрыс ұиымдасты- 
румен аныкгалады.

Барлық окілетгі органдар қаржылық бақылауды тихсті бюд- 
жетпң жобасын және оның атқарылуы туралы есепті жыл сайын 
сессияларда қараған кезде жүзеге асырады. Өкілетгі органдардын 
жоспарлық-бюджетпк жэне салалық турақты комиссиялары ма- 
ңызды бақылау функцияларын орындайды, олар сессиянын бас- 
талуына дсйін алдьш ала бюджетгін жобасы мен оның аткарылуы 
туралы есепті карайды.
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Үкімет, жергілікті әкімшіліктің аппараты оларға қарасты орган- 
дардың бақылаушылык, соның ішінде каржылық-кредиггік қыз- 
метін ғана бағалап қоймайды, сонымен бірге өздері де тікелей кар
жылык бақылауды жүзеге асырады. Үкімет мемлекепік бюджетгің 
жасалуы мен атқарылуын бақылап отырады, мемлекетгің каржылык 
саясатын жузеге асырады. Өздерінін өкілетгікгеріне карай бақылау 
функцияларын жергілікгі жердегі аткарушы органдар орындайды.

Жалпымемлекеттік қаржьпық бақылауды мемлекетгік билік 
пен басқарудың мына органдары жүргізеді: Президенттің аппа
раты, Қазақстан Республикасының Парламенту Үкіметі, жер- 
гіліюпі өкілдікті органдар (депутаттардың жиналыстары), 
жергілікті әкімшілік органдары. Бакылаудын, бұл түрін Казак- 
стан Республикасы Президентіне тікелей бағынатын және сссп 
беретіц мемлекетгік каржылық бақылаудың жоғары органы бо
лып табылатын Республикалык, бюджеттің атцарылуын бақы- 
лау эісөніндегі есеп комитеті де жүргізеді.

Құкыктык мемлекет кұрылысының тұжырымдамасын негіздей отырып кар
жылык бақылауды жүзеге асыруцагы заңнамалық органдардын релі күшейе 
түседі. Сондықтан бакылаудың субъектісі ретіндегі Қазақстан Республикасы 
Ларламентііші функциясы жэне бакылаудың тиісті түрі -  парламеиттік (депу- 
таттың) бақылау бөлектеліп көрсетіледі. Бүл бакылауцың объектісі:

мемлекетгік бюджетгің шығыстарый шамдандырзтын кез келген шараларды 
бекіткен кездегі;

бюджеттегі шыгыстардың қабылданган зацдардың максаттарьгна сэйкесті- 
гін тексеру кезіндегі;

бтоджеттің жасалуына тексеріс кезіңдегі мемлекетгің шығыстары болып та
былады.

Казақстан Республикасыньщ Парламент! мыналарға бақылауды жүзеге асы
рады:

бюджеггік ресурстардың түсу коздеріие, оларды үкшеттің де, заңнамалык 
органның да үнемді пайдалануына; ақшалай қаражаттардмң ысырапқорлыгын 
кесіп тастауға;

мемлекеттік меншікті пайдалануцыц, мемлекетгік кәсіпорындардың жүмыс 
тиімділігіне, мемлекетгік меншікті мемлекет иелігінен алуға жэне жекешелен- 
Діруге;

арнаулы қорлар каражатгарының пайдаланылуына;
әр түрлі партияларды қоса, қогамдық ұйымдардын акшалай табыстарының 

көздеріне, жаргылық мақсатгарга сэйкес бұл қаражаттарды пайдалануга.
Парламентгің алдын ала бакылэуының негізгі мақсаты осы накты саяси, 

экономикапық және әлеуметтік жагданлардагы қарастырьшган шыгыстардын 
жалпы түтастығын анықтау болып табылады. Біоджетпң жасалуына тексеріс 
Каржыландыруцың дара жоспарларына кірікгірілген цифралардын дүрыстыган 
белгілі бір түргыдан карай отырып жүргізіледі. Бұдан баска, Парламент ағымда- 
ғы бақылауды жэне республикалык бюджет туралы кабылданган зан бойынша
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қаражаттарды иеленушілердін есебіи тексерген кезде әсІресе кейінгі (келесі) ба- 
қылауды жүзеге асыруы тиіс. Бұл ретте, парламентгік бақылаудьщ негізгі ныса- 
ны алдын ала бақылау болуы тиіс.

Қазақстан Республикасы Парламентінде екі Палатада — Сенат пен Мә- 
жілісте — арнаулы жұмыс органдары — каржы жэне бюджет бойынша коми- 
теттер бар. Бұл органдар зақ - жоба жұмыстарын, палаталардың қушрына 
қатысты мәселелерді алдын ала карау және әзірлеу үдерісінде каржылық- 
бюджеттік қызмет сферасында мемлекеттік бюджет каражаттарьшың жүм- 
салуына бакылау жургізеді. Каржылық-бюджеттік мэселелер бойынша 
сараптамалык бағалаулар мен корытындыларды шаралар қабылдау ушін па- 
латалар тиісті инстанцияларға -  министрліктерге, ведомстволарға, сонымен 
бірге Үкіметке жібереді.

Президент жарлықтарыны», қаулыларының және өкімдерінің атқарылуын 
бақылауды үйымдастыру, аталған актІлердің талаптарын лауазымды адамдар- 
дың атқармаганы үшін жауапкершілігін күшейту мақсатында Президент ап- 
паратьшда жүмыс істейтін ұйымдық- бақылау бөлімі бар. Жалпы Президент 
аппараты министрліктердІн, ведомстволардың, жергілікті экімшіліктердің жэ
не мемлекеттік басқарудың басқа органдарының кызметін бақылауды жүзеге 
асырады. Аппарат Презқдентке ашылған кемшіліктер мен бұзушылыктарды 
жою жөиіиде қабылдаиған шаралар туралы хабарлап отырады, Президент 
актілерін тиісті тәртіппен орындамаған кінәлі лауазымды адамдарды жауап- 
қа тарту жөнінде үсыныстар жасайды; Президент актілерінің атқарылмауына 
немесе тиісті тэртіппен аткарылмауына мүмкіндік туғызатын ашылған бұзу- 
шылықгарды, себептерді және талаптарды жою жөніндегі ұсыныстарды карау 
үшін Үкіметке, әкімшілІк басшыларына, мемлекетгік баскарудыя баска орган- 
дарына табыс етіп отырады. Өзінін функцкяларын жүзеге асы руда Аппаратқа 
тексерілетін органдардын басшылары мен лауазымды адамдарынан кажетгі 
акпараттарды алуға тиісті өкілеттік берілген.

Қазацстан Республикасы Үкіметіне бакылау сферасында кең 
өкілетгіктер берілген, Үкімет Қазақстан Республикасы дамуының 
индикативтік жоспарын, экономиканын сфералары мен секторла- 
рының, салалардың, өңірлердің даму бағдарламаларын, инвести- 
циялық қызмеггің маңызды багытгарын жасап, қарау үдерісінде 
алдын ала бақылауды жүзеге асырады. Көрсетілген іс-кимылдар- 
ды орындау барысында Үкімет олардын, жүзеге асырылуына, сон- 
дай-ақ ауқымына, мезгілдігіне, атқарушылар бойынша мақсатгы 
каржыландыруцың толымдылығына ағымдағы бақылау жасайды, 
мемлекегпк бюджеттің жасалуьі мен аткарылуын бакылап оты
рады, мемлекеттің қаржылық саясатын жүзеге асырады.

Жалпымемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын органдарға 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қаржы мгтистрлігі, 
Экономика жэие бюджеттік жоспарлау митістрпігі, Үлттыц 
банкі жатады.
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Қаржы министрлігі, оның Қаржыльщ бақылау комитеті 
жэне аумакгык каржы органдары әлеуметтік-экономикалық сфе- 
раның қаржы саласын тексереді. Олар жоспар, каржыландыру- 
дың дара жоспары жэне каржылықтэртіптің сақгалуын, кірістер- 
ді есептеудің дұрыстыгын, толымдылыгын жэне дер кезділігін, 
мемлекет каражаттарының жұмсалу заңдылыгы мен максатка 
сэйкестігін, бухгалтерлік есеп-қисаптың жэне есептеменің дұ- 
рыстығын бақьілап отырады. Қаржылык бакылау комитетінің 
маңызды функциясы бірлескен жэне шетелдік кэсіпорындарды, 
экспорттық-импорттық операцияларды валюталъщ бащлау бо
лып табылады.

Мемлекеттік каржылык бакылау органдарыньщ жүйесін:
1) Республикалык бщджеттің атқарылуын бақьшау жөніндегі 

есеп комитеггі;
2) мэслихаттардың тексеру комиссиялары;
3) Қазақстан Республикасының Үкіметі узкілетті берген ішкі 

бақьшау жөніндегі орган;
4) Орталық мемлекеттік органдардың ішкі бақылау кызмет- 

тері;
5) Облыстық бюджеттен, республикалык маңызы бар қала- 

ның, астананың бюджетгерінен қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың ішкі бақылау кызметтері кұрайды.

Республикалык, бюджеттіц атқарылуын бақылау жөніндегі 
есеп комитеті Қазақстан Республикасы Президентіне тікелей ба- 
ғынатын жэне есеп беретін республикалык бюджеттіц аткарылу- 
ын сыртқы бакылауды жүзеге асыратын мемлекеттік қаржылык 
бақылаудың жоғарғы органы болып табылады.

Мәслихаттардың тексеру комиссиялары жергілікті децгейде 
сыртқы мемлекетгік каржылык бакылауды жүзеге асырады.

Республикалық бюджеттің атқарылуъш бақылау женіндсгі есеп шмитеп 
мынадай негізгі функыияларды жузеге асырады:

республикалык бюджетгің аткарылуын, оның ішінде Қазакстан Республика* 
сы бюджет жүйесінің кағидаттарына сәйкес бағалауды жузеге асырады;

өз қызметінің башттары бойынша тиімділікті бакылауды жүзеге асырады,
бакылау обьектілерінің есепке алу мен ссептемені жүргізушің аныктығы 

мен дұрыстығын бакылауды жүзеге асыру;
орталық мемлекеггік органдардың стратегиялык жоспарларының, мемле 

кеттік және бюджеттік бағдарламаларыиын іске асырылуын бағалауды жүзеге 
асырады;

республикалык бюджет қаражаттарын, пайдаланудык Қазақстан Республи- 
касы заңнамасына сэйкестігін бакылауды жүзеге асырады;
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Қазакстан Республикасынын Парламентіне өткен қаржы жылындағы рес
публикалык бісщжетгің аткарылуы туралы есепті үсынады;

Қазакстан Республикасы Президентінің мемлекеттік қаржыпық бакылауды 
жүзеге асыруға байланысты моселелер бойынша тапсырмаларын, сондай-ақ Ка
захстан Республикасы Президентіиің өзге жеке талсырмаларын орындайды;

Қазакстан Республикасынын Презқцентіне мемлекеттік қаржылық бакылау 
объектілері лауазымды адамдарының норматлвтік кұқыктык актілерді сакта- 
мауыныц аныкталған фактілері бойынша үсыныстар енгізеді;

республикалык бюджетке түсетін түсімдердің толыкгьіғы мен уакгылығын, 
сондай-ақ республикалык бюджеттен түсетін түсімдер сомаларынын қайтары- 
луын, салықтық және кедендік әкімшілік ету тиімділігін бакылауды жүзеге асы
рады;

республикалык бюджет қаражатгарьш және мемлекет акгивтерін пайдалану 
кезінде Кдзақстан Республикасынын мешекетгік сатып алу туралы зацнамасы- 
ның сақгалуын бақылауцы жүзеге асырады;

Қазакстан Республикасы Улттык БанкінІң активтерін пайдаланудың Кдзақ- 
стан Республикасы заннамасына сәйкестігіне бақылауды жүзеге асырады;

сырткы мемлекетгік каржылык бакылауды жургізуге байланысты мәселелер 
бойынша бакылау объектілері лауазымды адамдарының тиісті есептерін тың- 
дайды;

бакылау және талдамалык іс-шаралар барысында анықгалған (аныкгала- 
тын) бұзушылықтарды жою жөнінде шаралар кабылдайды;

сыртқы мемлекеттік қаржылық бакылау жүргіэу тәртібін айкындайды, мем- 
лекеттік каржылық бақылау стандарттарын әзірлейді, олардың сакталуына ба
кылау жүргізеді, мәслихатгардың тексеру комиссиялары туралы типтік кдғида- 
ны бекітеді;

таддау мен зерттеулер жүргізеді, мемлекетгік каржылык бакылау саласъшда 
әдіснамалық басшылыкты жүзеге асырады, мемлекетгік қаржылық бақылау са- 
ласындағы оқыту бағдарламаларын іске асырады;

Қазакстан Республикасынын бюджет және өзге заңнамасын жетілдіру жо- 
ніндегі үсыныстар енгізеді, мсмлекетпк каржылык бакылау мәселелері бонын- 
ша нормативпк қүқықтык актілерді азІрлейді және келіседі;

Қазақстаң Рсепубликасының Үкіметше, мемлекеттік органдарға жэне бакы
лау объекгілеріне жіберілген ұсыныстар мен тапсырмалардық орындалуына мо
ниторинг, сондай-ақ бакылау жүргізеді;

Казахстан Республикасы заңдарына жэңе Қазақстан Республикасы Прези- 
денпніц акплеріне сәнкес өзге ө кгі летп ктерді жүзеге асырады.

Барлық баспалдақтардың окілетті органдары (мэслихатгар, 
депуттардың жиналыстары) бгоджеттерді жэне олардың аткары
луы туралы еселтерді қарау ясэне бекіту үдерісінде каржылык 
бакылауды жүзеге асырады. Яғни олар бақылауды екі нысанда
-  алдын ала жэне кейінгі нысанда жүзеге асырады. Ағымдағы 
бақылау олардың кызметінде болғанымен негізгісі болып табыл- 
маиды. Бақылаудьщ негізгі әдісі тексерулер болып табылады. Ба
кылау о&ьекп жерплікп акшалай қорлар болып келеді. :
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Мәслихаттың тексеру комиссиясы Есеп комитетінің функ- 
цпяларына ұксас, бірак тиісті жергілікті деңгейге қатысты функ- 
цняларды орындайды.

Мемлекеттік бакылауды өздерінід өкілепік шектеріңде Каржы 
министрлігінің заңи тұлға кұкыгындағы Қазыпашылыц каттеті 
де орыпдайды. Қазынашылык органдарыныи негізгі міндепері- 
ніц бірі рсспубликалық бюджепің кассалық атқарылуын ұйым- 
дастыру, жүзеге асыру жэне бакылау болып табылады. Бюджет- 
тік тэргіптің негізгі міндетгерінің орындалуы жэне оны нығайту 
максаттарында министрліктерде, кэсіпорындарда, ұйымдарда жэ
не мекемелерде Үкіметгің қаржылык ресурстарын есепке алумен, 
аударумен жэне пайдаланумен байланысты ақшалай кұжатгарды 
тексеруяерді жұргізуге Қазынашылық органдардың құкығы бар.

Қарясы министрлігінің Салыщ коттеті, онын аумактық ор
гандары есептелген салык жэне бюджетке төленетін баска мін- 
детті телемдердін, өсімпұлдар мен айыппүлдар сомаларының 
бюджеттерге толық жэне дер кезінде түсуіне салыктык тексеру- 
лерді жүзеге асырады.

Жер-жерлердегі қаржы органдарының бақылау обьекті орта- 
лықтандырылған ақшалай қорларды жасау мсн пайдаланудыц дұ- 
рыстығы мэселелері болып келеді.

Шаруашылық жүргізуші субьекгілердің табыстарын бакы- 
лауцы Қаржы министрлігініц Салык комитеті мен облыстардағы, 
калаларағы, аудапдардағы жергілікгі салык комитегтері жүзеге 
асырады. Салык оргапдарының экономикалык санкцияларды -  ба- 
ғалар тэртібін бұзғаны үшін айыппұлдар қолдануға күкығы бар. 
Айыппұлдар көпдүркіндік болып өссді жэне рынокгық бағаларды 
реттеу механизмі негіздерінің бірі бола бастайды. Бұзушылыкгар- 
да алынган табыстар, меншік нысанына карамастан, даусыз тэр- 
тіппен бюджетке есептследі. Заңмен шарттастасылған мөлшерде 
бұзушыдан айыппұл ондіріп алынады. Кэнігі (касакана) бүзушы- 
лықтар жағдайында материалдар тергеу органдарына беріледі.

Экономика мен қаржылық кызмет сферасында каржылык тэр- 
гіпті сақтауға Қазақстан Республтасының экономикмщ жэне 
океліцорлъщ цылмыстЫлыцпен күрес жөніндегі агенттігі (қар- 
жы потциясы) де катысады. Ол заңмен белгіленген өкілетпк- 
тер шегінде жедел-іздестіру кызметін, алдын ала тергеу жэне 
анықтау, экімшілік іс жүргізу арқылы экономика мен қаржылық 
кызмет сферасында адам мен азаматтын кұкыктарына, коғам мен 
мемлекет мүдделеріне кылмыстык жэне кұкыкка қайшы өзге де
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кол сұғуіяылықтык алдын алуга, оны аныктауға, жолын кесуге, 
ашуга жэне тергеуге бағытгалғак күқық корғау кызметін жүзеге 
асыратын арнаулы мемяекеттік орган болып табылады.

Агенггік (каржы полициясы) органдзрының негізгі міігдсггсрі мыналар бо
лып табылады:

екілеттігі шегінде мемлексттің экономикалык кауіпсіздігін, косіпксрлік кыз
мет субъектілсрінін, қоғам мсн мемлекеггің заңды куқықтары мен мудделерін 
камтамасш ету;

салыктарды төлсуден жалтарынуға байланысты кылмыстардың, экономика 
мен каржы саласындағы өзге до кылмыстар мен қүкыкткгк, бүзуиіылиқгардық 
алдын алу, оларды аныкгау, жолын кесу, ашу жэне тергеу;

экономика саласықдағы сыбайлас жемкорлык пен цылмыска карсы күрес 
ісінде мемлекеттік саясатты эзірлеуге және іскс асыруға катысу;

атенттік кояиштасы) органдарыныц қарауына жатқызылган мәсслс-
лер бойынша халыкдралық ынтымақтасп.тқты жүзеге асыру.

Агещтіктің (қаржы полициясыиьщ) аумактык жэне маман- 
дандырылган органдары тиісті окімшілік-аумақгық бірлік шегін- 
де уәкілетті органның функцияларын жүзеге асырады.

Экономикалык қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында эко
номика жэне қаржылық қызмет сферасындағы кылмыстар мен 
кұқык бузушылықтардыц алдын алу, оларды аныктау, жолын ке
су, ашу жэне тергеу жөніндегі басшылыкты, сондай-ақ зандарда 
көзделген шектерде салааралық үйлестіруді жэне езге де арнайы 
атқарушылық жэне рұқсат етушілік функцияларды жузеге асыра
тын Қазақстан Республикасының орталык аткарушы органы уэкі- 
летті орган болып табылады.

Өздерінің өкілеттігіне қарай бакылау функцияларын жергілік- 
ті жердегі атқарушы органдар орындайды, олар негізінен бгод- 
жеттерді, олардың аткарылуы туралы есепті қарау жэне бекіту 
үдерісінде каржылық бакылауды жүзеге асырады.

Барлық деңгейлердің өкілдікті органдары (мәслихаттар, депу- 
татгардыц жиналыстары) қаржылық бақылауды бюджетгерді жэ
не олардьщ атқарылуы туралы есепті карау және бекіту үдерісін- 
де жүзеге асырады. Яғни олар бакылауды екі нысанда-алдын ала 
жэне кейінгі нысандарда жүзеге асырады. Агымдагы бакылау бар 
болғанымен олардың қызметінде негізгі болып саналмайды. Ба- 
кылаудың негізгі одісі тексерулер болып табылады. Бақылаудың 
обьееті жергілікгі ақшалай қорлар болады.

Ішкі бақыдау службасы -  орталық мемлекеттік органнын 
бөлімшесі, ол озініц құзыры шегінде мемлекеттік органның,
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оның республикалык жэне жергілікті бюджеттер аумакшк 
бөлімшелері мен ведомствоға бағынышты ұйымдарынык 
аткаруын, грантгарды, мемлекет активтерін, мемлекеттік меке- 
мелердіц тауарларды (ж^мыстарды, қызметтерді) өткізуден 
тұскен, олардың қарамағында кзлатын акшаларды пайдалануды 
бакылауды жұзеге асырады.

Ішкі бакылау службасы: . . . .
мемлекетгік орган жұмысының сапасы мен өнімдшпн 

арттыру мақсатында оның кызметінін бағытіары бойынша ішкі 
бақылауды жүзеге асырады;

мемлекетгік оргаида, онын аумактык бөлімшелері мен 
ведомстволық бағыныштағы уйымдарында баскару жүйесінін 
жумыс істсуін бағалауды жүргізеді, мемлекегпк органныц 
бірішці басшысына оны жаксарту жөнінде ұсыныстар береді, 

мемлекетгік органның Қазақстан Республикасынын бюджет 
және өзге заңнамасын саісгауын тексеруді жүзеге асырады,

мемлекеттік органның стратегиялык жэне операциялык жос- 
парларыньщ іске асырылуын бакылауды, нәтижелерді бағалауды 
жүзеге асырады; . . . .

мемлексттік органныа есепке алу мен есептемені жүргізушщ 
анықтығы мен дүрыстығын бақылауды жүзеге асырады;

Қазакстан Республикасы заңпамасына сэйкес республикалык 
жэне (немесе) жергілікті бюджетгердін каражаттарын пайдалану 
кезінде бұзушылықтарды аныкгау, жолын кесу жэне оларға жол 
бермеу жөнінде шаралар қабылдайды;

бақылау объектілеріне жібіерілетін үсыныстардың жэне 
бақылау нэтижелері қорытындылары бойынша қабылданған 
шешімдсрдің орындалуын бакылауды жүзеге асырады,

бақылау жүргізуге байланысты мэселелер бойынша кажет 
ТІ кркаттарды, анықтамаларды, ауызша жэне жазбаша түсі 
ніктемелерді бақылау объекііперінен сұратады жэне белпленге 
мерзімде алады;

күпиялық режімнін, кызметтік, коммерциялык жэне заңмен 
корғалатын өзге кұпияның сакталуын ескере отырып, 
объсктілсріиің бақьшау іс-шарасы мэселелеріне катысты күж 
тамасымен кедергісіз танысады; кілет-

мемлекеттік органнын басшысы аныктайтын өзге о 
тіктерді жүзеге асырады. . •

Ішкі бакылауды ішкі бақылау жөніндегі орталык уэкш р 
ган және ішкі бақылау службалары -  Қаржы министрлігіні
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жылъщ бақьыау комитеті жүзеге асырады. Оған мемлекетгін 
каржылық ресурстарын ұтымды пайдалануды бакылау жөнінде 
кен екілетгіктер берілген.Комитет Баскармасы министрліктерге, 
ведомостволарға, баскарудың басқа органдарына, күкыктык тэр- 
тіпті корғау,қорғаныс кэсіпорындары мен ұйымдарына, онеркэ- 
сіптіц мемлекетгік кәсіпорындарына, қүрылысқа, ауьіл шаруашы- 
лығына, дайындаушы үйымдарға, білім беру жүйесіне, ғылымға, 
денсаулық сақтауға, халықты әлеуметтік корғауға, мэдениетке, 
бұқаралық ақпарат кұралдарына тексерістер жүргізеді.

Облыстарда жэне Астана мен Алматы қалаларында мемле- 
кеттік бюджет қаражаттарын максатты пайдалануға, карыз алу- 
шылардың үкіметтік қарыздар мен Үкімет кепілдендірген ка- 
рыздарды, бюджеттік кредиттерді мақсатты пайдалануына жэне 
қайтаруына бакылау жасау жөнінде бақылау-кадагалау функ- 
цияларын жүзеге асыратын облыс жэне кала бойынша Қаржы ми- 
нистрлігі Қаржылық бақылау комитетінің Басқармалары жүмыс 
істейді.Олар бюджеттен қаржыландырылатын мемлекетгік меке- 
мелер шыгыстарын каржыландырудьщ дара жоспарларын жасау 
мен бекітудің, мемлекеттік тапсырыстьщ орындалуына жүмсала- 
тын каражаттардың дүрыстығын, тиісті бюджеттерге мемлекет- 
тік кәсіпорындардың табыс үлесі аударымдарының толықтығы 
мен деркездігін бакылайды.

Салъщ жэне царжы органдары өзінің негізгі жүмысын орын- 
даумен, мемлекетгің (өнірдің) кірістері мен шығыстарын бас- 
қарумен қатар бакылауды жүзеге асырады. Сондыктан каржы 
басқармалары (болімдері, инспекциялары) үшін бакылау ілеспе 
міндет болып табылады, яғни ол атқарушы-окімгерлік қызмет- 
пен катар жүргізіледі. Қаржы министірлігі мен оның жер-жер- 
лердегі органдарына республиканьщ жэне биліктің жергілікті 
органдарының бюджеттік кұкыкгары туралы заңын сақтауға, 
кэсіпорындардың, мекемелердің жэне ұйымдардың каржылык 
тәртіпті сақгауға, олардың бюджетпк жэне меншікті қаражаттар- 
ды дұрыс жэне заңды жұмсалуына бақылау жасау жүктелінген. 
Бүл органдар бюджеттік мекемелердің қаржылық қызметіне жэ
не белгіленген тәртіпте шаруашылык есептегі квсіпорындар мен 
үйымдардың қаржылық-шаруашылық кызметіне тексерістер мен 
тексерулер жүргізеді.

Қаржы органдары жүргізетін бақылау барлық нысанда жүзеге 
асырылады жэне алдын ала жэне агымдагы бакылау оның айрык- 
ша нысаны болып табылады. Бакылаудың негізгі эдістері тексе-
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рулер жэне еселтемені шоттық тексеру. Салалык басқармалардын 
(бөлімдердің) мамандары тексерістік бригадалар құрамындатар- 
тылады.

Республикалык денгейдегі ішкі мсмлекеттік қаржылық 
бакылауды Қазақстан Республикасы Үкіметі уәкілстгік берген 
ішкі бақылау жөніндегі орган жэне орталық мемлекеггік 
органдардың ішкі бақылау службалары Кдзақстан Республикасы 
Үкіметі белгілеген тэртіппен жүзеге асырады.

Жергілікті деңгейдегі ішкі мемлекеттік каржылык бакы
лауды Қазакстан Республикасы Үкіметі уәкілетгік берген ішкі 
бакылау жөніндсгі орган және облыстық бюджетген, рес
публикалык маңызы бар қаланыц, астананын бюджетіерінен 
каржыландырылатын атқарушы органдардың ішкі бакылау 
службалары Қазакстан Республикасы Үкіметі белгілеген 
тэртіппен жүзеге асырады.

Ішкішаруашылықтық бакылауды шаруашылык жүргізуші суб- 
ъектілердің экономикалык службалары -  бухгалтериялар, каржы 
бәлімдері жэне т.с.с. жүргізеді. Коммерциялық кұрылымдарда 
(акционерлік когамдарда, жеке меншік кэсіпорындары мен фир- 
маларда, биржаларда, банкгерде жэне т.б.) ішкі шаруашылықтык 
бақылаудың кұрылтайшысы немесе меншік иесі, сондай-ақ оның 
тапсыруымен аудиторлық фирмалар жүзеге асырады.

Қогамдьщ ңаржылық бақылау -  брі түрлі коғамдық үйым- 
дардың бақылауы. Бақылаудың обьекті тексерушілер алдына 
койылған нақтылы міндеттерге байланысты болады. Қоғамдык 
каржылық бакылауды ерікті жэне акысыз негізде топтар, жеке- 
леген тұлғалар (мамандар) орындайды. Қоғамдық бақылаудын 
органдарына шаруашылык жүргізуші субъектілердегі, ведо- 
мстволардағы экімшіліктің қызметіне жүргізілетін кэсіподақ 
¥йымдарының бакылауы жатады. Ііүл органдардың кызметін- 
дегі каржылық бақылау негізгі бакылау болып саналмайды. Әр 
гүрлі қоғамдық .үйымдар (саяси партиялар, жастардыц, шығар- 
машыльщ одақгардың, ғылыми, табиғатгы корғау, спорт, соғыс 
және ецбек ардагерлерінің ұйымдары, қайырымдылык корлары) 
Қаржылық бақылауды әз күштерімен жүргізеді, сондай-ақ ауди
торлык фирмаларды да тарта алады. Бақылаудың обьекті — та
бысты алу көздерін жэне жаргылық міндеггерге сэйкес онын 
пайдаланылуын тексеру.
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БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Қаржылық бақылаудың объективті қажеттігі неде?
2. Қаржылық бақылауды жүзеге асырудың қагидаттарын жэне нсгізгі мін- 

детгерін атап шығыңдар.
3. Қазіргі кездегі қаржылык бакылаудың кандай түрлерін білесіндер?
4. Қазакстан Республикасында қаржылык бакылау калай уиымдастырыл- 

ған?
5. Аудитор.тық каржылық бақылау (аудит) дегеніміз не және оның мемлекет- 

тік каржылык бакыл аудан кандай айырмашылықтары бар?
6. Қаржылык бакылау кандай әдістермен нсүзсге асырылады?
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П-БӨЛІМ. ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ 
СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚАРЖЫСЫ

7-тарау. Шаруашылық жүргізуші субъектілер 
қаржысының жумыс істеу негіздері

7.1. Шаруашылык жүргізуші субъектілер 
қаржысыныц мазмүны

Шаруаіиылъщ жургһуші субъектілердін қаржысьі — бірыңгай 
қаржы жүйесінің құрамди бөлігі жэне айрыкдга сферасы болып 
табылады, оньщ орталыктандырылмаған белігін күрайды. Елдегі 
ақшалай катынастардың аса мацызды сферасын, атап айтқанда, 
халықтың мұқтаждарын, өндірістік емес сфераның материалдық 
шығындарын камтамасыз етудің көздерін -жасалатын коғамдык 
өнімді, ұлттык табысты жэне үлттык байлыкты алғашкы бөлу- 
ді қамтитындықган жэне кэсіпорындар деңгейінде мемлекеттід 
қаржылық ресурстарының басым ауқымы қалыптасатындықтан 
бр і буынның каржысы қаржылардың негізгі, бастапқы бөлігі 
болып табылады.

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің каржысы каржы 
жүйесінің аса мақызды буыны ретінде коғам экономикасының ір- 
гетасын калыіггастырады, өйткені мүнда материалдық жэне мате- 
риалдық емес игіліктер жасалады. Шаруашылық жүргізуші суб- 
ъектілер қаржысының сферасы шснберінде материалдык, ецбек 
жэне қаржылық ресурстардьщ көпшілік болігі шогырландырьтла- 
ды, бұл қоғамда үлғаймалы үдайы өндіріс үдерісін қамтамасыз 
етеді. Өзінің материалдық тұлғалануықца -  брі әрбір нактылы 
шаруашылык жүргізуші субъеетілерде жасалатың ЖЭНе өндіріс- 
■гі дамыту мен онын жүмыскерлерінің әлеуметқ мртаждары- 
на пайдаланылатын эр түрлі арналымның оқшаулаиган ақшалай 
корлары. Шаруашылық жүргізуші субъектінін кару,ЬІСЬі өндіріс- 
тің барлық стадияларымен жэне ендірілген енімді өткізумен ете- 
не байланысты, бұл олардын өндіріс тиімділігін Қамтамасыз стс 
отырып, осы үдерістерге шынайы эсер етуінв жяғддйдар жасай
ды. Экономиканьщ дағдарысты жағдайлары мүқ^ай мүмкіндік- 
терді қатаң шектейді немесе оларды пайдалануды қцындатады.
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Шаруашылык жүргізуші субъектілер каржысмнын болуи. жалпы мсмлскст* 
тіи кгржысы сиякш, тауар-ақшалай катыпастардыч ймір суруімеи жэне зииіо- 
мнкалык заңдардын іс-орскстімси байланысты.

Шаруашылық ж ^гізуш і субъектиер қаржысы акшалан нысаіиш үлган- 
малы үданы ондіріс үдерісініц негізгі жактэрын біллірсді жэне экономикалык 
заңдардыц талалтарына сэііксс оны жузсгс асыруга ссптігін ткгізсді. Ол ^лттык 
шаруашылыкгы одан эрі дамытуга кажстті акшалан табыстар мси корланым- 
дарды жасау, болу жэне пандалану үшіи колданылады, М үідай даму үлтш к 
щаруашыдиксы баскдру жүййсінйі м&одлды эю иоиш адык т^тіп* экономиками 
кайта құрудын қуатты күралы болып табылатын шаруашылык жүргііуші суб* 
ъектілердіи берік орі жаксы калыптаскан кзржыларысыз мүмкІн смсс. Өнді- 
рістік қатынастардын бір болігі рстінде олар баска оидірісгік кяшнзстэрдың 
жнынтығында үлттық шаруашылыкты баскарудыц томснгі буындарынык ша
руашылык қызметшіцтиімділігіне тікслсй эсер стеді.

Шаруашылык жүргізуші субъектілердІц каржысы озінс қоғам- 
дык-пайдалы қызметгің сан алуан сфераларында онсркәсіп, ауыл 
шаруашылығы, кұрылыс, көлік, жабдыкгау-өткізу (дслдалдык), 
сауда, дайындау, геологиялык барлау, жобалау қызмстін, халықка 
тұрмыстық қызмет көрссту, байланыс, тұргьш үй-коммуиалдык 
кызметтерін, түрлі қаржылық-кредігггік, сактык, гылыми, білім, 
медицііналық, акпараттық, маркстинггік жэне баска кызмстгсрді 
жүзеге асыратык кзсіпорындарды^, фнрлгаіардыі#, қогамдардың, 
концерндердіц, ассоциациялардыц, салалық мипистрііктср меп 
басқа шаруашыльқ оргапдарыныц, шаруаіиылыңаралың, сала- 
аралыц, коаперативтік уйъшдардың, мекемедердің қаржыла- 
рын кіріктіреді.

Меншік нысандарыныц дамуы кәсіпорындардыц жана түрпаттарыныи лай
да болуына әкеяді: ‘жскешс, кооперативтік (тауарлар, oum  оішіру, кыэмстгер 
корсету жоніндегі), акционсрлік, аралас, шет слдсрдіц кәсіпорындарымсн жэнс 
фирмаларымсн бірлескен косіпорындар. Мемлексттік кэсіпорындарды шетелдік 
жане отандык инвесторлардың баскаруына беру жолымен мсмлсксггік мсишікті 
лайдалану тэртібі озгерді. Келссі саты мемлекстгік кәсіпорынды отсуін толсп 
any, оны толық иеленуге кошіру жэне жекешс немесе бірлсскси кэсіпорынғп ан- 
налдыру болып табылады.

Экоіюмнкалық реформалар барысында пайда болган мемлсксттік меншікті 
республикалык, коммуналдық меншікке болу сонымен катар мемлекеггік кәсі- 
порындардын, олардын бірлестігініңжэне коммерцнялык негіздердегі бірлескен 
баскару органдарыныц- коғамдардын, ассоцнацнялардыц, консорциумдардың, 
концерндердіц және т.б. көптеген нысаңдарга да мүмкіндік туғызады.

Үлттық шаруашылықіъщ әрбір саласы қаржысының бұл саланъщ техии- 
калық-экономикалык ерекшеліктерінен туындайтын слеулі айырмашылыкгары 
бар. Бірақ сонымен бірге барлық салалардың каржысының мәні мен оны ұиым- 
дастырудың негізгі қағидаттары бірдей, бұл шарршылық жүргізуцің ортак ка- 
ғидаггарына жэне бірыцгаи экономикалык закдарга байланысты. Мүнмн бэрі
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олардыц барлыгын басталкы буынга -  іиаручпиылық жүргаушіс '̂бъектиерд'щ 
қирлсысына біріктір)діц мүмкінділ мен кажеттігіи аддьш ала аныктаңцы.

Шаруашыльтқ жүргізуші субъсктілер каржысының мэні жәие 
корінісінің сыртқы нысандары болады. Мэні деп қаржыны ерек- 
шс күлдык категория -  каржылык категория ретінде анықтайтын 
каржыныц ішкі мазмұны ұғынылады.

Каржынын мэні мен көріну нысандары өзара байланысты. Бірак олардың 
орныктылык дәрежесі бірдеіс смес. Қаржынын коріну нысандары оның мэніне 
Караганда анағұрлым жиі, жылдам озгерімгс ^шыранды. Мысалы, кәсіпорын- 
дардык мсмлсксггік бюджегпен өзара катынастарыішң нысандары бірнеше 
рст озгсрді жэнс жстілдірілді: пайдадан толенетін көпарналы төлемдерден олар 
пандага салық салуга, сдан ксиін табыс салыгына ауыстырылды; шаруашылық 
мұқтаждарды каржыландыруға бюджеттен бсрілетін каражаттардын кері қоз- 
галысы негізінен озін-озі каржыландыру әдісімен ауыстырылды; косіпорыкдар 
ішінде, оныц болімшелері» экімшілігі жэнс жұмыскерлері арзсыңда акшалай ха- 
ражаггар козгалысыиың нысалдары өзгерді -  бул катынастар баламалы сипат- 
ка ис болады жонс коммерцнялык нсгізге кошіріледі. Каржылық ресурстардыц 
к^рылымында, қалыптасу эдістсрікдс жэнс оларды пайдалану багытгарьжда 
озгсрістер болуда. Сонымсн біргс каржынын мәиі де өзгсруде. Ол ондірістік ка- 
тынастармен ғана смсс, сонымен бірге олардын даму денгейімен, шаруашылык, 
әлеуметтік және мәдени құрылыста мемлекетгін ауқылщарымен және рөлімел 
алдын ала анкындалады. Каржылык катынастар -  бұл еи алдымен, үдайыон- 
дірісгік катынастар. Өндіру, болу, анырбастау жэне тұтыну жүнесі езгерістер- 
ге ушырайды, бұл жүйсиі кайта күруға, ондіріс тнімділігін көтермелеуде бол- 
гіштік қатынастардын ролін күшеілуае тұракты кджетгілік болады. Қогамдық 
онім мсн ұлпы қ табыстың ұдалы өндірілуінін , рыноктық катынастардың да- 
муы үдерісіндс кэсіпорыидардын мемлекстгік бюджет пен кредит жүйесімсн 
каржылык қатынастарьшыц, шаруашылык меланизімін жстіддірудіц нысандары 
мсн одістсрі озгеруінін ғылылиі-технихалык лрогресті тездстудс, дамудың бел- 
гілснгсн багдарламалзрын, экономикалык осудіц каркындарын жүзегс асыруда 
және когамдық ецбек онімдІлігш көбснтуде ұдайыөндірістік катынастар мен 
каржылардыц ынталандырушы ролін артгыру мақсагы болады.

Жалпы каржынын сняқгы шаруашылық жүргізуші субшегі- 
лер каржысыныц функциялары туралы мэселе бойынша экономи
калык әдебиетгерде бірыңғай пікір жок. Шаруашылык жүргізуші 
субьекгілер қаржыпарын айқындайтын экономикалык катынастар 
жүйесіие не кіреді? Біраз ғалымдар тауарларды сатып алу-сату, со
нымен бірге шаруашылық жұргізуші субьекгілердің қаржылык қа- 
тынастарына эсер ететін, бірақ өзі катынастардың элемент! болып 
кызмет етпейтін еңбекке акшалай акы толеу кезінде пайда болатын 
ақшалай катынастарды қаржыга жагқызуга болмайды деп санай
ды. Аланда ғалымдар-қаржынын ұцайыөндірістік тркырымда-
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масының жакгаушьшары атадған катынастарды қаржьшык кэты- 
настарға жаткызады, ейткені өндіру мен айырбастауда кдржылык 
катынастардың барын мойындайды. Мәселен, айырбастау кезівде 
өнімді өткізуден алынатын табыс калыптасады, одан шаруашылык 
жүргізуші субъект-жеткізуші тұтыну жэне қорлану қорларын жа
сайды. Өткізу барысы жетйзілім келісімшартгарының талаптары 
сақгалынбаған кезде қаржылық санкцияларды колданумен, жет- 
кізуші мен сатып алушының екі жақка бірдей берешекгің жаса- 
луымен қабатгаса жүруі мүмкін. Енбекке акы тө леу, сыйлыкакылар 
төлеу кезінде пайда болатын ақшалай катынастар арнаулы корлар- 
ды: енбекке акы төлеу, түтыну, айналым кзражатгары(аякгалмаған 
өндіріске жүмсалатын шыгындар, тдеақгы пассивтер бөлігінде) 
қорларын жасаумен жэне жұмсаумен коса жүреді. ¥дайыөндіріс- 
тік тұжырымдаманын жақгаушылары қаржылық катынастар ша
руашылык жүргізуші субьектілердің өндірістік қорларының толык 
айналымының барлык стадияларына катысады деп санайды. Осы- 
ған байланысты шаруашылық жұргізуші субьектілердің қаржысы 
үдайыөндірістік функция орындайды деп қорытынды жасауға бо
лады. Оның мазмүны жай жэне үлғаймалы ұдайы вндіріс кезін- 
де материалдык жэне акшалай каражаттар арасындағы олардын 
толык айналымы үдерісіне сәйкестікті камтамасыз етуде болады. 
Ол үшін шаруашылык жүргізуші субьектілер енім ендірудің жэ
не өткізудің жоспарлары, болжамдары жэне нисгтері, белгіленген 
экономикалык нормативгер негізінде уақыттын белгілі бір кезеніне 
арналған кірістер мен шығыстардың көлемдерін эзірлейді; шыдіс- 
тар қандай дәрежеде меншікгі каржьшық ресурстар, багалы кағаз- 
дар шығару, басқа ұйымдар мен өзінің жүмыскерлерінін уакытша 
тартылған каражатгары, банк кредитгері есебінен, ерекше жағ- 
дайларда бюджетген бөлінетін қаржы есебінен жабылу мүмкіндігі 
аныкталады. Сәйтіп, шаруашылык жүргізуші субъектілер кызметі- 
нің өнімдері, олардын капиталы -  негізгі жэне айналым капиталы 
үдайы өндіріледі. Қызметтер сферасында адамның тіршілік кыз- 
мепнің аса маңызды элеуметпк параметрлері — денсаулык, білім, 
мэдени жэне рухани кұндылықгар үдайы өндіріледі.

Шаруашылық жүргізуші субьекгілер қаржысының бақылау 
функщіясы кәсіпорын экономикасында мацызды рөл аткарады: 
есепсіз жэне бакылаусыз шаруашылык жүргізуге болмайды. Ак- 
шамсн бакылау тек шаруашылык жүргізуші субъектілердің ішін- 
де ғана емес, сонымен бірге оның баска субъектілермсн, жоғарғы 
ұйымдармсн жэне каржы-крсдит мекемслерімен өзара карым-қа-
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тынастарында да жүзеге асырылады. Субьекгілер арасьщдағы 
озара қатынастарда бакылау жеткізілім тауарларға, көрсетілген 
кызметгерге және орындалған жұмыстарға ақы төлеу кезінде бо
лады. Қаржы-кредит органдарымен озара іс-эрекет кезінде ба
кылау бюджет алдындағы міндеттемелердін орындалуы кезінде, 
банк кредитгерін алған жэне қайтарған кезде жүзеге асырылады.

Шаруашылык жүргізуші субъекгілердің экономикалык қызметі сферасында- 
ғы өндірістік қатынастардың айрықшалыкгы озііщік ерекшеліктері, таза каржы
лык катынастардың баска ақшалай катынастармен матасуы, ендірістік корлар- 
дыц толык айналымымен олардың аса тьгғыз баиланысы, бірқатар галымдардьш 
пікірлері бойынша, кәсіпорындар мен салапар каржысы жалпы белгілерге кара- 
ганда, жалпымемлекетгік каржыдан елеулі айьтрмашылыгы бар каржы жүйесі- 
нің буыны болып табылады дегенге жеткізеді. Олардын пікірлері бойынша, егер 
б р і буынга кәсіпорынның акшалай катынастарыныя бүкіл жиынтышн кірікгір- 
сс, онда дербес экономикалык категорияньщ -  кәсіпорындар мен ұйымдардыи 
ақшалай шаруашылығы бар сксні туралы мәселені коюга болады.

Қаржылық катынастардың кұрамьшда шаруашылык жұргізу- 
ші субьектілердің ақшалай катынастарының мынадай ірілепдіріл- 
ген топтарын боліп көрсетуге болады:

басқа зр түрлі кәсіпорындармен жэне ұйьшдармен (олар: 
өнім өткізуцен түсім-акша алу, өткізуден тыс табыстар түсіру, 
материалдық шығындарды төлеу, шарт міндетгерін бұзған кез
де айыпгіұл төлеу жэне алу, бағалы кағаздарды откізу, баска кэ- 
сіпорындардың акциялары мен облигацияларына қаражатгарды 
инвестициялау, олар бойынша дивидендтер мен пайыздар төлеу 
және алу үдерісінде, коммерциялык несиелендіру кезінде калып
тасады);

взінің еңбек ұжымымен (бұл катынастар еңбекке акы толсуді, 
сыйлық корын жасауды, табысты (пайданы) бөлу жане тұтыну 
корынан жүмыскерлерге жәрдемақылар төлеуді, сонымен бірге 
жұмысксрлердің каражатгарын тартуды (багалы кағаздар сату, 
косіпорынның қаржылық ресурстарын калыптастыру үшін үлес- 
тік жарналарды) ортақтастырады;

мемлекетпен — бюджетке салыктар төлеу, бюджсттен қаржы- 
ландыру кезінде, мемлекеттік бағалы кағаздарды сатып алған кез
де, соңдай-ақ олар бойынша төлемдер алғанда, валюталык корлар 
мен ресурстарды қалыптастырғанда;

банктермен (каржылык катынастардың бұл тобы банк кредит- 
терін алу, оларды кайтару, кредитгер бойынша пайыздар төлеу, 
банктерге уақытша пайдалануға белгілі бір төлем мен бос ақша-
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ны беру, банк өткізетін бағалы кағаздармен жасалатын опера- 
циялар нысаны түрінде іске асады);

сақтьщ органдарымен -  мүлікгі, кызметкерлерді, коммер- 
циялық жэне квммерциялык емес тэуекелді сактандыру жөнінде;

жогары ұйымдармен -  ішкісалалық қайта балу шегінде (пай- 
даны, табыстарды, капиталды қайта бөлу кезінде, жалгерлік тө- 
лемдер бойынша жэне баскалары);

цұрылтайшылармен (бүл қатынастар кұрылтайшылардын 
жаршлық капиталды калыптастыру үшін каржылык жарналар- 
ды (салымдарды) толеу кезінде, сондай-ақ шаруашылык жүргізу- 
ші субьекгінің пайдасын бөлгенде жэне оньщ бір бөлігін шартқа 
сэйкес кү-рылтайшы га аударған кезде калыптасады) жэне т.с.с.

Шаруашьшык жүргізуші субьектілердін кзржысына, бір жашнан, 
жалпы каржылардьщ экономикалык табиғатын сипатгайтын белгілср, 
баска жагынан, қопшдык өндірістің түрлі сферасындаіы каржылар- 
дын қызмст еіуінс байланысты ерекшелікгер тан. Сонымек бірге бұл 
каржыға тэн мынадай негізгі белгілерді атауга болады:

1) ңаржылың қатынастардың көщырлылыгы, олардың ны
сандары мен мақсатты арналымынын сан алуандығы;

2) өндірістік құралдардың (капиталдардыц) міндетті бопуы 
жэне оларды қалыптастырумен, көбейтумен жэне қайта балумен 
байланысты катынастардың пайда болуы. Өндірістік капиталдар
-  бұл өпдірістіц серпінді элементі, олар өндірістің өзі сиякты уз- 
діксіз қозғапыста болады; сонымен қатар қүндық нысандардыи 
тұрақты ауысымы болып отырады. Шаруашылык жүргізуші суб
ъект! қызметінің кез келген мезетінде өндірістік кү-ралдар мате- 
риалдык-заттай жэне акшалай нысанда болуы мүмкін;

3 ) жоғары белсенділік, кэсіпорынның шаруашылык кызметі- 
нің барлык жағына эсер ету мүмкіндігі;

4) шаруашьшык жүргізуші субъектілердің қаржысы бүкіл кар
жы жүйесінің бастапцы негізі болып табылады.

Сойтіп, іиаруашыльщ жургізуиіі субъектілердің қаржысы деп 
өнім (жүмыс, цызметтер трсету) өпдіріп, сату кезінде ақша- 
лай табыстарды, қорланьшдарды жэне цорларды жасаумен, бо- 
лумен жэне пайдаланумен байланысты эконолшкалық (/^аржы- 
льщ немесе ақшалай) катынастарды айтады. Ақшалай табыстар 
мен қорланымдарға мыналар жатады: өнімді, жұмысты, қызмет- 
терді өткізуден түсетін түсім-ақша; кэсіпорынның жалпы және 
таза табыстары.
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7.2. Ш аруаш ылык жүргізуші субъектілсрдіц сыныптамасы

Толып жатқан шаруашылық жүргізуші субьектілер эр түрлі 
белгілері бойынша сыныпталады жэне оларды осы немесе өзге 
түрі бойынша межелеудін. негіздемесі каржыны ұйымдастыру- 
дың сипатына айтарлықгай эсер етуі мумкін.

Шаруашьшық жүргізуші субьектілердің құрамына материал- 
дық ондірістің барлык кэсіпорындары жэне рыноктық экономика 
жағдайларында езінің кызметін коммерциялық есеп негіздерінде 
жүзеге асыратын өндірістік емес сфераныд бір бөлігі кіреді.

Шаруашылық жүргізуші субъекгілер -  кэсіпорындар мен 
үйымдар (фирмалар, компаниялар, фермер шаруашылығы, ша
руашылык серіктестіктері, ассоциациялар (бірлестіктер), ұлт- 
тық компаниялар жэне басқапары), мекемелер эр турлі белгілері 
бойынша сыныпталады жэне оларды не ол, не бұл тұрі бойынша 
айырудың негіздемелері қаржыны үйымда стыруды ң сипатына 
елеулі эсер етуі мүмкін (7.1 сызбаны қараңыз).

Межелеудіц ец жалпы белгісі шаруашылык жүргізуші субьек- 
тілерді қызмет сфераларыньщ біріне -  матераалдьщ немесе ма- 
териалдыц емес (қызліеттер сферасы) сферага жатқызу болып 
табылады.

Қызметтің материалдыц сферасыныц шаруашылық жүргізу- 
ші субъектілері бүкіл қогамньщ тіршілік әрекетінің негізі болып 
табылатын материалдық өнімдер мен игіліктерді жасайды. Бұл 
сферада жасалған онімнің бір белігі онын салалары ішінде (өнді- 
рістік тұтыпуднң өнімдері) түтынылады, баска белігі түпкілікті 
түтынуға, соның ішінде өндірістік емес сферага да багытталады.

Қызмепг көрсету сферасы қызметінің нэтижелері қызметгер- 
дің нысанын кабылдайды, қызметтерді жасау үдерісі, эдеггегі- 
Дей, олардың тутыну үдерісімен токайласады, яғни олар корда- 
лауға, сақтауга жатпайды.’

Қоғамдық өндірістің екі сферасының атапган кагидалы айыр- 
машылықтары бүл сфералардың каржысын уйымдастыруға -  
қаржыландыру, өнімдер мен қызметтер күньшың жасалу үдеріс- 
теріндегі қаржылық корлардын қозғалысы кезінде де, сондай-ақ 
қызметтің қаржылық нэтижелерін калыптастыру -  қорланымдар- 
ды, табыстарды немесе пайданы болу жэне пайдалану кезінде де

* Бірқатар жағдайларда айрықшалыкгы корланым орын алады: мысалы, білім беру* 
де, гылтіда —іскерлікгіи, бшмдшкгін, баскаруда—баскару тэжірпбесінщ, машыктын 
корлаиуы.
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7.1 сызба. Шаруашылык жүргізуші субъектілсрдің сыныптамасы
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әсерін тигізеді. Мысалы, материалдык сфера корларының козға- 
лысында өндірістік босалкы қорларды, аякталмаған өндірісті жа- 
саумен, дайын өнім және өндірістік емес біркатар баска үдеріс- 
тердің қозғалысымен байланыстылары елеулі орын алады.

Сфералар ішінде салалар, қосалқы салалар (¥ШЖ жүйесінде -  цызмет түр- 
лері) боліп көрсетіледі, оларға төменгі шаруашылык жүргізуші субъектілердің 
катыстылыш қаржыны ұйымдастыруда бейнеленеді. Салаға болу экономика
лык кызметгің сапалық біртектілілігін бейиелегенмен сонымен бірге тіпті эко
номикалык субъектілсрдің қосалкы салалары немесе топтары шеңберіңде оның 
кеп эр алуандылығын шамлайды. Бүл өндірістін ^йымдык-техникалық, техно- 
логиялық сипатымен байланысты. Мысалы, машина жасауца өнім түрі айтар- 
лықтай ыкпал етеді, бұл корлардьщ толық айналымы үдерістерінде бейнеленеді. 
Қорлардың қозғалу жэне толық айналымына кызмет көрсету сипаты бүл жерде 
өидірістің үйымдык-технологиялық тұрпатына байланысты болып келеді: жап- 
пай, сериялық (соның ішінде ірі сериялык, орта сериялык, үсак сериялық), дара 
ондіріс.

Негізінен материалдық өндіріс сферасында каржыларды ұиымдастыруға 
өнімді жасаудын ондірістік циклінің ұзаіаығы, маусымдылык, климаттык фак- 
торлар эсер етеді. Маусымдылык фактор ауыл шаруашылығы, кұрылыс өндірісі 
үшін сипатты болады. Мүндай факторлар өндіріс шығыидарының мөлшеріне 
эсер етеді, мысалы, .үзақ циклді нсмесе маусымдылык сипатгагы ондірістер 
аяқталмаған күрылыска қаражатгарды едәуір аударуды тудырады, мұның езі 
кредиттерді пайдалану кезінде пайыздардың көп сомасын төлеуге үрындыра- 
ды; қүрылыста маусымдык қыска уакытга шыгындардын көбеюін тудырады. 
Табиғи-климаттық факторлар жалакыға, сактандыруға, баска қосымша шығын- 
дарға аудаидық коэффициеіптер телеуге байланысты шыгындардыд кәбеюіне 
апарады. Ақырында шығындардың көбеюі кызметгін қаржылык нотяжелерінс 
эсер етеді: рыноктық бэсеке жағдайларыида мұндай кэсіпорындар онімді сату 
кезіпде аз табыс алатын болады немесе рынокта өзінің айкындамаларын сактау 
үшін оны барынша көбейтудің каржылык әдістеріи табулары тиіс

Шаруашылык жүргізуші субъектілерді сыныптаудың басқа 
белгісі олардың қаржыльщ цызметінің сипаты -  колтерцгшыц 
жэне коммерциялыц емес цытеті болып табылады.

Коммерциялык жэне коммерция лык емес кызмет болып межслену Казак- 
стан Республикасы Азаматтық водексінде бекітіліп берілген, онда зани түлға 
үғымы анықталады. Заци тұлга деп меншік, шаруашылык жүргізу немесе же- 
Дел басқару кұкыгындағы окдіау мүлкі бар және сол мүлікпен оз міндетгемслері 
бойынша жауап беретін ұйымды айтады. Өз атынан мүліктік жэне мүліктік емес 
жеке қүкықтық міндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра алады, сотга талап- 
кср жэне жауапкер бола алады.

Өз қызметінің негізгі максаты ретівде пайдз келтіруді кездей- 
тін (коммерциялық .үйым) не мұндай мақсат ретінде пайда келп-
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ре алмайтын жэне алынған пайдасын қатысушыларына үлестір- 
мейтін (коммерциялык емес ұйым) ұйым заңи тұлға бола алады.

Коммерциялык, ұйым болып табылатын зани тұлға мемлекет- 
тік кәсіпорыи, шаруашылык серіктестігі, ондірістік кооператив 
нысандарында қүрылуы мүмкін.

Каммерцііялыц емес ріым  болып табылатын защі тұлға меке- 
ме, қоғамдық бірлестік, түтыну кооперативі, коғамдық қор, діни 
бірлестік нысанында жзке зан, к^жаттарында көзделген өзге де 
нысанда қүрылуы мүмкін жэне ол кәсіпкерлік кызметпен өзінің 
жарғылық максатгарына сай келуіне қарай ғана айналыса алады.

Сыныптаудын бүл белгісіне қатысты қаржыны үйымдастыру 
кызметті қамтамасыз етудік түрлі кағидаттарына: коммерцияяыц 
есепке немесе белгілі бір деңгейде шаруашылық жүргізуші суб- 
ъекгілердін кажетгілікгерін жабатын бюджеттік қаржыланды- 
руга есептелген. Егер мекеме коммерциялык жэне коммерциялык 
емес қызметті үйлестіретін болса, онда соңгысы тиісті қаржылық 
зардаптарға ұшыратады: мұңдай кызметгің өзін-өзі каржыланды- 
рылуын үйымдастыру, салықтар мен басқа міндетті төлемдерді 
толеу, алынған табыстарды немесе пайданы белу.

Коммерцішың қызметтііі мақсаты табыс алу болып табыла
ды. Коммерциялык негізде материалдық өндіріс сферасы кәсіпо- 
рындарының басым белігі жэне материалдық емес сфера үііым- 
дары мен мекемелерінін едэуір бөлігі жұмыс істейді.

Өндірістік емес сфера мекемелерінің едэуір бөлігі: мемлекет- 
тік басқару, қорғаныс, мемлекетгік әлеуметтік сақтандыру жэне 
қамсыздандыру, қүқықтық тәртіпті қорғау, айналадағы ортаны 
корпіу, денсаулық сақгау мен білім берудің, мэдениетгік және 
шығармашылықгьщ үлкен тобы, ірге лі ғылым тммерцияпьщ емее 
секторда қалып огыр. Коммерциялык емес қызмет табыс (пайда) 
алуға емес, бүкіл коғам үшін, соньщ ішінде халықгы элеуметгік 
қорғауды камтамасыз етуге қажет функциялар мен іс-қимылдар- 
ды орындауға бағытталған.

Шаруашылык ж үргізуші субъектілерді сыныптаудың мацызды 
белгісі метиіктщ белгілі бір нысанына тиістілігі (катыстылығы) 
болып табылады. Заннамаға сәйкес Қазакстан Республикасында 
меншіктің екі нысаны кабылданған: жеке меншік жэне мемлекет- 
тік меншік. Жеке метиік азаматгардьщ жэне (немесе) мемлекет- 
тік емее заци түлғалар мен олардың бірлестіктері ретіиде болады, 
жеке меншіктің айырықша түрі ретінде қогамдық ұйымдардыц 
меншігі болады.
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Мемлекеттік мениіік республикалык; жэне коммуналдьщ мен- 
игік болып ажыратылады.

Меншіктіц аталған нысандарының ішівде шаруашылықты 
жүргізуцің ұйымдык-кұқықтық нысандарының көптеген түрле- 
рін (санын) туғызатын эр түрлі шаруашылык күрылымдары ка- 
лыптасуы мүмкін:

1. Мемлекетгік меншікке неіізяелген мемлекеттік кәсіпорын- 
дар, соньщ ішінде:

республикалъщ -  Қазақстан Республикасының экономикалык 
жэне элеумитік дамуыныц жалпымемлекеттік міндеттерін шешу 
үшін;

коммунаядьщ метиіктегі кэсіпорындар -  тиісті аумақ халқы- 
ның элеуметгік-экономикалық қажеттілікгерін канагатгандыру 
жөніндегі міндеггерді шешу үшін, жергілікгі багынышта болады.

2. Заңи тұлгалардың жекеметиігте негіэделген іиаруаиіылъщ 
жүргізуші субъектілер: эр турлі тұрпаттагы шаруашылық серік- 
тестіктері, соның ішінде акционерлік қоғамдар, коопсративтік кә- 
сіпорындар мен үйымдар.

3. Қогамдыц бірлестіктердің меншігіне негізделген іиаруашы- 
льщ жургізуші субъектілер

4. Қүрылтайшылардың, соның ішінде шетелдік зани түлғалар 
мен азаматгардын мүлкін бірікгіру негізіндегі бірлескен кэсіп- 
орындар.

5. Азаматгардыд меншігіне негізделген жеке меншікті ша- 
руашылыц жургізуиіі субъектілер.

6. Меншіктіц жоғарыда келтірілген эр түрлі нысандарының 
катысуындағы аралас кәсіпорындар.

Меншіктіц барлык нысандарының тендігі мен меншік субьек- 
тілеріщң күкығын теңдей қорғау Қазакстан Республикасы занна- 
масымен кепілденілгея.

Шаруашылық жүргізудің үйымдық-күқықтық нысаны Қазак- 
стан Республикасы Азаматтық кодексімен анықгалған, ол шаруа
шылык жүргізуші субъсктілердің күкьіқгық тэртібіне айтарлык- 
тай өзгерістер енгізді.

Шаруашылык жүргізуші субьекгілердің уйымдьік-кұкыклык 
нысандары мен олардың мөлшерін ажырата білген жон.

Шаруашылық жүргізуші су&ьектілердің үйымдыіуқүцыңгпық 
нысандары меншік нысанымен -  мсмлекеттік, жеке меншікпсн 
(эр түрлілігімен) аныкгалады. Мөлшері бойынша шаруашылык 
жүргізуші субъектілер шагын, орта жэне ірі болуы мүмкін.
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Заңнамалык тэртіппен кызмстгт зр түрлі сфералары шағын шаруашылык 
жүргізуші субъектілердін өндірістік жэне үйымдық міидеттерді жедел шешуге 
мүмкіндік беретін піімді қ^рылымдар ретіндс олардың дамуын ынталавдыру 
максатьшда параметрлері аиыкгалгал. Мәселсн, Қазақстаида жекеше кэсіпкср- 
ліктің субъектілеріне дара кэсіпкерліісгің, макробизнестің, гггағын жзне орта кэ- 
гіпкерлік-гің, ірі бизнсстің субьекгшері жатады.

Шаруашылык жүргізуші субъектідердің эр түрлі сыныптама- 
лықсипаттамаларының сан алуандығы, олардың мүмкін болатын 
үйлесуі каржы жүйесінщ бүл буынының каржылык механизмін 
күрделілендіреді, оны үнемі жетілдіруді, кызмепі айкын заңна- 
малықреттемелеуді, жақсы жолға қойылгаи басқаруды жэне кар
жылык үдсрістерді бакылауды қажет етеді.

Жалпы меншіктің эр түрлі нысандары шаруашылык жүр- 
гізуші субъектілсрінің қаржылары ортак кағидаттарға негіз- 
делген. Алайда бүл шаруашылык жүргізуші субъектілердін 
үйымдық-қүқықтық мэртебесіндегі айырмашылықтар кәсіпо- 
рындарды баскару мехашізмінің кейбір ерекшеліктерін, мүлік- 
тік жауапкершілік сипатты жэне осымен байланысты болатын 
каржылык ресурстарды қалыптастырып, бөлудіц нысандарын 
анықтайды.

Бүл ең алдымен жаргылык капиталды калыптастыру көздері- 
не, табысты бөлуге жлнс бюджетпен өзара катынастарды үйым- 
дастыруга қатысты болып отыр.

7.3. Негізгі ұйымдық-қүқықтық нысапдардыц 
шаруашылық жургізуші субъсктілері қаржысыныц 

ерекшеліктері

Экономиканы реформалау, рыноктық қатынастардың дамуы 
мемлекетпк, жекеше немесе үжымдық меншікке негізделген 
түрлі үйымдык-күкықтық нысандардың шаруашылық жургізуші 
субьектілерінің қалыптасуын қажет етеді. Соңғы екеуі меишіктіц 
мемлекетгік смес нысанын кұрайды.

Экономиканың негізгі буыны ретіндегі шаруашылык жүргі- 
зуші субъект меншік нысандары мен шаруашылык жүргізудің эр 
алуандығы кезінде, тауар-ақшалай катынастары мек рыноктын 
дамуы кезінде жүмыс істейді.

Меншік нысандарына карай шаруашьшык жүргізуші субъ
ект! лердін қорларын цалыптастырудыц ерекиіепіктері болады.

176



Мысалы, экономиканың нақгы секторының жекеше шаруашы- 
лық жүргізуші субъсктілсрінің каржылық корлары мына кездер 
есебінен кұрылады: меншікті көздер (амортизациялык аударым- 
дар, таза табыс, банк кредиггері; бағалы қағаздар шығарудан ту- 
сетін қаражаттар); мемлекстгік кэсіпорындарда каражаттардын 
бұл көздері қажет жагдайларда бюджеттен жэне бюджеттен тыс 
қорлардан каржы бөлумен толықгырылады; кооперативтерде -  
кооператив мүшелерінің үлестік жарналарының қаражаттары. 
Практикада көбінесе меншіктің аралас нысандарымен шартта- 
сылған корлардың коздері бойынша оларды қүрудыц аралас ны
сандары кездеседі. Мысалы, негізгі қүралдар мен айналымдағы 
активтердің үлкен бөлігі мемлекетке жататьш мемлекеттік коопе
ративтерде жұмыскерлердің үлеетік жарналары болымсыз рөл ат- 
карады. Мемлекеттік акционерлік коғамдарда да осылай.

Өндірістің бастапқы қорларынын қалыптасуына сэйкес иіа- 
руаіиылық цызметтің царжыльщ нәтижеяері бәлініп, пайдала- 
пылады: таза табыс; пайыздық табыс, дивидендтер; үлестік та- 
быстар, бюджеттіц шығыстарын (бюджеттік кредиттерді) жэне 
бюджеттен тыс корларды етеу.

Үлестік жарна негізінде жүмыс істейтін кэсіпорындардың -  
шаруашылық серіктестіктерінің, кооперативтердің, бірлескен кэ- 
сіпорындардың қаржысын ұйымдастыру мүндай кэсіпорындар 
қаржысының қалыптасу жэне алынған табыстарды эрбір қаты- 
сушының мүліктегі үлееіне сэйкес кейінгі бөлудің ерекшелікге- 
рімен анықталадм. Мұндай кэсіпорындардың кұрылтайшылары 
мен қатысушылары өздерінің салымдарын ақшалай каражаттар, 
мүліктің эр түрлі түрлері (үймереттің, ғимараттың, жабдықгың 
жэне басқаларының), мүліктік қүкықгар (жерді, табиғи ресурс
тарды, мүлікті, зияткерлік (интеллектуалдық) меншікті пайдала
ну кұқықтары) түрінде жүзеге асырады.

«Шаруашылық серіктестіктері туралы» заңға сэйкес шаруа- 
шыльщ серіктестігі — жарғылык капиталы күрылтайшылардын 
(қатысушылардың) салымдарына (үлесіне) бөлінген, өз қызметі- 
нің негізгі мақсаты пайда түсіру деп ессптелетін жэне зацн түлға 
болып табылатын коммерциялық үйым.

Шаруашылык серікгесгігішң мынандай нысандары белгшенген:
1) толық серіктестік;
2) сенім серіктестігі;*
* Сснілі ссрікгестігі очініц бүкіл мүлкімен серіктестшш міидсггемелері бойынша крсым- 

ша жауапкершілікгі ниелестікпен алып жүрегін кагнсушыларды және серіісгестіклң кэсіп 
керлік қызмеііле кашспантын жауапкБршілігі шекгелінгел каіысушыларды кірікпреді.
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3) лсауапкершілігі шектеулі серікгестік;
4) қосымша жауапкершілігі бар серіктестік;
5) акционерлік коғам;
Тольщ серіктестіктің табысы мен залалдары қатысушы- 

лар арасында, серіктестіктің жарғылық корына салған олардың 
салымдарының мөлшеріне үйлесімді түрде бөлінеді; жауапкер- 
гиічігг тектеулі серіюпестік пеп сенім серіктестігінде де осылай 
бөлінеді.

Каржылык катынастардың акщюперлік ңогсшга сэйкес белгілі бір ерекше- 
лікгері акцияларды окдірістік жэне коммерциялык кзжетгіліктерді каржыгтан- 
дыру ретінде колданганда коріігеді. Бұған акционерлік қогамдар қызметініц 
ұйымдык нысандарының әр алуаидығы мүмкіндік туғызады. Қаржыны ұйым- 
дастыруга акциялар категорияларының (кәсілорынігың акциялары, енбек ұжы- 
мыньщ акциялары, акционерлік когамдардың акциялары), олардын түрлерінің 
(артықшылықты, жай акциялар) әр алуандьгғы эсер етеді.

Лкционерлік когамиыц баланстық таза табысы заңнамамен қарастырыл- 
ган тәртіппеи аныкгаладн. Таза тпабыс (салыктарды толегеинен кейін) ко
гамиыц карамағьшда қалады жэне акциоисрлердіңарасында диеидепдтер 
түрінде боліиеді, резервтерге, ондірісті дамытуга немесе коғам жиналысы- 
ның шешімімен қарастырылғші өзге мақсаттарға аударылады. Акционерлік қо- 
ғам жаргылық капиталдың 15 пайызыиан кем емес мөлшерде резервтік капитал 
құруға міндетті.

Акционерлік коғамнын мынадай жағдайда жай акциялар бойынша дивиде- 
ндтер толеугс кұкығы жоқ:

когамның жағымсыз меншікті капиталы кезінде;
егер қоғам толеу қабілетсіздігі немесе дәрмснсіздігі нышандарына жауап 

берсс.
Когам жаргыга сэйкес салыктарды толегеннен кейін кызметшілер ішінде 

белу үшін табыстың белгілі бір пайызын» соның ішінде акшалай сыйақы немесе 
акциялар түрінде бөле алады. Дивидепдтер акциялар түріпде (табыстың ка- 
питалга айпалуы), облигащшармен, тауарпариен, егер бұл жаргыда қаралса, 
толене береді.

М енітктш акционерлік нысаны экономикалык жағыиан дамыған елдер- 
де тиімді жұмыс істеуце және әлемдік практикада копшілікке танылған нысан 
болып табылады. Ол ұсак меншік иелерініц копшілігін -  акция ұстаушыларды 
казіргі ксзеңде кэсторындардың пемесе салалардыц каражаттарын леғ.үрльм 
тиімді калыптастыруға қатысуга араластырады (тартады), қаржылык ресурс- 
тардын к ьп м е тң  аса басымырақ сфераларына кайта куйылымьша мүмкіндік 
жасайды. Акционерлік нысаниын құидылыгына қаражатгардың жеке иелері 
үшін, тіпті жеке каржы институттары үшін киын болатын жеткілікті ірІ кэсі- 
лорындарды кұру мүмкіндігі жатады. Акционерлік кэсіпорынның көлемі тск 
онын рыноктык сүранымыныц ауқымымеи, баскзрушылықпен, рыноктың даму 
перспективаларымең ғана сэйкестенеді. Акцонерлік нысаншлң аса манызды ар- 
тықшыльтгы -сонымен бірге бір косіпорыннын басқа кәсіпорыннын кызметіне 
оның зкцияларын сатып алу арқылы қатысу мүмкіпдігі. Б.үл ретте әр түрлі нүс- 
калар пайдаланылады:
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кэсіпорындарға -  шикізатгы жсткізушілерге қатысу;
рынокгы иемдену үшін басқа өңірлерде орналасқан үқсас кәсіпорывдарга 

катысу;
өнімнің орнықты өткізімін камтамасыз ететін сауда жане көлік кәсіпорын- 

дарына қатысу;
пайда алу мақсатымен негордым табысты кәсіпорындарға катысу.
Рынок жагдайларында акционерлік қоғамдардың басқа ұйымдық-құкық- 

тық нысавдарга қарағацда айтарлыкгай орныктылыгы болды. Бұған табысты 
(пайданы) қоғамның қалыптасу мүддесіне бөлуден уақытша бас тарту, рынокты 
жеціп алу, неғұрлым тұракты табыстылыкгы қамтамасыз етуге жэне келешекте 
табыстьщ айтарлықгай өсуіие жетуге бағыпалған косымша күрделі жұмсалым- 
ды жүзеге асыру есебінен кол жстеді. «Шекгеулі жауапкершілік» яғни тек ак- 
цияларга салынған қаражаттар бойынша материалдық жауапкершілік кағіідаты- 
ның Іс-орекст етуі дара қаражаггар пегізінде пайда бола алмайтын, айтарлыктай 
тәускелді (жылдам қайтарым алу жэне жоғары табыстылық көзкарасы тұргысы- 
нан) кәсіпорындар құру үшін алгышарт болып табылады.

Акционерлік ұйым негізінде корпорациялар -  ірі шаруашылык жургізуші 
субъектілер жұмыс істейді.

Корпорация кандайда бір максатқа жету үшін біріккен және күкыктың 
дербес субъекті -  жаңа заңи түлгаиы күратын тұлгалардьщ жиынтығы ретін- 
де анықталады. Әдетгегідей, корпорация катысушылардың үлестік меншігін 
жәпе жалдау бойынша жұмыс істейтін кэсІби баскарушылардың (менеджер- 
лердіц) басқару функцияларын орындауын қарастырады; шыгарылатын ак- 
циялар кор рыногында айналыста болады. Корпорациянын көп таралған түрі 
холдинг болып табылады. Әр түрлі елдерде ондірістік жэне коммерциялық 
кызмет жүргізетін корпорациялар трансүлттық корпорациялар (Т¥Қ) деп 
аталады,

Холдингтік кампания не.месе холдинг -  бакылау не бірыңғай экономикалык 
жоне каржылык саясат жүргЬу үшін баска компаниялардың кызметін бағьіттап 
отыру мақсатында олардың акцияларының бакылау пакеттерін иеленуші басты 
компания.

Экономикада едэуір орынды мемлекеттік сектор алады. Бүл секгорда кэсі- 
порындардың мынадай түрлері жүмыс істейді:

шаруаіиылық жүргізу цүқыгыпа негізделген кәсіпорындар;
эіседел басқару цұңыгына негізделген (қазыиалық кәсіпорын) кэсіпорындар. 

В^л күқық казыналық кәсіпорынның меншік иесінен алған және өз кызмстінің 
мақсатына, меншік иесінің тапсырмалары мен мүліктің мақсатына сәйкес заң- 
намалык актілерде белгіленгеи шекіе сол мүлікті иелену, пайдалану және оғаи 
билік ету күкыгын жүзеге асыратын затгай күқық болып табылады.

Мемлекеттік меншіктің түріне карай кэсіпорындар:
1) республика меншігіндегі кэсіпорындар -республикалық мемлекеттік кэ-

сіпорындар;
2) коммуналдык меншіктегі кәсіпорындар -  коммуналдық мемлекеттік кә- 

сіпорындар болып болінеді',
Баска мемлекеттік кәсіпорын күрган мемлекеттік кәсіпорын еншілес мемле- 

кепипік кэсіпорын болып табылады.
Мемлекетгік кәсілорынміндетті түрде мсмлекеттапсырысын орындайды. Мсм- 

лекептік тапсырыс -  бкщжеттердің немесе мемлекетпк біоджеттен тыс корлардың
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қаражаттары есебінек тауарларды, жү-мыстарды ііемссе кызметтерді жсткізіліміне 
берілетім мемлекеттік баскару органдарының тапсырысы (яғни қорытындыланған 
және лайыкгы түрде ресімделген қажетгілік, мүкгаж). Мемлекетпк тапсырыс мем- 
лекеттік котере сатып any арқылы іске асырылады. Мсмлекеттік сатып алулар -  
мемлекетгің мүктаждары үшін тауарлар, жүмыстар немесе қызмепер сатып алу. 
Мсмлекеттгк мүқтаждар — мемлекепік баскару органдарының бір нэрсеге жэне 
бұл органдардыіі нысакалы функциялар мен міндеттерді орындауымен байланы
сты кажетгіліктері, опар саітық төлеушілердщ ти\сгі бююкетгер мен бюджетгерден 
тыс корларда шоғырлаңдырылған каражаттары есебінен қанагаттандырылады.

Мемлекеттік кэсіпорындар қызметінің негізі міндет-максаты (арналымы) 
қоғам мен .мемлекеттің қажетіне карай зйкындалатын мъшадай әлсуметпк-эко- 
номикалык міндетгерді шешу болып табылады, олар;

мемлексттің корғаныс қабілетін материалдьж жағынан камтамасыз сту және 
қоғам мүддесін қоргау;

экономикаиың жеке меишік секторы камтыган немесе жеткіліксіз камтылған 
коғамдык ондірістін сфералары мен салаларында бірінші қажетгіктегі тауарлар- 
ды (жүмыстарды , кызметтерді ) ондіру;

мемлекеттік монополияға жаткызылған немесе мемлекетгіц функциясы бо
лып табылатын сфералардағы кызметті жүзегс асыру.

Қазақстаида, мемлекстгік секторда ірі ұлттық каипапиялар жүмыс істеиді, 
олар арқылы елдің экономикалык кауіпсіздігін камтамасыз ететін экономпка- 
ныц стратегиялық макызды секторларында мемлекеггіц ыкпалы мен үлесі сак- 
талынады.

Экономнканыц мемлскеттік секторын басқаруды жетілдіру мақсатында 
Қазакстапда заңнамалық түрде «ұлттық компания» (соның ішінде мұнайлык 
операцияларды жүргізу бойынша үлттық компания, жер қойнауьш пайдалаггу 
бойынша үлттық компания, поштанын ұлттык операторы, үлтгык темір жол 
компаннясы), «ұлттыкхолдипп>, «үлттық баскарушы компания», «дамудыцұлт- 
тық ииститугтарьт» ұғымдары аныкталган.

Үлттық компания ~  Үкімст шешімімен қүрылған акционерлік коғам, онын 
акцияларының бақылау пакеті мсмлекетке немесе ұлттык холдшігке жатады 
жэне Кдзақстан Республикасы зацнамалык актілерінде көзделген жағдайларды 
коспаганда ұлттык экономиканың негізін кұрайтын стратегиялык маңызды са- 
лаларда қызметін жүзеге асырады.

Члттық басқаруиіы кампания — кұрылтайиіысы мен бірдеи бір акционер! 
Қазақстан Республикасы болып табылатын акционерлік когам, кызметінің не- 
гізгі мақсаты оған мсншік күкыгында жататын дамудыц үлгтык институттары 
мен басңа заци түлгалардыц акциялар пакеттерін (катысу үлестерін) баскару бо
лып табылады.

¥лттың холдинг -  к^рылтайшысы мен бірден бір акционері Қазақстан Рес
публикасы болып табылатын акционерлік когам, мепшік күкығында оган қарас- 
тыұлттык компашылар мен озге акцнонерлік коғамдардын, акщіялар пакеттерін 
тиімді басқару үшін күрылган.

Мемлекетпк корпоративтік баскару институты -  ұлттых холдинг және үлт- 
тық баскарушы комшииялар сияқгы ннстнтуттарын ендіру корпоративтік бас- 
кару децгейіи жэне компаниялар арасында үйлестіруді едәуір жаксартуға, сіл- 
кшісті жобаларды ойдагыдай іске асыруга жоне Қазақстанда кор рыногыныц 
дамуын ыіггаландыруга жагдай жасайды.
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2005 жылы «Самр^қ» мемлекеттік активтерді баскару жөніндегі Қазакстан- 
дық холдинг акционерлік қоғамы мен «Қазьтпа» орнықты даму коры күрылды.

«Самрұк» холдингін қүрудың негізгі максаты корпоратіготік баскаруцы 
жетілдіру арқылы үлттық компаниялардын кұндылығын көбейтіу, «Казына» 
АҚ-ның мақсаты Қазақстан экономикасының барлық секторларында инвести- 
циялық жоне инновациялық белсенділікті артгыру жэне ынталандыру болып 
анықталган.

Бүл рсгге ұлттык холдинг пен зріттық баскарушы компания қызметінің не- 
гізгі кағидаттары мыналар болып табылады: компаниялардын бэсекегс кабілет- 
тілігі мен экономикалык белсенділігін артгыру; компанияларды корпоративтік 
баскарудың жақсы дүпиежүзілік практикасьш енгізу; компанияларды дамьпу 
жөніндегі максатгарға жетуге Үкіметке жэрдемдесу. Белгіленгенді іске асыру 
акционер мен директорлар кеңестеріндегі өкілдіктің функцияларын жүзеге асы
ру арқылы ұлтгық компаииялар мен даму институтгарын дамытуда «Самрүқ» 
холдингі АҚ-ы мен «Қазына» АҚ-нын белсенді катысуы жолымен жүзеге асы- 
рылатын болады. «Самрұқ» «Қазақстан темір жолы» ¥К  АҚ, «Қазпошта» АҚ, 
«КНГОК» АҚ, «Қазтелеком» АҚ, «Қазмұнайгаз» ¥К АҚ акцияларының мем- 
лекеттік пакеттерін біріктірді. «Казына» орнықты корына «Қазақстаиныц ин- 
вестициялық қоры» АҚ, «Қазакстанның даму банкі» АҚ, «Шағын кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ, Үлггық инновациялық кор АҚ, «Экспорттық кредиттер мен 
инвестицияларды сактандыру жөніндегі мемлекеттік сақтық корпорациясы» 
АҚ, «Маркетингтік-талдамалык зертгеулер орталығы» АК және «Казинвест» 
шаруашылық жүргізуші субъектілері акцияларынын мемлекетгік пакеттері жи- 
нақталган.

Б^іл күрылымдар өз топтарындагы үлттық компанняларга кызметпң осы за- 
манғы жүйелерін енгізуге, олардың жұмысыныц экономикалык жағынан тиімді 
әрі бұкара үшін ашык болуына ыкпал етуце. 2008 жылы холдинг және «Самрұк- 
Казына» ұлттык әл-аукат коры» атымен бірікгірілді.

Экономиканы жэне қаржы жүйесін түрақтандыру бойьшша бірлескен іс- 
қимылдардың жоспарына сэйкес «Самрұк-Қазына» оны іске асыру жөніндегі 
негізгі оператор болып анқындалған. Қор осы жоспардын барлық багыттары 
бойынша іс-шараларды іске асыруға қатысады.

Егер халыкаралык тәжірибеге назар ауцаратын болсак, осы бағьптағы ал- 
гашқы жоба Сингалурда жүзеге асырылған екеи. Онда кызмет багыты біздің 
«Самрұққа» ұқсас «Темасек» атгы холдинг бірінші болып күрылғаік Бұл тэжі- 
рибе іле-шалаАІалайзияда, Норвегняда, Үлыбританияда жоне Кытайда колдау 
тапқан.

Корпоративтік баскарудыц толыкканды теориясы откен ғасырдын 80-жыл- 
дары қалыптаса бастады. Ол компания басқармасының (менеджментінін, экім- 
шІлігінің), оның директорлар кеңесінің, акционерлері мен баска да мүдцел і түл 
ғаларының арасындағы қатынастарды камти отырып, экономикалык тшмдшкп 
артгырудың негізгі элементтерінің бірі болып табылады.

«Самрұқ Қазына» корының қүрылуы мемлекет катысатын компанияларды 
біріктіре отырып, отандық капитал мен кызметтердің* ондірістердіи тшмдшіпн 
арттыруға, әлегедік инвесторлар үшін Кдзақстан экономикасының ашыкгыш 
мен тартымдылығын камтамасыз етуге мүмкіндік береді. _

Бірінші бағы т- каржы секторын түрактандыру. Бүл бағьптагы негізп максэт 
банк секторының каржылык жай-күйін жаксарту. Осы максаттарға Қор іура 1
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вестицияларды бағыггайды жоне слдіц жүйе К¥рушы банктерішң жәЙ акцияла- 
рын сатып алады, соидай —ақ банктерге бағынышты қарыз бен артыкшылықгы 
акцияларды сатып алуды береді. Қор сырткы борыштардың талаптарын езгерту 
женіндегі шараларга кіріседі.

Екінші бағыт — Астана мен Алматы калаларындагы салынып бітпсген 
обьекгілердің ең жоғары санын аяқтау азаматгарды арзан бағамен жаца түрғын 
үшлен камтамасыз ету, сонымен катар ипотекалык кредитгері бар азаматтардын 
проблемаларын шешу. Қор екінші деңгей -  банктершде жеңілдікті мөлшерлеме 
бойынша 15 жылға біркатар кредтптік желілер ашады. Өз кезсгікде, екінші 
деңгей банктері 10,5%-12,5%-бен 15 жылға дейін ерте өтеу қүкыгында карыз 
алушылардың ортурлі топтарына ипотекалык кредитгер беретін болады.

Мыиадай кредиттік желілер ашылады:
1. Алматы мен Астана қалагіарында салынып жаткан объектілерде тұрғын 

үй сатыи апуға 10,5%-дан жоғары емес түтсілпегі мөлшерлемелер бойынша 
ипотекалык кредиттер.

2. Соцғы 3 жылда алынғаві колданыстағы ипотскалық карыздарды кайта 
каржыландыру.

3. Әлеуметтік жэне бюджетгік сфера қызметкерлеріне арналған кол- 
даныстагы ипотекалык карыздарды кайта каржыландыру.

Үшінші багыт -  шағын жэне орта бизнесті колдау. Бүл багыт шеңберіндегі 
нәтижслер -  елдін барлык оцірлеріндегі кэсіпксрлердщ копшілігін каржылык 
колдаумен қамту және осыпың есебінек жүмыс істсп түрған бизнесті қолдау, 
соидай-ак жана ондіріс және жүмыс орыпдарын қүру. Бұл каражаттар шағьш 
жэне орта бизнес субьектілеріне БВУ аркылы 14%-дан аспайтын тиімді 
мөяиісрлемелер бойынша 7 жыл мерзімге берілетін болады. Кспілдер про- 
блемасын шешу және кэсігткерлерге арналған кредиттік қаражаттардың қол 
жетімділігін камтамасыз ету үшін «Даму» кэсіпкерлікті дамыту қоры шағын 
жэне орта бизнеске берілетін кредиттсрді кепілдендіру механизм'»! енгізетін 
болады. Шагьш жэне орта бизнес тұрағсш өтілімдермен камтамасыз ету үшін 
«Самрұк-Қазына» коры жергілікті коюшыларды дамыту бойынша іс-шараларды 
жандандырады.

Тортіиші багыт -  агроөнеркәсштік кешенді дамыту. Бүл бағыт бойынша іс- 
шаралардың негізгі операторы «Каз Агро» үлтгык ходцингі болып табылады.

Бесінші бағьгг -  индустриялык жэне инфракұрылымдык жобаларды іске 
асыру. Бұл бағыт бойынша нәтнжелер — жаца өндіріс пен инфракүрылымнын 
объектілерінің сондай-ак жұмыс орындарьга құру.

Қазақстанда экономикалык дамудын озгеше еңірлік «локомотивтері» ретііі- 
де элеуметтік даму меп кэсіпкерліктің оцірлік корпарацгіялары күрылуда.

Әдсуліетгшк- і&сіпкеряік корпарацгшар (ӘКК) -  бул тауарлар мен кызмет- 
терді өндірш, оларды сатудан пайда алу мақсатымен озінің қызметін жүзеге асы* 
рушы орнықты бизнес-қүрылымдар. ӘКК-нің коммерциялык корпорациялардан 
негізгі айырмашылығы сол, алынган пайданы ӘҚҚ мүдделеріне күрылғзн өқір 
халкыньщ әлеуметпк, экономикалык немесе мэдеіш мақсаттарьш іске асыру үшін 
^ й т а  инвестициялау болып табылады. ӘКҚ ¥лтгық корыньщ еңірлік өкілдіктері 
болып табылады, олардың комегімен жергілікгі жерлердегі инвестицнялык жоба
ларды үйлестіру жүаеге асырылады. ӘКК оларға коммуналдық меншікті, жерді 
пайдасыз, бірақжүмыс істетүрған кәсіпорындарды (олар жаңа бизнес күру үшін 
пайданылады) беру жолымен әр түрлі өңірлердс қалыптасып сгтыр.
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Әрбір ӘКК озінше дамудың өңірлік институты болып табылады жэне елдің 
тиісті өніршде мемлекетгік актвотерді басқаратын холдиигтік компания болып 
есептеледі

 ̂Бүдан ары, баскару тәжірибесінің жішакталуынажэне капнталдандырудең- 
гейін арггыруга қараи, ӘКК өңірлік және халыкаралық рыноктарға шыгуды 
коса, ӘКК кеңечетін жзне олардың жауапкерціілік сферасы эртараптаиатын бо
лады.

Б^рі компаниялардың қызметІ жаңа жобаларды тартуға, шағын жэне орта 
бизнесті дамъпуға, кооперацияларды күшейтуге бағытталған.

Еншілес кэсіпорын -  өз мулкінід есебінен баска мемлекеттік хәсіпорын кур
ган зани түлга. ЕишІлес кәсіпорындар күру қүқығын шаруашылық жургізу кұ- 
кығындағы кәсіпорындар ғана пайдалана алады.

Еншілес кэсіпорындар негізгі кәсіпорынды, соның Ішіндс монополияга кар- 
сы заң галабы күшіндегі кэсіпорынды ыкшамдау, негізгі кэсіпорынныц фнлиал- 
дарын дероес занн тұлга етіп қайта құру, нсгізгі өндірістіц тшмділігін артш ру 
үшін косымша және мамандандырылган өндіріс құру, негізгі өидірісті оған тән 
емес қызмст пен функция түрлерінен босату максатында қурылады.
1п_ шкерлш к ы зм ет  жүргізуцің тігімді ұйьпідық-күкыкіық нысандарының бірі 

. Ф*Фмалар катъіскан бірлескен кэсіпорындар болып табылады. Бірлескен 
- P - W H  N-ryjiKi шартга аныкталган мөлшерде катысушылардың салымда- 

гг»иV РналаРы) есебінен қүрылады. Бірлескен кәсіпорыццар заннамамен бслгілсн- 
лт төле^ >  бірлескен кәсіпорын жойылғанда опың резервтік капита-
саггттня naH'JajiaH .̂mMarai1 сомасына коццаныстагы молшерлемелер бойынша сальгк 
Kvnvitit. сспУ«ликада шетелдік фирмалар қатысқан бірлескен косіпорьгадарды 
пттн ifsn жәпе ° » W « l  Іс-кнмыл стуінің тәртібі зацпамамен белгіленген. Кәсіпо- 
кепіллі итальшдагьі. ҮЛес уагдаластық бойынша анықгалады. Әріптестерге қажетгі 
нын rn S n o lС01ШІ̂  “ йВДе олардын сальпсгарды твлегеннсн кенін қалган табысы- 
ninirtff» -а-»,», ЫНЫ р ®ол*г*н валюта түрінде шет жакка ауцаруға, ^лгаймалы өн- 
олапгп.гн^ГСаЛ-ЬШГа СаП̂  ЛІҮЛ!К*ВД>гіне, баскаруга катысу га, республика аумағында

шені 6 v u n J KanVI>l K°UflePamuem'K секторы бірыңган ұлтгык шаруашылык ке- 
баоысынпяарыньщ бірі болып табылады. Рьшоктык кзтынастардьщ калыптасу 
ашылық жү е-1Ш1̂  Н“ сш,дарынын дамуы кызметтің жақа сфераларында шару- 
Tvnni ^ап,Л РПЗУДиі демокРатнялык ііысаныныц канта дамуыма жэис дэс-

К ^ Н  Т *  °НЫЧ КеиеЮІНе ке,< жол аш™-
өндіпістік- V, ЗДС КООПеращія жТЙссінде кооперативтердін екі нсгізгі түрпаты -  

Т ө в д Ы ^ І  1 ¥Ш Н у коо™ Р»™ »™ рі Ж¥МЫС істейді 
бірлескен к-=г-К к00™Ратив туралы» завда оШ рістік кооператив азаматтардың 
тысуына ершк ҚЫЗ" СТ үшін Мүшелік иегізде, олардьк жеке еңбегімен ка-
Гізделген еоікті“ УшслеР'нЩ муліетік салыладарын (үлестерін) біріктіруіне не- 
Овдіріп 'Рлеотіг1 детнген. Өндірістік кооперативтер тауарлар, өнімдер
Кызмет к о^етед іТКаРады’ шаРУаінылык жүргізуші субъектілерге жэне халыққа

ДЫ. О л ж еке 'кэс‘° Пе*,а™ В К'° '’1МСР1' НЙЛҒ.ІҚ ұйілм ж әне заци тұлға болып табыла- 
Керлік кызмртт; Шкерлш Үшш заннамалык акгілермен тііым салынбаган кәсіп- 

КеЛГСН ТҮР!" асыруғакүкы гы  бар.
табыстап м’''лк1н жаргылык салымдар, оның кызметінен алын-

» мамен тиым салынбаған әзге де коадер құрайды.
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Кооператив жыл сайьшгы пайдасынан аударымдар жасаудың есебінек ре
зервен капитал кұра алады, ол юэоперативтіц несие берушілер алдындагы мш- 
деттсмелерінің орындалуьггг камтамасыз етуге жэне козделмеген шығьтстарды 
өтеуге арналады.

Өндірістік коопсративтің пайдасы жыл тс;орытындысы бойынша аиықтала* 
ды. Салыктар мен бюджетке толенетін баска міндетті төлемдер төленгеннен 
кейін калған пайда кооператіівтіңтолык карамағында калады жэне онын мүше- 
лерінің жалпы жииалысы мен кооперативтің кдэылтай к^жаггарында корсетш- 
ген мақсаттарғз болінеді.

Тұтыиу кооперативі сауда-саттык және тұрмыстык қызмет корсету арқылы 
өзінің мүшелерін жэне баска азаматгардың кажеттіліктерін қанағаттанды ры п 
отырады. Тұгаиу кооперативтері сонымен катар сан алуан ендірістік кызмегп 
де дамыта алады, яғнн аралас түрпаттағы кооператнвтер бола алады.

Қазақстак Республикасы заңьша сэйкес селолық тутыну кооперативі мү- 
шелік негізде онын мүшелерінін (пайшыларыныц) материалдық жэне взгс де 
кажеттерін канағаттандыру үшін оз мүшелеріиің мүліктік (үлестік) жарналарын 
біріктіру жолымен жүзеге асырылатын азаматтардың ерікті бірлестігі деп таны- 
лады.

Заңи т^лға да селолық т^тыну кооперативіне мүше бола алады.
Селолык т^тыну кооперативтері коммерциялық емес ұйымдар болып табы- 

лады жэне косіпкерлік қызметпен ©здерінін жаршлық мақсаттарына сэйкес ке- 
летіндей дэрежеде гаиа айналыса апады.

Селолык түтыну кооперативтері сауда, дайыидау, өткізу, оңдеу, қызыет кор
сету, жабдыктау қызметін жоне заннамаларда тным салынбаған озге де қызметті 
жүзеге асыру үшін мүліктік (үлсстік) жарналар есебімен кұрылады.

7.4 Шаруашылық жүргізуші субъектілср меншігін 
жаңғыртудыц қаржылық ерекшеліктері жэне оныц 

эртараптандырылуы

Шаруашылық жүргізудің рыноктык жүйесін қалыптастыр- 
ғанда маңызды проблема тауарларды өндіру, белу жэне олардын 
айналысы сфераларында, шаруашылык шешімдерді кабылдауда 
монополизмді жою, шаруашылықгың натуралдануына, респуб
лика өңірлерінің түйықтанушылығына жэне өзін-өзі оқшаулану- 
ына жол бермеу болып табылады. Қазақстанда бұл проблеманы 
шешу меншіктік катынастарды өзгерту, еркін кәсіпкерлік пен бә- 
секені дамыту, монополияға карсы саясагты жүргізу, ұлтгық ша- 
руашылықта өндірісті кішірейту жэне эртараптандыру есебінен 
косарлас ондірістік кұрылымдарды калыптастыру бағытында 
жүрпзшді.

Мемлекет иелігінен алу жэне жекещелендіру жолымен мем- 
лекеттік меншікп басқа нысандарға ж а ң ш р т у  бұл нысандардың 
эралуандығын камтамасыз етуі тиіс, мұның негізінде материал-
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дық әндіріс пен кызметтер сфераларында накты шаруашылык- 
тарды калыптастыру үшін объективті алғышарттар жасалады,ол 
кэсіпкерлік пен бәсекені ынталандырады, жұмыскерлерді еңбек- 
тің жоғары түпкілікті нэтнжелеріне уэждсме жасайды.

Мемлекет иелігінен алу — бұл мемлекеттік мсншік мэртебе- 
сін өзгерту,шаруашылықты баскару функщмлары мен тиісті окі- 
летгіктерді мемлекеттен шаруашылык жүргізуші субьектілердіи 
деңгейіне беру, сатылас шаруашылықгык байланыстарды ден- 
гейлестікпен ауыстыру; мемлекет иелігінен алу меншік иесінің 
ауысымынсыз болуы мүмкін.

Жекеіиелендіру -  мемлекетгік немесе муницішалдык меншік- 
ті (жер учаскелерін, өнеркәсіп орындарын, банктерді, көлік жэне 
байланыс күралдарьш, ғимараттарды, акцияларды, мэдени к.үи- 
дылықтарды жэне т.с.с. жеке меншікке акыға немесе өтеусіз беру. 
Жекешелендіру мемлекетгік кэсіпорындарды акцияландыру не
месе оларды жеке адамдарға сату аркылы жүргізілуі мүмкін.

Қазақстанда экономиканы мемлекет иелігінен алудыц жэне меншікгі жеке- 
шелендірущқ негізгі нысандары мыналар болды:

мсмлекеттік кэсіпорынды акцнонерлік коғамға, баска шаруашылык коғам- 
га немесе серікгестікке озгерту (кайта қүр>);

мемлекетгік кәсіпорынды немесе мемлекетгік акцияларды азаматгардың, 
сондаи-ақ мүлкі мемлекетгік меншік болып табылмайтын заңи тұлғалардьщ 
конкурс бойынша немесе аукционда өтеуін толеп алу;

ходцингтер мен акционерлік компанияларды эртараіггандырғанда акционер- 
лік когамдар акцияларыңың, сондай-ақ агроонеркэсіп кешснінің ұксату жэне 
кызмет керсету кэсіпорындар акцияларының мсншік иесінін шешімі бойынша 
втеуін сатып алу.

Мемлекет иелігінен алу жэне жекешелендіру коммерциялык 
есептін режімін баянды етеді жэне каржылык сауыктырудьш ма- 
Чызды факторы болып табылады. Олар өндірістіц барлык резерв- 
терін пайдалануға мүмкіндік беретін кэсіпкерлікті дамыту үшін 
кепілдемелер жасайды. Жекешелендірудің шаруашылык жүргізу- 
ші сУбъекгілер мүлкінің кұиы шығарылатын өнімге немесе кыз- 
меттерге нактылы калыптасатын бағаларды, сүранымды, оның 
бәсекеге кабілеттілігін, өндіріс рентабелділігін, кәсіпорынның 
Даму перспективаларын, элемдік бағалардың деңгейін есепке ала 
°тырі,ш қалдық кұны негізінде аныкталады.

Мемлскетгік кэсіпорындарды мемлекет иелігінен алудан жэне 
жекешелендіруден алынған қаражаттар мемлекетгік меншік бо
лып табылады. Түскен қаражатсар бірінші кезекге егер бағалау
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кезінде жексшслендірілстін кэсіпорын цчіы бсрсшск молшері- 
не азайтылмагаи болса. оныц борыштарып жабуга багытталады. 
Жекешслсндірудсн алынған каражаттарды пзйлхіануяын тэрті- 
бі мсн бзгьлъш Қазакетаа Рсспублнкасиныіі Парламент! апык- 
тайды. Бұл ретте каражагтарли жұмсау мсмлскслік борышти 
өтсу, экономиками түрактандыру, элсумсттік саясатты жүзсгс 
асыру, косарлас овдірістік курылымдарды, жана рыиоктык күры- 
лымдарды кұру кажстгігімЕіі үйлсстіріледі.

Қайта цұры.чымдау дар.чснсіз кәсіпорындарды болуы мүмкін 
саиацтаау (қаржылың сауықтыру), жсксшслендіру нс.чссс жою 
жоспарларын эзірлсіі отырып жскслсгсн псрспсктивалы бэсскс- 
ге қабілетті шаруашылык объсктілсрге оішірісті тсхнологиялык 
жағынан негізделген саралаудыц іс- шараларын камтнды.Канта 
курылымдаудыц алдында объектінік каржылык жагдайынык, со- 
ның ішінде банктерге, бюджетке, шсктссушілсргс крсдіптік бсрс- 
шек деңгейінің мошггорішнгі (зердслеу) болады.

Стратегиялық манызы бар, мемлсксггік тапсырысты орын- 
даитын, маңызды элеумсттік функцияларды алып жүрстін 
обьекгілерге қатысты ңарж шық-отпмшкаіық сауықліыру (со- 
нащшау) шараларьі колданылады. Іс-шаралар кәсіпорьж экім- 
шіліпнщ, оның уәкілстп органынын, тііісті мсмлекеттік күры- 
лымдардың, каржы- кредит мекемслершін кэсіпорыиды кайта 
кұру жэнс жаңгырту, кэзіргі мспсджемснтті жонгс салу, оіщірісті 
мүмкш олатын кайга ксскіндсу, откізім рыногын қалпына ксл- 
тіру нсмесс жацасын іздссгіру, баланстыи актііптсрі мск пассіш-

5-Н Ре™с келтіру, залалсыз жүмисты камтамасыз сту, толс.ч 
nnn/iw .v 'H " калпьц1а келтіру бонынша үйыіадык-тсхникалык, 

’ каржылик-экхіноміікалык іс-қіімылдарынын жүйссін
nav к-яйха НациялаіІаты" хэсіпорыпдарды каржылык кол-
дау қаитарьшды непзде жүзеге асырылады.
максаткя7Гй^ҮЛІКТ'К КСШСШ|СР Рстіпдс одан ары жұмыс істсуі 
сіповынлапп v еместіп “ ыеталган дэрмснсіз мсмлексттік кә- 
мен ж үргізіледіГЫСТЫ күрь,лммлаУ мына ЭДІстсрдін бірі-

кэсішрындГсарС:Ц ; КТИВаЛЫ рентабелді объектілсрді күрумсн 

хүлгаға қо™ЗМеН йслг'ленгем тэртіппсн жүмыс істсп турган зани

он ы са^не“ кс& ^теуТнсГтьш ^ү артЫК М™  “ L * 3" '  огеуін сатып алу кү.қығымен жалға беру;
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4) кэсІпорынды жою және онық мүлкін иелену ( сату, жалга 
бсру,басқа кәсіпорынга баланска бсру).

Сонымсн бірге санашіялау кайга қүрылымдық сотган тыс рә- 
сім ретііше шаруашылык жургізуші субъектілерге-дэрменсіз бо- 
рышкорларга олардың кредігторлармен уагдаластыкқа жеткен 
жағданларда колданылады (екінші рәсім заннамаға сэйкес, бо- 
рышкордың дүниесін сьгртгаи басқаруцы белгілеу).

Төлем кабілеттілігін калпына келгіру мүмкін емес дегт таііыл- 
ган шаруашылық жүргізуші субьекгілер сот тортібімен банкрот 
дсп жарііяланады. Олар «Банкроттық туралы» Қазақстан Респуб
ликасы заңында қарастырылған арнаулы белгіленген рэсімдерге 
сәйкес жойылуга жатады.

Рыноктық экономикада заңи тулгаларды кайта өзгертуцің қосылу, жұтылу, 
бөлу, болініп шығу сияқты нысандары колданылады.

Қосылъшдар мсн жутылымдар- каржылык операцнялардың тобын белгі- 
леугс арналган үгым, бул операииялардың максаты- компанняларды, бакстерді 
және т.с.с. бэсекслік артыкшылықтарды алу және ұзақ кезенде бұл объеетінің 
күнын барынша кобеіпу максаткмен біріктіру.

Қосылымдар мен жұтылымдар кезінде рынокта монополиялану дорежесі 
күшейетіндіктен косылым және жүгылым опсрацкялары мемлекеттік реттеудІҢ 
предметі болып табылады, ірІ мәмілелерді монополшға қарсы органдар бақы- 
лайды.

Қосылымдар мен ж^талылшар жаһаддануга күшейіп отырған үрдістермен» 
халыкаралық бәсекеніц осуімен, өндіріс технолопшіары мен баскаруды үнемі 
жаңартуга негізделгсн дамуаың инновациялық түрлатъша дамыган экономика- 
лардың ауысуымен байланысты болып отыр.

Мсншікті ортараптандырудын озгеше нысаны концессия -  келісімшарт 
боныяша мемлекеттік мекшіктін обьсктілерін, совдай-ак концесснонердің қа- 
ражатгары есебінен жана объсктілерді жасауга (салуга) қүкыктарды жаксарту 
жәнс тиімді пайдалану максаттарында уакьппіа иелснуге және пайдалануға 
беру болып табылады. Концессияга минералдык ресурстардьщ, табиғат рссу- 
рстарының кеніштері, темір жолдар, автомобиль жолдары, коммуникацияның 
эр түрлі кұралдары, баска ірі гшфракүрылыдідык жэне шаруашылык обьекті- 
лсрі беріледі.

Қазакстанда өіщірістің прогрсссивті үйымдьпс-технологиялык жэне экономи
калык нысаны -  класпіерлер дамып келеді. Кластер ондірістің бүкіл шпслін -  кы> 
метгіц сан алуан түрлерінің бІркешс юсіпорыңдарында технологиялык озгерпп 
жасау бойынша жүзеге асырылатын бастапкы шкшагган дайын онім шыгарута 
дейінгі цикдді біріктіреді. Бүл ретге кзлік шығындарьш үнемдеу үигін жекелеген 
өндірушіперціц аумақтық жакыіщығының артыкшылыгы болады. Кластер қагысу- 
шыларының арасында шаруашылыкшк катъшстар кслісімшартгык негізде з̂ак, 
уақьпты байланыстармен анықгалады, ал қаржылық аспектіде олар дербес бірлік- 
тер болып кала береді.
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БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Шаруашылық жүргһуші субъектілер қаржысынын мәні неде?
2. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің каржысы кандай белгілермен си- 

патгалады?
3 . Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысьпіың кыскаша анықтама- 

сын пайымдандар.
4. Шаруашылық жүргізуші субъектілер қандай белгілер бойынша сынып- 

талады жэне осы белгілер бойынша олардың сыныптамалық айрықшылыктары- 
ның ерекшеліктері неде?

5. Қаржының мазмұнына шаруашылық жургізуші субъектілердін ұйымдык- 
кұкыктық нысандары калай эсер етеді?

6. Шаруашьшық серіктестіктерінің қаржысын ұйымдастырудыц ерекшелік- 
тері неде?

7. Мемлекетгік кәсіпорындардың каржысын ұнымдастырудың ерекшелікге- 
рі қандай?

8. Шетелдің қатысуындағы бірлескен кәсіпорындар калай жұмыс істсйді?
9. Экономиканың кооперативтік секторынын түрлерін және олардың каржы

сын сипаттаңдар.
10. Меншікті жангыртудың негізгі нысандарыныц мемлекет меншігінен алу- 

дын, жекешелендІрудін, кайта кұрылымдаудың ерекшеліктері нсде ?
11. Қазакстан Республикасында меншікті жацғырту багдарламаларының не- 

гізгі бағыггары мен нәтнжелерін баяндандар.
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8.1. Коммерцпялық шаруашылық жүргізуші 
субьектілердің қаржысын үйымдастырудмц негіздері

Коммерциялық шаруашылық жүргізуші субьектілер та
быс (пайда) алу максатында құрылады жэне кызметтің бұл түрі 
рыноктық экономиканың негізі болып табылады. Олар өзінің 
кызметін мынадай нысандарда жүзеге асыра алады: мемлекет- 
тік жзне муниципалдъц кәсіпорыпдар; шаруашьільщ цогамдар 
мен серіктестіктер; өндірістік кооперативтер. Бұдан бүрын 
атап өтілгендей, коммерциялық негіздерде материалдық өнді- 
ріс сферасы кәсіпорындарынын басым белігі жэне материалдык 
емес сфера ұйымдары мен мекемелерінің едәуір болігі жүмыс 
істейді: коммерциялық банктер, сактық ұііымдары, каржы сек- 
торының басқа мекемелері (жинак ақша-депозит мекемелері, ин- 
вестициялық корлар, қор биржалары, бағалы қағаздар рыногы 
мен ақша-кредит рыноктарына қызмет көрсететін эр түрлі меке
мелер), сауда-делдалдық кэсіпорындар, ерікгі қоғамдык корлар, 
трасттық компаниялар жэне басқалары.

Коммерциялық кэсіиорындар мен ұііымдардың каржысы кар
жы жүйесінің маңызды сфераларының бірі ретінде к$н түріндегі 
ІЖӨ-ні жасау, болу жэне пайдалану үдерістерін қамтиды. Олар 
негізінен ІЖӨ мен ¥ Т  жасалатып материалдық өндіріс сфера- 
сында іс-әрекет етеді. Сондықган коммерциялық кэсіпорындар 
мен ұйымдардыц қаржысы материалдық ендіріс кэсіпорындары 
(ұйымдары) қаржысының мазмұнымен жэне оларды ұйымдасты- 
рудың қағидаттарымен бірдей болып келеді.

Коммерциялык кәсіпорындар мен үйымдардыц қаржысы деп 
ондірістік капиталдарды цалыптастыру, өнім өндіріп, оны өт- 
кізу, меншікті қаржыльщ ресурстарды жасау, қаржыландыру- 
дъщ сыртцы көздерін тарту, оларды бәлуясәне пайдалану үдері- 
сіндегі экономикапыц қатынастарды айтады.

Мұндай экономикалык қатынастарды жиі акшалай немесе кар
жылык; катынастар деп атайды, каржылык катынастар акшалай ка- 
тынастардьщ бір бөлігі болып саналганымен ол ақша қозғалысы 
кезінде ғана пайда болады жэне орталықгандырылған жэне орта- 
лықгандырылмаған акшалай қорларды калыптастырып, пайдала- 
нумен қосарлана жүретіндігін біз жоғарыда атап көрсеткенбіз.

8 -т а р а у . К о м м е р ц и я л ы қ  н егіздерде ж ұм ы с істейтін
ш а р у а ш ы л ы қ  ж ү р г ізу ш і субъ ек тіл ер дің  қарж ы сы
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Коммерциялык кэсіпорындар мен ұйымдардың каржысын 
ұйымдастыру белгілі бір қағидаттарға негізделген, олардьщ ка- 
тарына мыналар жатады: коммерциялык есеп (каржылык кыз- 
мет саласындағы дербестік, озін-езі өтеу, өзін-взі каржыландыру, 
қаржылык-шаруашылық қызметтіц корытындысына ынталылық, 
оның нәтюкелері үшін жауапкершілік, кәсіпорынның кызметіне 
бакылау жасау); жоспарлылык; меншіктід барлык нысандарынын

- тендігі; қаржылык резервтердің болуы.
1. Коммерциялык; есеп -  шаруашылык жургізуші субьектілер- 

дің шаруашылық-қаржылык кызметік жүргізудіц негізге алына- 
тын кағидаты жэне басты эдісі. Мемлекетгік меншіктің шаруа
шылык жұргізуші субъектілеріне сэйкес дэстұрлі «шаруашылык 
есеп» терминін колдану қолайлы, жеке меншік, аралас субъекгі- 
лерге «коммерциялык есепті» колдану колайлы, алайда бұл үғым- 
дардың экономикалык тұрғыдан маңызы бірдей. Коммерциялык 
есеп қағидаты кэсіпорынға оның кызметі үшін, оның жаргылъщ 
тпиталын кұрайтын кажетті негізгі және айпалым ңұралдары 
(капитаны) теракты пайдалануға бөліп берілетінін білдіреді. Ша- 
руашылықгы жүргізудің әдісі ретіндегі коммерциялык есеп кағи- 
даты шығындарды шаруашылык кызметтен алынған табыспен 
өлшеуді жэне табыс алуды қажет етеді.

Коммерциялык есептің озіндік ерекшелігі:
шаруашылык жүргізуші субьекгілердің каржылык тэуелсһдігі болады;
каржылык катынастар мемлекет тарапынан болатын майда реттемелеуден 

бос болады;
каржылык, катынастар субъектілершің жұмыстың нақты нәтижелері жэне 

міндетгемелердіц уақтылы орындалуы үшін нактылы экономикалык жауапкер- 
шІлігі болады;

коммерциялык есеп жагдаиында шаруашылык жүргізуші субьекгілердін 
банктермен, сакгық ұйымдарымен жэне мемлекетпен коптеген озара карым-ка- 
тынастары қальттасады.

Коммерциялык есеп кагидаты кзсіпкерлік нысанда іске асырылады. Рынок- 
тык катынастардың дамуы меншіктің барлық нысандарынын тендігі кағида- 
тын, мүлІкке иеліктін бостандығын жэне кызмет сфераларын тандауды іске 
асырудын негізінде шаруашылык бастамага және азаматгардын кәсіпкершілі- 
гіне жағдайлар жасайды.

Коммерциялык есептің анқындаушы қағидаттары өэін-өзі отеушілік пен 
озін-езі каржыландыру болып табылады.

Өзін-өзі отеуиіілік -  шаруашылык жүргізудін иегіз калаушы капгдаты, ол 
шаруашылық жүргізуші субьектітн өз онімін (орындалгаи жу_мыстардьі, кор- 
сеггілгси қызметгерді) откізуден түсетін тусім-акша ссебінен оны ендіру және 
жегпгізілім жөншдегі бүкіл шыгындарды отеуді білдіреді. Өзін-өзі өтеушіліктің 
төменгі шегі -  залалсыэдык, ягни кірістер мен шыгыстардын сандық тендігі.
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Шығындарда өзін-езі өтеушіліккс жсту -  кәсіпорын өнім өндіруді игеру, шаруа
шылык үдерістердІ күйіне келтіру, рыноктық ортаға бейімделу кезІндегі кәсіп- 
орын кызметінің бастапқы ксзсңінің максаты. Рыноктық катынастар жағдайын- 
да жаксы даму иерспективасы бар немесе басым маңызы бар шаруашылықтар 
сыртқы колдауды пайдалана алатындықган кәсіпорын рептабелді жүмыс істеуі 
тіііс; бірінші жағдақца олардыц кредіптік ресурстарды пайдалану, екіншісінде 
бюджсттік каржыландыруды пайдалану мүмкіндігі бар.

Жеткізушілер, банктер, бюджет, эр түрлі крсдиторлар тарапынан кэсіпорып- 
ға койылатын талаптар мен міндетгемелерді кәсіпорынның уақытында кана- 
ғаттандыруга толем каражаттарынын жетіспеуімен байланысты тұракты қабі- 
летсіздІгі кезінде белгілі бір росімдерді: санациялауды (сауыктыруды), кайта 
ұйымдастыруды, тоуелсіз баскаруға беруді, сатуды немесе тараіуды колданумен 
кэсіпорын заңмен белгіленгсн тэртіппен банкрот деп жарияланады.

Өзін-озі ңаржыландыру -  рыноктык экономика жағдайларында шаруашы
лык жүргізуші субъектілердің шаруашылык қызметіпің табысты болуының 
міндеггі шарты. Бүл қағидат өнім ондіру мен шаруашылык жүргізуші субъек- 
тінің өндірістік-техникалық базасын үлғайту жөніндегі шығындардың толық 
отелуіне негізделеді, ол әрбір шаруашылык жүргізуші субъект өзінің ағымдағы 
жәие күрделі шығындарьш меншікті коздсрі ессбінен жауып отыратындығын 
білдіреді. Қаражаттардың уакытша жетіспеушілігі кезінде оған деген қажетті- 
лік банктің қыска мсрзімді кредиттері мен коммерциялык кредиттер есебінеіі 
(ағьтмдағы шығындарға пайдаланылады) және ұзақ мсрзімді кредиттер есе- 
бінси (күрделі жүмсалымға пайдаланылады) камтамасыз етілуі мүмкін, олар 
шаруашылык жүргізуші субъектінін карамағыңда калатын пайданың есебінен 
отелінеді,

Рыноктық экономика мен жекешелендіру үдерстерінің дамуы жағдайларын- 
да озін-өзі қаржыландыру кағидатын камтамасыз етуге акционерлік капитал
ды, бағалы қағаздар бойынша дивидендтер мен пайыздарды, каржылық опера- 
Циялардаи алынған табысты (пайданы) пайдалану арқылы қол жетеді.

Бюджетгік және салалық каржы коздері озінің маңызын жоғалтты жэне олар 
нсгізінен экопомикаиьщ күрылымдык қайта күрылуын каржыландыруға, кон- 
версияға колданылады.

Озіи-озі каржыландыру шаруашылык жүргізуші субъекгілердің толық қар- 
жылық дербестітігімен және жауапкерштгшен тығыз байланысты. Оларға 
өздерінің меншікті ресурстарын ез бетінше ұйымдастырып баскаруға, тарты- 
латын жоне қарыз каражаттарын Іздестіріп, айналымға салуға кұкык берілген. 
Мемлекет кэсігіорындардың каржылык ресурстарын кайта боле алмайды. Кар
жылык катынастарды мемлекет тарапынан реттеу бюджетке салык алудың, 
амортизацнялық корды калыптастырудың, валюталық түсім-ақшаны бөлудін, 
.багалы кағаздарды еткізудін, шығындарды өзіндік күнга жатқызудың жэне т.б. 
жүиесі мен тэртібін белгілеу арқылы жүзеге асырылады.

Шаруашылык жүргізуші субъекгілердің каржылык жауапкершілігі бюджет, 
корлар алдындағы міндетгі орындамағаны үшін зациамада белгіленгсн каржы
лык санкциялардың жүйесімен анықталган. Бұдан баска, шаруашылык жүргізу- 
Ш! субъсктілер оздерінің міндеттемелері бойынша меншікті мүлкімен жауапты 
болады.

Шаруашылық жүргізуші субъектілердіц каржылық жауапкершілігі кәсіп- 
керлік тэуекелді сақтандыру жүйесімен және кәсіпорындардың каржылык ре-
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сурстарында сактық компанияларынан түсетін сақтык телемдеріиің рөлінің ар- 
туымен күшейіп келеді.

Шаруашылык қызметтің нәтижслігіне мүдделілік бірдей дәрежсде кәсі- 
порындар мен ұйымдардың үжымдарына, жеке жұмыскерлерге жэне жалпы 
мемлекетке тэн нәрсе. Бүл кағидатты іске асьгру лайыкты ецбек ақы төлеумен, 
мемлекеттің оңтаіілы салық саясатымен, таза табысты (пайданы) тртлну мен 
корланымға болуде экономикалык жағынан негізделгеп үйлесімдерді сактаумен 
қамтамасыз етілуі мүмкін. Шаруашылык жүргізуші субьектілердің ұжымдарын 
каржылық ынталандырудың куатты тұтқасы олардың өздері таіщан каражатта- 
ры есебінен әлсуметтік-мәдени максаттарга жұмсалатын шығындар болып та
былады.

Қарж шық жауапкеріиілік пеп мүдделтк -  бір үдерістщ -  шаруашылык 
жургізудің тиімділігін арттырудыц ынталандырмаларын жасау мси іске асыру 
үдерісінің екі жағы.

Сойтіп, скі экономикалык категорияныц — экономиканын негізгі буыны 
— шаруашылык жүргізуші субъектілер сферасында каржы мен коммерциялық 
есептіц озара байланысы көрІнеді.

2. Жоспарлыльщ қагидаты шаруашылык жүргізуші субъекті- 
лердің каржылык кызметі өндірістің максаттарына, міндетгері- 
не, оларга жетудің белгіленген эдістеріне жетудің дзйсктілігі мен 
мезгіліне карай оныц параметрлерін есептеу аркылы алдын ала 
қарастырылатынын білдіреді. Есеп-кисаптар негізінде жэне бсл- 
гіленген қаржылық нормативтерді пайдалану аркылы арнаулы кұ- 
жагга -  қаржы жоспарында (болжамында) бейнелеп керсетілетін 
каржылық көрсеткіштер анықталады. Шаруашылық жүргізуші 
субьектілер болжалды қызметі факторларыньщ түрлаусыздығы 
жағдайында каржылық керсеткіштерді егжей-тегжейлі пысык- 
таудьщ -  жоспарлаудыд орнына болжау қолданылады, яғни кол- 
да бар мәліметгерді зерделеудін, өзгермелі факторларды ғылымн 
өвдеудің (моделдеудің, экстрополяциялаудың) жане корытынды- 
лаудың негізінде шаруашылық жүргізуші субъектінің кдржылық 
дамуының болжамы жасалады. Болжам шаруашылық жүргізуші 
субьектілердің шаруашылық кызметінін нухкалары бойынша ба
галау жэне кейінгі шешімдерді кабылдау үшін қызмет етеді.

Шаруашылык жүргізуші субъсктшсрдің ірірек шаруашылык 
кұрьтлымға -  бірлестік, ассоциация, концерн жэне т.с.с. кіргенде 
шаруашылык жүргізуші субъекіілердің каржы жоспарларының 
көрсеткіштері бұл үйымдардың жиынтык каржы жоспарларына 
біріктіріледі.

3. Шаруашылық жүргізуші субьектілер меншігіпің барльщ ны- 
сапдарының теңдігі қагидаты катынастардың тұрақгылыгы мен 
меншікгің түрлі нысандары — мемлекеттік, жеке меншік, шетел
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мемлекеттерінің жэне олардың зади ұйымдары мен азаматгары- 
ның, халықаралық ұйымдардыц нысандары дамуының мемле
кет кепілдігінде жұзеге асырылады. Мсншіктенуші өз білгенін- 
ше өзінің мүлкіне иелік жасайды, пайдаланады жэне басқарып 
ұйымдастырады, оған катысты заңға карсы келмейтін кез келген 
іс-эрекет жасайды, мүлікті кез келген шаруашылык және заңмен 
тиым салынбаған озге де қызмет үшін пайдаланады.

4. Шаруашылық жүргізуші субьсктілер каржысын ұйымдас- 
тырудың қажетті қағидаты -  басқарудың барлық деңгейлерінде 
қаржылыцрезервтердің (резервтік капитал, тэуекел коры) болуы. 
Қаржылык резервтер эр түрлі әдістермен өндірістік жэне элеу- 
метгік қорлардың мөлшеріне пайызбсн, пайда немесе табыстан 
түрақгы нормативтер бойынша аударымдар аркьшы жасалуы 
мүмкін. Қаржылык резерв уакытша болатын қаржылык қиыншы- 
лықтарды жоюға жэне шаруашылықтардың қызметіне қажет қа- 
лыпты жағдайларды камтамасыз етуге, сондай-ақ, әдетте, каржы 
жоспарында каралмайтын өндірістік жэне әлеумечтік дамумен 
байланысты шығындарды (ойда болмаған шығындарды) қаржы- 
ландыруға арналған.

Рыноктык экономика жағдайларында шаруашылык жүргізуші субьекгілер- 
Дің каржысын ұйымдастыруда елеулі өзгерістср болуца. Әріптес-кәсіпорындар- 
дың арасында деңгейлес байланыстар күшейіп келеді, олардын банк жүйесімен 
озара іс-кимылы ньтғайып келеді. Бүл үдерісгер салалық қүрылымдардан бас 
тартып, жаңа үлгідсгі курылимдарды -  экономикалык мүдделермен, бірыңпш 
акциялармен жэне мемлекетгің мүліктегі үлесімен байланысты үқсастык негп- 
дегі жоне кепсапалық күрылымдарды жасауда корінеді. бүл кұрылымдар рынок 
жағдайларыңда анағурлым өміршең болып келсді.Мүндай өздігінен дамушы 
жүйелер шнкізатпен, материалдармен, жиынтықшлаушы бұйымдармен озін-озі 
қамтамасыз етеді, бір-бірінің жэне қаржы рыногының бос ақшалай каражатга- 
рьпі тартады, мемлекстгі рынок жағдайларында ондірісті басқару және материал- 
Дық-техникалык камтамасыз ету женіндегі оган тэн емес міндеттерден босатады. 
Сонымен бірге өндіріс үдерісі демократняландырылады, ондірірушілердің нақгы 
Каржылық дербестігі жасалады, кэсіпксрлік пен бәсекеніңбостандыгы жағдайла- 
рында шаруаншлык жүргізудің гупкілікті нәтижелері үшін олардың жауанкерші- 
лігі артады, ұлтгық шаруаиіылыкга ондірістің әртарагггануы қамтамасыз етіледі.

8.2. Шаруашылык жүргізуші субъсктілердіц 
каржылык қорлары

Шаруашылық-қаржылык кызмет үдерісінде шаруашылык 
жүргізуші субъектілер қаржылық корлардьг -  белгілі бір максат-
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тарға арналғаи акшалай каражатгарын қалыптастырып, пайдала- 
нады. Қорлардағы акшалай каражатгар үчсмі козғалыста бояады: 
түседі, кордаланады, жұмсалады.

Шаруашыльгқ жургізуші субъсктілердің каржылык, практикасында кэсіпо- 
рындардың, жеке саланьщ немесе бүкіл үлттык шаруашылыктын өндірістік, 
шаруашылык және элеуметтік кызметіндегі максат-міндеттеріне каран әр түрлі 
қорлар пайдаланыдды. Өз кызметтеріпің орындалуына немесе экономикалык 
жагдайдын, озгеруіне қарай кейбір корлар жойылса, кейбірі өзгертілш, кдйсы 
біреулері жекс белініп шықты. Үзак жьшдар бойы шаруашылык жүргізуші суб- 
ъектілерде экономикалык ынталандыру корлары -  материалдық көтсрмелеу 
коры, өігдірісті дамыту коры, әлеуметгік даму қоры, көпшілік колды тауарлар 
коры (халык түтынатын тауарлардьт шығаруды және өндіріс кдлдыкгарьгнан 
жасальшған баска бүйьшдарды ынталандыру үшін) жүмыс істеді. 1992 жылға 
дейін үлғаймалы ұдайы ендірісті каржыландыру және негізгі корларды жзңарту 
үшін амортизацнялык кор күрылды. Министрліктср мен ведомстволарда жал
пы салалық сипаттагы шығындарды каржыландыру, ведомствоға қарасты ша
руашылык жүргізуші субьектІлерге каржы кемегін корсету үшін орталықган- 
дырылған корлар күрылды: гылым мен техниканы дамытудьтд бірынғай коры, 
экономикалык ынталандыру корлары бойынша орталықтаидырылган корлар 
мен резервтер, бағаны реггеу коры жане баскалары.

Кдржылык корларда косіпорындар мен үйымдар мүлкінің қозгалысы то
лык немесе ішінара түрде бүл ақиаратгы өндіріс, шаруашылык-каржылык жэнс 
злеуметтік кызметті баскаруда пайдалану үшін бейнеленсді. Жекелеген корлар- 
дың козғалысы каржының көлемін, нысанын, пайдалану мөлшерін негүрлым 
анык керсетеді. Сондықтан кейбір корлар бір мезгілде орындалуға белгіленген 
(жоспарланган), сондай-ак іс жүзінде кол жеткен кэсіпорын қызметінін каржы
лык корсеткіштері де болып табылады немесе есеп-кисап үшін басталқы мэ- 
ліметтер ретікде қызмет етеді. Мысалы, белгілі бір кезеңде кэсіпорынның тү- 
тыну қорын жұмсау аукымы; косіпорынның бір жұмыскеріне шаккандағы бұл 
молшср оныц материалдык жэне әлеуметтік кажеттіліктерІмен канағаттандыру 
децгейін керсетеді.

Шаруашылық жүргізуші субьектілердін жұмыс істеуі үшін 
неғұрлым елеулілері мсн маңыздьшары мына қорлар болып та
былады: жаргылъщ, резервтік капиталдар, қорлану цоры, тұты- 
ну қоры, ецбекке ақы толеу қоры, валюталық, жөндеу қорлары. 
Дербестік жағдайларында шаруашылык жүргізуші субъектілер 
баска да мақсатты акшалай корларды күруы мүмкін, мысалы, ме- 
дициналыц сақтандыру цоры, жекеиіелендіру цоры, өндірістік 
және әлеуметпк инфраедэылым дамуына катысудьщ үлестік цо
ры  жэне басқалары.

Жаргыльщ қор (капитал) мемлекет, басқа меншік иесі неме
се кұрылтайшы берген шаруашылык жүргізуші субъект (ұйьш) 
мүлкінін (капиталыньщ) мелшерін сипатгап карсетеді жэне ал-
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ғашқыда, шаруашылык жүргізуші субъектілерді құргаида онді- 
рістік капиталды, материалдык емес активтерді, айналым кұрал- 
дарын сатып алудың көзі болып табылады. Оның қаражаттары 
есебінен кэсіпкерлік кызмстті жүзеге асыруға қажетті жағдай- 
лар жасалады. Жарғылык қордың мөлшері шаруашылык кызмет 
үдерісінде өзгеріп отырады: негізгі капиталға жүмсалатып ин- 
вестициялар (күрделі жүмсалым), таза табыс есебінен болатын 
айналым капиталының өсімі, тауар-материалдық қүндылықтар- 
ды бағалауға дсйінгі жэне капиталдың басқа молыкіырылуы 
нэтижесінде көбейеді; негізгі құралдарды шығару немесс беру, 
оның тозығын есептеу, зияндарды шығару, тауар-материалдық 
игіліктердің бағасын түсіру есебінен кемиді. Акционерлік ко- 
ғамның жарғылық қоры кор рыногында акцияларды орналасты- 
ру кезінде акционерлердің қаражаттары есебінен жасалады.

Шаруашылык жүргізуші субъектілердің карамагыпда қалатын 
каражатгардың негізінде, яғни салықхар мен баска төлемдерді 
тәлегеннен кейін кэсіпорындар мен үйымдар кешенді қорларды
-  тұтыну коры мен корлану корын кұрады.

Түтыну қоры мыналарды кіріктіреді:
бүкіл жүмыскердің (өндірістік жэне өндірістік емес) енбегіне 

ақы толеу шығындары;
ақшалай төлемдер, соның ішінде жылдьщ корытындысы бой

ынша сыйақылар;
еңбегі үшін ынталандырудың басқа турлеріне жіберілетін ак

шалай жэне натуралдық нысандардағы қаражаттар; 
материалдық кәмск:
еңбек жэне элеуметтік жеңілдіктерді белгілеуге жүмсалатын 

каражаттар;
шаруашылык жүргізуші субъсктінің мүлкіне салынған жүмыс- 

керлердің акциялары мен салымдары бойынша толенетін табыс- 
тар (дивидендтер, пайыздар);

оңтайлаңцырғыштық үсыныстар, өнертабу жэне жаңалык ашу 
үшін берілетін сыйакылардан бәлек баска жеке сипатгағы телемдер.

Сөйтіп, түтыну қоры еңбекке ақы толеуге бағытталған кара
жаттар (онім, жүмыстар және қызметгер өткізуден алынған тү- 
сім-ақшадан) жэне жүмыскерлерді материалдық көтермелеу мен 
түрлі элеуметгік төлемдер үшін шаруашылык жүргізуші субъек- 
тінін карамағында қалдырылатын таза табыстың бір белігі есебі- 
нен күрылады. Қор қаражаттары ж.үмыскерлердін жеке тұтыну- 
ына жұмсалады.
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Қорлану цоры:
шаруашылык жүргізуші субъектілер карамағында калатын та

быс (пайда);
негізгі капиталды калпына келтіруге жүмсалатып амортиза- 

циялык аударымдар;
шығып қалған мулікті өткізуден тускен түсім-ақша; 
банктердің кредиттері; 
жэй ақцияларды косымша шығару; 
баска көздер есебінен қалыптасады.
Қорлану коры:
үлғаймалы ұдайы өндірісті камтамасыз ету шығындарын кар- 

жыландыруға:
негізгі жэне айналым капиталдарын молықтыруға; 
ғылыми-техникалык дамуға, жаңа өнімдерді игеруге; 
табиғат қорғау шараларын жүзеге асыруға; 
өндірістік мнфрак-үрылым обьектілерін (автомобиль жолда- 

рын, есептеу орталыкгарыи, жөндеу, энергетика, күрылыс жзне 
баска өндірістерді жэне т.б.) салуға үлестік катысуға;

күрылысты жэне элеумегтік инфракүрылым объектілерін (тұр- 
ғын үйлерді, клубтарды, дсмалыс үйлерін, пансионатгарды, сана- 
торийлерді, емханаларды, ауруханаларды, балалар мекемелерін, 
спорт обьектілері мен ғимараттарын, қосалкы ауыл шаруашылык 
ендірістерін) салуға үлестік катысуға пайдаланылады.

Ірі кәсіпорындар мен ұйымдар тұтыну мен корланудың ке- 
шенді қорларының орнына коздері мен шығындарының мазмүны 
жағынан үқсас мынадай жеке-жеке қорлар көздерін қүрып, пай- 
далана алады: жа.чақы, еңбекке ақы төлеу, впдірісті дамыту, 
элеуметтік даму қорлары.

Үдайыөндірістік шыгындарды үздіксіз қаржыландыру- 
ды камтамасыз етуде царжылыц резервтердің (резервтік ка
питал, тәуекел крры, сақтық қоры) манызы зор. Рьшоктык 
катынастарға көшу жағдайында олардың маңыздылығы артпа- 
са, кемімейді. Қаржылык резервтерді шаруашылык жүргізуші 
субъектілердің өздері мекшікті қаржылык ресурстар есебінен 
басқару кұрылымдары (нормативтік аударымдар негізінде), ма- 
мандандырылған сақгық үйымдары (сақтандыру әдісі аркылы) 
жэне мемлекет (эр түрлі денгейдегі бюджетгердін каржылык 
корлары) жасай алады. Оның мақсаты -  шаруашылык-каржылык 
жағдайы нашарлаған кезде пайда болған косымша шығындарды 
жауып, кэсіпорындардың қаржылық жагдайын түрақтандыруды
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камтамасыз ету. Қор кәсіпорынньщ тұтыну, қорлану және басқа 
қорларына жіберілмес бұрын оның карамағында қалатын табыс 
есебінен қүралады (осы мақсатгар үшін олардың жеткіліктілігі 
жағдайында).

Шаруашьшык жүргізуші субьектілердің вапюталық қорлары 
валюта қаражатгарының есебінен мына көздерден қалыптасады: 

экспорттық валюталық түсім-ақшадан; 
жарғылық капиталға түсетіи жарналардан; 
банктердің, солардың ішінде шетел, баска каржы мекемелері- 

нің жэне шетелдік заңи тұлгалардын валюталық кредитгерінен;
ішкі валюта рыногында екілетті банктер мен айырбастау пунк- 

тері арқылы валюта сатып алу;
бейрезиденттер көрсететін қаржылык көмек (грантгар). 
Өнімдерді, жұмыстар мен кызметтерді экспортқа шығарудан 

түскен валюталық түсім-ақша занмен белгіленген салыктар тө- 
ленгеннен кейін шаруашылык жүргізуші субьектілердіқ валюта- 
лык қорларына бағытталады. Бүл корларға активтерге (бағалы 
қағаздарға) инвестициялардан, депозиттер, салымдар нысанын- 
дағы және т.б. нысандардағы, егер бүл дивидендтер мен табыс- 
тар меншікті немесе карыз каражапарының жүмсалымдарынан 
алынған болса, каражаттарды орналастырудан алынған шетелдік 
валютадағы дивидендтер мен табыстар есептеледі. Шаруашылык 
жүргізуші субьектілердің ортақ міндетгерді шешу үшін ерікті не- 
гізде өздерінің валюталық қаржысын кэсіпорындар мен үйымдар 
ешкімнін рұқсатынсыз, бірак қолданылып жүрген валюта заңна- 
масының шеңберінде өздерінің карап шешуі бойынша пайдала- 
на алады. Валюталық қорлар ен алдымен еңбек ркымдарының 
ондірістік, элеуметтік-мэденн дамуына жұмсалады; валютанын 
бір белігі еңбек үжымдарының шешімімен халык тұтынатын ше
тел тауарларын, дәрілік заттарды жэне медициналық техниканы 
сатып алуға жұмсалуы мүмкін. Валюталық корлардың каржысы 
ізгілікгік жә»е қайырымдылык көмек көрсеіуге де пайдалануы 
мүмкін. Шаруашылык жургізуші субьектілердін валюталыққоры 
каражаттарының бір бөлігін қосалкы жеткізушілергс -  эріптес- 
терге бере алады; бұл түсімдердін көлемі келісімшарттык негізде 
экспорттық өнім өндірісіне қатысушылардын үлесі ескеріле оты
рып, шешілді.

Ж өндеу қоры кәсіпорындарда негізгі капиталдарды жөндеудін 
барлық түрлерін: күрделі, орташа, агамдағы түрлерін жүрпзу 
Үшін жасалады, олар өнімнін, жүмыстар мен кызметгердін өзін-
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затгарының (предметіерінің) кунын (пшкізаттың, сатымдық ша
ла фабрикапардың, негізгі жэне қосалкы материалдардьщ, отын- 
ның, ыдыстың, босалкдл белшектердің), сондай-ак белгіленген ен 
аз немесе шекгік мөлшерлердің шектерінде еңбек құралдарының 
бір бөлігін де (арзан бағалы жэне тез тозғыш заттар) кірікгіреді. 
Басқа бөлігі -  аяңтстмагап ендіріс ұқсату, өнімді жасау үдерісі- 
не тартылған заттардың к^нын сипатгайды. Үшінші бәлік -  бо- 
лашақ кезеңцердің шығыетары -  ағымдағы кезенде өндірілетін, 
бірак кейінгі кезсвдерде өнімнің өзіндік қүны есебінен етелетін 
заттар.

Айналыс қорлары айналыс сферасымен байланысты; оларға 
қоймалардағы дайын өпім мен тұтынушыларга жөнелтілген онім, 
кассадағы жэне банктерде шоттардаш  акшалай каражаттар, 
ecert-цисаптардагы царажаттар, дебиторльщ береіиек жатады. 
Айналыс корлары өндіріс пен айналысты кауыштырады.

Екі элемент те -  айналым өндірістік корлары мен айналыс 
қорлары күндық нысандардың: акшалай, тауар, әндірістік, үсте- 
лінген тауар, ұстелінгсн акшалай нысандардың дэйекті ауысым- 
дары жолымен қаражаттардың туракты, үздіксіз толық айналы- 
мын камтамасыз етеді.

Айналым ендіріегік корлары мен айналыс корларына авансы- 
ланған акшалай каражатгар шаруашылык жүргізуші субьектінін 
айналым қаражаттары ретінде болады. Айналым қаражатта- 
рыньщ қүрамы, қүрылымы ендірістің эр түрлі түрпаттары мен 
түрлері кезінде айтарлыктай ажыратылады. Мәселен өндірістік- 
шаруашылық кызметі үксатуға арналған материалдык компоне- 
нттердін жеткізілімдеріне байланысты болатын шаруашылык 
жүргізуші субъектілерде, машина жасауда, жеңіл енеркэсіпте 
көлік жэне кепілді босапқы қорларды кіріктіретін өндірістік бо- 
салқы корларының үлес салмағы жоғары болады; бұл салалар- 
ға айналым қаражаттарында аяқталмаған өндірістін, жоғары үлес 
салмағы сипатты болады; бұл кұрылыс саласы, ауыл шаруашы- 
лыгы үшін де сипатты; саудада айналыс корларының үлесі ант- 
арлықтай. Айналым қаражаттарының жекелеген элементгері 
айналымының әр түрлі жылдамдығы болатындықган айналым 
каражаттарының кұрамы мен к¥рылымының факторлары олар- 
дың жалпы мәлшерінде жэне сонымен бірге қаржыландыру мүм- 
кіндіктерінде бейнеленеді.

Айналым каражаттары авансыланған ақшалай шыгындардың 
орнын толтыру өнімді, тауарларды жане кызметгерді вткізгеннен
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кейін жоне шаруашылык жургізуші субъектілердің шоттарына 
түсім-ақша түскеннсн кейін жүзеге асырылады, мүньш озі келесі 
толык айналымға еңбек заттарыньщ кезекті үлестерін сатып алу- 
ға жағдай жасайды.

Өндірістік қорлардьщ толык айнзлымының жогары баяндал- 
ған үдерістері жүмыс істеп түрған субъектілер үшін сипаты бо
лады.

Жүмыс істеп түрган ніаруаиіылыц жургізуші субъектілер- 
де негізгі және айналым капиталдарының орны енімді (қызмет- 
терді) сатқаннан ксйін жэне тиісті табыс түсксннен кейін толты- 
рылады. Бүл табыстан амортизациялык аударымдар нысанында 
тозған негізгі капигалдардың орнын толтыру үшіл каражатгар 
қалыптастырылады, ал өнімді өткізуден алынған табыстыц бас
ка болігі айналым капиталдарыньщ күрамына кіретін тауар-ма- 
териалдык құндылықтарды сатып алуға бағытталады. Жаца иіа- 
руашыльщ жүргізуші субъектйіерді күру немесе оларды кеңейту 
ксзінде каражагтардың едэуір бөлігі қүрылтатиылардың жар- 
палары, акцияларды сатудап түскен қаржыльщ қаражаттарды 
тарту есебінеи қалыптасады; мемлекеттік кэсіпорындар ухиін -  
бр і бюджеттік жэне мемлекеттік бюджеттен тыс қорлардыц 
ңаражаттары. Каражаггардыц бір болігі басқарудың жогарзы 
буындарьтыц -  бірлестіктің, ассодиядиянын, министрліістердін, 
ведомстволардың орталықтаидырылгап қаржылық ресурстары 
есебінен авансылануы мүмкін. Соцгы уақытга қаржыландырудың 
кезі ретінде іиетепдік гшвеспюрлардыц каражаттары кенінен 
пайдаланылып келеді.

Жұмыс істеп тздіған шаруашылык жүргізуші субъектілерде 
ондгрістік капиталдардыц өсімін ^аржыландырудыц көзі олар- 
дың кэсіпорынның карамағында қалдырылатын жэне тікелей 
осы мақсатка багытгалатын, сондай-ак каржылык корлар -  өн- 
дірісті дамыту коры (корлану коры), өндірістік жэне элеуметгік 
Даму коры, қаржылык резерв, баска инвестицшшык корлар ар
кылы ж ум с ал ы н ат ы н таза табыс (палда) болып табылады. Осы 
мақсатқа сонымен бірге банк кредитгері, нсгізгі капиталдарды 
каржьшандыру үшін үзақ мерзімді, айналым капиталдарын қар- 
жыландыру үшін кыска мерзімді крсдиттср пайдаланылады. 
Өидірістік капиталдарды көбейтудіц көзі будак баска, айналым- 
нан тыс актттердіц (негізгі капиталдыц) қайта гшвести- 
Циялапатын болггі, айналът актиатерініц шашыратьиіатьш 
болігі, кредиторльщ берегиек, борьтщорльщ баіалы қагаздардьщ
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(облигациялардыц) змиссиясы, лизинг болып табылады. Сейтіп, 
өндірістік капиталдарды жасау мен оның вст іи царжыланды- 
рудыц көздерін меншікті, тартылған жэне карыз қаражаттарьша 
топтастыруға болады. Айналым каражаггарыньщ аса манызды 
кұрамды бөлігі меншікті айналым ңаражаттары болып та
былады, өйткені олардыи болуы, сакгалымдылыгы, баска ка- 
ражаггармен ара салмағы нақтылы рыноктағы касіпорынкың 
қаржылық орнықгылығыкың дэрежесін аныкгайды.

Шаруашылық жүргізуші субьекгілердің мениіікті ңаражат- 
тарына кү.рылтайиіылардыц апғашкы жарналары, аморткза- 
циялық аударымдар жэне таза табыс (пайда) жатады.

Алғашқыда шаруашылық жургізуші субъектілерді кұрған кез
де ондірістік капиталдарды, материалдык емес активтерді, айна
лым құралдарын сатып алудиң көзі жаргылъщ капитал болып 
табылады. Оныд қаражаттары есебінен кэсіпкерлік қызметгі жү- 
зеге асыру үшін қажетгі жагдайлар жасалады. Жарғылык капи- 
талдьш көлемі бухгалтерлік баланста бейнелеп көрсетіпеді жэне 
кэсіпорынцың, фирманың қаржылык куатын бағалаудың алғаш- 
қы критерий! қызметін аткарады.

Кейінгі негізгі капиталдарды сатып алуға шаруашылык кыз- 
мет кәтижесінде кэсіпорында пайда болған корланымдар пайда
ланылады. Оларға ең аддымсн өнім өткізуден алынатьш түсім-ак- 
ша қүрамындағы амортизациялық аударымдар мен табыс (пайда) 
жатады.

Мемлскеттік кэсіпорындарда өндіріске жүмсалған инвести- 
циялардың бастащы көзі қызметіп бюджеттік каражаттар мен 
орталықтандырылған бюджетген тыс корлар, ал мемлекетгік 
емес кэсіпорындарда акционерлік капитал атқарады. Өндіріс ба- 
засын одан әрі дамыту кэсіпорындардың ішкі ресурстары мен 
тартылған каражаттар есебінен жузеге асырьшады.

Тартылган қаржыльщ царажаттар акцияларды орналасты- 
рудан, еңбек ркымы мүшелерінің, заци жэне жеке тұлғалардың 
жариаларынан алынған ақшаны кіріктіреді.

Қарыз қаражаттарына коммерциялык банктердің ұзак мер- 
зімді крсдиттері, негізгі капиталдарды каржы лизингі негізінде 
сатып алу жэне инвестициялық салық кредиті жатады.

Өқдірістік капиталдардың калыптасуы кэсіпкерлік кызмет 
бастауының обьективті алғышарты болып табылады. Б^л кыз- 
меттің нэтижелері дайын онім (орындалған жүмыстар мен көрсе- 
тілген кызметгср) нысанында корінеді.
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Өндірістік капиталды пайдаланудың сипаты арнаулы кар
жылык көсеткіштерден көрінеді жэне кәсшорыішың қаржылық 
менеджменттің нәтижелігін дэлелдейді. Бұл нәтижелік өнімді 
(эісұмысты, цызметті) өткізуден түскен табыс (түст-ақша) 
мөлшерінде, кэсіпорынпыц шыгынында айқындалады.

Түсім-ақшаның ауқымы кэсіпорынньщ (^йымның), фирманың 
онім өңдіру мен оны өткізуге жұмсаған шығындарының (акша
лай жұмсалымдарының) көлеміне байланысты болады.

Болуцің класспкалық (дэстүрлі) сызбаларында оиім өткізуден түскен тү- 
сім-аңша- бұл откізілген онім, орындалған жұмыстар мсн корсетілген қызмет- 
тер үшіи шаруашылық жүргізуші субъектілердіц шоттарына тускен акша қа- 
ражаттарыныц сомасы. Ол өзіндік кұнды пайданы, акцгадерді, косылған куіі 
салығын кіріетіреді.

Өткізілген өнімнен түсетін түсім-акшадан баска шаруашылык жургізуші 
субъектінің өткізудеп тыс операциялардан -  негізгі капиталдарды, баска мү- 
лікті және т,б. откізуден түсетін түсім- акшасы болуы мүмкін. Косылған кун 
салығы, акдиздер, онімнің багасына қосылатын күнның біркатар баска элемент- 
тері ( сауца және өткізім шегерімдері, кеден баждары) шаруашылык жургізуші 
субъеғстіге жатпайды, тек ол біоджетпен және басқа ұйымдармен есеп айьгрыс- 
қаііда ескеріледІ.

Шаруашылык, жүргізуші субъетиіердіц шыгындары — енім ендіріп, оны 
өткізуге, басқаша айтқанда, өндіріс қүралдары мен жүмыс күшіы сатып алуға 
жұмсалынған шығындардың шаруашылык жургізуші субъсктіге каншаға түс- 
кенін корсететін материалдых, қаражаттар ( шикізат, материалдар, отын, энер
гия, күрал-жабдық жэнст.б.) шығындарының және кажеггі еңбектін жиынтыгы. 
Шьіғындардың акшалай түлғалаиуы взіндік цұн болып табылады.Өзіндік қ^нга 
кіріктірілетін өнім, тауарлар, кызметгер өндіруге жэне оларды откізуге жұмса- 
латын шығындар арнайы бекітілетін кағидамен аныкталады; шыгындардық қү- 
рылымы өндіру мен өткізудін салалык жэне баска ерекшеліктеріне байланысты 
болады. Алайда жалпы бұл шығындар олзрдын экономикалык мазмұнына сэй
кес мына элемеііттер бойынша топтастырылады:

материалдык шыгындар (қайтарылатын калдыкгардың күны шегсрілгелнсн 
кейін);

еңбекке ақы толеуге жүмсалатын шығындар;
әлеуметтік мүқтаждарға аударылатыи аударымдар;
негізгі қорлар бойынша амортизациялык аударымдар;
баскадай шыгындар.
Өнім, жумыс жэне кызметтер ©лшемінід өзіидік құнын жоспарлау, еселке алу 

және калькуляциялау кезінде шыгындар өндірістш сипаты мен құрылымы сске- 
рілетін салалық эдістемсл ік ұсыныстармен аныкталатын баптар бойынша топтас- 
'Шрылады. Осы мақсаттар үшіп шыгындар тура жэне жанама, шартіы-туракты 
жэне шартгы-ауыспалы, элементтік жэне кешенді болып сыныпталуы мүмкін.

8.4. Ш аруаш ы лық жүргізуші субъектілер
қызметінің қарж ы лы қ нәтижелері
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Өиім өткізуден тускен тусім-ақіиа (қосылгап KVrl салыгы мен акциздер- 
сіз) жэне оны ендіру мен өткізуге жұмсалынғаи іиыгындар арасындагы айыр- 
ма енімді, жүмыстарды, қызметгерді откізуден тускен пайда болып табылады. 
Оған шаруашылық жургізуші субъскггілердің негһгі капиталдары мен баскд мү- 
лігін өткізуден түскен гаиыс. сондай-ак өткізудеп тыс операциялардан түскен 
табыстар косылады.

Өнімді откізу кезінде түсім-ақша мен өзіндік куп арасыпан жагымсыз нэ- 
тиже де — зиян да алынуы мүмкін. Сондай-ақ откау операцияларынан тыс 
зияндар да болуы мүмкін: альшған айыпщлдардан төленгсндердін асып түсуі, 
валюталық ссегі-қисаптар мен операциялар бойынша теріс бағам айырмасы, к'ү- 
ші жойылған тапсырыстар бойынша зияндар, дүлей аппатгардан болған сакгык 
толемдерімен отелмейтін ысыраптар жэне т.б.

Жалпы агалгап күрамды бөліктер кэсіпорынньщ баланстық табысы (пай- 
дасын) немесе зиянын құрады.

Қазакстан Республикасында бухгалтерлік есептің стандартта- 
ры бойынша «оиім (окұмыс, цызмет) вткізуден алыпган табыс» 
корсеткішінде негізгі қызметген алынған табыс бейнелеп кер- 
сетіледі, ол тауар-материалдык босалкы қорларды, орындалған 
жұмыстарды, кзрсетілген қызметтерді өткізуден алынған табыс- 
тардан баска, қосылған қүн салығын, акциздерді, басқа салыктар 
мен міндеттемелерді, қайтарылған тауарлардын күнын жэне сату 
мен бағадан шегерімдсрді алып тастағаннаи кейінгі сыйақы (мүд- 
де), яғни пайыздар, дивидендтер, каламақы жэне рента түріндегі 
алынған табысты да кіріктіреді.

Өнім өткізуден алынған табыс пен оның өзіндік құны ара
сындагы айырым жалпы пайданы курайды. Алайда бүл сызба 
бойынша өзіндік қун бұкіл шығыстарды бейнелеп көрсетпейді -  
олардың бір бөлігі кезец іиыгыстарын күраііды, атап айтқанда: 

жалпы жэне экімшілік шығындары (жалпышаруашылық жэне 
экімшілік арналымы шығыстарының сомасы);

откічуге (тауар-материалдык босалқы қорларды сатуға) байла
нысты шышстар;

пайыздар (алынған кредиттер, мүліісгі жалдау үшін жэне пай
ыздар бойынша басқадай шығыстар) бойынша шығыстар.

Жалпы табыс пен кезең шыгыстары арасындағы айырым не- 
гізгі кызмет бойынша сальдоланылған қаржылық нәтижені бей
нелеп корсетеді жэне «пегізгі қызмепппен алынган пайдй (лемесе 
зиян)» деп аталады.

Негізгі емес ңызметтен алынган пайда (пемесе зиян) — актив- 
терді пайдалануға табыстаудан, бағалы кағаздарды кайта баға- 
лаудан жэне т.с.с. алынған каржылық нэтиже.
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Негізгі қызметген алынған пайда (зиян) пеп негізгі емес қыз- 
метген алынған таоыстың (зиянның) сомасы салъщ салынганга 
дейінгі кәдуілгі цызмвттен алынган пайдапы (зиянды) көрсетеді. 
Одан корпорациялъщ табыс салыгы шегерілгеннен кейін сальщ 
салынганнан кейінгі кәдуіпгі цызметтеп алынган пайда (зиян) бо
лады. Төтенше жагдаяттардан болган зиянга түзетілген ол ша
руашылык жүргізуші субъектінің таза пайдасы болып табылады.

Ш аруашылык жүргізуші субъектілердін каржылык 
қызмсті кәтнжелершін калыптасу 

СЫЗБАСЫ

1. Жалпы аиналым (компаниянын, фирманың) немесе сату күны.
2. Өнімді (жұмыстарды, кызмсттерді) откізуден түсетін табыс = жалпы айна

лым -  (минус) косылған қүк салыгы, акциздер, баска салыкггар мсн міндеттеме- 
лср, кайтарылтан тауарлардың, сатылымдар мсн баға шегерімдерінің іфіы.

3. Ө і іім  кұны, ягни компанияның, фнрманың тура шығындарының: амор
тизациялык аударымдардың, материалдар шыгыстарыньщ, энергияның, өндіріс 
жұмысшылары жалақысыныц к^ны.

4. Жалпы пайда* = онімді (жұмыстарды, кызметтерді) откізуден түсетін пай
да -  (минус) онімнін өзіндік куны,

5. Кезең шығыстары мыналарды кіріктіреді:
а) жалпы жэне әкімшілік шыгыстары;
э) енімді (жүмыстарды, кызмсттерді) өткізу бойыпша шығыстар;
б) сыйақы (мүдде) бойынша шығыстар, яғни алынган кредиттер, мүліктІ 

жалга беру үшін
6. Негізгі қызметтен тусетін пайда (зиян) = жалпы пайда -  (минус) кезең 

шыгыстары.
7. Негізгі емес кызметтен түсетін пайда (зиян), ягнн актнвтерді пайдалануға 

табыстаудан, багалы қагаздарды қайта багалаудан альшган қаржылық нэтиже.
8. Салық салынғанға дейінгі кэдуілгі қызмсттен түсетін пайда (залал) -  не- 

гізгі кызметтен түсетін пайда (знян) - (мннус) негізгі емес қызметгсн тусетін 
табыс (зиян).

9. Корпоративтік табыс салыгының сомасы.
10. Салык салынганнан кейінгі кэдуілгі кызметтен түсетін пайда (знян) » 

салык салынғанга дейінгі кәдуілгі кызметтен тусетін пайда (зиян) - (минус) кор- 
поративтік табыс салығының сомасы.

11. Төтенше жағдаяттардан түсетін пайда (зиян).
12. Таза пайда (зиян) = салық салынғанға дейінгі кэдуілгі қызметген түсетін 

табыс (зиян) - (минус) тотенше жагдаяттардаи тусстін табыс (зиян).
Пайданы болу оның бір болігін мемлекетгік бюджетке немесс мемлекстгік 

бюджеттен тыс қорларга зацнамалық түрде бслгілеигсн үлесте, қолданыстагы 
салықтар мен баска міндетті толемдерге карай бірінші кезекте аударуға саяды.

Пайданы бөлу салық салудың заңнамамен белгіленген сызбаларына байла
нысты болады.

* Өзгеріс қаржылық есептеменің халықэралык стаидартына көшкен шаруашылык 
жүрізуші субьсктілерге қатысты.
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Басында эр турлі негіздемелер бойынша баланстық пайданы көбейтуге* не- 
месе азайтуға түзету жүргізіледі:

табыстардық немесе пайданын бөлек басқа мелшерлемелері бойынша (ди- 
видендтер, пайыздар жэне т.б.) салык салынатын сомасы шығарылады (алып 
тасталады);

жергілікті бюджеттерге төленген салықтэр мен алымдар шығарылады; 
резервтік және оларга уқсас корларга аударылған аударымдар есепке алы- 

нады.
Әр түрлі нұскаларды баланстык пайдадан басым максаттарга (ендірісті ғы- 

лыми-техникалық жетілдіру, күрделі қаржылар, әлеумстгік және табиғат корғау 
шаралары, сауықтыру жэне қайырымдылық қорлары, мэденн жэне табиғи мүра- 
ларды қалпына келтіру жэне т.б.) пайда есебінен жұмсалатын шыгындар толык 
колемде немесе бекітілген нормативтер шектерінде щығарылады.

Жүргізілген түзетуден кейін салық салынатын табыс (пайда) алынады, 
оган шаруашылык жүргізуші субъектілер кызметінің әр түрлі жақтарын ынта- 
ландыру үшін жеңілдіктер белгілеиуі м^мкін. Табыстын (пайданын) бір белігі 
мемлекетгік бюджетке алынады, кдлган бөлігі шаруашылык, жүргізуші субъек- 
тілердің карамагына түседі жэне таза табыс (пайда) (салықтарды төлегеннен 
ксйінгі табыс (пайда) деп аталады. Оны болу тәртібі шаруашылык жүргізуілі 
субьектілердік ү.йымдьіқ- күкықтык нысандарына байланысты болады жэне 
меншік иесі, кұрылтайшы, кәсіпорын жаргысы бекіткен нормативтер бойын
ша немесе жасальшған қаржы жоспарына сәйкес белгіленуі мүмкін. Табыстын 
(пайданыц) бұл бөлігі басқарудыц жоғарғы оргаиынын орталыктандырылғзн 
қорларын калыптастыруға, багалы кагаздар бойынша оларды ^стаушыларға дй- 
видендтер мен пайыздзр толеуге, бірлескен шараларды (мысалы, табиғат қор- 
гау) каржыландыруға, кайырымдылык максаттарына багытталуы мүмкін.

Таза табыс (пайда) есебінен шаруашылық жүргізуші субъектілер қорлану 
жэне тұтыну қорларын толыктырады, яғни өндірісті дамытуға, ркымның әлеу- 
метгік қажеттілікгерше, жұмыскерлерді материалдық котермелеуге жұмсала- 
ды.

Табысты (пайданы) белуге шаруашылықжүргізуші субъектілердш кұкьіқта- 
ры кең, тек резервтік қордың мөлшері ғана заңнамалық шектеуге тартылады. 
Табысты бөлудгң тәртібі салык салудың қолданылып жүрген сызбасына бай
ланысты белгіленеді. Мәселен, Қазақстан Республикасында жиынты^ э/сыядық 
табыс және енбекке ақы төлеу шыгындарын қамтитын заңмен белгіленген ше- 
герімдер бойынша сызба кдбылданған («Корпорациялық табыс салығын» кара- 
ңыз).

Басқа сызбаларда бұл шыгындар жалпы табысқа кіріктіріледі және оның 
құрамында салык салуга жатады. Салықгарды толегеннен кейінгі табыс, бұл 
нұсқада енбеккс ақы толеуге жәпе шаруашылык жүргізуші субьектінің ондіріс- 
тік және әлеуметгік кажетгіліктерш қанагаттандыруға бөлінеді.

Шаруашыяық жүргізуші субъектілердің каржылық-шаруашы- 
лық қызметінің нәтижелері жеке корссткіштер бойынша тиісті

ТМД-нін бірқатарелдеріиіц зачнамаларында салық салынатын пайда өткіэілген өнім 
құііыішц курамында енбекке ақы толеу щығыстарының нормаланган мөлшерінен асып 
түскен сомасына кобейтіледі.
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есепте бейнелеп көрсетІледі. Бүдан баска, аңшалай царажат- 
тардыц қозгалысы туралы есеп жасалады, онда бүл қозғалыс үш 
бағыт бойынша көрсстіледі:

операциялық қызмегген (шаруашылық жүргізуші субьектінің 
негізгі қызметін сипаттайтын);

инвестициялық кызметтен (^зак мерзімді активтердің кұрамы 
мен мелшеріндегі өзгерістерді тудыратын);

қаржылык қызметтен (меншікті капитал мен қарыз қаражатга- 
рының құрамы мен мөлшеріндегі озгерІстерді тудыратын).

Бағыггардың эрқайсысы бойынша акшалай түсімдсрдід нак- 
тылы түрлері, тиісті қызметтің нәтижелсрінде олардың шығып 
қалуы мен көбеюуі немесе азаюы көрсетіледі. Қаражаттардьщ 
күрамы, олардың кездері жэне белгілі бір күнге орналастырылуы 
туралы мәліметтер бухгалтерлік баланста келтіріледі.

Табысты (пайданы) бөлудің негізге алынатын қағидаттардың 
бірі -  ол біріншіден, ең алдымен мемлекет алдындагы каржылык 
мшдеттемелерді алғаіиқы кезекте орындау; екіншіден, меншікті 
^лғаймалы өндірістің қажстгіліктеріи тиісті қаражаттармен кам
тамасыз ету; үшіншіден, кзсіпорынның резервтерін калыптасты- 
руға бағыттау; кэсіпкерлік тәуекел едәуір осіп отырған жағдайда 
мұның маңызы ерекше.

Табыстыц (панданың) сан кырлы мэні, маңьгзы экономиканыц рыноктык 
шаруашылықтың нсгіздеріне кошуіне карам кушейе тусуде. Істід мәні мынада 
болып отыр: каржылык дербестік пен тоуелсіздіккс ис болган әр түрлі меншік 
нысанындагы шаруашылык жургізуші субъектілердің бюджетке салықтар жэне 
басқа міндетті төлемдер мен аударымдары төлсгеннен кейін қалған панданы кай 
мақсаттарға жоне каіідай көлемде жұмсауға кұкыгы бар.

Бүгінгі шаруашылық жүргізуші субъектіііде табыстар мен пайданыц толып 
жаткан жүйесі іс-әрекет етеді. «Қосьшша күн» мен «панда» категорияларының 
экономикалык мазм^ны іс жүзінде бара*бар. «Табыс» категориясының «косым
ша құн» категориясынан айырмашылыгы онын акы төлеуге жұмсалатын табыс- 
тарды озіие кіріктіруінде,

Жалпы алганда, табыстар кұн корінісінде алынган игілікгсрде жэие оған 
жүмсалған қажетгі шығындардың айырмасы ретінде анықталады.

Жалпы табыс кэсіпорын ислерінің табысы жәііе жалдама жумыскерлср- 
дің табысы болып бөлінеді, соңгысы жалақы дсп аталады. Егер барлык табыс- 
тан жалақыны шегеріп тастаса, онда негізінен жалпы табыс (пайда) калады.

Тауар айналысы сферасының салаларында (сауда, когамдык тамактану, мар
кетинг, дайындау) «онім откізуден түскен түсІм-акша» категориясынын ориьі- 
на «тауар айналымы» категориясы пайдаланылады. Тауар айналымының мэнш 
сатьщ алу-сату жолымсн ақшалай табыстарды тауарларға айырбастаумен бай
ланысты болатын экономикалык катынастар кұрайды. Шетелдік практнкада 
«түсін-ақша» атауыныц орнына көбінесе «жалпы табыс» атауы пайдалаиыла-
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ды. Алайда, бұл осы атаудыц өте ксц баян етілуі, жалпы табыс экономикалык 
категория ретінде қайта зісасалган қунды немесе шаруашылық жүргізуші суо- 
ъектініц таза өишін білдіреді.

Саудада жоспарлау мен есеп жургізуцің практикасында жалпы табыс дсп 
сауда үстемелерінің (жецілдіктеріиің) сомасын, қоғамдык тамактануда сауда үс- 
темелері мсн кымбатгаудьщ сомасын айтады.

8.5. Комнаннялардыц, фирмалардың 
каржылык менеджмент?

Қаржы жүйесінің бастапқы буыны ретінде шаруашылык 
жүргізуші субъектілердің қаржысы базистік цосапцы катего
рия, яғни тап осындай нысанада жүмыс істейтін айрықшальисты 
белгілері мен ерекшелікгері бар объективті экономикалык каты- 
настардьтң жиынтығы болып табылады. Бірақ ақшалай қорлар 
қозғалысының объектісі бар, субъектілердің накгылы мүдцелері 
жөнінде көрінетін кез келген катынастар сиякты, олар реттеуді, 
тиісті қаржы ағыныныц багытгарын, олардыц қозғалысын ретке 
келтіруді қажет етеді. Бүл цондырмалыңтарга жататын, накты- 
лы орындаушылардьщ санасымен, машығьтмен және іскерлігімен 
жасалатын субъективті басқарушы іс-кимылдар акылы жүзеге 
асырылады. Экономикалык зандармен анықталатын базистік аса 
маңызды қүбылыстардың талабына бағдарлануы тиіс, бұл талап- 
тарды үнемі ескеріп отыруы тиіс, яғни базистің шарттарына ба- 
ғьшышты болуы тніс болғандықтан қондырмалықтарға жатады. 
Бүл баскарушы іс-қимылдарға қаржылыц менеджмент үғымы 
-кэсіпорынның бүкіл каражатгарын тиімді пайдалану мақсатын- 
да кэсіпорынның акша ағынынын қозғалысы механизмін басқару 
жүйесі жатады.

Қаржы жүйесінің бұл буынында рынок жағдайларында бас
кару каржылык менеджмент деп атапады жэне кәсіпорындар 
мен ұііымдардың кәсіпкерлік кызметі арқылы жэне сонын 
шеңберінде элеумеггік-экономикалык үдерістерді баскарудыи 
нысаны болып табылады. Қаржылық менеджменттің мәні тиіс- 
ті службалар тарапынан қосымша каржылык ресурстарды ең 
тиімді етіп тартуга, оларды негүрлым ұтымды етіп жүмсауга, 
каржы рыногында бағалы кағаздарды сатып алып, қайтып са
тып пайдалы операциялар жасауга мүмкіндік беретіндей етіп 
қаржыны баскаруцы ұйымдастыру.

Кәсіпорындарда кзржылық менеджмеиттің объектілері мы- 
налар болып табылады: жылжымайтын жэне жылжымалы мү-
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лік, мүліктік құкықтар, жұмыстар және қызметтер, ақпарат, 
зияткерлік (интеллектуалдық) қызмсттің нәтижелері, матсриал- 
дық емес игіліктср.

Қаржылық менеджмент уэждемелерге -  адамдардын немесс 
ркымдардыц кажетгіліктері мен тиісті қылыктарын аныкгайт- 
ын максатгарды іске асыру жөніндегі кызметке нсгізделеді. 
Уэждеме іскерлік белсенділікті, еңбек өнімділігі мен сапасын 
ынталандыру үдерісінде көрінеді.

Жалпы қаржылық менеджмент қаржыны басқарудың ілгеріде 
баяндалған қағидаттарына негізделген. Ол басқарудыц тиісті эле- 
менттерін -  акпаратты, жоспарлауды (болжауды), ұйымдасты- 
руды, реггеуді, бақылауды кіріктіреді. Қаржылык менеджмента 
жүзеге асырудьщ шарты рыноктық ортаныц болуы болып табы
лады, б^л орта бағалардың еркін жүйесі, тауарлар жэне қызметтер 
рыногымен катар енбек, капиталдар, өндіріс қүрал-жабдыктары 
рыногының жұмыс істеуі, кэсіпорындардың қызметін мемлекет- 
тік реттеуді заңнамалык реттемелеу кезіндегі кэсіпкерлік қызмет- 
ті коммерциялык есеп негіздерінде жүргізуге мүмкіндік береді. 
Сөйтіп, шаруашылык жүргізуші субъектілердіц ңаржыпьщ ме- 
неджментінің шецбері рыноктыц факторлармеп анықталады, 
бұл каржылық менеджментті оның жеке буындарында басқа- 
рушы субъектілердің басқарылу объектілеріне ыкпал жасауы- 
ның экономиканьщ элементтері басым болуы мүмкін каржыны 
басқарудың жалпы шартгарынан ажыратады. Кэсіпорындардың 
каржылык ыенеджментініц жүйесі аса жылжымалы, әйткені бүл 
буындағы нысандардың, әдістердің арсеналы жалпымемлекетгік 
каржылардағыға Караганда тым эр түрлі. Мысалы, кэсіпорындар- 
Дың қаржылық менеджмекті эр түрлі нысандардағы есеп айыры
су (толем тапсырмасы, толем талабы (талапшоты), эр түрлі акре- 
дитивтер, есеп айырысу чектері жэне т.б.), барлык нысандардағы 
иесиелендіру, бағалы кағаздармен жэне валютамен жасалатын 
операциялар бойынша көп таралған операциялардан баска хед- 
жерлеу*, кепілдік-ипотекалык жэне трасттык операциялар, кар
жы жэне операция лизингі, франчайзинг, бағады кагаздар бой
ынша трансферттер сияқты нысандар мсн әдістерді кіріктіреді; 
валютамен, багалы қағаздармен жасалатын операциялар бойын
ша, қауіптердіц барлык түрлеріа сактандыру бойынша каржылык 
кұралдардың жинакталымы айтарлықтай кецейеді.

'  Банк, биржа жэне коммерция практикасында иалкггалық ізускслді сакіандырудың 
ЭР түрлі эдістерін белгілеу үшін колданылатын термин
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Каржылық меиеджментті мына кезецдердің дэйекті ауысымы репнде елес- 
тетуге болады:

1) акшалай каражаттарды (капиталды) пайдалаиуцың міндетін кою және 
мақсатын аныктау;

2) ақшаньш, қозғалысын баскарудың каржылык әдістерін, тәсілдерін таң-

дау; ■ с3) кабылданган шешім бойынша инвестициялау жөніндел ціешімді оизнес- 
жоспар иемесе басқа ресімдеу түріндегі іс-кимылдардың бағдарламасын жа
сау;

4) жобаньщ орындалуын ұйымдастыру;
5) аткарылу барысына бакылау жасау жэнс қажетті түзетулер жасау;
6) қайта инвестициялаудың максаттары үшін жоба нэтижелсрін талдау және 

багалау.
Жалпы жағдайда каражаггарды бизнеске жұмсаудын мақсаты қолдағы кд- 

ражатгардак пайда алу болып табылады және міндетгі орындау өнімді (қьгзмет- 
терді) шығарылымының мүмкің болатын үлкен көлемінс жетуге (материалық 
ендіріс сферасында) нсмесе ръшоктық критерийлерді каішаттандыратыи жет* 
кілікті сапаны камтамасыз ету кезінде шыгывдарды барыиша азаГітуга саяды.

Қаржылық менеджментте шешімдер қабьшдау іпэускалдерімен, япш жоба- 
лакған нүска.мен салыстырғанда табысты кем алу немесе зияннын пайда бо- 
луы ыктималдыгымен ұшырасып отырады. Тэуекелді талдау онын коздері мен 
себетүтерін аныктаудап, ысыраптыц белгілі бір денгейінін ықгималдыгын ел* 
шеуден, ягни тэускелдің қолайлы дәрежесін белгілеуден басталады. Тэуекел- 
дік статистикалық, сарагсшқ жзне күрамдастырылған әдістермен аныкталады. 
Практнкада тзуекелді бағалау үшін «леверидж (тутца) нятижесі» үғымы пай- 
даланылады. Жалпы леверидж операциячьіқ левериджді (тұракты шығындар 
мен жалпьт пайданын ара қатынасы) және қаржылық левериджді (карыз кдра- 
жатгарын пайдаланудыц мешиікті капиталдың рентабелділігіне әсері) кіріктіре- 
ді. Каржылык менеджменгге шешімдер кабылдау тәуекелдіц барлық түрін -  өн- 
дірістік, коммерциялык, каржылық тәуекелдердін үйлесуін қажет етеді.

Алайда бизнсске экономикалык, сондай-ақ әлеуметтік, саяси жэне табіті 
сітаттагы секілді квптеген қ^былыстар да эсер етсді: өрлеу меи дагдарыстар, 
банк паиызынын, бағалардың ауьітқулары, т^тынушыяар тртатуларывын, бәсе- 
келсстер іс-кимылының өзгеруі, үкіметтің көлденец (болжанбаған) шешімдер 
кабылдауы, ереуілдер, табиги катаклизмдер, апатгар жэне т.б.

Қолансыз уақиғалар болған кезде келеңсіз зардаптарды азайтуға анионы, 
өндірістік қуатты, гиикі затты, дайын өнімді резервте сақтау есебінен кол 
жетеді; коммерциялық цызметті қайта багдарлау жөніндегі алдын ала жасал- 
ғаң шаралар болуы мүмкін. Жиынтық тэуекелді баскару кезіндегі кәсіпорынга 
тонетін тзуекелдердік түрлі тұрпатгарыпда бірігетін кэсіпорын портфелін эр- 
тараптандырудың ерекшс мацызы бар.

Леджерлеудің көмегімен қаржылық тәуекелдІ (қатердІ) барынша азайтудың 
техннкасы қолданылады, бұл кезде негізгі келісіммен катар үшіпші тараппен 
косымша мәміле жасалынады. Оныц шарты мынадай: негізгі мәміледегі кар
жылык ысыраптарга соқтыратын мән-жаи болған кезде катысушы зиян шеккен 
ысыраптарды түгел нсмесе ішінара бейтараптандыра отырып, қарама-карсы 
мэміледе ұгады. Хеджерлеу техникасында опциондар, фьючерстер, пайыздыц 
айырбастар (своптар) снякты және т.б. каржылық тетіктер пайдаланыладьі.
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Тәуекелді азайту мен төмендетудің дәстүрлі адісі муліктік сақтандыру бо
лып табылады» б%л кезде сақтандырылушыға (сақганушыға) сакгъндыру келі- 
сімшартымен сактык окиғасы болган кезде толенетін сакгық телемі камтамасыз 
етіледі.

Қаржылык менеджментте манызды объект ақша азыны -  күндык (Д-Т-Д1) 
нысандарды жаңғыртудың және косылган қүнды калыптастыруцың экономи
калык удерісгерін ортактасшратьш коша-кол ақша және колмя-қол ақшасыз 
нысандарындағы ақшаның қозғалысы болады. Ақи/a агынының (ақша тусімі 
мен жылыстауы) күрамына каржы комегімен де калылтасатыи (каржылык ре
сурстар), совдай-ақ басқа адістермен де тартылатын барльж ақша ресурсггары 
камтылады. Қаражаттардың агынында аныктаушы орынды онімді, эісумыс- 
тарды және қызметтерді өткізуден (сату көлеліі) түсетін түсш-ақта, онан 
кейін кредиттік ресурстар, эр турлі тартшзан ресурстар алады. Қаражат- 
тардың э/еылыстауы дүркін-дүркін төленетін төлеулермен де (тауар-материал 
юрщыпыкгарын сагып алу, жумыскерлерге жалахы мен сыйакылар толеу, кре- 
диттерді отеу, салыктар мен басқа міндетті төлемдерді телеу жэне т.б.), сои- 
дай-ақ үзақ мерзімді инвестициялардын болжамы кегізшдегі күрделіиерімен де 
байланысты.

Қаржылық менеджментге ақша оның іс-әрекетініц мезгілдік (уақытіиа) ме- 
жсіделіелері тұрғысынан функцияларды атқару кезіндегі озге нысанга, салага 
аиналғанға дсйін каралады. Бұл аспектіде акшаның «уақытіиа қүнының» бар- 
лыгы есепке алынады: мұндай сомада бүгінгі акша мен келешектегі ақшаның 
сатып алу күші бірдей болмайды. Ахшамын хазіргі жэне келешектегі қүны озара 
кайтымды. ҚазіргІ (бүгінгі) к^н келешсктегі күнға кампаундингілеу* -  күрделі 
пайыздарды есептеу аркылы, ал келешектегіцүн казіргі едііга Дискоштау -  пай
ыздарды' пайдаланып төмендету аркылы жеткізіледі. Ақшаныц кслешектегі 
кұзгының есегькисабында инфляцияныя индекстеріи есепке алу, ягни акшаның 
К^пын ннфляциялық кұнсьіздануға төдгендету кажет,

Жобаларга жүмсалатын инвестициялар нысанындагы ақшаның, рента те- 
лемдерінің, жүйелі жарналардын, кірістердің жэне баска акшалай операциялар 
есептеулерінің бір жолғы, сондай-ақ дүркін-дуркін түсулері мен төленулері жай 
жэне күрделі annjmmemmepdiif есеп-қисабы, «капиталды біоджеттеу», «та- 
быстылықтыц ішкімөлшерлемесі» тәсІлдерІ арқылы жүргізіледі.

Аннуитет дегеніміз түрақты негізде уакыттың белгілі бір мезгілі ішінде тір- 
келген межелдемелер аркылы толенетін немесе алыиатын инвестиция, табыс.

Капиталды бюджеттеу (катггалдык бюцжетгеу) -  етеудік карастырыл- 
ган мсзгілінде кдражаттарды кейінгі дүркін-дүркін кайтарулармен жабылатып 
ақшалай қаражатгардыц бір жолғы жылыстауы. Бкщжеттеу тұжырымдамасы 
негізгі активтер бойынша шығыстарды жоспарлау кезінде пайдаланылады, бүл 
‘жобаларды талдау жэне акшалай каражатгардың үзак мерзімді жэие ірі жүмса- 
лымы жөнінде шешімдер кабыддаудыц үдерісі.

Табыстылыңтың ішкі мөяиіерлемесінің есеп-қисаптары жобаларды салыс- 
тыру және пайдалылықтын пайыздары бойынша иивестишмлык шешімд^>ді 
таңцау үшіи және жобаның есепті табыстылығы мен пайыздыи қолданыста* 
FH рыноктық мвлшерлемесін салыстыру жэне жобаны жүзеге асыру мезплше 
оныц болжамы үшін жүргізіледі.

* Аіциа сомасынық уакытка кдрай өсуі.
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Қаржылык менеджментге фирманың цұны (параметрі бойын
ша көбейеді), меншікті жэне карыз капиталы мен оларды калып- 
тастыруға жумсалатын шығындардың ара қатынасы бөлігіндегі 
фирма катталыпың цұны (параметрі барынша азаяды), дивиде- 
ндтік саясат, фирманыц амортизауиячьщ саясаты сияқты ком- 
паниялардың, фирмалардын жумыс істеуінің іргелі проблемала- 
ры қарастырылады.

Фирмалар лизингтік операциялар жургізеді -  кейін оны са
тып алу мүмкііщігімен негізгі өндірістік корларды (каппталды) 
ұзак мерзімге жалға алады. Қаржъиіьщ лизинг -  орта немесе ұзақ 
мерзімді келісімшарт негізінде белгілі бір ақыға жэне белгілі бір 
шарттарда кэсіпкерлік мақсатгар ұшін уакытша иеленуге лизинг 
предметі сатып алынатын лизинг нысаны. Лизингтік операциялар 
бизнеске бастапкы шыгындары біршама аз өндірісті тсзірек жөн- 
ге салып алуға жағдай жасайды.

Қаржылык менеджментгің маңызды аспектісі кәсіпорынпьщ 
қаржылық жай-күйіп талдау болып табылады. Бұл кәсіпорын- 
ның каржылық орныктылығын (рснтабелділікті, төлем кабілет- 
тілігін, кредигті өтеу кабілетгілігін), оның рыноктағы жағдайын 
(бэсекеге жарамдылығын) сипатгау ушін кажет.

Талдауға қажетті ақпараттар бухгалтерлік баланета, қаржы- 
лык-шаруашылық қызмстгің нэтижелері туралы есепте (пайда 
жэне зияндар туралы есепте), ақшалай қаражаттардын қозғалысы 
туралы есепте болады; сондай-ак тым сгжей-тегжейлі оператив- 
тік ақпарат қолданылады.

Бухгаптерлік баланстың көрсеткіштерівде шаруашылық жүр- 
гізуші субьекгшің акгивтері мен пассивтері туралы мәліметтер бо
лады, олар активтер өтімділігінің* дәрежесін, бағалы кағаздардын 
табыстылығын, шаруашьшык жүргізуші субьектінің ағымдаш жэне 
стратегиялық мумкіндіктерін сипатгайтын каржылык козффициенг- 
терді есептеп шыгаруга жағдай жасайды. Коэффшшентгерді менед- 
жерлер ішкі бакылау үшін, банк жұмысксрлері мен бағалы кағаздар 
жөніндегі мамандар шаруашылык жургізуші субьектінік рейтинги! 
жэне оның даму перспективаларын айқындау үшін пайдаланады.

Көрееткіштерді, коэффициенттерді, нормаларды -  кдржылық- 
экономикалық механизмнің элементгерін қадағалап огыру кэсі- 
порындардың жу.мысын оперативті басқаруға жэне бақылауға,

Отімділік -  озініц міндчггемелерш, берешегін (пзссивтеріп) мечгілінде отеу үшіи 
кэсііюрмидар, банкгср актшігершщ акшага тсз айналу мүмкіндігі; олардон кшметініи 
тұраетылыгы мен тиімділігі туралы пзйымдайтын аса манызды корсеткіші мен сипагга- 
масьі.
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бизнес-жоспарда немесе дамыту жобасында берідген қаржылық- 
шаруашылық үдерістерді, бағыттарды дер кезінде түзетуге мүм- 
кіндік берсді. Сонымен бірге бұл көрсеткіштер кәсіпорынның 
«визитпк картечкесі» болып табылады, инвесторларға, әріптес- 
терге жэне кредиторларға оның өміршецдігі, каржылық орнық- 
тылығы туралы ойлауға мүмкіндік береді.

Сөйтіп, қаржылық менеджмент кәсіпорынның каржылық кам
тамасыз стілуінің тактикасы мен стратегиясы ретінде қаржының 
тиімді іс-әрекет етуінің максаттары үшін оның ағындарын баска- 
руга мүмкіндік береді. Кәсіпорынныд жиынтық ақша айналысын 
баскару бойынша қаржылық мснеджменттің стратегиялык нұска- 
масы ұдайыендірістік үдерісті камтамасыз етуге, берілген крите- 
рийлерде ақшалай корларды қалыптастыруға, оларды нысаналы 
арналым бойынша пайдалануга багытталған.

Қаржылық менсджменттің жалпы мақсатты нұскамасы -  
экономикалык дамудың ішкі жәие сыртқы факторларын есепке 
алу негізінде кәсіпорыннын ұгымды қаржылық саясатын жү- 
зеге асыру.

БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ

1. Комерциялық шаруашьглық жүргізуші субъеюілердіц каржысын үйым- 
дастырудың негізгі кагидатгарын атап шығыңдар.

2. Ш аруашылык жүргізуші субъектілерде қандай каржылык корлар калып- 
тасады?

3. Негізгі өндірістік қорлар (капитал) дегеніміз не жэне олардын толык айна- 
лымы қалай жасалады?

4. Айналым өіщірістік қорлары жоне айналыс корларьг дегеніміз не?
5. Өндірістік капиталдарды калыптастырудын жзнс олардың осіміііің коз- 

дері кандай?
6. Ш аруашылык жүргізушІ субъектінің табысы (пайдасы) калаіг қалыптаса- 

ды  жоне капай бөліиедІ?
7. Өнім откізуден түсетін табыс (түсім-акша) қүнныц қандай элсмеіптерін 

кіріктіреді?
8. Ш аруашылык жүргізуші субъектілердің шығындары дсгеніміз не жэігс 

олар калай сыныпталады?
9. Компаниялардыц, фирмалардын каржылык меиеджменті дегеніміз нс?
10. Қаржыны баскару мен каржылык менеджменттін срскшекліктері недс?
11. Каржылык менеджментте қандай әдістер мен тәсілдер пайдаланылады?
12. «Ақша ағьшы» ұғымы нені білдіреді?
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9- тарау. Коммерциялык емес үйымдар 
мен мекемелердің қаржысы

9.1. Коммерциялык емес үйымдар мен мекемелер 
қаржысыныц мазмуиы жэне оны уйымдастыру

Коммерциялык емес кызмет кызметтер сферасыныд көптеген 
салаларын кіргктіреді, оньщ күрамьшда материалдық өндіріске 
тэн қамтамасыз ететін кұрылымдар жұмыс істеуі мүмкін. Соны
мен бірге өндірістік емес сферада коммерциялык негізде жұмыс 
істейтін түрғын үй-коммуналдық жэне түрмыстық қызмет керсе- 
ту, сактандыру, банк жэне баска кэсіпорындарымен (ұйымдары- 
мен) қатар, коммерциялык емес кызмет жүргізетін ұйымдардың 
үлкен белігі жұмыс істейді.

Кіріс түсіру негізгі мақсаты болып табылмайтын және алын- 
ған таза табысты катысушылар арасында бвлмейтін заңи түлга 
коммерциялык, емес ұйым деп танылады.

Коммерциялык емес үйымдар туралы Қазақстан Республикасьт- 
нын задына сэйкес коммерциялык емес үйымдар элеуметтік, мэде- 
ни, ғъшыми, білім беру, кайырымдылық, басқару максатгарына кол 
жеткізу; азаматтардың жзне үйымдардьщ кұкьіқгарын, завды мүдде- 
лерін қоргау, даулар мен жанжалдарды шешу, азаматгардын рухани 
жоне езге кажеттілікгерін канагаттандыру; азаматтардьщ денсаулы- 
ган  сактау, коршаған органы қорғау, дене шьшықгыру мен июртты 
дамьтгу: заң көмегін көрсету үшін, сондай-ақ қоғамдық игілікіерді 
жэне өз мүшелерінің (катысушыларыньщ) игіліктерін қамтзмасыз 
етуге багъпталган басқа да максаттарда кдаылум мүмкін.

Коммерциялык емес үйымдар кызметінің мақсаттары кұрыл- 
тай кркаттарымен айқындалады.

Коммерциялык емес үйымдар мекеме, қоғамдык бірлестік, 
акқионерлік қоғам, түтыну кооперативі, қор, діни бірлестік, 
қауымдастық (одақ) нысанындағы заци түлғалардыц бірлестігі 
нысанында жэне заңнамалық актілерде көзделген өзге нысаяда 
күрьшуы мумкін. Бүл ұйымдар кызметінің мақсаты пайда не
месе табыс табу емес, керісінше жеке меншік сектор жасағысы 
келмейтін немесе камтамасыз ете алмайтын ңогамдьщ цажет- 
тіліктерді ңанагаттандыру болып табылады. Бүдан баска ст- 
ратегиялық когамдық дамудың қажетгілігі бойынша қызметтін 
белгілі бір түрін орталыктандырылғаи тәртіппен мемлекетте шо- 
ғырландыру қажет болады.
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Коммерциялық емес қызмет негізінен қоғамдық тауарлар, игі- 
ліюгер мен қызметгерді өндіру жэне олармен камтамасыз етудің 
қажеттігімен айқьшдалады, олардың мазмүны 10.1. параграфта 
баяндадғац. Қоғамдық тауарлардын белгілі бір түрлерін өндіруді 
едэуір ауыс пайдасымеи байланысты мемлекет өзіне алады.

Кызметтің коммерциялық смес түрлері (мемлекеттік секторды шыга- 
ра отырып) жонге келтірілгсн рыноктык экономикасы бар елдсрде айтар- 
лықтай дамып отыр. Кітапханаларды, мұражайларды, ауруханаларды, оку 
орьшдарын, театрларды, әр түрлі кайырьшдылых корларды, кэсіби бірлес- 
тіктсрді ұйымдастырудың коммерциялык емес нысаньі жекеше бастаманы 
коғамдық-пайдалы қызметпсн үйлестіруге мүмкіндік бередІ. Бүл тәрізді 
даму қоғамдык игіліктерді впдірушглер пайдаланагын сапык жецілдіктсрі- 
мен ғана тусіндірілмейді. Женілдік беру ксзінде мемлекет эр түрлі ұйым- 
дарды саралайды, мұндагы басты критерий -  корсетілетін кызметтердід 
қогамдык пайдалылыгынын дәрежесі. Мемлекет сонымен бірге халыкка 
кызмет корсететін белгілі бір уйымдарды каражаттандырады,

Коммерциялық емес ұиымдар арқылы коғамдық қажеттілік-терді каржы- 
ландыру жөніндегі мемлекеттің іс-кимылы халықка қызмет корсету жоніндегі 
олардын үлкен икемділігімен және жеделдігшен түсищіріпеді. Қызметтің ком
мерциялык емес турлерінен алатын пайданы немесе табысты пайдаланудың 
каржылык механизм), мысалы, АҚШ-та олардын үиым мүшелерінің, не ұйьш- 
дьі бақылауға қатысты түлгалар арасында белінбейтініи анықтайды. Паііда не
месе табыс не ұйымнын дамуына, не олардын кызметін пайдаланатын тұлгалар- 
ға (аурулар, окушылар, қажетсінетш азаматтар жэне т.б.) багьгтталады.

Казақстан Республикасынын заңнамалық практикасы баскаша іс-әрекет сте- 
ді: мүнда кәсіпкерлік кмзметген алынған кез келген габьгска, салык салудын өз- 
ге объсктілерІне (айналымдар, тауарлар, мулік жэнс т.б. сияқты) салык салына- 
ды. Коммерциялык емес үйымның сыйакы, грант, кіру және мүшелік жариалар, 
кайырымдылык комек, отеусіз берілген мүлік, отеусіз негіздегі аударымдар мен 
кайырымдылык түрікде алғак табысы салык салуға жатпайды,

Қазақстанда «Мемлекеттік элеуметгік тапсырыс туралы занга сэйкес үкі- 
меттік емес ұйымдар мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру кезінде 
мемлекегтік органдар оз кұзыры шегінде оларга аклараттық, коисультапиялык, 
эдістемелік, ^шымдык-теяликалык коддау корсетеді.

Мемлекепитк әлеумсптік тапсырыс -  олеумстгік багдарламаларды, жо- 
баларды, сонымен бірге мемлекетгік элеуметгік тапсырысты жүзеге aewpyra 
келісімшарг жасасу арқылы бюджеттік каражаттар есебілен камтамасыз етіл- 
ген республикалык, салалык және онірлік децгейлердің олеумсттік мэсслелс- 
рін шсшуге бағытталган жекелегсн шараларды іскс асыру пысапы. Әпеуметтік 
багдарлама, ясоба: білім беру, гылым, акпараг, дат упы к  сақтау, спорт, кор- 
шаган органы корту; жастар, демографиялык, тсндсрлік саясат; алсуметик ко
мек; кұкык коргау шзметі; модениет саласында жэне озге әлсумстпк мацызды 
сфераларда мақсатгарга жетуге баштталған үйымдык, экоиомикалық және тсх- 
никалык іс- шаралардың жиыктъггы болып табылады.

Мемлекеттік элеуметгік тапсырысты іске асыру мына багыттар бойынша 
жүзсге асырылады:
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1) білм беру, ғыпым, акпарат, дене шыпыктыру жэне спорт саласынла мак- 
саттарға жеіу;

2) азаматтардыц денсаулығын коргау, салауатты түрмыс салтьш насихаттау;
3) коршаған ортаны корғау;
4) жастар саясаты мен балалар бастамасын колдау;
5) демография проблсмаларын шешу;
6) тендсрлік проблемаларды шешу;
7) халықтың элеуметтік* осал жіктерін колдау;
8) жетім балаларға, толық емес жзне коп балалы отбасыларынын балалары- 

накомек;
9) азаматтарды жүмыска орналастыруға жордемдесу;
10) күкьтктарды, азаматтар меи ^йымдардың запды мүдделерін коргау;
11) мэдеиист пен өнерді дамыту;
12) тарихи-мәдени мүраларды қоргау;
13) коғамдык келісімді нығайту;
14) Қааакстан зацамасыиа қайшы келмейтін озге олеуметтік маиызды багыт-

тар.
Мсмлексттік әлеумстгік тапсырысты каржылаіщыру бюд-жет қаражаттары 

есебінен жүзсге асырылады. Мемлскеттік әлсумстгік тапсырысты іске ас ы р у  
үшін карастырылғап бюджет каражаттары Қазакстан Республикасы заңнамасы- 
мсн, нормапів-тік күкыктык актілерімен, сонымен бірге М емлекетгік әлеумет- 
тік тапсырысты жүзеге асьгруға арналған келісі.мшартпсн белгілен-гсн мақсат- 
тарға жэне тяртігтен пайдаланылады.

Колтерцгшық еліес ұйымдардың қарэісысы деп материапдық 
емес игіліктер мен қызметтерді жасау мақсатында матери- 
алдық ондіріс салаларында жасалгаи үпттьщ табысты ңайта 
бөлу нәтижесінде ң^рьиіатын ацгиалай қорлардыц қозгалысып 
ортақтандыратып ақшалай қатынастардыц эісиынтыгын тұ~ 
сіпеді.

Коммерциялык емес кызмет түрлері мен салаларында мына
дай қаржылық катынастар қалыптасады:

ұйым мен бюджет арасында қаржыландыру ретінде қаражат- 
тарды алумен жоне кейбір жағдайларда бюджет алдындағы кар
жылык міндеттемелерді орындаумен байланысты катынастар;

каржылык ресурстарды бөлумен жэне орталыктандырумен 
баііланысты жоғарғы жэне төменгі органдар арасындағы ішкіса- 
лалық катынастар;

ұйымдардын, ішінде, яғни олардыц бөлімшелері арасындағы 
қаржылық катынастар;

салааралық -  түрлі салалардын, ұйымдары арасындағы ак
шалай катынастар;

үйымдар мен олардыц жүмыскерлері арасындағы сңбекке ақы 
төлеу женіндегі катынастар;
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уйьшдар, мекемелер жэне олардыН тугынушылары арасын- 
дағы (көрсетіпген қызметтерге ақы телеу жөніндегі) катынастар 
жэне т.б.

Қызмеггің айрықшалықты түр лер ін дегі өзара байланыстар- 
дың тым қысаң анықтықты сипатгайтьШ катынастардың қалып- 
тасуы мүмкін, мысалы:

қогамдык уйымдар мен олардың цушелері арасылда жарна- 
ларды -  кіру жэне мүшелік жарналарДы төлеу, сондай-ақ осы 
ұйымдардың мүшелеріне белгілі бір жетістіктер мен кызмет нэ- 
тижелері ушін котермелсулік сипаггағЫ телемдер бойынша;

коммерциялык ұйымдар мен оларды н демеушілері арасында 
ұйымның қызметін қолдап отыру үшін материалдык жэне ак
шалай нысандарда каражатгар беру жөнікяе;

сақтық компанияларында үйымдардыч белгілі бір континген- 
тіп (әскери кызметшілердің, күш ведомстволаРы мен салык служ- 
балары кызметкерлерінің жене т.б.) мінДетт і сактандыру карым- 
катынастары;

сондай-ақ белгілі бір шартгарда креДйтгік катынастардың бо- 
луы мүмкін.

Аталыыған қаржылық катынастар аҚгтfla  ̂ цорларды қалып- 
тастыру, бөлу жэие пайдалануды білдіреДЬ оларды мынадай не- 
гізгі топтарға біріктіруге болады:

уйымдар мен мекемелердің пайдалану кызметін қамтамасыз 
ететін корлар;

күрделі жұмсалымдардыц қорлары; 
көтермелеу жэне ынталандыру сипатындағы корлар; 
жүмыскерлер мен контингентгерге (мысалы, оқу орындарын- 

дағы оқушыларға, емдеу мекемелеріндеЛ ауруларға) кызмет көр- 
сетушілердің материалдык, элеуметтіК'МэДенн жэне түрмыстык 
мүқтаждарын канағаттандырумсн байланысты корлар; 

иегізгі кызметті дамыту корлары.
Коммерциялык емес ^йымдардын каржысын үйымдастыру- 

ға негізінен олардың ұйымдық-қүқьщгпьЩ нысандары эсер ете- 
ді. Сондықтан коммерциялык емес ұйыМДаР каржысының ерек- 
шеліктерін аныктау үшін оның қңммЫна кіретін мекемелерді, 
үйымдарды, олардың кызметініц сипатЫн> баскаруды үйым-дас- 
тырудың жэне каржыландырудың эд іс т е р ін  ескере отырып зер- 
делеген жөн.

Коммерциялык емес үйымдардын шаруашылык кызмстін 
жургізудің здістері бюджсггік карж ы ланды ру (корсетілген кыз-
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метгер мен игіліктердің өтеу сіздігі ксзіндс) жэне шаруашылық- 
коммерциялык есеп пен өзін-өзі өтеу негіздері (өтеулігі кезінде) 
болып табылады. Рынок жағдайларында ұйымдардың көбісі ком- 
мерцияльщ есеп негізіне көшуде-көрсетілетін кызметтерді сұра- 
ным бағасы бойынша сатады, өздігінен даму үшін жеткілікті кор- 
ланым жасайды.

Бюджеттік қаржыландыру-метиікіі табыстары жок ұйым- 
дар мен мекемелердің шығыстарын жабу үшін мемлекеттік бюд- 
жеттен акшалай каражаттар беру. Өндірістік емес мекемелерді 
ұстауға жүмсалатын бюджеттен қаржы белудің көлемі, максат
ты бағыты жэне оны болу шығыстарды қаржыландырудын дара 
жоспарымен анықталады. Мұндай тэртіппен білім беру, денсау- 
лық сактау, элеуметтік қамсыздандыру мекемелері, мемлекетгік 
биліктін, мемлекеттік баскару мен корганыстын органдары, ғы- 
лыми, шығармашылык, мэдениет мекемелерінің бір бөлігі қар- 
жьшандырылады. Біркатар мекемелерді бюджетгік каржылан- 
дыру кезівде шығындарды қамтамасыз етудін косымша көздері 
пайдаланылуы, қызметгерді тұтынушылардың жарналары мен 
толемдері бағыгталуы мүмкін. Ақшалай кдражаттар бюджегген 
каржы белуге сэйкес берілсді жэне мексменіц қаржы жоспарын- 
да-каржыландырудың дара жоспарында бейнелеп көрсетіледі, 
негізгі капиталдарды, материалдык босалқы корларды сатып 
алуға, қызмеггерді толеуге, жалақы беруге, басқа шаруашылык 
мүкгаждарға жұмсалынады. Мекемеде шаруашылык немесе ком
мерциялык кызметтен алынатын табыстар болса, олар дербес кі- 
ріс-шығыс қүжатында жоспарланады жэне айрықша тэртіппен 
пайдаланылады.

Бюджетпк қаржыландыру бюджетгің қаражатгарын пайдала- 
нуды катан қадағалайды, тек баптардың белгілі бір шеңбері түр- 
ғысында ғана оларды қанта белуге шамалы мүмкіндіктер береді. 
Бюджеттік каражатгарды жұмсауға мекемелерді қаржыландыру- 
ды жүзеге асыратын қаржы органдары тарапынан бақылау кой- 
ылған.

Шаруашылык, экүргізудің шаруашътъщ-колшерцияльщ есе- 
бі шығындарды материалдық емее кызметтер көрсету мен игі- 
лікгерді сатудан түскен түсім-акшадан етелетін мекемелер мен 
ұйымдарда колданылады. Бұл .үйымдардың қызметтері ақыға 
корсетіледі. Бұларға ақылы негізде жүмыс істейтін білім беру 
мен денсаулық сакгау мекемелері, салалық гылыми-зерттеу ннс- 
титуттары, бірқатар шығармашылық мекемелері, ойын-сауык
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орындары жатады. Бұл эдісті коммерциялык емес ріымдар мен 
мекемелер-дің кэсіпорындары пайдаланады. Олар қызметпен 
байланысты эр түрлі акшалай шыгындар жасайды: игіліктер мен 
кызметтерді өткізе отырып, түсім-акша алады; кірістсрдің шы- 
ғыстардан асып түсуі қорланымды қүрайды. Бұл кэсіпорындарда 
қаржы материалдық өндіріс кэсіпорындарындагыдай ұйымдас- 
тырылады.

Шыгыидардың өзін-өзі өтеу әдісі акылы кызмст негізінде 
шаруашылық кызметін үйымдастыруды қарастырады, бул қыз- 
меттердің бағасы корланымсыз шығыстардың көлеміне катысты 
анықгалады. Бул эдіс мэдени-агарту қызметі, бос уақытгы ұйым- 
дастыру саласында ақылы қызмеггер көрсететін ұйымдарда (т.үр- 
мыстық, кәсіби машыктар мен білім алу жөніндегі, шет тілдерді, 
мүдцелер жәніндегі ұлттык клубтарда зерделеудін курстары мен 
мектептері) қолданылады.

Коммерциялык емес мекемелер, ұйымдар қызметінің мате
риалдык; негізі өндірістік емес арналымдагы катіталдар болып 
табылады, олардын натуралдъщ жэне ащиалай нысандары бола
ды. Натуралдық нысандағы корларды ұйымдар мен мекемелер 
сатып алу- сату ретінде тауарлар сықылды белгілі бір бағаға са
тып ала-ды жэне олар түтыну үдерісінде өзінің кұнын жогалтады. 
Осы-лай жасалған игілік пен цызметтердің тек тұтыну ңріы 
болады, бірақ кунға ие болмайды*, ол тұгыну кезінде жойылады, 
сейтіц коммерциялык емес үйымдар мен мекемелер жасайтын 
¥лттық онімнін бір бөлігін пайдалану аяқталады. Материалдык 
емес онім мен кызметгерді жасау үдерісінде жүзеге асырыла-тын 
өндірістік емес қорлардың козгалысы нысандарының, сондай-ак 
олардың ұдайы жацғыртылуынын салалық ерскшсліктері бола
ды. Қызметгің бұл түрінде кебінесе жоғары біліктіліктің ой ең- 
бегі колданылады, сондыкган шығындарда эдетгегідей басты 
орынды еңбекке ақы толсу апады. Материалдык емес өнім қор- 
даландырылуға жатпайды, оны босалқы корға айналдыруға бол
майды, бірақ оның мекеме, үйым шығындарының сомасына тец 
ақшалай бағапауы болады.

Коммерциялык емес сфера мекемелсріндегі кызметтер кор
сету (жасау) акшалай корларды калыптастырумен, болумен жэ-

' Коммерциялык емес кызметгщ мекемелері мен ұйымдарьша жататын косіпорын- 
дарда тауарлар сапасының толык жинақталымы бар материалдык онім жасалады жэне 
айналып жүрсді, бірак коммерциялык емес ұнымның жұмыс істеуінің қажеттері үшін бұл 
өпім ііің  нысаналы арналымы жагдайында оның багасы белгілі бір деңгейімен шекгелуі 
мумкін.
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не пайдаланумен, езгеше каржылық катынастармен косарланып 
отырады.

Бүл катынастардың бастапқы табыстар мен корларды алгашкы 
болу мен кұру удерісінде болмауы оларга ортақ сипат. Сонымен 
бірге олардын негізінде кызметгер сферасы саласының мексме- 
лері мен уйымдарыныц каржы көздері қалыптасады.

9.2. Коммерциялык; емес қызметтіц үйымдары 
мен мекемелерін каржы ландыруцыц коздері

Кез келген тауарларды ондіру, қызмеггер корсету, игіліктер 
шығындармен байланысты болғандыкган, кызметтіц аталғантүр- 
лері олардьщ үдайы ендіріс үдерісіц камтамасыз ету үдіін каржы- 
ландырылуы тиіс. Коммерциялык емес хішмдар мен мекемелер- 
дің қызметін каржылаңдырудың көзі де ор тұрлі болып келеді.

Коммерциялык емес кызмегг бағыттарыньщ әрқайсьісы өзінщ 
өзіндік ерекшелігімен сипатталады, материалдык сфера мен ком
мерциялык кызметке тэн функцияларды айкындайтын кұрылым- 
дарды кірікгіреді. Мысалы, олардың көбісінің меншікті кэсіпо- 
рындары болады, олардыц жұмысы кэсіпорындар қаржысынын. 
жүмыс істеуініц жалпы қағидаттарына негізделіп үйымдасты- 
рылады. Алайда мұндай кэсіпорындардың өнімін откізу сұпаш.ім 
мен ұсинымныц рыноктық критерийлерімен емес, бірақ үііым- 
ныц взінің ішкі кажеттіліктерімен реттеледі. М.үндай әнім енді- 
ріе шығындарын жабатын жане нормаланатын деңгейде пайданы 
(таза табыс) калыптастыратын бағалар бойынша: колайлы өзін- 
өзі қаржыландыруды камтамасыз ету және ұйымныц -  кэсіпо- 
рын иесінің жарғылық қызметіи камтамасыз ету үшін сатылады. 
Сейтіп, онім, эдеттегідей, бэсекелік рынокка шыкпайды, коммер
циялык ұйымныц ішінде қолдануға арналады (эскери-өнеркэсіп- 
тік кешен өнімі, медициналық техника мсн саймандар өндіру же- 
ніндегі кэсіпорындар, мамандандырылған енімнің басқатурлері).

Алайда шаруашылык жүргізудіц рыноктык жүйесі ондіріс, 
айналыс сферасыидағы анық шекараларды анықтамайды жэне 
экономикада болып жатқан өзгерістер біркатар коммерциялык 
емес салалар кызметініц уэждемесінде бейнелепсді. Олардыц 
көптеген кдоылымдары өзінің онімімен жэне кызметтерімен 
ашык рынокқа шыгады, сөйтіп, әз күрылымннмц жэне жалпы 
осы сала жүйесінің жақсы дамуын қатамасыз етеді. Мысалы: бі-
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лім беру, денсаулық сақтау, мәденит мекемелсрінің ақылы кыз- 
меттері кеңінен дамып отыр. Ал сыныгітау мен каржыландыру 
критерийлері бойынша бүрын арапық жағдайда болган халыкқа 
іұрмыстык кызмет корссгу жэне түрғын үй-коммуналдьщ шару- 
ашылық сияқты салалар коммерциялык кегіздерге кешті. Пэтер 
мениііктенушілердің кооперативтерін ұйымдастырумен тұрғын 
үй секторын коммсрцияландыру ксзсңі аяеталды. Осы сиякты 
трансформациялаулар (түрлендірулер) кызметтің коммерциялык 
емгс түрлерінде пайдаланылатын қаржылық ресурстардың күра- 
мы мен қүрылымына эсер етеді.

Коммерциялык кызметгі жүзеге асыратын ұйымдар мен меке- 
мелерді қаржыландырудың көздерін бүл күрылымдардыц жұмы- 
сына мемлекеттің қатысу дэрежесіне карай топтастыруға бола
ды.

Мемлекет тиісті функцияларын толык аткарған жерде үйым- 
дарды ұстауға жүмсалатын шығыстар метекеттік бюджеттіц 
қаражаттары есебінен жүзеге асырылады. Бұған мемлекетгік 
басқару, күкыктык тэртіпті қорғау, қорғаныс, ішінара білім беру 
жэне денсаулык сақтау жатады. Баска бағыттарда мемлекет ка- 
дағалаушы-үйлестіруші рөлді жүзеге асырады, ал каржыланды
ру кездері мемлекеггік арнаулы бюджеттен тыс корларда орта- 
лықтаидырылатын шаруашылык жүргізудін барлык субъектілері 
аударатын каражаггардьщ міндетті аударымдары болып табыла
ды. Бүл, мысалы Қазақстанда 1998 жылға дейін элеуметтік қам- 
сыздаидыруды (Зейнетакы коры, Әлеуметтік сактавдыру қоры 
арқылы), медициналық сақтандыруды (Медицииалық сакганды- 
ру қоры арқылы) қаржыландыру үшін колданылды. Коршаган ор- 
таны қорғауды каржыландыруда мемлекет ерекше орын алады: 
өндірістің экологиялык зиянды жағдайлары бар шаруашылык 
жүргізуші субъектілерініц каражагтарын жұмылдыру бойынша 
мәжбүрлеуші іе-шараларды қолданады. Осылайша, өтемакы не
месе мскеіщеу ортасын калпына келтіру бойынша шараларды 
каржыландыру үшін Табигатты қоргау коры калыптастырылады.

Мемлекет әлеуметтік міндеттемелермен кепілдендірілген дең- 
гейлердегі білім беру мен денсаулық сақтауды каржыландыру 
жөніндегі шығындарды озіне алады.

Іргел! гылыми зерттеулерге жүмсалатын шығындардын басым 
бөлігі мемлекеттік бюджеттіц каражаттары есебінен каржылан- 
дырылады. Бүл мұндай зерггеулердіц нэтижелері дереу нэтиже 
бере қоймайтындыктан, үзак мерзімяен кейін қолданылуы мүм-
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кін болатындықтан барып шығады, ал олардын маңыздылығы қо- 
ғамның болашақ дамуы үшін өте айтарлыкхай.

Бюджетгік ресурстар сондай-ак мәдениет лен шығармашы- 
лық мекемелерін: кітапханаларды, мұражайлар мен көрмелерді, 
сарайларды, театрларды, филармонияларды, музыкалық ұжым- 
дарды, ансамблдерді, мемлекеттік теле-жэне радиостудияларды, 
киностудияларды жене т.б. колдап отыруға пайдаланылады.

Коммерциялык емес ұйымдарды каржыландырудың маңызы 
жағынан екінші көзі көрсетілетін кызметгерден, оршідалатын жұ- 
мыстардан алатын табыс (түст-ақіиа) түріндегі меншікті ца- 
ражаттар, сондай-ак ведомствоға қарасты кәсіпорындарда өнім 
ендіруден алынган жалпы табыс (пайда), үйымның меишігіндегі 
басқа мүлікті пайдаланудан түскен табыстар болып табылады,

Қызмет көрсетуден алынған тұсім-ақша ұйымнын оларды 
орындауға жұмсаған шығындарын жабады жэне ұйымның одан 
ары оздігінше дамуына жеткілікті таза табысты (пайданы) кірік- 
тіреді, Мұндай эдістермен білім беру, денсаулық сақгау, мэдениет 
пен шығармашылық мекемелерінің қызметгеріне деген халык- 
тың косымша кажеттіліктері каржыландырылады.

Меншікгі кзсіпорындары бар үйымдарда олардың кызметін 
(жөндеу ұйымдарының жабдыктар мен оргтехниканы қалпы- 
на келтіруі үшін, осы мақсатпен босалкы белшектер шығарымы 
бойынша қызметін, басқа мекемелердің медикамент жане емдік 
преператтар шығарымы бойынша мекемелерінің қызметін, эр 
түрлі косалқы шаруашылықтар қызметін ) камтамасыз ету үшін, 
алынатын пайда немесе табыс әусл баста белгіленген тэргіппен 
бөлінеді, яғни бюджет жэне бюджеттен тыс корларға міндетгі 
телемдер төленеді, содан кейін каражаттардың бір бөлігі кәсіпо- 
рынның дамуын өзін-өзі каржыландыру мақсатына бағытгалады 
жэне тек сонан соң қалған бөлігі үйым-иегердің қажепілікіерін 
канағаттандыруға бағытгалады. Ведомствоға карасты кэсіпорын- 
дардың болуы жағдайында коммерциялык емес ұйымды каржы
ландыру көздері мысалы, кэсіпорын мүлкін өткізуден, акциялар 
пакетінің бір бөлігін сатудан, күрылтайшы ретіндегі ұйымдағы 
кәсіпорын акцияларына дивидендтердсн тусетін түсімдерден бо- 
латьш қаражаттармен толықтырылуы мүмкін. Ведомствоға ка
расты кәсіпорынның резервтік корыныц қаражаттары да пайда- 
ланылуы мүмкін.

Меншікгі көздердің катарына сонымен бірге ғимараттарды, 
күрал-жабдыкты жэне ұйымныц басқа мүлкін жалға беруден алы-
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натын каражаттар, мүлік пен ғимараттарды кепілдікке беруден 
алынатын қаражаттар жатады.

Қаржыландырудың үшінші квзі-банктердің кредиттері. Бұл 
көзді ақылы қызмет керсететін ^йымдардың пайдалануы мүмкін, 
ейткені қарыз каражаттарын кайтарудың кажеттігі ұйымның кре
дита пайдалану уақытынан асып түсетін мерзімі бойынша жак- 
сы жолға койылған, біркалыпты жүмыс істеуін керек етеді. Қар- 
жыландырудың бұл эдісі, кредитгік каражаттардың камтамасыз 
етілуі мен өтімділігін кепілдендіретін әдіс ретінде, карамағында 
ведомствоға қарасты кэсіпорындары бар ұііымдар үшін аса ко- 
лайлы болып келеді.

Қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдарды (саяси партиялар, кэ- 
сіби, шығармашылык одақгар, азаматгардың діни бірлестікгері, 
коғамдық үйымдар, ассоциациялар жэне баскалары) қаржыланды- 
рудың айрыкшалықты эдісі олардың қатысушыларының мүшелік 
жарналары болып табылады. Олардың каржылык өзара байланыс- 
тары қоғамдык бірлестіктердін ездерінің қызметін үйымдастыруга 
байланысты өзгешелігімен жэне сипатымен белекгенеді. Қоғам- 
дық бірлестіктерді ұйымдастырудың еріктілігі олардың каржылық 
ресурстарының негізгі көзі кіру жэне мүшелік жарналары болып 
келетіндігіне соктырады: оларға бюджеттік каржыны (салык те- 
леушілердін табысынан калыптасатын) пайдалануға рұксат етіл- 
мейді. Қызметтің коғамдық сипаты бірлестіктер меншігін олардыц 
мүшелерінің жеке-дара табыстар табуға пайдалану мүмкіндігінен 
айырады. Қалыптасатын қаржылық ресурстар бірлестіктердін 
жарғысына байланысты шығыңдарды жабуға жұмсалады.

Материалдык өндіріс сферасының кэсіпорындары мен үйым- 
дары тарапынан болатын цайырымдылық мацсаттарына ауда
рылатын аударымдар, шетелдік мемлекетгердің, үйымдардын, 
компаниялардың, халыкаралык үйымдардың ізгілікті көмегі 
әлеуметгік бағытылык, мэдени жэне шыгармашылық үйымдары 
мен мекемелерін, коғамдық ұйымдарды, корларды каржыланды- 
рудың көзі ретінде қызмет атқарады. Осындай каржыландырудыц 
алуан түрлілігі ретінде белгілі бір .үйымның немесе кызмет түрі- 
нің түрақтылык белгісімен ерекшеліктенетін демеуиітк қаржы- 
ландыруы бола алады.

Ғылыми зертгеулерді қаржыландырган кезде гранттар-жеке 
адам, компания, фирма, халыкаралык ұйым, мемлекет тарапынан 
белгілі бір бағыттағы ғылыми зерттемелерді, жобаны, ғалымдар- 
дың бір тобын немесе жеке ғалымды зерггеуді аяктап,омын нэтн-
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желсрін сндіруге немесе басқаша қолдануға дейіи жеткізу мақса- 
тымен өтеусіз колдау эдісі қолдалынады.

Коммерциялык емес кызмет і^йымдары мен мекемеперін үс- 
тауға жэне дамытуға арналған қаражаттарды толыкгырудың бел- 
гілі бір козі олардың қарамагыпдагы ресурстардың бір бэлігін 
коммерциялык жэне жинақ банктерінщ депозшптеріне, совдай- 
ак қаржы рыногында бағалы кағаздарға ориапастырудап ашна- 
тын табыстар болып табылады.

Қаржыландырудык аталған көздері коммерциялык смес кыз
мет ұйымдары мен мекемелерініц акшалай каражаттарын эр түр- 
лі үйлесімдерде жэне аталған көздердін толық жинақталымында 
калыптастыруы мүмкін. Мысалы, білім беру жүйссінде аталғаи 
коздердіп жинакталымы толығырак, мемлекстгік баскаруда екі- 
үш көздермен шектеледі. Бірак кез келген н^скада-каржылан- 
дырудың қосымша коздерініц коп немесе аз болуы мемлекетгік 
бюджеттен онын кірістері мен шышстарыныц тізімдемесінде 
кзрастырылған қаржьтавдырудын, колемдері азайтылмайды. Ык- 
пал жасаудын мүндай тұтқасы ұйымдар мен мексмелердіц коғам- 
дық-пайдалы кызметіи дамытудағы, олардыц жүмысының тиім- 
ділігін артгырудағы ұжымпың бастамасы мен шығармашылык 
ізденісін ынталандыруға шақырады.

9.3. Коммерциялық емес үйымдар 
мен мекемелсрдіи шығыстары

Коммерциялык емес уйымдар мен мексмелсрдің иіыгыстары 
кағидада, жарғыда немесе өзге бекітілгец қүжатта кэрастырылған 
олардын функциялық кызметін камтамасыз етугс бағытталған. 
Шығыстардың құрамы ліен күрылымы үйымның нсмесе мексме 
катысушыларьтың кызмет бағыттарының біріне тиістілігіне (ка- 
тыстылығына), сондай-ак бұл кызметгі жүргізуде пайдаланыла- 
тын эдіске карай аныкталады.

Шаруашылъщ есеп пен озін-өзі отеу негіздерінде жұмыс іс- 
тейтін ұйымдар мен мекемелер жұмыстын қаржылык нэтижеле- 
рін есепке алып жоспарлайды жэне оларды кэдулгі қаржы жос- 
парының немесе бизнес-жоспардьщ көрссткіштерінде ресімдейді 
(4 тарауды караңыз). Бүл жағдайда өндіріс пен кызмет корсетуге 
жұмсалатын шығындардьщ тізбесі материалдык өндіріс сфера- 
сында жинақгалатынға үқсас болып келеді, бірақ құрыльшында
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материалдык шығындардың үлес сапмағы едәуір аз болып, енбек
ке акы толеуге, әлеуметтік мұқтаждарға аударылатын аударымдар- 
ға (элеуметгік салыкты коса) жұмсалатын шығындар басымырақ 
болады. Баска кұрылымдық ауыткулар болуы мүмкін, мысалы 
кымбат түратьш жабдық пен приборларды пайдалапатын ғылыми 
мекемелерде амортизациялық ауцарымдардын үлссі үлкен болады.

Коммерциялык емес кызмет жүргізетін үйымдар мен мекеме
лер өздерінің қаржы жоспарларын өздері жасайды. Мүның үсті- 
не тек бюджеттік қаражаттар есебінен қаржыланатын мемлекет- 
тік мекемелер шыгындардыц дара жоспарларын жасайды, онда 
мекемс кызметінің сипатты көрсеткіштсрі жэне каражаттарды 
сыныптаманыц болімшелері бойынша белу бейнелеп керсеті- 
леді, ал өздерінің кажетгікгерін бюджеттік каражаттармен гана 
емес, карлсылық ресурстардын баска түрлсрімен камтамасыз ете- 
тін ұйымдар мен мекемелер шыгындар меи табьюпардың дара 
жоспарларын жасайды.

Коммерциялык негізде жүмыс істейтін кэсіпорындардың кар
жы жоспарларынан каржыландырудыц дара жоспарыныц басты 
айырмашылыгы сол, дара жосларда шыгындар анағүрлым ег- 
жей-тегжейлі негізделсе, кірістер тек эр түрлі көздср түргысыпан 
бейнеленеді.

Жекелегеи мекемелер мен үйымдар бойынша өтпелі кезең- 
иің жоспарлы қаржылық кұжат ретінде олардың бюджеттік емес 
көздері бола түрса да шыгындардыц дара жоспары пайдаланыла 
бсруі мүмкін: бүл жағдайда корсстілген ақылы кызметтер шы
гындардыц дара жоспарында бюджеттен тыс қаражатгар рстінде 
бейнеленуі, нс арнайы каражаттардың ерскше дара жоспары бой
ынша жоспарлануы мүмкін.

Экономикалык жіктеме бойынша қаржыландырудың дара 
жоспарларында шығындар эдетге санатқа, сыныпқа, ішкі сы- 
ньища, өзгешелікке топтастырылады.

«Агш ідат тыгысіпар» саиаты мыпа сыныптарды кіріктіреді:
Іш к і сы н ы птар д ы и  күрам ы нда іпауарлар мси қыіиеттерге жүмсалатии 

иіыгыстар:
ө згеш ел іктер і бар  жалақы: иегізгі жалақы, косымша акшалай толсмдср, 

о тем ак ы  то л ем д ер і, ж ннактауш ы  зсйнетақы корларкша толеиегін міпдетті зси- 
нетақьт ж арн алары ;

жумыс Скрущаердщ жарпапары, озгешеліктері: элеуметгік салык, автоко- 
Лік кұ р ал д ар ы  и ел ер ш іц  к¥кы кты к-азаматты қ жауапксршілігін міндеггі сакган- 
Ды руга, м ем л екеттік  ы екем елердің  жұмыскерлсріп мемлекеттік емес міндетті 
сақга іід ы р у га  толен ет ін  ж арналар; әскери қызмстшілер мсн құқық корғау орган
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дары жүмыскерлерінің жеке басын міндетті сактандыруға телснетін жарналар, 
сонымен бірге мемлекеттік кызметшілерді мемлекеттік сактандыру;

тауарларды сатып any, өзгсшеліктері: тамак өнімдерін сатып алу; дәрілік 
заттар мсн медициналык арналымның өзге кұраддарьш сатып алу; агымдагы ша* 
руашылык мақсаттарына арпалған заттар меи материалдарды сатып алу; жұмсак 
жабдық пен дүшіс-мүлікгі сатып алу; айрыкша жабдық пен материалдарды сатып 
алу; ел ішіндс іссапарлар мен кызмет бабындағы жүріп-тұрулар; елден тыс жер- 
лердегі іссапарлар мен қызмет бабыидағы жүріп-түрулар; үи-жай меи жер ушін 
жалгерлік аш ; тауарларды сатып алуға көрсетілетін озге қызметтер;

қызметтерді сатып алу, езгешеліктерг. байланыс кызметіне акы толеу; ком- 
муналдык қызметтерге ақы төлеу;

көлік қыгметтеріпе ақы money; электр куаты үпіін акы төлеу; жылу үшін 
ақы толеу; үймереттерге қызмет көрсету бойынша акы телсу; Қазакстан Респуб- 
ликасыныц мемлекетгік органдарына көлік кызметтерін көрсету үшін қызмегг 
бабьиідагы жсніп автомобнлдерді пайдалану; баскадай қызметгер;

басқа агьшдагы иіыгыстар, өзгешеліктері: жабдьік пен кұрал-саймандарды 
ухяъу\ үймеретгерді, үй-жайлар мен ғимараттарды ұстау жэне ағымдагы жөндеу; 
сот шешімін атқару; ерекше шыгыстар; кредиторлык берешекті өтеу; баскадаЙ 
агымдагы шыгыстар;

мсмпекеттік тапсырыс іиегіиде корсетілетін цызметтер, ерекшеліетері' 
заңи түлғаларга корсстілетін кызметтер; қаржы мекемслеріне корсетілстін кыз: 
меттер; жеке түлғаларга көрсетілетіи кызмсттер;

Ішкі сыиыптар мен біратгас өзгешеліктер күрамындағы «сыйақылар (мүд- 
делер) тепеу» сыныбы:

ішкі ңарыздир бойынша сыйақылар (мүдделер) төлеу; сыртцы карыздар 
бойынша сыйақылар (мудделер) money,

Іщкі сыныптардын рамындағы «субсидиялар* жэне басқа агымдагы 
трансферттік төлемдер» сыныбы: 

субсидиялар (біратгас озгешелігімен);
езгешеліктері бар жеке түлгаіарга берілетін агымдагы трансферттер: 

міндетті әлеуметпк камсыздандыруға беру; зейнетақылар, стипендиялар, бас- 
кадай агымдагы трансферттер;

өзгешеліктері бар мемпекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілеітн 
агымдагы трансферттер: субвенцкялар**; мемлекетгік баскарудың баска ден- 
гейлеріне берілетж басқадай агымдагы трансферттер; жогарғы деңгейге беріле- 
тін басқадай агымдагы трансфертгер;

озгешелігі бар шет жаққа берілетін агымдагы трансферттер-шет жакта- 
гы ұйымдарга берілетін агымдагы трансферттер;

өзгешелігі бар басқадай агымдагы трансферттер—tip түрлі баскад&й агым
дагы трансфертгер,

«Күрделі шыгыстар» салаты жалгыз ғана сыныптыншкі сыныптардың құ- 
рамындагы негізгі капиталды сатып сшуды кіріісгірбдіі

өзгешелІктерІ бар иегізгі капиталды сатып any: нсгізп қүрал-жабдыкты са* 
тъ т  алу, үймерепер мен гимарапарды сатып алу; басқадай активтерді сатып алу;

Заннамалық актілермен белгіленген максатгар үшін коммерциялык ұйымдарға белі- 
нетш тепн жәие қайтарусыз толемдер

Теменгі бюджеттердін жоғаргы біоджетгерден бекітілген сомалар шегінде алатын 
трансферттері.
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иегізгі капиталды жасау, соның ішінде өзгешеліктері: үймереттер мен ғи- 
мараттарды, жолдарды салу, баскадай күрделі активтерді жасау;

өзгешеліктері бар күрдслі жөндеу: ғимаратгарды, үймереттерді жэне негізгі 
жабдықты күрделі жөіщсу, жолдарды күрделі жөндеу, басқадай күрделі жөндеу;

озгешелігі бар босалқы корлар жасау уиіін тауарлар сатып any: мемлекет- 
тік босалкы қорларды жасау үшін тауарларды сатып алу;

өзгешеліктері бар жерді және материалдық емес босалқы қорларды сатып 
алу. жерді сатып алу; материалдык емес активтерді сатып алу;

ел ішіндегі күрделі трансферттер, соның ішінде (өзгешелігі): мемлекеггік 
кәсіпорындарга берілетін трансферттер; каржы мекемелеріне берілетін күрде- 
лі трансферттер; мемлекетгік басқарудың баска деңгейлеріне берілетін күрделі 
трансферттер; баскадай күрделі трансфеттер; *

гиет о/саққа берілетін күрделі трансфеттер, соның ішіпдс озгешеліктері 
бар: халыкаралык үйымдарға берілетін күрделі трансферттер; шет жакка бері- 
летін баскадай күрделі трансферттер.

«Кредит беру, үлестік цатысу» санаты мына сыныптарды кіріктіреді: 
озгешелігі бар ішкі несиелендіру: мемлекетгік баскаруцын басқа денгейлерін 

несиелендіру; мемлекеттік кәсіпорындарды несиелендіру; каржы мекемелерін 
несиелендіру, жеке тұлғаларды несиелендіру; баскадай ішкі несиелендіру; 

озгешелігі бар сыртқы несиелендіру: әр түрлі сыртқы несие-лендіру; 
өзгешеліктері бар шетелдік акционерлік капиталы үлестік цатысу: халы

каралык үйымдардың акцияларын сатып алу; баскадай халықаралык ұйымдар- 
дың акцияларын сатып алу;

озгешеліктері бар іиікі акционерлік капиталга үлестік қатысу: 
мемлекеттік емес мекемелердің акцияларын сатып алу; каржы мекемелері- 

нің акцияларын сатып алу; баскадай мекемелердің акцияларын сатып алу. 
«Каржыландыру» санаты мына ішкі сыныпты кіріктіреді: 
өзгешеліктері бар ішкі борышты өтеу: мемлекеттік баскарудың баска дец- 

гейлеріне қарыз борышты отеу, ішкі рынокқа орналастырылған мемлекеттік ба* 
галы кағаздар бойынша борышты өтсу, басқадай ішкі борышты өтеу; 

біраттас озгешелігІ бар сыртқы борышты отву ішкі сыныбы,

Коммерциялык емес қызмеггің жеке бағыттары мен түрлері 
үшін өзіндік сипаты бар шығындарды құрайтыидардың басым 
болып келуі оған тэн қасиет. Мысалы, халықты элеуметгік қорғау 
ұйымдарында, әсіресе үй шаруашылыктарыиа берілетін транс- 
фертгердің өзіндік салмағы жоғары. Бұған балалары бар отба- 
сына берілетІн жэрдемақылар, түрмыс кұныиың қымбаттауына 
байланысты табысы аз азаматтарға өтемакылар, соғыс ардагсрле- 
ріне, экологиялық апаттардың нэтижесінде азап шеккен азамат- 
тарга берілетін эр түрлі өтемақылар жэне т.б. жатады.

Денсаулық сақтаудың емдеу мекемелерінде сштатгы шығыс- 
тар дэрілік заггар мен таңу қүралдарына, тағамдық азыктарға, 
жұмсак жабдыққа жұмсалатын шығыстар болып табылады, 

Қорғаныс жүйесінде эскери арналымдағы тауарлар мен эскери 
техниканы сатып алуға, азық-түлікпен камтамасыз етуге, эскери
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кызметшілердіц акшалай жабдыкталыыьш төпсуге жұмсалатын 
шығындар маңызды орьга алады.

Кэсіподақ, партия, коғамдық козғалыстар сиякты коғамдык 
ұйымдар шығыстарыньщ кұрамында съездерге, конференция- 
ларға, митингіге дайындалу жэне оларды өткізуге, угіт-наеихат 
жүмысын жүргізуге жұмсалатын шығыстар сипатгы шығыстар 
болып табылады. Ардагерлердіц қоғамдык үйымдарыида олар- 
дың қатысушьшарына материалдық кызмст көрсету шығыстары 
басым болады.

Мэдени-ағартушылық мекемелерде (кітапханаларда, мұра- 
жайларда, тұрақты көрмелерде) едэуір қаражаттар кітап кор- 
ларын, экспонаттарды, коллекцияларды тояыктыруга жұмса- 
лады.

«Күрделі шығыстар» санатгарына жүмсалатын шығыстар 
күрделі юд>ылыс, иегізгі өндірістік емес корларды жасау мен мо- 
лайтуды жүргізетіи, сондай-ақ оларды күрдслі жөндсу туралы 
жұмыс қабшеттшігшде ^стауды жүзегс асыратын қызмепің ком
мерциялык емес түрлерініц барлық үйымдары мен мекемелері 
үшін сипатты бопадъі. Бұл санат бойынша сондай-ак материал
дык активтергс, жсргс кұкықты сатып алуга жүмсалатын шығыс- 
тар, қаржы мекемелерінің жарғылык қорына толенетіи жарналар 
тіркеледі.

«Кредит беру, үлестік катысу» санаты бойынша шығыстар 
баска экокомикалық бірліктсрді несиелендіруді, олардьщ айна- 
лыска шығарылған бағалы кағаздарын сатып алуды, мсмлекеггік 
кәеішрындарға, қаржы мекемелеріне, жекеше кэсіпорындарга 
түрлі кредиттер беруді жүзеге асыратын үйымдар мен мекемелер 
үшін карастырылады.

«Қаржыландыру» санаты бойынша шығыстарды ішкі жэне 
сыртқы берсшектерді өтейтін үйымдар мен мекемелер, негізінен 
мемлекетгас жэне ■үкіметгік құрылымдар жүзеге асырады.

Өндірістік емес сфера салаларына багытталған каражаттардыд 
көлсмі олардьщ кызметінің нәтижелеріне когамның кажет-тілікте- 
рімен, сондай-ақ ондірідгеи үлттық табыспен аныісгалады. Алайда 
қазіргі кезде ол кебінссе мемлекетгік бюджеттіц ахуалына, жүргізі- 
ліп отырған каржылык саясатқа байланысты болып отыр.

Әясуметтік-мэдсни шараларды каржылаидырудың оидаган 
жылдар бойы үстем болғаи «калдык қагидаты» езінщ шамасыз- 
дығын элдскашан дэлслдегеніие карамастан элі де орын алуда. 
Сонымеи бірге өндірістік смес салалардың материалдык өндіріс-
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ке .үдайы өндірісті жұмыс күшімен камтамасыз ете отырып, бел- 
сенді ыкпал жасап отыратынын ріытуға болмайды.

Бюджеттен қаржыландыру үшін ең жоғары тиімділікті (олар
дын сапасы, ассортимент^ орындау уақыты, кабылдауға болатын 
кұн жэне т.б.) қамтамасыз етстін мекеменің немесе үйымның 
кызметтер корсету бағдарламасы тандап алынганда бюджеттік 
^йымдар дсп аталынатындарды каржыландыру олардың қызмет- 
терін беру бағдарламаларын конкурстық ірікгеу негізінде үйым- 
дастырылуы тиіс екснін ескеру кажет. Оңтайлылықгың бұл қа- 
ғидаты рыноктық орта жағдайларында кезкелген құрылымның 
іс-қимынының нэтижелігіне қарай шекті пайдалылық теориясы- 
ның «шекті шығындар-пайда» талаптарына сай кследі.

Б А Қ Ы Л А У  С У Р А Қ Т Л Р Ы

1. Қызмеггің кандай түрлері коммерциялык емес қызметке және қандай не- 
гіздеме бойынша жатады?

2. Коммерциялык емес үйымдар мен мекемелер кызметінің материалдык не- 
гізі не болып табылады?

3. Коммерциялык кызметті жүргізуде кандай әдістер колданылады?
4. Коммерциялык емес кызметте каржылык катынастардьтң кандай топтары 

калыптасады?
5. Коммерциялык емес кызметтің үйымдары мен мекемелерін каржыланды- 

рудың өзгешелігі неде?
6. Коммерциялык емес кызметгі каржыландырудыц қандай негізгі көздері 

бар?
7. Коммерциялык емес үйымдар мен мекемелердің сипатты шыгыстарын 

атап шыгындар.
8. «Айналымдагы шышетар» санатына кандай элементтер кіріктірІледі? ^
9. «Күрделі шығыстар» санатына кіріктірілетін элемснттің курамы кандай?
10. «Кредит беру, үлестік катысу» санатына не кІріктіріледі?
11. «Каржыландыру» санатындағы шышстардың ерекшеліктері қандаи?
12. Рыноктық катынастар жагдайларында мемлекеттік мскемелерді каржы

ландыру кезінде кандай қагидаттарды басшылыққаалу кажет?
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I l l  -  БӨЛІМ. МЕМЛЕКЕТТЩ  ҚАРЖЫСЫ

10-тарау. Мемлекет қаржысының 
жалпы сипаттамасы

10.1. Мемлекеттіц экономикалык кызметі

Кез келген қоғамда мемлекет біркатар факторларға: қоғам да- 
муыньщ тандап алынған үлгісіне, саяси кұрылысына, қалыптас- 
кан дэстүрлерге, сырткы факторларға байланысты экономикалык 
қызметке қатысады. Жалпы мемлекеттің қоғамдағы экономика
лык кызметі оның мына функцияларында керінеді:

1) экономикалык дамудын қалыпты барыеына мүмкіндік ту- 
ғызатын кұкықтык базаны апықтау;

2) монополиялык қызметгі шектеу жэне бәсекені қорғау;
3) табыстар мен баіілықты кайта болу;
4) экономиками түрақгандыру;
5) ресурстарды кайта болу.
Аталған функциялардың іс-эрекеті тікелей немесе жанама 

турде «каржы» категориясын пайдаланумен байланысты болып 
келеді; айтарлықтай дэрежеде бул байланыс мемлекетгің үиііний, 
тортінші жэне бесініиі функцияларында көрінеді.

Рыноктық жуйе табыстар мен байлықты алғашқы бөлуде айт- 
арлыктай тенсіздікті тудыратындықтак мемлекет оларды кайта 
бөледі. Мемлекет азаматтардьщ (үй шаруашылықгарының) та- 
быстарын теңестіру үшін салық салудьщ, трансферттердің, жала- 
қыны реттеудің, бағалардың жүйелерін найдаланады.

Мемлекетгін экономиканы турақгандыру жөніндегі іс-кимылы 
экономикалық конъюнктураның ауыткулары туғызатьш жұмыспен 
қамтылу жэне инфляция деңгейін бакылауды, сондай-ак экономи
калык өсуді ынтапандыру жөніндегі шараларды кіріктіреді.

Экономикалык ресурстарды қайта белу екі жагдаятта па- 
рықті.тк жүиенің жеплмегендхгінен барып гуальт:

1) біркатар тауарларды ондірудің тепе-тендік көлемінің олар
дын онтайлы көлемінен ауытқуы;

2) ресурстарды бөлуден рыноктың бас тартуы немесе қоғам- 
дық тауарларды, игіліктерді және кызметтер көрсетуді ұлгайту 
мен ондіру үшін оларды жеткілікті бөлмеу.
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Біріпиіі жагдаятта тауарлар мен кызметтер корсетудің бір- 
катарын өвдіру немесе тұтыну бул тауарларды тікелей өндіруші 
нсмесе түтынушылар болып табылмайтыи субьектілерде иіыгын 
тудырады немесе пайда келтіреді. Бұл қүбылыс «жанама нэтиже- 
лер» немесе «құйылымдар» деп аталады жэне бүл шаруашылык 
процестердің қатысушылары емес адамдардың немесе топтар- 
дың пайдачары немесе шыгындары болып табылады.

Қүйылым шыгындарына айналадағы ортанын ластануымен, 
шудын, тербелістердің, түрлі қолайсыздыктардын болуымен 
байланысты шыгындар жатады. Бүл жағдайда ондірушілер өзде- 
рінің шығындарыньщ бір бөлігін халыкка аударып салады және 
ондірушілердіц шығындары азаяды. Нәтижесінде өңдірушілерде 
өндірістің үлкен көлемі болуы мүмкін, демек, бүл тауарларды 
өндіру үшін рссурстар көбейтілген көлемде түсетін болады.

Құйылым щығындарын теңестіру үшін мсмлскет үсынымды 
шалатын мынадай ретгеуші шараларды жүргізеді:

1) қызметті заңнамалық шеісгеу немесе оны зиянды эсер бол- 
майтын жағдайларға жеткізу талабы; мұндай қызметгің нормала
ры мен стандарттарын сактау шығындарды арттыруға жэне тепс- 
тең жэнс оңтайлы көлемінін сэйкестігіне жеткізеді.

2) кұйылым шыгындарына тең немесе жакын арнаулы салык- 
тарды енгізу, бұл шаруашылык жүргізуші субьеісгілердің жалпы 
шығындарын артгырады және тепе-теңдікгің жай-күйін камтама- 
сыз етеді.

Екі жағдайда да өнімге немесе қызметтерге ресурстарды тым 
кеп белу жойылатын болады.

Құйыяьш пайдаларын: білім беру, санитарлық-профилакгика- 
лық шаралар, медициналык көмек, ауа райын болжау, ертген қор- 
ғау жэне басқа бірқатар қызмеггер корсету жасайды, бұлардан 
пайданы бүл нгіліктерді накгы пайдаланушьшар ғана емес, соны
мен бірге жалпы қоғам да алады. Бүл қызметгер көрсетуді нақты 
пайдаланушылар текрыноктьщ сұраньшды калыптастырады, ал 
Құііылым пайдалары акиқаттык мөлшерге дейін сүраиымды то- 
лықгырады жэне қызмет көрсетудің қажетті колемін белгілеи- 
ДІ- Бүл жағдаят мұндай қызметтер корсетуге ресурстарды болудіц 
жсткіліксіздігін снпаттайды.

Құйылым пайдалары кезіидегі мемлекетгің ретгеуші іс-кимылдары сүра- 
ным мен ұсынымды кобейтуге бағытталган. Сұрсіны и тұтынушыларды куны- 
лым пайдаларын тудыратын тауарлар немесе кызметгерді сатыл алу үшін ко 
сымша сатып алуға жарамдылыкпек кдмтамасыз ету жолымен арггырылады.
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Үсыным вндірушілерді каражаттандыру жолымен арттырылады. бұп одардың 
шығындарын азайтады жәие өндірістсрді кенейтуге мүмкіндік береді.

Кұйылым шығындарының іс-әрекет процесі сызбаларда көрсетілген. Бүл 
шығыидардың болуының нотижесінде (10.1 сызба) үсыным сызығы S, жағ- 
дайында болады, япш коғамға аударып салыиған шығьщдардыи бөлігінен 
кәсіпорын босатьшады. Барлық шығындарды кіріктіргсн жағдайда ұсыным 
сызығы Э^жагданында болады; бұл ретте тепе-тец көлем Qj-ден Q2-re темен- 
дейді, ал тепе-тен баға Р^-ден Р^-re көбейеді. Үсыным сызығынын, жылжуыиа 
жоғарыда айтылған мсмлекеггін іс-кимылымен кол жетеді.

10.1 сызба. Қүйылым шығындары

¥сынымға куйылым 
шығындарының әсері

Крылым пайдаларынын іс-әреюуіі (10.2 сызба) D, сұраным сызыда тек 
оның рыноқтық шарттарын қамтып көрсететінін жэне Q2 сызығына сэйкес ке- 
летін сұранымның жалпы мөлшерін төмендететішн білдірсді, яғни карықгык 
сұраным қогамдық тауарлармсн жэнс қызметтермен камтамасыз етумен жэне 
опарды түтынумен байланысты қоғамныц барлык пайдасыи бейнелеп көрсет* 
пейді. Сүранымнын рыноктық мөлшері оңтайлы мөлшсрінен аз болып шығады, 
ал бүл мақсатгарға жұмсалатын ресурстар жсткІліксіз колемде туседі. .

10.2 сызба. Қүііылым пайдалары



К^йыпъчм пайдапарин тузету 10.3 съүлбада ческіиделгеи' «ан жайгасымыи* 
да бұған коғамдық тауарларды тұтынушыларды мемлекеттіц каражаттандыруы 
жолымен, ал «э» жайғасымында овдірушілерді қаражаттандыру жолымен D, 
*ден D2-rc кобейтумең кол жетеді. Екі жағдаида бұл тауарларды оіідірудін тспе- 
тең көлемі кобейеді, бірақ екінші жагдайда бүдзк басқа оларга баганы тчжекде* 
т>тс коп жетеді.

10.3 сызба. Қуйылым павдзларьш роттсу 

а) сұряиммды рсттсу

з) үсьпіымды рсттсу
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10.2 Қоғамдык тауарлар, игіліктер және кызметтер

Өндіріске жэне тиісінше белгілі бір тауарларды, игіліктерді 
жэне қызметтер корсетуді вндіретін, камтамасыз етвтін салар- 
ды қаржыландыруға сонымен бірге мелтекеттің тікелей цаты- 
су нүсқалары бояуы мүмкін алады. Олар қогамдъщ жэне әлеу- 
меттік деп аталады. Қоғамдық тауарлардын. кэдуіягі рыноктык 
тауарлардан кағидалы айырмашылығы сол, ояар бвлінбейді жэне 
шыгарып тастау цагидатының іс-эрекетіне ұшырамайды.

Бөлінгһитік жеке сатып алушының тауарға қол жегушілігін, 
оның тап езіне қажетті нактылы тауарларды сатып any мүмкін- 
дігін кажет етеді, мүның өзі сатып алушының егемендігін аиық- 
тайды.

Шыгарып тастау қаиидаты түтынушыны егер ол тауардын 
нарықтық бағасын төлей алмаса немесе толегісі келмесе осы 
тауардан болатын пайдадан аластатуды білдіреді.

Қогамдық тауарлар бөлінбейді, өйткені олар жеке сатып алу- 
шыларга бөлшектеніп сатьшмайды жэне пайдаланушыларды 
эдеттегідей оларды пайдаланудан аластатуға болмайды, яғни бүл 
жерде шыгарып тастау қағидаты іс-әрекет стпейді. Рыноктьтк 
тауарлардан алынған пайда оларды сатып алу кезінде, ал когам- 
дық тауарлардан алынған пайда өндіру кезінде ажыратылады.

Елеулі сипаттағы қоғамдық тауарларға калалар мен елді ме- 
кендердегі абаттандыру объектілерінін күрылысы мен оларды: 
коше жарығын, көгалдандыруды, тротуарларды жэне басқа қо- 
лайлылыкгарды үстау; кенірек аспектіде — кұқыктмк тортіпті 
қорғау жоніндегі кызметтер, мемлекетті сырттан кол сүғушылык- 
тардан корғау, мемлекетпк басқару қызметтері жатады.

Біркатар кызметтер керсету шығарып тастау қағидатының ык- 
палына түсіп кетеді, яғни оларға баға белгілеуге жэне оларды кэ- 
сіпкерлік кұрылымдар арқылы еткізуге болады. Мысалы, біқатар 
медициналық кызметтер, білім деңгейін кетеру, қағида бойынша, 
бүл кызметтер корсету мемлекет белгілген кепілдікті минимум- 
нан жоғары камтамасыз етіледі. Бұл катарда мүражайлардыц, кі- 
тапханалардың, коғамдық теледидар мен радиохабарын тарату 
кызметтері, жол желісі жоне басқалары. Оларды күйылымдардын 
елсулі пайдасын жаңғырту ерекшелігі біріктіреді, мүның нэти- 
жесінде жеке меншік сектор оларды жеткілікті көлемде ендіру- 
ге бармайды. Сондықтан ресурстарды бөлудегі үйлесімсіздікті 
болдырмау үшін мемлекет едэуір дэрежеде оларды өндіру мен
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каржыландыруды камтамасыз етеді; бүл -  «аральщ» қогамдық 
қызметтер немесе ңогамдьщ сыі/айлы (мемлекеттік сыцайлы) 
тауалар (10.4 сызбаны караныз).

10.4 сызба.Тауар әлеміндсгі коғамдык тауарлар, 
қызметтер, игіліктер

Тяүярпяплыи. қы.чметтерлін. игіліктепдің букіл жиынтығы

Рыноктық Қоғамдық

Өндірушілердің, Аралық (қогамдық
делдалдардың жане сыңайлы)

тұтынушылардыц Рыноктық жүйе рыноюық жүйе н

егемендігі бәсеке және тауарлар өндіру тауарлар өндіру
рыноктық бағалардың үшін ішінара ресур- үшін ресурстар

негізінде өндірілетін стар бөледі белмейді ш

(орындалатын) тауарлар, «Құйылым гайда- «Құйылым пай-
қызметтер, жүмыстар, ларын» ішінара не- даларын» толық

игіліктер месе елеулі эдайы удайы ендіру
ондіру

Түтынушыны шығарьтп Тутынушыны шығарып тастамау
тастау

Б ө л і н г і ш т і к Б в п ін б е й т ін д ік

Е Р Е К Ш Е Л І К Т Е Р

Кез келген жағдайда нарықгык жүйе не қоғамдық тауарларга 
(«таза» қоғамдық тауарлар мен қызметтер көрсету үшін) ресу
рстарды бөлмейді, немесе оларды жеткіліксіз колемде («аралық» 
қоғамдық қызметтер керсету үшін) боледі. Сондықгаи мелыекет 
қаржысының механизмі арқылы м.үндай тауарларды, игшнсгерді 
жэне қызметгер керсетуді ендіру жоне когамды олардык белгші 
бір көлемімен камтамасыз ету туралы мемлекет шешім қа ыл 
дауы тиіс. Экономикалык ресурстарды цайта белуге салық- юд- 
жет жүйесі арқылы жетеді: салъщ жзне басца міндетті төлем 
дер аркылы, жекеше сектор дара, рыноқгық тауарларды ендіруде, 
ал халық оларды тұтынуда шектелінеді. Сейтіп, ресурстардьщ 
бір бөлігі мемлекеттік бюджетке беріліп, керекті қажеттіліктер, 
қоғамдық мүдцелерді қанағатгандыруды камтамасыз етуші сала 
лар, вндіріс қаржыландырылады.

Теориялык айкьшдамалар тұргасыиан ц о г с и і і ы ц  

саны түтыңупиы таңдауының теориясына, -пртьшувпдарДДК ^ von,,ylt 
ша олшемді төлеуге жалпы эзір екендігі, яғки оның багасы когамд ^  ■ 

бул өлшеміліц шекті шыгыіідарымен тенестірілгсндс шекті паи
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іиыгындарга (іиекті пайдалылыц теориясы) сәйкеслгі қағидаты бойынша ба
га мен өвдіріс көлемінің есептелуіпе сэйкес анықталады. Алайда практикалык 
түрғыда коғамдык тауарларды пайдалануцан болатын өндіріс шығындары мен 
пайданы үнемі есептеу мүмкіи емес, ойткені бірінші жағдайда қүйылымнын ко- 
сымша шығындарының болуы мүмкін, ал пайда көптеген тұтынушылар арасын- 
да «ыдырап тарап кетеді». Сондықтан коғамдық тауарлардын санын «шыгын- 
пайданы» талдау әдісімен анықтау мемлекеттік оргапдардыц шешімдерімен 
толыктырылады. Жэне жалпы коғамдык тауарлармен қамтамасыз ету, оларды 
өндіру үшін экономикалык ресурстарды бөлу проблемалары мемлекеттік элеу- 
метғік-экономикалық саясаттың, соның ішінде каржылық саясаттың да предме- 
ті болып табылады. Мүидай шешімдер демократиялык жолмен -  ел азаматта- 
рының оз еркін білдірумен кабылдануы тніс, бүл саяси дауыс беру рәсімдеріне 
саяды. Сайлаушылар өздерінің ортақ мүдделері мен артықшылықтарын аскан 
дэрежеде қанагаттандыратын багдарламалар мен олардын сыртында түрғап пар- 
тияларды, саяси жетекшілерді тандаиды. Және, керісінше, олзрдың коңілін, ра- 
зылығын ақтамаған жоне орындамаган немесе ішінара орындаган саяси жетек- 
шілерді орындарынан кері шахырып алады. Сөйтіп, экономикалык ресурстарды 
кайта бөлу проблемасы саяси түргьтдан салыкгық-бюджеттік мехаіпізм аркылы 
шешілетін мемлекеттің кзржы саясаты шараларынык аспектісіне ауысады жэне 
когам дамуының бүл кезедінің мемлекеттік каржылық саясаттың тиімділігі мен 
мақсатқа сайлығынын мәи-магынасын кұрайды.

10.3. Мемлекет қаржысыныи ^ғьімы және қүрамы

Мемлекеттің қаржысы мемлекетгің экономикалык, әлеумегпк, 
саяси функцияларын орындау үшін оны кажетгі акша ресурстары- 
мен камтамасыз ететін елдің қаржы жүйесінің маңызды сферасы 
болып табылады жэне олар экономика мен социумдағы* сан алуан 
езара байланыстарды қамтитын мемлекеттік сектордын, ондірістік 
және олеуметпк қатынастардағы іс-қимылымен байланысты.

Экономиканьщ мэні жағынан мемлекеттің каржысы мемлекет- 
тің, оның кәсіпорындарының каржы ресурстарші қалыптастырып, 
альшған қаражатгарды мемлекет пен оның кәсіпорындарынын 
функцияларын орындауға пайдалану үшін коғамдық өнімнің кұиы 
мен ұлттык байлыктың бір бөлігін жасаумен, бөлумен жэне қайта 
бөлумен байланысты болатын ақша катынастарын білдіреді.

Мемлекет (өзінің билік пен баскару органдары аркылы), бір 
жағынан, және кэсіпорындар, ұйымдар, мекемелер, азаматгар, 
басқа жағынан, бұл сферадағы ақшалай катынастардың субъек- 
тілері болып табылады.

Социум [<лат. socium ортак, бірлескеи] — белгілі бір типтің адами ортактыгы, мыс., 
тайпа, улт.

236



Ішкі үлттық өнімнің өсуімен салыстырғанда мемлекеттің шығыстары көле- 
мінің озыңқы қаркынмен өсуі мемлекеттің қаржыларына тэн сипат болып та
былады. Нұл құбылыс XIX ғасырдагы неміс экономисі Вагнердің заңы — «Өс~ 
пелі мемлекеттік белсенділік заңы» ретінде белгілІ. Бүл заңға сәйкес онеркәсіп 
саласы дамыған елдерде мемлекетгің шыгындары өндіріс көлеміне Караганда 
жылдамырақ өсуі тиіс. А. Вагнер мемлекетгік белсенділіктің өсуін үш фактор- 
мен байланыстырады:

1) экономика дамуының нэтижесінде экономикалык өмірдіц күрделенуімен 
және еңбек белінісінІн тереңдсуімен; бұл мемлекет тарапынан тиімдІ және 
үтымды экономиканы, к^қык тәртібін, заң кызметгерін кеңейтуді қолдаудың ка~ 
жеттігіне жеткізеді;

2) техника мен технология дамуы капиталдың үлкен мелшеріне кажеттілІктІ 
қажет етеді, бұл капиталды майда фирмалардың алдында артықшылыктары бар 
акционерлік комлаииялар немесе мемлекггік корпорациялар камтамасыз ете 
алады; мемлекет монополиялардың кызметін реттеу үшін техшікалык шартгар 
бойынша олар құрылатын ондірістерге катысуы тиіс;

3) көрсетілетін кшметтердеп болатын панда экономикалық бағалауға төз- 
бейтін білім беру жэне денсаулык сактау сфераларында мемлекет белсендіпІЕсгі 
күшейтеді.

Сөйтіп, Вагнердің заңы рыноктық шаруашьшыктъщ белгілі бір шектеулі- 
лігін жэне экономикалык процестерді мемлекеттік ретгеудің кажетпгін дәлел- 
дейді.

Мемлекет каржысы үшін коп дәрежеде болгіштік тұжырым- 
даманьщ іс - эрекеті қолайлы, сондықтан ол бөлгіитік жзне 
бақылау функцияларын орындайды.

Сонымен бірге экономиканың мемлекетгік секгорында нак
тылы ондіріспен байланысты (мемлекетгік кэсіпорыңдар, ұлттық 
холдингтер мен компанюшар) қаржылық қагынастар орекеп жаг- 
дайларында мемлекет қаржысының үдайыөндірістік функциясы іс- 
эрекет етедІ. Жалпы кеңейтілген түсінікге бұл буын қоғамдық үдайы 
өндіріске оның «адамның өсіп-өнуіне», оның материалдык, әлеумет- 
тік, табиғи жэне моралдық игілІктерІне жәрдемдесу бөлігіне жұмыс 
істейді. Кұл мағынада қаржыда үдайыоіщірісітік функцияныц ғалам- 
дық әрскеті жэне жарым-жартылай бөлгіиггік туралы айтуға болады.

Алайда бөлгіштік фукциядағы мемлекетгің қаржысын неғүр- 
лым толық сипатгау үшін мемлекеттің реттеуші Іс-қималдарының 
қажеттігінен туындайтын ( 231 беттегі 3,4,5 тармактар) кұрамдас 
цосалцы функцияларЬы бөліп көрсеткен жөн; бүл: 1) орналасты- 
РУі2) қайта белгіштік; 3) түрақтандыру қосалқы функциялары.

Орналастыру цосалңы функциясы қоғамдық тауарлар, игілік- 
тер және қызметгер керсету нарықтық жүйе арқылы қамгамасыз 
етілуі мүмкін еместігінде, мемлекеттің оларды өндіру және ха- 
лықты камтамасыз ету үшін ресурстарды болуі жэне орналасты-
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руы қажет екендігінде көрінеді. Мэселе шекгеулі экономикалык 
ресурстарды «жекеше» жэне «қоғамдық» тауарлар арасында оң- 
тайлы бөлуде жэне олардыи қүрмлымы мен мөлшерін тандауда 
болып отыр. Қоғамдық тауарлардьщ ресурстары кебінесе салык- 
тардын есебінен қалыптасатындықтан, жекеше, рынокгық тауар
ларды өңдірудің мүмкіндіктері шектелінеді, оңтайландыру проб- 
лемалары фискалдық саясат үшін қиын болып кәрінуі мүмкін.

Түрлі фискалдық кұралдар арасында кайта болгіштік көбінесе 
тікелей мыналар арқылы орындалады:

1) табысы төмен үй шаруашылыгын қаражаттандыруды жоға- 
ры табыстарға үдемелі салық салумен уйлестіретін салықгық - 
трансферттік тэсімі арқылы;

2) баламалы түрде кайта белу жалдаушылардан томен табыс 
болатын тұрғьш үй сыкылды коғамдық шаруашылықты қаржы- 
ландыру үшін пайдаланылатын прогрессивті салыктар арқылы 
орындалуы мүмкін;

3) акырында, кайта белуге табысы төмен тұтынушылар пай- 
даланатын баска тауарларды қаражаттандыруды көбінесе жоғары 
табысты түтынушылар сатып алатын тауарларға салынатын са- 
лықгармсн үйлестіру арқылы жету мүмкін.

Саясаттын баламалы қүралдарын таңдауда тұтынушылардың 
немесе ендірушілердің таңдауға араласуы болғанда көтерілетін 
толық нэтижеленетін ысыраптар немесе тиімділік шығындары 
есепке алынуы тиіс. Салықтық - трансферттік механизм арқылы 
қайта бөлудің жеке тұтыну немесе ондірістіктандауға кедергі жа- 
самайтын артыкшылығы болады. Алайда тіпті бұл механизм де 
«тиімділік шығындарысыз» емес, сондықтан жанжалды тендік 
пен тиімді максаттарды теңгеруді табу қажет. Жүргізілетін оңтай- 
лы саясат мүдделердін екеуінс қолданылуы тиіс.

Тұрақтандырудың цосалқы жүйесінің іс-әрекеті сырткы сауда 
мен төлем балансының жай-күйінің нэтижелерін ескере отырып, 
жоғары жұмыспен қамтуға, бағаны тұрақтандыру мен э к о і і о м и -  

калық өсудің қолайлы дзрежесін қамтамасыз етуге саяды. Соны
мен бірге мемлекеттік бюджетгің шытастары жэне салық салу- 
дағы езгерістер бойынша қатаң не шектеулі шараларды колдана 
отырып, мемлекет жиынтық сұранымға ықпал жасайды. Осыган 
байланысты бұл косапқы функция қаржының үдайыөндірістік 
функциясына барып тіреледі жэне мемлекет жүмылдырған қар- 
жылық ресурстарды үлғаймапы үдайы ендіріске инвестициялау 
мақсатына бағытгау кезінде оған түрленуі мүмкін.
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Мемлекетгіц қаржысы бұл буынға имманентгік турде тэн 
ретінде бұрын баяндалған түсініктердегі бақылау фуикциясын 
орындайды (1.5 параграфты қараныз).

Мемлекет каржысының экономикалык мазмұны бірыңгай 
емес: оның кұрамында жеке окшауланған буындар бөлінеді, олар
дыц әркайсысы өзгеше функцияларды орындайды.

Мемлекеттің каржысы республикалык жэне жергілікті деңгей- 
лерде іс-әрекет етеді жэне мемлекеттік бюджетті, бюджеттен 
тыс қорларды, мемлекеттік кредитті, мешекеттік жзпе му- 
ницталдъщ кәсіпорындар мен уйьшдардыі/ царжыларын кірік- 
тіреді. Аталған буындардың түрлі функциялық арналымыныц ар- 
касында мемлекет экономикалык, элеуметтік, саяси үдерістсрдіц 
үлкен спектріне, салалык жэне аумақтык проблемаларды шешуге 
ыкпал етеді. Экономикалык жэне элсуметіік сфераға мемлекет- 
тік басшылыктың денгейіне карай мемлекеттін қаржысы жалпы- 
мемлекеттік (республикалық) жэне жергілікті (мунщіталдық) 
қаржылар болып бөлінеді.

Функциялық арналымы бойынша мүндай сан алуан каржылық 
байланыстардын аркасында мемлекет аумактык, сондай-ак сала
лык аспектілерде көптеген экономикалык жэне элеуметтік про- 
цестерпі ықпал жасай алады.

Егер каржы қатынастарын топтастыру кезінде мемлекеттің эко
номика мен әлеуметгік процестерге басшылык жасау деңгейіне 
суйенетін болсак, онда Қазакстан Республикасындағы мемлекет 
қаржысыньщ К-үрылымын шамамен мынадай түрде көрсетуге бо
лады (10.5 сызба).

10.S сызба. Қазақсташіыц мемлекет қаржысыиын курамы
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Мемлекет қаржысынын, кұрамьшда республикалык жэне 
жергілікті денгейлерде калыптасатын бюджеттік цатынас- 
тар маңызды рөл атқарады. Бюджеттік взара байлтыстар 
көмегімен мемлекетгік күрыльшдардың карамағына каржылык 
эдіспен кайта болінетін ұлтсык табыстыя едауір бөлігі жулыл- 
дырылады. Түрлі деңгейдің бюджеттері -  республикалык, жер- 
гіяікті бюджетгер тиісінше екімет пен басқарудың рсспубли- 
калык жэне жергшікті органдары үшін тірліктің каржы базасы 
болып табылады.

Қазақстан Республикасы аумағында жалпы функцияларды 
орындау үшін республикальщ (орталық) бюджет калыптасты- 
рылады. Оның ресурстары мемлекеттік мақсатгы кешенді бағ- 
дарламаларды каржыландыруға, республикалык функцияларды 
орындауға, сондай-ак қарулы күштер мен баскару оргаидарын 
ұстауға байланысты мемлекеттің шығыстарьш қамтамасыз етуге 
арналған.

Бюджетпк катынастар жуйесінде жергілікті бюджеттер- 
ге  манызды орын берілсді. Жергілікгі бюджеттер көбінесе эко
номикалык процестерді реттеу үшін пайдаланылады, өндіргіш 
күштерді орналастыруға ықпал етеді, жергілікті кэсіпорындар 
шығаратын онімінің бәсекелестік кабілетін арттыруға, аумактык 
инфракұрылымды жасауга, ецбек ресурстарының үдайы өсуі жө- 
ніндегі шығындарды каржыландыруға жәрдемдеседі. Жергілікті 
бюджеггер элеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруда зор рөл 
аткарады.

Бюджеттен тыс қорлардың* арналымы — арнаулы максатты 
аударымдар мен баска көздер есебінен жеке нысаналы шаралар- 
ды каржыландыру. Бюджетгерде каражатгар иесізденеді, ал бюд- 
жеттеи тыс қорлардьщ қүкықгық мэртсбесі қаражатгарды қатаи 
максатты арналым бойынша пайдалануға мүмкіндік береді. Қор- 
лардың дербестігі (автономдығы) өкілетгі жэне атқарушы ор- 
гандардын қатысуысыз дербес басқаруды кажет етеді, му.ның өзі 
бюджеттен тые қорлардыц каражатгарын неғүрлым жедел пайда- 
лануға мүмкіндік береді.

Мемпекеттік кредиттің мазмү.нын қүрайтын акшалай каты
настар мемлекет қаржысының өзгеше бөлігі болып табылады. 
Мемлекеттік кредитіік катынастар кэсіпорындардың, үйымдар 
мен халыктың уакытша бос ақшасын жүмылдыруға жоне олар-

* Казақстан Республикасшіда мсмлекеттік біоджетгси тыс корлар 1998 жылдан Ссрі 
мемлекепік біццжстке біріктірілді.
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ды мемлекеттің шығыстарын қаржылавдыруды камтамасыз сту 
үшін билік органдарына уақытша беруге байланысты пайда бо
лады.

Заңи жэне жеке тұлгалардың уақытша бос акшаларын мемлс- 
кеттіц жұмылдыруы каржы рыногында облигацияларды, қазына- 
шылық міндеттемелсрді жэне мемлскеггік бағалы қағаздардыд 
басқа түрлерін сату арқылы жүзегс асады. Халыцаральщ кредит- 
те қарым-қатынастарға шетелдік мемлекеттер, олардыц компа- 
ниялары, фирмалар, сонымен катар халыкаралық жәнс мемлеке- 
таралық каржы мекемелері кіріседі.

Мемлекетгік сектордыц жүмыс істсуі мемяекеттікметшктщ 
болуына негізделгсн. Меншікті жіктеу түргысынан мемлскетгік 
заңи ұйымдардың мүлкі және мсмлекетгік қазына болып ажыра- 
тылады.

Мемлекеттік заци түлгалардыц мүлкі зацмен болсктелген 
жзне мемлекетгік кзсіпорыцдар мен ұйымдар қаржысының щ -  
мыс істеуініц негізін кұрайды. Олардың қызметінін ерекшелікте- 
рі «Шаруашылык жүргізуші субъектілердің каржысы» бөлімінде 
баяндалғал, ейткені мемлекстгік сектор кәсіпорыцдарынын озін- 
дік қаржы жүйесінің бүл буыныныц барлық субъектілсрі үшін ұк- 
сас жэне басқарудың біртұгас кағидаггарына бағынады.

Қазақстап Республикасы Азаматгық кодексінде «мемлекеттік қазыяа» үғы- 
мы боліп корсетіледі.

Мемлекеттік қазына республикалык жэнс жсргілікті казына болып бөлінс- 
ді. Респу^ликаіық ңазыиа мылаларды кіріктіреді:

1) республикалык бюджетгщ каражаггары;
2) мемлекетгіц алтын-валюталық қаражатгтары;
3) мемлекеттік меншіктің айрықша күқыгыныц мүлкі (жер, оныи қойнауы, 

осімдік және жануар элемі, баска табиғи ресурстар);
4) республикалык меншікке жататын окшауландырылмаган мүлік. Мулік 

иесі талап етпсген иесіз мүлік, тәркіленген, мұралану қүкыгы бойынша мемле- 
кетке берілген олген адамнан калган мүлік (иссіз мүлік), мемлекетке -  казынага 
откізуге немесе беруге жагатын көмбслер, олжалар казыналык бола бастайды.

Жергілікті қазына мыналарды кіріктіреді;
1) жсргіліюі бюджсттін каражаттары;
2) коммуналдық мсишікке жататын окшауландырылмаган мүлік.
Мсншікті пайдаланудыц үксас саналуан нысандары мсмлексткс иксмді жэне

атаулы экономикалык жоне каржылык саясатты жүргізуге, экономикалык жзнс 
олсуметтік процестерге» оларды керскті арнага багытгай отырып» ықпал студіц 
каржылық мсханнзмін белсснді қолдануға мүмкіидік бсреді. Сопымсн бірге 
үкіметтің экономикалык функцияларын орьшдаудык, когамнык омір сүруінін 
әр кезенінде оньтц максаттары мси міндеттсрін жузсге асырудың негіздері ретін- 
де «мемлекетгің каржысы» категорнясынын ролі мен маңызы біліиеді.
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БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ

1. Мемлекеттің қоғамдағы экономикалык қызметі оның кандай функыияла- 
рында көрінеді?

2. Экономикалык ресурстарды каита бөлудін, қажетгігі педектуады?
3. «Жанама нэтижелердІн» іс-әрексті неде жэне оларды реттеу үшін кандай 

шаралар қабылданадьт?
4. «Қоғамдық тауар» ұгымы дегеніміз не?
5. Когамдык тауарларды өндіруде және олармен камтамасыз етуде каржы- 

ныц рөлі кандай?
6. Мемлекет қаржысыньш экономикалық м ә ііі неде?
7. Мемлекет каржысынын негізгі буындарын атап шығыңдар жәнс оларга 

кысқаша сипатгама бсріңдер.



11-тарау. Мемлекеттің кірістері

11.1. Мемлекет кірістеріиіц мэні

Мемлекет каржысының іс-әрекеті кезінде өзара тығыз бай
ланысты екі үдеріс пайда болады: мемлекетлк кдеылымдардың 
қарамагына қаржылық ресурстарды жұмылдыру жэне қара- 
жаттарды мемлекеттің әр түрпі қызметтеріне пайдалану. Бүл 
үдерістердің алғашкысы озінің корінісін мемлекеггін кірістері 
ұғымында, екіншісі мемлекетгін шығыстарында табады.

Мемлекеттің кірістері деп экономикалык катынастардын 
жүйесін айтады, бұл катынастардың үдерісінде мемлекеггін жұ- 
мыс істеуінің материалдык базасын жасау үшін мемлекеттін 
меншігіне түсетін қаражаттардың жиынтыш қүрылады.

Жиынтық қоғамдық өнімді болудің нэтижесінде мемлекет- 
тің, жеке кәсіпорындардың, ишруашылъщ үйымдардыц жяне 
халыңтың бастащы табыстары жасалынады. Бастапқы табыс- 
тар бөлу мен кайта болудіп үдерістеріне ұшырайды, мұнда ма- 
ңызды рөлді қаржы орындайды. Бүл үдерістердін нәтижесшде 
ақшалай қорлар, ед алдымен бюджетпк қор жасалынады.

Жалпымемлекетгік кажетгіліктерді канағатгандыру үшін кар
жы арқылы халықгьщ табысының бір бөлігі алынады, кэсіпорын- 
дардың жалпы табысы (пайдасы) бөлініске үшырайды -  оның Dip 
белігі бюджетке түседі, басқа бөлігі кэсіпорындарда калады жэне 
ішкішаруашылықтық мұқтаждарға пайдаланылады.

Сонымен бірге халықгың бастапкы табыстары да кызметпң 
өндірістік емес сферасынын мекемелері керсетстга юдзметтер 
ді төлеу аркылы қайта болнеді. Бұл түсімдер кызметтер керсе 
ту сферасы кәсіпорындарынын (мысалы, халыкка түрмыстык 
қызмет көрсету, түрғын үй-коммуналдык шаруашылык жэне т. 
табыстарын кұрайды. Сәйтіп, табыстар қоғамдык енімнін кү-нын 
шаруашылық жүргізуші субъектілер бойынша бепуге баилань 
ты адамдардың қарым-қатынастарын білдіретін дербес эконом - 
калык категория ретінде болады.

Мемлекетгіц кірістері мемлекетгік кәсіпорындардын кдр
на қаржыпық ресурстарды қалыптастырумен байланысты л
Қаржылық катынастардың бөлігі ретінде көрінеді. оным р 
жұмылдырылатын мемлскеттің каржылык ресурстары отралықга - 
Дырылған кірістер қатарына, мемлекетгік кәсшорьіндардың кзр 
мағьгада қалғандары орталыкгандырылмаган кірістерге ж
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Ортальщтандырылган царжы кірістері негізінен салык тү- 
сімдері, сырткы экономикалык кызметтен алынатын кірістер, ха- 
лык төлемдері есебінен қалыптасады. Орталықтапдырылмаған 
кірістер кэсіпорындардың өздерінің ақшалай табыстары мен 
қорланымдарынан құрылады.

Мемлскетгің орталықтандырылған кірістерінің кдаамында 
басты орынды бюджетгің кірістері алады, оның есебінен коғам- 
ды дамытудың экономикалық жэне элеумеггік міндетгерін шешу 
камтамасыз етіледі.

Мемлекет кірістерінің басым бөлігін түрлі деңгейдегі бюд- 
жстгерге орталыктандыру біртұтас қаржылық саясатгы жүргі- 
зуге, қаражаттарды үлттық шаруашылыктың басым салалары- 
ныц пайдасына каііта бөлуді камтамасыз етуге, өндірістік емес 
сфера кажеггіліктерін қанағаттандырып отыруға мүмкіндік бе- 
реді. Бюджеттік каражаттардан басқа мемлекеттің орталыкта- 
нырылған кірістеріне біркатар мемлекеттік бюджеттен тыс кор
лар жатады.

Табыстар ұғымыньщ материалдыц-заттай жагы мемлекет- 
те, шаруашылык жүргізуші субьекгілерде, халықга жинакгала- 
тын «ақіиалай царажаттардың» анықтамасы болыгі табылады.

Мемлекет кірістерінің экономикалык табиғаты жэне оларды 
үйымдаетыру шаруашылык жүргізудің жүйесіне, мемлекеттін 
саяси жэне экономикалык рөліне байлаішсты болып келеді.

Әрбір қоғамдық экономикалык формация үшін тауар-акшалай 
катынастардыц даму дэрежесімен, ендіріс эдісімен, мсмлекетгің 
табиғатымен жэне функцияларымен байланысты болатын оған 
тэн мемлекет табыстарының жүйесі сипатты болады.

Мемлекет табыстарының калыптасуы мемлекеггін тікелей 
белсенді қатысуымен жүзеге асырылады: ол бюджетке орталык- 
тандырылатын жэне шаруашылык жүргізуші субьектілерге қап- 
дырылатын қогамның таза табысының үлесін белгілейді, сон- 
дай-ак халықгық жеке табысгарының бір бөлігін жэне коғамнын 
баска каражатарын шоғырландырады.

Мемлекет ондіріс қүралдырының жэне тиісінше, қосым- 
ша өнімніц иесі болып отырған жағдайда мемлекет меншігінеч 
апьтатын табыстар мемлекет кірістерінің айтарлъщтай козі 
болып табылады. Мемлекет кірістерінің бір бөлігі жалпымемле- 
кеггік кажеттіліісгерді канагатгандыру үшін мемлекеттін салык 
жүйссі жұмылдыратын кәсіпкерлік сектордың және халыкгыц та- 
бысының бір бөлігі есебінен күралады. Табыстардың белгілі бір
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бөлігін мемлекет өзіне карасты каржылык активтерді (акциялар- 
ды және т.с.с.), жылжымайгын мүлікгі саіудан алуы мүмкін.

Мемлекеттік меншіктен алынатын табыстарга мыналар жа
тады:

1) жалпы табыс (пайда), қосылған қүн салыгы, акциздер, 
кеден табыстары түріндегі мемлекеттік кэсіпорывдар мен ұйым- 
дардың табысы;

2) мемлекеттік мүліктен алынатын табыс (мемлекеттік түр- 
ғын үй қорынан, жерден, ормандардан, жер-судан, басқа табиги 
ресурстардан, мемлекеттік меншікті мемлекет иелігінен алу мен 
жекешелендіруден түсетін каражатгар);

3) мемлекепік мекемелер мен үйымдар көрсететін ақылы кьп- 
меггерден алынатын табыстар (тіркеу алымдары, олшемдер мен 
өлшеуіш приборларды тексеру, таңбалау жэне сараптау, кымбат ме- 
талдан жасалынған бұймдарды талдау және танбалау үшін төлем) 
мен шаруашылық емес кызметгер үшін төлем (мемлекепік баж, 
жол полиииясьшың алымы, тауар белгілері үшіл втінімдік алым);

4) үй-жай үшін жалгерлік төлемді, косалқы шаруашылык та- 
быстарын жэне баскаларды кіріктіретін бюджетгік мекемслердін 
арнаулы қаражатгары.

«Мемлекеттің кірістері» мен «Мемлекетгің каржылык ресу- 
рстары» үгымдарын ажырата білген жен. Когампьщ каржылык 
ресурстары -  уакыттьщ бір мезетіндегі мемлекеттің, кэсіпорын- 
дар немесе шаруашылықүйымдарының меншігіидегі акша кор- 
ларының жиынтығы.

«Қаржылык ресурстар» ұгы.иі.! мазмүны жагынан «мемлекеттік кірістері» 
үплмынан кең. Мемлексггің кірістерінсн баска каржылық ресурстардьщ к¥- 
рамына кірістерге жатпайтын, бірак коғамдык кажеттіліктерге шшдаланылуы 
мүмкін қаражаггар кіреді. Мысалы, негізгі кұрал-жабдыкгарды (капиталдарды) 
калпына келтірудің амортнзацнялык аударымдары, айнальшдаш каражаттар- 
дың артыгы, қуыным мсрзімі откен кредиттік жэне дспонентгік берешсктіц 
сомалары, істен шыққан, иесіз мүлікті (өлген адамнаи калган мүлікті), тэркілен- 
гсн, мұрагерлік күкык бойынша мемлекеткс откек, талал стіпмстсн (коліктегі 
талап стілмсген жук, талап стілмеген депозит сомалары, таратылмаган пош- 
талық жопслтш) мүлікті откізуцеп тускен түсімдср. Бұл акшалай каражатгар 
(сондай-ак мүлікгі откізуден түсхен гусімдер де) тура магынада табыс, япш 
каражаттарлы жүмсаумсн байланысты бслгілі бір кызмстлц нэтижесі болып 
табылмайды, Осымдай ссбептерге байланысты эр түрлі айылпүлдар, бересі- 
лср, осім (осімпул) кіріс болып есептелмейді. Мсмлекетгік карыздардан түсс- 
тін түсімдер де мемлекеттің каржылык ресурстары (карыздарды отегенге дсйін) 
болганымек мемлекеттің кірістері болып саналылбайды, ойтксні бұлар-карыз 
Каражаттары. Қаржылык рес)'рстарга сондай-ак мемлексттік сакгык органда-
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рыныд қарамағындағы каражаттардьщ барлык сомалары жатады. Мемлекет- 
тІк косіпорындардың теракты пассивтері өсімінін сомалары ретшдегі ішкіша- 
руашылыктык ресурстар да мемлекеттің кірістері болып саналмайды. Сөйтіп, 
мемлекеттін каржылык ресурстары негізінен мемлекеттіц кірістері мен баска 
көздер есебінен күралады (11.1 сызбаны қарадыз).

11.1 сызба. Қаржылық рссурстар, мемлекетгіц кірістері мсн 
шыгыстары
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Мемлекет кірістерінің көзі ұлттық табыс болып табылады, ал каржылык 
ресурстар окалпы қогамдьщ өнімнің барлык сомасын белу жэнс кайта болу ке- 
зінде жұмылдырылады. Мемлекеттің шығыстарың жабу бүкіл каржылык ресу- 
рстардыц жиынтыгымен қамтамасыз етіледі.

«Мемлекеттің кірістері» жэне «мемлекеттік бюджеттіц кіріс- 
тері» үгымдары да бір-біріне тең эрі ұқсас ұғымдар емес. Бі- 
ріниіі экшдайда қатынастардыц неғүрлым кец топтары туралы 
эңгіме болып отыр, әйткені мемлекеттіц кірістері құрамына, 
жогарыда атап отілгендей, мемлекеттік бюджетгің кірістері- 
нен баска мемлекеттік кэсіпорындардың, үйымдардьщ, бірлес- 
тіктердің таза табыстары, мемлекеттік мүліктеи альшган табыс, 
мемлекеттік бюджеттен тыс корлар, салық түсімдері жэне т.б., ал 
мелілекеттік бюджеттің кірістеріне олардың жүмылдырылған 
бөлігі ғана кіреді.

Мемлекет кірістерініц сипаты айтарлықтай дэрежеде мемле- 
кеттің езіне кажет ақшаны жүмылдыратын эдістеріне байланысты 
болып келеді. Рынокгық экономика жагдайында мемлскетгің кі- 
рістерін жүмылдырудыц негізгі әдістері сапықтар (оның түрлі ны
сандары), қарыздар жэне эмиссия болып табылады. Түрлі тарихи 
кезеңдегі бүл эдістердіц арасалмағы эр түрлі болады жзне кар
жылык саясаттын мазмүнымен, шаруашылык жағдаятымен, нақгы 
экономикалык жэне элеуметгік қайшылықтардың шиеленісу дәре- 
жесімен жэне тагьг басқа көптегек факторлармен айқыңдалады.

Мемлекет кірістерінің жүйесінде орталык орынды салық- 
тар алады. Олар рыноктық турпаттагы дамыган экономикалык 
жүйеде эрекет ететін каржының негізгі қасиеттерін білдіретін 
эмбебаптық жэне сонымен катар басты категория болып табыла
ды. Рыноктык экономика жагдайында салыц нысаны каржылык 
өзара байланыстардын бүкіл жүйесінде басымырақ болады.

Салықтар барлык елдерде олардын когамдық-экономикалық 
кұрылысы мен саяси іс-бағытына карамастан мемлекет кірістері- 
нің негізгі көзі -  үлтгык табысты қайта болудіц басты каржылык 
тетігі, мемлекет кірістерін, тиісінше, бюджеттік кордың кірісте- 
рін де қалыптастырудың шешуші козі болып табылады.

Фискалдык маңызы бойынша скінші эдіс мемлексттік ңа- 
рыздар болып табылады. Олар тек бюджет тапшылыгын жабуга 
емес, сонымен бірге эр түрлі күрделі шыгындарды, эсіресе эко- 
номнканың мемлекеттік секторындагы каражаттарды инвести- 
циялауды қамтамасыз етуге пайдаланылады. Қаржы жүйесінін 
эр түрлі буындарының шиеленісуі күшсйе түсіп отырган эко-
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номикалық дағдарыс ксзінде карыздардың мацызы айтарлықтай 
артады. Қарыздар мемлекет каржыларының турлі буындарында, 
республикалык жэне жергілікті бюджеттерде, мемлекеттің тар- 
тылған каражаттары кұрамында қолданыс тауып отыр. . Олар 
түрлі денгейдегі бюджет тапшылығын жабуда кенінен қолда- 
нылуда. Сонымен катар каржы рыногының жұмыс істеуі қарыз- 
дарды мемлекетгік кәсіпорындардьщ шығындарын жабу үшін 
де пайдалануға мүмкіндік береді. Кэсіпорындарды жаңғыртуға, 
олардың материалдық-техникалык базасын жаңартып, ұлғаілуға 
бағытгалған кұрделі жүмсалымдарды каржыландыру енді ка- 
рыздардың облигацияларын өткізу арқылы қосымша каржылық 
ресурстарды тарту есебінен жұзеге асырылуы мұмкін.

Мемлекет кірістсрін жұмылдырудьщ үшінші эдісі эмиссия, 
онын үстіне тек ңагаз-ақишлай эмиссия ғана емес, сонымен ка
тар кредиттік эмиссия болып табылады. Эмиссияға мемлекет 
салықтык жэне қарыз түсімдері мемлекетгің өсіп отырған шы- 
ғындарын жабуды камтамасыз ете алмағанда, оның үстіне каржы 
рыногында жаңа қарыздарды шығаруға қолайсыз жағдайда ғана 
иек артады.

Қағаз-ақшалай эмиссия да, кредиттік эмиссия да егер олар ша
руашылык айналымның қажеттілігіне байланысты болмай бюд
жет тапшылыгын жабу қажеттілігімен байланысты болса, эко- 
номикада инфляциялық үдерістердің күшеюіне экеп соктырады. 
Сондықган дамыган рыноктық шаруашылык елдері эдетіе кре- 
диттік эмиссияға жүгірмей, оны қарызбен алмастырады.

Мемлекетгід кірістерін жұмылдырудын жоғарыда аталған 
эдістері мемлекетпк баскарудың эр түрлі деңгейіндегі бюджетпк 
корларды қалыптастыруға мүмкіндік жасайды. Бүл жерде эмис
сия Колданылмайды.Орталықтандырылмаған ақшалай қорларды 
жасау барысында аударымдар, түрлі жарналар, ерікгі түсімдср 
жэне т.б, эдістер кедінен пайдаланылады. Бүл әдістер өте-мвте 
мемлекетгік кзсіпорындарда колданылады.

11.2 Мемлекет кірістерінің сыііыптамасы

Мемлекеттіқ кірістерін сыныптау олардың экономикалык ма- 
ғынасын, қүрамы мен мақсатпы бағыттылығын, қалыптасу ка- 
ғидаттарын, яғни мемлекет кірістерінің бүкіл жүйесін тереңірек 
түсінуге үмкіндік береді.
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Меншік нысандарыя ұйымдьщ-цүқықіпық ресгліЪеуге карай 
мемлекеттің кірістері мыналардан түрады:

1) мемлекеггік кәсіпорындар мен үйымдардың табыстары- 
нан;

2) жеке кәсіпкерлік ссктордыц салык тусідідерінен;
3) когамдық, кооперативтік жэне үжымдық кәсіпорындардың 

салық түсімдерінен;
4) халықтьщ еалык төлемдерінен;
Жасапу сфераларына байланысты мемлекетгің кірістері:
1) материалдык ендіріс сферасында қалыптасатын кірістер;
2) әндірістік емес сферада жасалатын кірістер болып жікте- 

леді.
Қаржылық мазмүны бойынша мемлекетгің кірістері:
1) салыкгык;
2) салыктык емес (мемлекет иелігшен алудан жэне жекеше- 

лендіруден түсетін табыстар жэне т.б.) болып болінеді
Салыктық кірістерді жұмылдыру жагдайында меншік нысан- 

дарьшын ауысымы болуы мүмкін.
Жүмылдыру эдісшері бойынша кірістер орталыктандырылған 

жэне орталықгандырылмаған болып жікгеледі.
Жалпы коғамдық өнім мен үлтгық табыс кү-ныньш жеке кү- 

рамды бөліктері үкіметтін де, сондай-ак мемлекетке карасты ша
руашылык құрылымдардыц да мемлекет кірістері мен каржылык 
ресурстарының жүйесін калыптастырады. Олардыц арасында не- 
гізгі орынды шаруашылык жүргізуші субъектілердін косылган 
күн салығы, акциздер, сыртвдл экономикалык кызметтен түсетін 
табыстар, элеумстгік қажеттерге (зейнетакы корларына) ауда
рылатын аударымдар туріндегі қоғамнын таза табысы алады. 
Бұған сонымен катар ауыл шаруашылығы онімінін багасында- 
ғы айырмашылыктарды реттеу женіндегі шаруашылык үйым- 
дарының өзара қарым-қатынастарының сальдосы да жатады. 
Табыстардың бұл түрлері болгіштік үдерістерге түрліше катыса 
отырып, меншіктін түрлі нысандарынын кәсіпорындарында жа- 
салады. Егер косылған іцшға салынатын салыктан, кеден бажда- 
рынан түсетін түсімдер түгелдей мемлекет карамағьша берілсе, 
таза табыс, әлеуметтік мұктаждарга аударылатын аударымдар 
тек ішінара беріледі.

Қоғамиың таза табысы ақша нысанында қосытаа онімищ Щ- 
иын білдіреді, япш откізу кезіиде қосымша енім таза табыстьщ 
нысааын алады.



Қосымша өнімнің жэне тиісшше таза табыстың аса маңызды 
бөлігі шаруашылык жүргізуші субъектшердін таза табысы болып 
табылады.Онда кәсіпорынның шаруашылық кызмстініц барлық 
жактары неғұрлым толық бейнеленеді.Сондықган таза табыс өн- 
діріс тиімділігініц маңызды кұндык көрсеткіштерініц бірі болып 
табылады.

Таза табыс осуіиің басты факторлары мыиалар болып табы
лады:

еңбек внімдтгін арттыру ( өнімді өндірудің көлемін артхы- 
руды камтамасыз ететін жэне ецім өлшеміне жұмсалатын еңбек 
шығындарын, яғни озіндік кунды төмендететін);

өнім өндіруге жұмсалатын материалдьщ жәпе ақшалай ресу
рстарды үнемдеу;

өнім сапасын жацсарту;
негізгі жзне айналым өндірістік капиталдарын пайдаланудыц 

тиімділігін арттыру;
видірістің табиги жагдайпары.
Практикада жекслеген шаруашылық жұргізуші субъектілер 

табысты бағаны жөнсіз көтеру есебінен көбейтуге тырысады, 
бұл кәсіпорын-тұтынушылардың табыстылығын азайтуға ұрын- 
дырады, қоғам мұдделеріне қайшы кследі, өйткені жеке шару
ашылык жүргізуші субъектілердің мудделеріне ұлттык табысты 
үйлесімді бөлуді өзгертеді.

БАҚЬІЛАУ С¥РАҚТАРЫ

1. Экономикалык категория ретінде «мемлекетгің кірістері» ұғымыи жэне 
олардьщ диалектикасын түжырымдавдар.

2. Әр түрлі кездсрдсн алынагын мемлекет кірістершің қүрамды боліктерін 
атаддар.

3. «Мемлекеттің қаржылық ресурстары» мен «мсмлексггін. кірістсрі» үгым- 
дарының айырмашылыкгары кандай?

4. Мемлекет кірістерініц мемлекетгік бюджет кірістерінеи айырмашшіыгьік 
аныктандар.

5. Мсмлскетгіц табыстары» әр түрлі белгілері бойынша сыныптаңдар.
6. «Таза табыс» ұгымынын экокомикалық мэні неде?
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12-тарау. Салықгар жэне салық жүйссі

12.1. Салық үғымм және опыц 
элеумеггік-экоиомикалык мәні

Үйымдьщ-қуқьщтық жагынап салыцтар -  6}:л мемлекет бір- 
жақты тэртіппен заң жузінде белгілегеп, белгілі бір мвтиерде 
және мерзімде бюджетке төленетін қайтарусыз жэне отеусһ 
сипаттагы міндетті ақшалай толемдер.

Салыктардың экономиканьщ мэні олардыц өзінін функцияла- 
ры мен міндеттерін жүзеге асыру үшін мемлекет жұмылдыратын 
.ұлттық табыстың бір бөлігі болып табылатындығында,

Салыктар каржының бастапкьі категориясы болып табылады, 
олар мемлекетпен бірге пайда болды жэне мемлекетгін омір сү- 
ріп, дамуының негізі болып саналады.

Салықтар барлық елдерде, олардың қоғамдык-экономика- 
лық құрылысы мен саяси іс-бағытына карамастан, үлттық та
бысты қайта белудің басты қаржылык кұралы, мемлекеттің 
кірістерін және бюджеттің кірістеріи каяыптястырудыц шешу- 
ші козі болып табылады, Салықтарда мемлекеттід экономика
лык мазмұны нақты турде көрінеді, ал салықтардыц элеумет- 
тік-экономикалык мэні, олардын түрлері мен ролі қоғамның 
экономикалык қурылысымен, мемлекеттін табиғатымен жэне 
функцияларымен айкындалады. Адамзат дамуының бүкіл та- 
рихы бойына салық нысандары мен әдістері взгерді, жетілді- 
рілді, мемлекетгід кажеттіліктері мен сұрау салуына бейімдел- 
ді. Салықтар тауар-акшалай қатынастардын ахуалына эсер ете 
отырып, олардың дамыган жүйесінде айтарлықтай өрбіді. Бұл 
К.Маркске сол кездегі капиталист когам еалықтарынын ма
н т  былайша білдіруге негіздеме берді: «Салык -  бул меншік- 
пен, отбасымен, тәртіппен және дінмен қатар бесінші қүдай»; 
одан эрі: «Салыктарда мемлекеттің экономикалык тұрғыдан 
айгылган амір сүруі жүзеге асады». Мемлекет күрылымы- 
ның әзгеруі, өркендеуі эрқашан салық жүйесінің қайта қүры- 
луымен, жаңаруымен кабаттаса жүреді.

Салыктар мемлекеггің қаржылық рссурстарын калыптасты- 
РУДа заңи және жске түлғалардыя катысу міңдетплігін білдіре- 
ді- Белгілі философ Фрэнсис Бэкон салыкгарды төлеу -  эрбір 
азаматтьщ қасиетті борышы деген еді. Қазакстан Республикасы 
КЬнституциясының 35-інші бабында: завды түрде белгіленген
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салықтарды, алымдарды жэне өзге міндетгі төлемдерді төлеу эр- 
кімнің борышы эрі міндеті болып табылады, —  деп жазылған.

Қайта бвлудің тетігі бола отырып, салықгар болу жуйесівде 
пайда болатык жанылыстарды «ошіруді» жэне экономикалык 
субьекгілер кызметін ынталандыруды немесе тежеуді талап етеді.

Мемлекет қаншама ғасыр емір сүрсе, салыктар соншама ға- 
сыр өмір сүреді жэне мемлекет соншама оңтайлы салық салудың 
кағидаттары мен әдістерін, яғни салық төлеушілер салык төлеу 
үшін, ал қазына көптен-көп кіріс алу үшін салық жинауды калай 
ұйымдастыру керектігін іздеетірді.

Салыктарда ежелден сальщ жүктемесгн (салык ауыртпалы- 
ғын) бөлудің екі цагидаты қапыптаскан:

1) пайда (алынған игіліктер) кағидаты;
2) «қайыр көрсету» (телем кабілеттілігі) кағқдаты.
Бірінші жагдайда салык субьекгілері салыктарды мемлекет-

тен алатын пайдаларға үйлесімді түрде төлеуі тиіс, яғни кімде- 
кім едәуір пайда алған болса, осы пайданы жасауды каржылан- 
дыруға кажетгі салықтар телеуі тихс деп топшыланады. Мысалы, 
кім жақсы жолдарды пайдаланғысы келсе, ол бұл жолдарды қол- 
дап, үстауга жұмсалынган шығындарды төлеуі тиіс.

Сонымен бірге бүл түжырымдаманы жалпылама колдану бел- 
гілі бір қиыншылықгармен байланысты: мемлекеггін үлттык қор- 
ғанысқа, ақысыз денсаулыққа, білім беруге жэне т.б. жұмсаған 
шығындарынан эрбір салык төлеуші іс жүзінде кандай жеке лай
да жэне кандай мөлшерде алатынын дэл аныктау мүмкін емес. 
Оның үстіне б.үл түжырымдамага ілессек, онда тұрмысы төмен- 
дерге, жұмыссыздарга олардың жәрдемакыларын төлеуді каржы- 
ландыру үшін салык салу қажет болар еді, бүлай етудің мағынасы 
болмайды.

Екінші кағидатқа сәйкес «қайыр көрсету» субьекгілер үшін 
колайлы болатындай етіп оларға салық салынуы тиіс, яғни са- 
лық ауыртпалығы нақгы табыс пен эл-аукдтка байланысты бо- 
луы тиіс. Ііүл қағидат мынаны білдіреді: жоғары табыстары бар 
жекелеген адамдар, кәсіпкерлер жэне кәсіпорындар табыстары 
аздарга қарағанда абсолютпк, сондай-ақ салыстырмалы түлга- 
лауда неғүрлым жоғары салықгар төлейді. Сөйтіп, салыктарға 
үшырататын табыстар алу кезіндегі нуксанды теңгеру үшін 
алынатын табыетардың молшеріне сэйкес салыктардыи беліну 
мүмкіңдігі қарастырылады, яғни бүл т^жырымдамаға сэйкес за- 
ди жэне жеке тзрігалар алынған табыстың тура мелшеріне кэрай
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салықтар толеулері тиіс. Сән-салтанат заттарына жұмсалатын қа- 
жетті шығыстардан төленетін салық пен ең кажетгі затгарға жұм- 
салатын болжамды шығыстардан ұсталатын салыктыц арасында 
айырма болатындықтан, эрине, бүл тұжырымдама үлкен ұтым- 
дылығымен және әділдігімен ерекшеленеді.

Алайда бүл түжырымдаманы да енгізгенде іс жүзінде ец ал- 
дымен түлғаның салыктарды төлеу мүмкіндігін өлшеуге катаң 
ғылыми тәсілдеменің жоктығына байланысты белгілі бір про- 
блемалар пайда болады. Тек орташа түтынушы ғана эрқашан 
ұгымды іс-әрекет ететіндігі анық, яғни бірінші кезекге өзінің та- 
быстарын ең қажетгі тауарлар мен кызметгсрге, тек сонан кейін 
онша маңызды емес игіліктерге жұмсайды.

Сонымен бірге табыс салыгының жогары мелшерлемесі ке- 
зінде (50%-дан жоғары) жалпы фирмалар мен халыкгың іскер- 
лік белсенділігі шүғыл темендейтіндігі белгілі. Мүны профессор 
А.Лаффер бас болып америка экономистері теория жүзінде дэ- 
лелдеуге тырысып бакгы. А.Лаффер бюджетке түсетін салықтар 
сомасының табыс салығының мөлшерлемелеріне тэуелділігін 
анықтады («Лаффер нэтижесі» деп аталады).

Алынған игіліктерге жэне төлем қабілсттілігіне салық салу- 
дың кағидаттарын пайдалану салык мөлшерлемелерін белгілеуге 
жэне табыстың өсуіне қарай олардын өзгеруіне саяды.

Шотланд экономна жэне философы А.Смит кез келген эконо
микалык жүйеге қажет салык салудьщ төрт негіз калаушы (клас- 
сикалық болған) қағидаггарын тркырымдаған еді, олар мыналар:

1) салык салу толеушінің әрқайсысының табысына сэйкес 
алынуы тиіс (эділетгілік қағидаты);

2) салыктың мөлшері мен оны толеу мерзімі алдын ала жэне 
дэл аныЕсгалуы керек (аныктьшык кағидаты);

3) эрбір салық салык төлеуші үшін неғүрлым колайлы уақытта 
жэне эдіспен алынуы тиіс (қолайлылық қагидаты);

4) салыісгы алудың шығындары оте аз болуы тиіс (үнем каги- 
даты).

Бүдан баска, салықты төлеудің тэсілі салык толеушінің ұғуы 
үшін түсінікті болуы тиіс, ал салык обьектінін қос салык салудан 
қорғанышы болуы тиіс.

Бүл қагидатгарды пайдалану салык салудағы зорлык-зом- 
былықгы жоқ етті, бүл үдеріске ретгламентгеуді енгічді жэне 
А.Смитке «...салықтар оларды толейтіндерге қүлшьшыктын ны- 
шаны емес, бостандықтың нышаны» деп корытынды жасауға
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мүмкіндік берді. Салык салудың кейінгі даму барысында кағи- 
даггардын түжырымдамалары нактыланды, толыктырылды.

Салык салудың қазіргі кағидаттары мыналарға саады.
1. Салық сапудағы әдиідік қагидаты екі аспекгіде қарастыры- 

лады:
а) «деңгейлес тецдікке» жету салық төлеушілердің табыста- 

рына тен жағдайда біркелкі салық салуды талап етеді.
а) «сатылас теңцікгі» сақтау жеке түлғалардың табыстарына 

салық салу табыстардың бір бөлігін кайта бөлу үшін прогрессив- 
ті шэкіл бойынша сараланған мөлшерлемелерді колдана отырып 
жүргізілуі тиіс.

2. Қарапайымдылық қагидаты. Салыюық механизм салык 
төлеушіге түсінікті болуы тиіс, ол рабайсыз эрі күрделі болмауы 
керек.

3. Саіықтардың аныңтыгы -  алдын ала бепгіленген шартгар 
мен талаптардың мызғымас тендігі елдін барлык аумағында жопе 
барлык шаруашылык жүргізуші субъектілер үшін тусіндіру мен 
қолданудың біркелкілігі.

4. Жеңілдіктердің ең аз саиы. Жеңілдікгер кұндык үйлесімдсрді 
бүрмалайды жэне салық салу субьекгілерін тең емес жағдайлар- 
ға әдейі қояды. Белгілі бір өкімдерді, қызметтерді, тіршілікгі не
месе элеумеггік топтарды салықган беталды босатудан қашқакгау 
қажет. Әлеуметпк саясатты, денсауяык пен мэдениетті дамытуды 
каржыландыруга қажетгі каражаттарды салыкгардын мөлшерле- 
мелерімен айла-шарғы жасау жолымен алуға болмайды. Салық 
төлеушілердің жекелеген топтары тарапынан кысымға саяси билік 
берілмеуі тиіс. Бұл қағидат сондай-ақ рыноктық экономика турғы- 
сынан да маңызды. Нағыз бағаларсыз рынок болмайды. Беталды 
салыктық жеңшдікгер бағалар жүйесінде көрінеді жэне эрбір енім- 
нің накгылы бағасы туралы анық түсінік бермейді.

5. Салық салудың экопомикальщ кояайлылыгы. Салыктар эко
номиканьщ жұмыс істеуін жаксартуға жэне инвестициялардын 
өсуіне кедергі жасамауы тиіс. Жұмысты көп істейтіндерге прог- 
рессивті салық салуға болмайды. Өнімділікке, ендіріске жэие 
күрделі жүмсалымдарға салықтардың нэтижесі қалай болатынын 
есепке алған жен. Етер нәтиже бүл жағдайлардың біреуіңде теріс 
болған жағдайда мұндай салықты қолданбаған дүрыс.

6. Экономикалык катынастар бойынша осы елдің басқа эріп- 
тес елдермен салықтардыц негізгі түрлері бойынша салык, мол- 
шерлемелериіің сапыстырмалыгы.
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Қазақстанныд салық зацнамасында сонымен бірге салық және 
бюджетке төленетін баска міндетгі тлемдерді телеудін міндет- 
тілігі, сальщ салудың айқындыгы, салыц жүйестіц біртрпас- 
тызы жэне сапық заңнамасыныц жариялыгы кағидаттарына не- 
гізделеді.

Салыц салу міндетпгілігі салық твпеуші салык задаамасаяа 
сэйкес салыктық міндетгемені, саяық агенгі салыктарды еселтеу, 
.ү.стау жэне аудару бойынша міндетті толык көлемінде және белгі- 
ленген мерзімдерде орындау мшдеттілігін айкындайды. Елімізде- 
гі салык салу жалпыга бірдей және мікдетті болып табылады. 
Жеке сипаттагы салык женілдікгерін беруге тыйым салынады.

Салык жзне бюджетке төленетін басқа міндеггі төлемдер ай- 
қын болуға тиіс. Салық салудың аіщыпдыгы салык төлеушінің 
салықтык міндеттемесі туындауынын, орындалуыньщ жэне ток- 
татылуының барлық негіздері мен тэртібін, салық агентінія са
лыктарды есептеу, ұстау жэне аудару бойынша міндегін салық 
заңнамасында белгілеуді білдіреді.

Қазақсташщц салык жұйесі онын бүкіл аумағында барлык са
лык төлеушілерге (салық агенттеріне) қатысты бірыңіай болып 
табылады.

Салык салу мәселелерін реттейтін нормативтік күқықтық ак- 
тілер ресми басылымдарда міндетті түрде жарішануга жатады.

Мемлекетке түсетін салык түгімдерінің сипатты ерекшелігі 
олардьщ сан алуан қоғамдык кажетгерге кейін иесіз пайдала-ны- 
луы бодып'табылады. Осысымен салыктардың мемлекет, сондай- 
ак баска жергілікті органдар белгілейтін түрлі міндетті мақсатш 
жарналардан, төлем аударымдарынан айырмашылығы болады; 
бүғаң әлеуметтік сақгандыруға аударылатын катаң мақсатгы 
аударымдар, арнаулы қорларға төленетін жарналар мен аударым- 
ДаР, соның ішінде өнімнің, жұмыстардың жэне кызметгердің 
өзіидік құнынан, пайдадан (табыстан), снбскке а ш  толеу коры- 
нан, амортизациядан жэне баска көэдерден ессптелетін бюджет- 
теи тыс корлар жатады.

Салықтардыц мэні олардьщ функцияларында көрінеді. Жал
пы қаржылар категориясы тургысьшан салык косалкы категория 
болып табылады, сондыктан каржыларға қатысты салыктардын 
функцияларын каржылардын белгіштік функдиясынын К ¥ Р Я м д а с  

косалкы функциялары ретінде карастыруды ескерген жөн.
Осыларға сәіікес қазіргі хеэде салықтар фискалдык, ретгеуші 

жэне канта бөлу сиякты негізгі үш функция орындайды. Бүлар-
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дыц эркайсысы осы каржылык категорияның ішкі белгілері мен 
өзіндік ерекшеліктерін білдіреді.

Фискалдьщ функция -  барлық мемлекеттерге тэн тарихи жа
не негізгі функция. Оның көмегімен бюджетгік кор калыптасады, 
мұның озі салықгардың коғамдық міндеггерін арттыра түседі. 
Өйткені салықтар мемлекетгік бюджеттін кірістерін толысты- 
ра отырып, экономиканы, элеуметтік-мәдени шараларды жұзеге 
асыруды камтамасыз етеді. Тауар-акшалай катынастардын, өнді- 
рістің дамуына қарай бұл функция мемлекетке акшалай табыс- 
тардыц әрдайым көбейіп отырған түсімдерін айкындайды.

Салыктардьщ реттеугиілік функциясы мемлекеттің экономи
калык кызметінін үғаюымен байланысты пайда болады. Ол үлт- 
тық шаруашылыктың дамуына қабылданатын бағдарламаларға 
сәйкес ықпал етеді. Бүл ретте салықтардың нысандарын тандау, 
олардың мөлшерлемелерініц, алу әдістерінің өзгеруі, женілдік- 
тер мен шегерімдер пайдаланылады. Бұл реттеуіштер коғамдык 
ұдайы өндірістің құрылымы мен үйлесіміне, корлану мен тұгы- 
ну көлеміне ыкпал етеді. Сөйтіп, соңғы жьшдары Қазақстан үшін 
салыктык жэне оларға теңестірілген төлемдердің төмен үлес сал- 
мағы сипатты болып отыр, бул олардың жеткіліксіз жиналымды- 
ғымен-салық салудан жалтарынумен түсіндіріледі.

Қайта болгіштік функция аркылы турлі субьектілер табысы- 
ның бір бөлігі мемлекеттіц карамағына отеді. Бүл функцияның 
іс-әрекетінің ауқымы жалпы үлггык өнімде салықтардын алатын 
үлесі аркылы анықталады; ол ұлттык табыстың мемлекеттендірі- 
лу дэрежесін көрсетеді: бүл үлес 1998 жылғы -  16,6% - даи 200S 
жылы 22,0% - ға дейін болды (ал ¥лттық корды есепке алғанда
-  26,4%).

Жалпы қаржыларға сняқгы салықтарға да бақьтау функциясы 
тән, ол қаржылық көрсеткіштерді сандық бейнелеу арқылы бюд- 
жетке салық толеушініц салықтық төлемдерді толеудің дү-рыстыгы 
мсн уақытгылығын тексеруді камтамасыз етуге жағдай жасайды.

Салыктардың аталған функциялары олардың әлеуметтік-эко- 
номикалык мәні мен мазмүнын толық аша түседі. Жалпы каржы
лык категория түрғысынан салыктар косалқы категория болып 
табылатындығын есте үстаған жөн, сондықган қаржыға катысты 
салықгардың функцияларык каржыиың бөлгіштік функциясы- 
ньщ қүрамдас косалкы функциясы рстінде карастырған жөн.

Мемлекет салықтъщ саясатты — салық саласындағы шара- 
лар жүйесін коғамның оның нақгылы кезеңіндегі әлеуметтік-эко-
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номикалык жэне басқа мақсатгар мен міндеттеріне қарай эзірлен- 
ген экономикалық саясатка сэйкес жүргізеді.

2007 жылдан бастап салык саясаты экономиканьщ жекелеген 
секторларының элуетін іске асыруға жэне жекеше кэсіпкерлік-тің 
еркін дамуына кедергі келтіретін экімшілік рэсімдеуді оңайлатуга 
бағытталған. Сонымен бірге қосылған кун салығыныц мелшер- 
лемесі 14%-ға, 2008 жылы 13%-ға дейін темендетілді; ең аз жа- 
лақыиы шегерімге жатқыза отырып барлык жеке түлғалар ушін 
10% децгсйіиде жеке табыс салығының тіркелген мөлшерлсмесі 
енгізілді; шағын бизнес субъекгілері үшіи патент негізінде 2% -ға 
дейін арнаулы салык режімінде салық мөлшерлемесі төмендетіл- 
ді, оңайлатылған мағлүмдама негізінде 3% -дык бірыңғай мөл- 
шерлеме енгізілді.

Бұдан басқа дивидендтерге, жинақтаушы саісгандыру сала- 
сында қызметін жүзеге асыратын сақтық үйымдарының инвес- 
тициялық кірістеріне кос салық салу жойылды, Корпоративтік 
табыс салығы бойынша аванстык телемдерді есептеу механизмі 
жетілдірілді.

Рыноктык катынастардың калыптасуы жагдайларында салык- 
тық саясат тың негізгі бағыты түгынудын орталықтандырылған 
қоғамдық қорлары аркьшы халықгьщ пакты табыстарының едэуір 
белігін қалыптастырудыд озін ақтамаган кағидатынан шепну бо
лып табылады. Бұл еңбек белсенділігін күшсйтуде экономикалык 
мүддсліліісгің уэждемелік механизмі аркылы халықгың енбеккс 
жарамды бөлігшің табыстарын айтарлыктай кобейтуге мүмкіндік 
жасайды. Салық жүйесі арқыпы қоғамнын еңбекке жарамсыз му- 
шелерін неғүрлым тиімді әрі сенімді қорғау камтамасыз етіледі.

12.2. Қазакстаішыц салық жуйссі

«Салық» үғымымен «салык жүйесі» үғымы тыгыз байланыс
ты. Мемлекетте алынатын салық турлерінін, оларды кұрудын жэ
не алудыц нысандары мен әдістсрінің, салык службасы органда- 
рының жиыитығы эдетге мемлекеттің сат қ жуйесіп курайды. 
Қазақстан Республикасынын қазіргі салык жүйесі сапыктарды 
күру мен алудын нактылы эдістерін белгілейтін, ягии салықтар- 
дың нақтылы элеменггерін аныкгайтын тиісті заннамаларга не- 
гізделсді.

1991 жылға дейін, ягни КСРО ыдырағанға дейін елде кобінесе 
экономиканы басқарудың экімшіл-әміршіл жүйесіне, бағаларға
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қатаң мемлексггік реттеуге сэйкес келетін салық жүйесі кызмет 
етгі. Бюджеттің басты кіріс кездерінің бірі болған айналым салы- 
ғы тіркелген бөлшек еауда мен көтерме сатып алу бағаларын кол- 
дануға жэне мемлекетгік реттеп отыруға бағытталған болатын. 
Қазакстан егемендікке ие болғаннан кейін 1991-1995 жылдары 
кабылдаған бірқатар заңдарға сэйкес республикада жана салык 
жүйесі кальгатасты.

1991 жылғы желтоксанның 24-інен бастап біздін сліміздстүн- 
ғыш салық жүйесі жұмыс істей бастады. Ол «Қазакстан Респуб- 
ликасындағы салық жүйесі туралы» заңға негізделді. Бүл зад са
лык жүйесін К¥РУДың қағидаттарын, салықтар мен алымдардың 
түрлерін, олардын бюджетке түсу тэртібін белгілеген апғашқы 
кркат еді. Осы заңға сәйкес Қазақстанда 1992 жылғы каңтардын 
1-інен 1995 жылғы мамырға дейін салықтар мен алымдардын 43 
түрі жұмыс істеді: 16 жалпымемлекеттік салык, Ю жалпыға мін- 
детті жергілікті салыктар мен алымдар, 17 жергілікгі салыктар 
мен алымдар енгізілді.

Қазақстан Республикасыньщ Үкімегі 1995 жылдың басында са
лык реформасыныд ұзақ мерзімді түжырымдамасын кабылдап, онда 
еліміздің салык жүйесі мен салық заңнамасын біртс-бірте халыкзра- 
лық салык салу кағидатгарына сэйкестендіру көзделді. Осыған бай
ланысты «Салык жэне бюджетке теленетін басқа міндетгі төлсмдср 
іуралы» 1995 жылгы сэуірдің24-інде Кіазаксган Республикасы Пре- 
зидентшің заң күші бар жарлығы шықіы. Енді бұрынгы 43 салыктар 
мен алымдар едэуір кыскартьшып, олардьщ саиы небэрі 11 болып 
калды, ал 1999-2001 жылдар аралығындағы озгереулер мен ттаық- 
тыруларды есепке алғанда олардын саны 18-ге дейін көбейді.

1999 жылы салық салу объектісінсн 26 % мөлшерлеме бой
ынша заңи түлғаларлардың еңбекке ақы төлеу корынын 30 % 
мөлшеріндегі сакгық жарналарының орнына (Зейнетақы қорына
— 23,5 %; міндетті медициналық са ктандыру корына — 1,5%; Ха- 
лықты жүмыспен камтудың мемлекетгік корына- 2%) әлеуметпк 
салык енгізілді ( 2001 жылдьщ шілдесінен мөлшерлеме 21 %- ға 
Дейін төмендеді, ал 2004 жылдан реірессивті мөлшерлемелер -  
20%-дан 7%-ға дейін жұмыс істеді). Егер 1998 жылы мемлекет- 
тік бюджеттегі бюджеттен тыс корлардыц үлесі 18,4 %-ды қүра- 
са, элеуметгік салыктьщ үлесі 1999 жылы 17,9% -д ы  күрады.

Рыноктық жацп.іртудыц басталуымен салықтардың жана түр- 
лері-қосылған күн салығы, акциздер,сатудан алынатын салық жү- 
мыс істей бастағаны белгілі.
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Қосылган қүн салыгы (ҚҚС) айналым салыгы мен саіудаи алы- 
натын салықтың орнына 1992 жылы 28% мөлшерлемеде, коғам- 
дық тамактану кэсіпорындары үшін-13 %, көпшілік колды өнім- 
дер(негізінен тамақтар) бойынша -10%  молшерде енгізілді. 2003 
жылдың 1 каңтарынан мөлшерлемелер 20 % және 16,67% болып 
белгіленді (ҚҚС-ты кіріістіретін мемлекеггік ретгелетін бағалар 
мен тарифтер бойынша сатылатын тауарлар, кызметтер бойын
ша). 2002 ж. ҚҚС-тың молшерлемесі 16%, 2004ж.-15,2007ж.-14, 
2008ж.-13%,2009ж.-12% болып белгіленді.

Пайдага салынатын салыц пайдадан таленетін төлемдер мсн 
аударымдардың қорлар үшін төлем, пайданың бос қаддығының 
аударымдары орнына 1991 жылы енгізілді. Оның мөлшерлемеле- 
рі 10 % - дац 70 % - ға дейін белгіленді.

Бұл жүйе меншіктің барлык нысандары мен кызметгің түр- 
лерінің теңдігін камтамасыз етпеді, женілдіктср көп болды, бұл 
бақылауды киындатты. «Кәсіпорыңдардың пайдасы мен табыс- 
тарына салық салу туралы» 1994 жылғы қацтардыи І-індегі Қа- 
зақстан Республикасы Президентінің жарлыгына сэйкес салық 
салу объект: баланстык пайда- барлық шығындардың сомасына 
азайтылған барлық табыстардың сомасы болып белгіленді.Салық 
мөлшерлемесі -30 %, ал банкгік жэне сактық кызмегтен алына- 
тын пайда -  45 %, дивидендтер мен пайыздардан алынатын табыс 
-1 5  % болды.

1995 жылдың 1 шілдесіндегі қабылданган Салыктық кодекс 
салықтардың 11 түрін карастырады, сонын ішінде негізгі салык- 
тардың бірі - корпарагивгік табыс салығы ның заңи тұлғалар ушін 
30% негізгі мөлшерлеме жэне төлеушілердін жекелсген санатта- 
ры және табыстардың түрлері үшін сараланған мөлшерлемелері 
(10 нан 20 %- ға дейін) енгізілді.

2001 жылғы 12 маусымда «Салық жэне бюджетке төленетін 
басқа төлемдер туралы» заңның жана нұскасы қабыдданды, онда 
елдегі өзгеріп отырган экономикалык және әлеуметгік жағдай- 
ларға байланысты салык салудын кағидалары мен нормалары то- 
лықтырылып, өзгертілді.

2009 жылдың 1-каңтарынан бастап «Салык жэне бюджетке 
төленетін басқа міндетті толемдер туралы» Қазақстан Рсспуб- 
лнкасыныц кодексі (Салыкгык кодекс) қолданыска енгізілді. Ко- 
дексте салықгы жэне бюджетке толенетін баска міндетгі толем- 
дерді белгілеу, енгізу және есептеу мен төлеу тәртібі жоніндегі 
биліктік қатынастар, сонымен бірге мемлекет псн салық толеуші-
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нің арасындағы салықтық мшдеттемелерді аткаруға байланысты 
катынастар реттелінген. Сонымен бірге Кодексте ксң өндіруші 
сектордың қайтарымын арттыру есебінен экономиканың шикі- 
заттық емес секторларына салык ауыртпалығы төмендетілген, 
женілдіктер жүйесі оңтайландырылған, салыктык экімшілік ету 
оиайлатылған, кодекс нормаларын қолдану экономиканы жан- 
ғыртуға жэне саралауға, елдегі инвестициялык климатты жаксар- 
туға, отандық, сондай-ақ шетелдік ендірушілер үшін де бизнес 
жүргізуді неғұрлым пайдалы етуге шақырады.

Салыктардың, оларды телеушілердін, салыктарды алу эдіс- 
терінің, салык жеңілдіктерінін жиынтығыныц болатындығынан 
салық жүйелерінік әжептәуір күрделі модельдері болуы мүмкін.

Барлық оркениетті елдерде салыктардың бүкіл жиынтығы эр 
түрлі кағидаттар мен белгілер бойынша жіктеледі:

салык салу объекті жэне салык телеуші мен мемлекеггін озара 
катынастары бойынша;

салықты алатын органға карай; 
пайдалану тәртібі бойынша; 
обьектінің экономикалык белгісі бойынша.
Бірінші белгі бойыниш салықтар тура жэне жанама болып бө- 

лінеді.
Тура салықтар -  салық төлеушінің кірісі мен мүлкінен ті- 

келей төленетін салықтар. Олар оз кезегінде нақгы жэне жеке 
салықтарға жіктеледі. Нақты салыцтар салық толеушілердін 
мүлкінің (меншігінің) кейбір түрлеріне (үй, жср, кәсіп, акшалаи 
капитал жэне т.с.с.) салынады. Жеке тура салыцтар — бүл жеке 
адамдар мен зани ұйымдардын, табыстары мен мүлкіне салына
тын салықтар. Нақты салыктардан айырмашылығы -  жеке салық 
салу әрбір сапық төлеушінің жеке табысы мен мүлкінде, онын 
қаржылық жағдайында ескереді.

Жапама салықтар -  бағаға немесе тарифке үстеме түрін- 
де белгіленген салык төлеушінің кірістері мен мүлкіне тікелей 
байланысты емес салықтар. Жанама салықтарға косылған күн 
салығы, акциздер жатады. Жаиама салықтарға сондай-ақ сырт- 
кы экономикалық кызметтен түсстін түсімдер де (кеден баждары 
түріндсгі, экспортка. жэне импортна салынатын салык түріндегі 
кедендік кірістер, ішкі рынокта сатьілатын тауарлар багасы мен 
олардыц фактуралық кұнының айырмасы) жатады.

Жанама салыктар мемлекетгің фискалдық мүдделерін біл- 
діреді. Оларды саналы қолдану баға белгілеудің үдерісіне жа-

260



ғымды ықпал жасауы жэне тұтынудың кұрылымына эсер еіуі 
мүмкін.

Жанама салыктар салудың мэні салықтың тауар бағасына 
(немеее кызметгің тарифінс) қосылатындығында, кіріктірілетін- 
дігінде. Бұл жағдайда салықты тауардың (кызметтің) нақгы тү- 
тынушысы төлейді, алайда тұтынушы мен мемлекет арасында 
тікелей байланыс болмайды.

Салықты апатын жәпе оган билік жасайтын органга царай 
ортапьщ (жалпымемлекеттік) жэне жергілікті сапықтарды 
ажыратады.

Пайдапану тәртібіне царай барлық салыктар жалпы жэне 
максатты (арнаулы) болып бөлінеді. Жачпы салыцтар тиісті дең- 
гейлердегі бюджетгерде шогырландырылады жэне жалпымемле- 
кеггік кажеггіліктерді каржыландыруға пайдаланылады .Арнаулы 
салықтардьщ катаң белгілі бір арналымы болады (мысалы, бүрын 
Жол қорын қалыптастыруға пайдалынылатын көлік К-үралдары 
сапығы,көлік кұралдырын сатып алу салығы).

Объектінің экономиканьщ белгілері бойынша табысқа салына- 
тъш салықгар жэне тұтынуға салынатын салыктар болып ажы- 
ратылады. Табысқа салынатын салықтар төлеушінің салык са
лынатын кез келген объектіден алған табыстарынан алынады. 
Түтынуга салынатын салыцтар -  бұл тауарлар мен кызметтерді 
туты ну кезінде төленетін шыгынга салынатын салыктар.

Салық салу обьекгілерін есепке алу жэне оларды багалау 
амалдарына карай салык алудын мынадай терт эдісі қолданыла- 
ды: кадастрлык*, салык төлеушінін мағлұмдамасы бойынша, та
бысты алу көзінен ұстап калу, патентгік негізде.

Кадастрлык, әдіске сэйкес салыкгы есептеу мен оны алу, са
лык салу обьекгілерінін накты табыстылығын есепке алмай та- 
быстылық (жер салығы, мүлік салығы) нормасын көрсете оты
рып, олардын тізімдемесі негізінде жүзеге асырылады.

Маглұмдамада салык төлеуші табыстың мөлшерін, қажетті 
жеңілдіктерді, шегерімдерді көрсетеді жэне салык сомасын есеп- 
теп, толейді.

Үгиінші эдіс бойынша салык төлсуші жүмыс істейтін заци түл- 
ганың бухгалтернясы одан салыкты табыс алынган жердс сссп- 
теп, үстайды (төлейді).

* Кадастр -  1) жан басылықсалык салуға жататын адамдар тізімі; 2) салықгарды (жср, 
уй, косішнілік салыкгарын) сссптсу үшін пайдалаиатын обт.с)аілсрді (жсрді, үйді, кэсш- 
шіліеті) бапшау жәнс олардың орташа табысггылыгы туралы мэлімсттср болаіып рссстр.
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Анықтау мен олардың көлемдерін есепке алу қиын қызметтің 
саналуан түрлерінен алған табыстары үшін салық патештпік не- 
гізде төленеді.

Салык салу объсктілері жэне (немесе) салык салуға байланыс
ты обьектілер туралы ақпаратты корытындылау жэне жүйелеу, 
сонымен бірге салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндегп 
толемдерді есептеу жэне салықтык есептсмені жасау мақсатында 
салық төлеушінің (салык агентініи) есептік қүжатгаманы жүргізу 
үдерісі салъщтъщ есеп деп аталады.

Салык телсуші (салық агенті) салықтык есепті жүргізуді са
лык заңнамасында белгіленген тэртіппен жәие шартгарда есепте- 
мелер эдісі бойынша жүзеге асырады.

Есептемелер әдісі бойьшша табыстар мек шегерімдер ақы тө- 
леудің уақытына қарамастан жұмысты орындау, қызмет көрсету, 
тауарларды откізу жэне мүлікті кіріске алу мақсатымен тиеп жі- 
беру мезетінен бастап есепке алынады. Бұл эдіс салык служба- 
лары үшін қолайлырақ жэне оны Қазақстанның барлық төлеуші- 
лері қолдануға кабылданған. Төлеушілер үшін ош.ш, кемшілігі
-  салыктық төлемдер жеткізілім тіпті уақытында төленбеген жағ- 
дайда да аударьшуы тиіс, бүл айналым қаражаттарын оқшаулан- 
дыруға ¥рындырады.

Қазақстан Республикасының салық жүйесі салыктардьщ, 
алымдардьщ жэне баждардың түрлерін, салықшк катыиастарды 
регтейтін кұқықгық нормаларды жэне салық службасынын ор- 
гандарын (Қаржы министрлігінің Салык комитет! мен оныи жер- 
гілікті органдарын) кірікгіреді.

Салық төлеуші ( салық агенті) салыктық есептің негізііше са
лык кезенінің корытындылары бойынша салык салу обьекгілері 
мен салық салуға байланысты объектілерорді айкындайды жэне 
салыкгар жэне бюджетке төлеңстін басқа төлемдерді есептейді.

Салық төлеуші (салық агенті) салыктық есептің негізінде са
лык кезецінің қорытындылары бойынша салық салу обьектілері 
мен саяық салуға байланысты объектілерді айкындайды жэне 
салық пен бюджетке теленетін баска міндетті төлемдерді есеп- 
тейді.

Салық салудыд эр түрлі шартгары қарастырылған қызмет түр- 
лерін жүзеге асыратын салық толеуші кызметтің мүндай түрлері 
бойынша салықтық міндеттемелерді есептеу максатгарында са
лык салу объектілерінің жэне (немесе) салық салуға байланысты 
обьектілердің есебін болек-белек жүргізуі тиіс.
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Қазақстан Республикасында салық салу практикасында эр 
турлі салықгар, алымдар жэне салык сипатындагы телемдер пан- 
даланылады, олардың тізбесі мыналарды кіріктіреді:

Салықтар:
1. Корпоративтік табыс салығы.
2. Жеке табыс салығы.
3. Қосылған қүн салығы.
4. Акциздер.
5. Экспортқа рента салығы.
6. Жер қойнауын пайдаланушылардың мен арнаулы төлсмдері 

мен салықтары.
7. Әлеумсттік салык.
8. Колік қуралдары салыгы.
9. Жер салығы.
10. Мұлік салығы.
11. Қүмар ойын бизнесі салыгы
12. Тіркелген салық
13. Бірыңғай жер салығы

Бюджетке толенетін басқа міндетті толемдер:
Мемлекеттік баж
Тіркеу алымдары:
1. Заңи тұлгаларды, олардын филиалдары мен өкілдіктерін 

мемлекеттік (есептік) тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тір- 
кегені ушін алым.

2. Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін апым.
3. Жылжымайтын мүлікке қүықтарды жэне олармен жасалған 

мәмілелерді ыемлекстгік тіркегені үшін алым.
4. Жылжымалы мулікке кепіпдікті жэне кеменің немесе жа- 

салып жатқан кеменің ипотекасын мемлекстпк тіркегені үшін 
алым.

5. Радиоэлектрондык қүралдарды жоне жиілігі жоғары 
курылғыларды мемлскеггік тіркегені үшін алым.

6. Көлік қүралдарын, сондай-ак оларды кайта тіркеуді мсмле- 
кегтік тіркегеш үшін алым.

7. Дэрілік заттарды, сондай-ақ оларды қайта тіркеуді мемле- 
кеттік тіркегені үшін алым.

8. Туындылар ыен сабактас кукыктар обьекгілеріне қүқықтар- 
ды, туындылар мен сабақгас кұкыктар обьеюілерін пайдалануға 
лицензиялық келісімшарттарды мемлекеттік тіркегені үшін алым.
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9.Бұкаралык акпарат кұралдарын мемпекеггік тіркегені (есеп
ке алғаны) үшін алым.

Алымдар:
1. Автокөлік қүралдарьшыц Қазақстан Респубиикасыньщ 

аумағы арқылы жүру алымы.
2. Аукциондардан алынатын алым.
3. Жекелеген кызмет түрлерімен айналысу күқыты үшін ли- 

цензиялық алым.
4.Телевизиялық және радиохабар үйымдарына радиожиілік 

спектрік пайдалануға рұқсат беру үшін алым.
Толемақылар:
1. Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін толемақы.
2. Жер бетіндегі көздердің су ресурстарын пайдаланғаны үшін 

төлемақы.
3. Қоршаған ортаға эмиссиялар ушін төлемакы.
4. Жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін толемақы.
5. Орманды пайдаланғаны үшін төлемакы.
6. Ерекше корғалатын табиғат аумақтарык пайдаланғаны үшін 

төлемақы.
7. Радиожиілік спектрді пайдаланғаны үшін төлемакы.
8. Қалааралық жэне (немесе) халықаралык телефон байланы- 

сын, сондай-ақ ұялы байланысты бергені үшін төлемақы.
9. Кеме жүретін су жолдарын пайдаланғаны үшін толемакы.
10. Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру үшін төлемакы.
Сөйтіп, Қазақстанның салык жүйесі салыктардын жэне баска

міндетті төлемдердің түрлері бойынша тым сараланған. Салык- 
тардың жэне бюджетке төленетін баска міндетті төлемдердін со
масы Бюджеттік кодекс пен тиісті қаржы жылына арналған рес
публикалык бюджет туралы заңда белгіленген тэртіппен тиісті 
бюджеттсрдің кірісіне түседі. Салыктык катынастарды реттеуші 
күықтық нормалар Салықтық кодексте сараланған жане тиісті 
нұсқаулықтарда келтірілген.

Сапык службасының органдары уэгілетгі мемлекетгік ор
ганная жэне салық органдарынан тұрады. Салық органдарына 
уэкілсгп органның облыстар, Астана жэне Алматы қалалары 
бойынша,аудандар, қалалар жэне калалардағы аудандар бойын
ша аумақтық бөлімшелері,сондай-ақ уәкілетті органның аудана- 
ралык аумактық бөлімшелері жатады. Арнаулы экономикалык 
аймақтар кұрылган жағдайда бұл аймактардыц аумагында салық 
органдары құрылуы мүмкін.
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Салык службасы органдарының міндеттері мыналар бо
лып табылады: салықтың жэне бюджетке төленетін басқа мін- 
детті төлемдердің толық жэне дер кезінде түеуін камтамасыз 
ету; жинактаушы зейнетақы корларына міндетті зейнетакы 
жарналарыныи жэне Әлеуметтік сактандырудың мемлекет- 
тік корына олеуметтік аударымдардың толық және дер кезіндс 
аударылуын камтамасыз ету; салык толсушілердің салықтык 
міндетгемееш, салық агентінің салықтарды есептеу, ұстау жэ
не аудару бойынша міндетін аткаруына салықтык бакылауды 
жузеге асыру; Қазақстан Республикасыньщ салықтык саяса- 
тын іске асыруға катысу; өз құзыры шектерінде Қазакетан 
Республикасыньщ экономикалык қауіпсіздігін камтамасыз ету; 
Казакстан Республикасыяың салық заннамасын сақтауды кам
тамасыз ету.

Бұрын айтылғандай, Салык службасынын органдары уэкілетгі 
мемлекетгік орган мен салық органдарынан тұрады.

Салық органдарына облыстар, Астана жэне Алматы калалары 
бойынша, калалар мен ауцандар бойынша уэкілетті органның ау- 
мақтық бөлімшелері, сондай-ак уэкілетті органның ауданаралық 
аумақтық бөлімшелері жатады.

Салык органдарына, тиісті жоғарғы салык службасы органы- 
на тікелей сатьшас бойынша бағынады жэне жергілікті аткарушы 
органдарға жатпайды.

Уокілетті орган сапық органдарына басшылык жасауды жузе
ге асырады.

«Салың» жэне «салыц салу» үғымдарын ажырата білген жөя: 
бірінші жағдайда -  бұл экономикалык жэне каржьшык категория, 
екіншісіңде -  экономикалық-құкыкгық механизмді пайдалана 
отырып салык төлемдерін өндіріп алу (есептеу жэне алу) удерісі.

12.3. Салық салуды үйымдастыру

Сальщ салуды уйымдастыру салықтык қатынастар нысанда- 
рының элементтерін, яғни салык түрлерінін накгы атауларын, 
сондай-ак оларды колданудың тэртібі мен эдістерін, іс-эрекетінін 
тэсілдерін камтитын салықтыцмеханизмді күруғи жэне оныц жұ- 
мыс істеуіне саяды (12.1 сызба).

Салыкгық механизмде өзара байланысты элементтерден тура- 
тын арнаулы салық нұскаулыгы қолданылады (12.2 сызбаны ка- 
раңыз).
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12.1 сызба. Салыктьік механизмаін элсмснтгері

12.2 сызба. Салық иұсқамасы.

Салық көзі і

Салық объеюілері 

Салық субъектісі 

Салын салынушы

Салық салу бірлігі і— • 

Сапық мөлшерлемесі 

Алу әдісі і—-

Еңбек тәбысы
Кәсілкерлік табыс
Капитал
Табыс
Мүлік

Мүлікті табыстау
Айналымдар
Жер

I Жеке Tvnra 
[ Заңитүлға

I Жалдамалы жұмыскерлер, фермерлер, 
I рантье, жер иеленушілер, кэсіпкерлер

! Ақшабірлігі 
Тауар бірдігі 

I Басқадайы

I Салық салу бірлігіне пайызбен 
{ Тұрлаулы мөлшерде

I Бағалардың ж үйеа арқылы  
I Тікелей табыс әрқыпы
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Салық салудың негізгі элементтеріне мыналар жатады: сальщ 
объекті, сальщ субъекті, салық салыпуиіы, салык салу бірлігі, са- 
лық базасы.салыц молшсрлемесі, квота, салықпұл, сальщжеңіл- 
діктері, төлеу мезгілі мен тәртібі, сальщ топеуиіілер мен салыі; 
органдарының қуқықтары мен міндеттіліктері, сацыцтыц то- 
ленуін бацылау, салъщ заңнамасыи бұзганы үшіи санщиялар, т.б.

Салыц кезеңі. Салыкгардың жэне бюджетке толснетін баска 
міндетті толемдердің жекелеген түрлеріне қатысты белгілснген 
уақыт кезеңі салык кезеңі деп тусініледі, ол аяқгалган сод салық 
салу обьекті, салық базасы анықталады, бюджетке толенуге тиіс- 
ті салыктар мен басқа міндетті толемдердің сомасы ессптелсді.

Саіық субъекті немесе сальщ толеуиіі -  салықгы жэне бюд
жетке басқа төлемдерді төлеуші тұлга, алайда рыноктық меха
низм арқылы салык ауыртпалығы баска тұлғаға -  салык еалшгу- 
шыға аударылуы мумкін.

Сальщ агенті -  төлем көздерінен усталатын салыктарды 
есептеу, ұстау жэне аудару женіндегі міндет жукгелген жеке кә- 
сіпкер, жекеше нотариус, адвокат, заіш 'пулга, сонын ішінде кыз- 
метін Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме, филиал, екіл- 
дік арқылы жүзеге асыратын бейрезедент.

Салыц салыпуіиы -  нақты салық ауыртпалығы (салык жүкте- 
месі) түсегін жеке тулға, түпкі салык толеушілер, ягни мемлекет 
азаматгары.

Салық объекті. Мүлік пен іс-әрекеттер салык салу обьекгі жэ
не (немесе) салык салуға байланысты объект* болып табылады, 
олардын болуына байланысты жэне (немесе) олардын салык го- 
леушінің салықтық міндеттемесі** туындайды.

Салың кәзі салык теленетін табыс болып табылады; біркатар 
салыктар бойынша (мысалы, пайдаға салынатын салык) обьекгі 
мен көздері дэл келеді; бірқатар жағдайларда салык көзі салыкты 
төлеу үшін салық телеуші саткан мүліктің бір бөлігі болуы мүм- 
кін.

* Қазақсташшц салык мішамасында «салык салу объекгі жэне салык салуга байла
нысты объект» үшмдары боліп корсегілгсн. Сонымен біргс бүл объскгініц күндык, заттай 
немесе озге сиппапамалары болыл табылатын «салык базасы» ұгымы боліп көрсетілген.

*• Салық толеушініи салык заңнамасына сэйкес мемлекет аддыіша туындаган мін* 
дстгемесі оныи салыктык ыіндетгсмесі деп танылады, orall сәйкес салық толеуші салык 
органына тіркеу есебіне туруга, салык салу обьекгілері мен салык салуга байланысты 
объектілерді анкындауга, салык жэне бюджетке толенетін баска міндетп толездсрді есеп- 
теуге, салық тіркелімдерін коспаганда, салыкшк нысаидарды жасауга, оладоьі белгілен- 
ген мерзімде табыс етуге, салык жэне біоджетке телеиетін баска міндспі толемдсрді то* 
леуге міндетті.
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Сальщ базасы. Салық базасы -  салык салу обьектінің қүіщык, 
заттай немесе өзгс сипаттамалары, олардыц негізінде бюджетке 
төленуге тиіс салыктар жэне баска міндеггі төлемдердің сомасы 
аныкгалады.

Салыктың негізгі базасы мыналар болып табылады: 
табысқа салынатын сальщ. Бұган корпоративтік табыс са- 

лыгы мен жеке табыс салыгы жатады;
тауарга салынатын салыцтар. Олар қосылған кун салышн, 

акциздерді, кеден баждарын кіріктіреді;
капиталга салынатын сальщ. Оган жер салыгы, мулік салы

гы жэне баскалар жатады.
Салық өпиіемі -  есеп-кисап үшін белгіленген салық обьекіін 

өлшеу бірлігі (1 теңге, 1 метр, жердін 1 гектары, тауарды өлшеу 
бірлігі жэне басқалары).

Сальщ мвлшерлемесі. Салык мелшерлемесі салық салу 
объскггініц немесе салық базасынын өлшем бірлігіне салык- 
ты жэне бюджетке төленетін баска міндетті төлемдерді есептеу 
бойынша салықтық міндеттеменің шамасын білдіреді. Ол салық 
салу нормасын сипатіайды жэне салық базасының өлшем бірлі- 
гіне пайызбен немесе абсототтік стіамен белгіленеді; салық 
төлеушшің табысына пайыздармен түлғаланатын мөлшерлеме 
салық квотасы деп аталады.

Садык салу практикасында мөлшерлемелердіц мынадай 
түрлерін ажыратады:

Тұрацты (берік) салыц мөлгиерлемесі, табыс келеміне кара- 
мастан салық салу бірлігіне абсолюттік сомада белгіленеді (мы
салы, мұнайдын 1 тоннасына, газдың 1 текше метріне);

пайыздъщ мөлиіерлемелер. Олардың үш түрі болады: үйлесім- 
ді, прогрессивті және регрессивті.

Үйлесімді салъщ молгиерлемесі. Ол салық обьектісіне (оның 
мөлшерін саралаудың есепке алмай) бірдей пайыздық қатынас- 
та іс-эрекет етеді. Тірогрессивті сальщ мөлшерлемесі, табыстың 
аргуына карай мелшерлеменіц өсуін қажетсінеді. Нәтижесінде 
салық төлеуші салыктың үлкен абсолюттік сомасын ғана емес, 
сонымен бірге оның үлесін де төлейді. Прогрессивті молшер- 
лемелер ең алдымен табысы кап т^лгаларга ауыртпалык түсіре- 
ді;Үйлесімді жэне прогрессивті салыкгардың графиктік сипатта- 
масы 12.3 сызбада келтірілген.
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12.3 сызба, Үйлссімді жэне ирогрссснвті салык салу

Деңгейлес оське 45° бүрьшшен келтірілген АО түзуі ОД жал
пы табыстың (салык толенгенге дейінгі табыстың) жэне колда- 
ш  табыстьщ (салық толенгеннен кейінгі табыстың) тецдігін си- 
паттайды. ОВ түзуі үйлесімді салық кезіңдегі қолдағы табыстың 
жалпы табысқа тәуелділігін сипаттайды. ОС түзуі прогрессивті 
салық кезіндегі бүл тәуелділікгі көрсетеді.

Регрессивті сальщ мвлиіеряемесі. Табыстың кемуіне қарай 
молшсрлеменің тамендеуін кажетсінеді жэне табысы көп түл- 
ғаларға тиімді болып келеді, ал табысы аз адамдардың иығына 
ауыртпалық түсіреді.

Рыноктық экономика жағдайларында молшерлемелер салық 
телеушілердщ телем кабілеггілігі мен жалпымемлекеттік кажет- 
тіліктерді камтамасыз ету ескеріле отырып пайдаланылады. Мел- 
шерлемелер заңпамалық жолмен белгіленеді және тиісті жылга 
арналған мемлекеттік бюджепі бекіту кезінде түзетілуі мүмкін 

Салықпұл -  субьектінің бір обьекгіден төлейтін салык сомасы. 
Сальщ режімі -  салықгарды жэне біоджетке теленетін басқа 

міндеггі төлемдерді толеу жөніндегі барлық салыкгық міндетте- 
мелерді есептеу кезінде сапык телеуші қолданатын салык заңна- 
масы нормаларының жиынтыгы

Сальщжеңілдіктері—заңнамага сэйкес толеушіперді салыкпш то
лык немесе ішінара босаіу. Салык женідцікгеріне мыналар жагады: 

гінвестициялық салық преференциялары -  кызмет түрлерін 
жүзеге асыру кезінде пайдалануға арналған ендірістік арналымн- 
ның үймеретгері мен ғимараттары, мэшинелер мен жабдыктар 
Кұиыныіі шегерімдеріне жаткызу жвніндегі Казахстан Республи
касы заңи тұлғапарының күкығы. Инвестициялық салык префи-
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ренциялары қарасхырылған Преференциялар стандарттау жөнін- 
дегі уәкілетгі мемлекеттік орган бекіткен экономикалык кызмет 
түрлерініц жалпы классификаторынын D секциясы карастырған 
қызмет турлері бойынша беріледі;

салъщ сапынбайтын ең томенгі мөлшер (минимум)—салық са- 
лудан толык босатылатын салык объектінің ең аз бөлігі;

табыстың есептепген сомасынан шегеріпетт шегерімдер 
(асыраудағы жандарға, мүгедектерге -  халыктан алынатын табыс 
салығы бойынша; күрделі каржыларға, элеуметтік объектілерді 
ұстауға, табиғат корғау шараларына жұмсалатын шығындардың 
сомасынан -  пайдага салынатын салық бойынша жэне т.б.);

сальщ салынатын табыстьщ қүрамына кіріктіріпмейтін сама 
(мысалы, босоту кезіндегі ұйгарымды жәрдемақы, халықтан алы
натын табыс салыгы бойынша втемацы төлемдерініц стасы);

салық салудын жеке субъектілері мен телеушілердщ санатта- 
ры үшін салыц мвлшерлемесін төмендету.

Салык жещлдіктеріне сонымен бірге төлеу мерзімін ұзарту 
жэне сальщ бойынша бересіні есептеп шыгару да жатады.

Жеңілдік кезеці -  салықгар бойынша заңмен белгіленген же- 
нілдіктердің іс-эрекет ететін уакыты.

Сальщ төлеуіиілер мен салық органдарының қүқықтары мен 
міндеттіліктері -  билік пен баскару органдарынын салык зашм- 
масымен регггеледі.

Салыктар мен баска міндетгі төлемдерді ондіріп алуцың (тө- 
летудіц) дұрыстыгына бақылау жасауды салык төлеушілердін 
орналасқан жері немесе олардың кызмет орны бойынша мемле- 
кетпк салвқ службасы жүзеге асады. Салық органдарынын жэне 
олардың лауазымды тұлғаларыныц міндетгері, күзыры, қызметі- 
нің тэртібі, салык төлеушілердің қүкықгары мен мүдделсрін бұз- 
ғаны үшін жауашершілігі мемлекет заңнамасымен айкындалады.

Салық заңнамасын бүзған салық төлеушілерге олардың жа- 
сырған сомасын, төмендеткен табыстарын төлеттіріп алу, бұзу 
ауыртпалығына карай үлестік немесе еселенген көлемде айып- 
іңрідар, бюджетке төленетін төлемдер мерзімін өткізіп алғаны 
үшін өсімпүлдар түрінде санкциялар қолданылады.

12.4. Корпоративтік табые салығы

Корпоративтік табыс салыгы салықтык түсімдерде жэне 
мемлекетгік бюджет кірістерінде едэуір орын алады ( тиісінше 
22,7%.) және 23%-ға жуық (2008 ж). Бүл салықты м е м л е к е г г ік
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мекемелерді қоспағанда, Қазақстан Республикасы резидент-заңи 
тұлгалары, сондай-ақ Қазакстан Республикасында қызметін те
ракты мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе Қазақстаи Рес- 
публикадағы көздерден табыс алатын бейрезидент-заңи түлғалар 
төлейді. Оңайлатылған мағлүмдама негізінде арнаулы салық ре- 
жімін қолданатын заңи тұлғалар көрсетілген режім шеңберінде 
салық салынатын табыстар бойынша корпоративгік табыс салы- 
ғын есептейді жэне төлейді.

12.4 сызба. Корпоративен табыс салығьш 
есептеу жзне ондіріп алу
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Мыналар: салык, салынатын табыс, толем козіпен сальщ са
лынатын табыс жэне Қазақстан Республикасында қызметін те
ракты мекеме арқылы жузеге асыратын бейрезидент-заңи тұл- 
ғаның таза табысы корпоративтік табыс салыгы салынатын 
объектілер болып табылады.

Салық салынатын табыс Салыктық кодексте көзделген тұзету- 
лерді ескере отырып, жылдың жиынтъщ табыс (ЖЖТ) пен са- 
лықтық иіегерімдер арасьшдағы айырма ретінде айқындалады.

Резидент-заңи түлғаның жиынтық жылдык табысынын Қазақ- 
стан Республикасында жэне одан тыскары жерлерде салық кезені 
ішінде алынуына жататын тиіс (алынған) табыстарынан тұрады. 
Қазақстан Республикасында қызметін түракты мекеме аркылы 
жүзеге асыратын бейрезидент-заңи түлғаньщ жылдық жиынтык 
табысы салық заңнамасына сэйкес анықталады, оған түракты 
мекеменің кызметіне байланысты табыстардың барлық түрле- 
рі жатады.Занды тұлга-резидснтгің Қазақстан Республикасынан 
тысқары жерлердегі көзден альшған табыстарына белгіленгеи 
тэртіппен салық салынады.

Жылдық жиынтық табысқа салық төлеушінің табыстарынын 
барлык түрлері кіріктіріледі:өткізуден түсетін табыс; құи өсімі- 
нен түсетін табыс; туынды қаржылық қүралдар бойынша табыс; 
міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс; күмэнді мін- 
детгемелер бойынша түсетін табыс; мүлікті жалға беруден түсе- 
тін табыстар; банкгердің жэне лицензия негізінде банктік опе- 
рациялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдардын 
күрылған провизиялардын (резервтердің) мөлшерлерін азайтудан 
түсетін табыс;сактандыру,кайта сақтандыру келісімшарттары 
бойынша сакгык,кайта сактандыру ұйымдары қүрған сактық ре- 
зевтерін азайтудан түсетін табыс; талап ету күкығын басқаға бе
руден түсетін табыс;кэсіпкерлік қызметгі шекгеуге немесе токга- 
туға келісім бергені үшін апған табыстар; сенімгерлікпен басқару 
келісімшарты бойыша сенімгерлікпен басқару қурылтэйшысы 
немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайда пайда 
алушы алатын (алынуга жататын), мүлікті сенімгерлікпен басқа- 
рудан түсетін таза табыс; тіркелген активтердің шығып қалуынан 
алынатын табыс; табиғат ресурстарын геологиялық зерттеуге 
жэне ендіруге дайындық жүмыстарына арналған шығыстарды, 
сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылардың баска шығыста- 
рын түзетуден түсетін табыстар; кен орындарын эзірлеу салала- 
рын жою қорына аударымдар сомасының ксн орындарын эзірлеу
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салдарын жою женіндегі іс жүзіндегі шығыстар сомасынан асып 
түсуіиен алынатын табыс; бірлескен қызметгі жүзеге асырудан 
түсстін табыс; егер бұрын бұл сомалар шегерімге жатқызылма- 
са,негізсіз ұсталып, бюджеттен кайтарылған айыппулдардан бас
ка, танылған иемесе борышкер таныған айыппүлдар, осімпұл- 
дар жэне басқа санкция түрлері; бұрын жүргізілген шегерімдер 
бойынша алынған отемакылар; өтеусіз алынган мүлік түріндегі 
табыс; дивидендтер; депозит,борыштық бағал кағаз, вексель бой
ынша,сыйақылар; он бағамдык айырма сомасынын халықаралық 
каржылық есептеменің стандарггарына жэне Қазақстан Респуб- 
ликасының бухгалтерлік есеп жэне каржылык есептеме туралы 
зациамасыиыц талаптарына сэйкес аныкгалган теріс бағамдык 
айырма сомасынан асып кетуі; ұтыстар; роялти; элеуметтік сала 
обьектілерін пайдалану кезінде алынған табыс; кэсіпорынды мү- 
ліктік кешен ретінде сатудан алынган табыс; біркатар баска та
быстар, түсімдер.

Егер табыстардың бірнеше баптарында бір жэне сол табыстар 
көрсетілуі мүмкін болатын жағдайда.көрсетілген табыстар жыл
дык жиынтық табыска тек бір рет кірікгіріледі.

Алынған ЖЖТ түзетілуі, яғни салык төлеушілердің бүп та- 
бысынан мыналар алып тасталуы тиіс:

тэуекелдік инвестициялаудың жабы к пайлык инвести
циялык қорлары және тәуекелдік инвестициялаудың ак- 
циоверлік инвестициялык қорлары толейтінді коспағанда, 
дивидендтер; жеке тұлғалардың депозиттеріие міндетті кепіл- 
дік беруді жүзеге асыратын үйым алған банктердін міндетті 
күнтізбелік, косымша жэне тотеншс жарналарының сомасы; 
Сақтық төлемдеріне кепілдік беру коры алған сақтык ұйымда- 
рының міндетті, косымша жэне төтенше жарнапарының сома
сы; жеке тұлгалардыц депозиттеріне міндетті кепівдік беруді 
жүзеге асыратын үйым мел Сактык телемдеріне кепілдік бе
ру коры өздерінің втелген депозиттер мен төленген кепілдікті 
және өтемақылык төлемдер бойынша олардын талаптарын қа- 
нағаттандыру тәртібімен алган акшалардын сомасы;Қазакстан 
Республикасының зейнетакымен камсыздандыру туралы зан- 
ьіна сэйкес алынған жэне дара зейнегакы шоттарына бағыт- 
талған инвестициялык табыстар; Қазакстан Республикасының 
міндетті элеуметтік сакгандыру туралы заңына сэйкес алын
ган жэне Әлеуметтік сактандырудын мемлекеттік корынын ак- 
тивтерін үлғайтуға багытталған инвестициялык табыстар; Ка-
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зақстан Республикасынын секьюритизациялау туралы занына 
сәйкес секьюритизациялау мэмілесі бойынша арнаулы қаржы 
компаниясы алған, борышты талап ету кұкығын басқаға беру- 
ден алынған табыстар жэне баскалары.

Шегерімге жатпайтын шығыстарды коспағанда, салык тө- 
леушінің табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге асыруға бай
ланысты шығыстары сальщ салынатын табысты айкындау ке- 
зінде шегерімге жатады.

Сальщ шегерімдері деп салық заңнамасына сойкес шегерім- 
ге жатпайтын шығыстарды қоспағанда ,табыс алуға бағытгалған 
қызметгі жүзеге асырумен байланысты салықтөлеушінщ шығыс- 
тарын айтады. Бүл шығыстар болашақгаіы кезеңдердін шығыс- 
тарын қоспағанда, олар нақгы жүргізілген каржылық есептеме- 
нің халыкаралық стандарттарына жане бухгаятерлік есеп жэне 
қаржылық есептеме туралы Қазақстан Республикасы заңнамасы- 
ның талаптарына сәйкес аныкгалатын салық ксзеңінде шегері- 
луге жатады.

Салық шегерімдеріне өткізілген тауарлар, қызметтер көрсе- 
ту бойынша шығындар мен басқа шығыстар, соның ішінде мына 
шегерімдер жатады:

кызметгік іссапарлар кезінде етемақылар сомаларының ше- 
герімі;

өкілдік шығыстар сомаларының шегерімі; 
сыйақы бойынша шегсрімдер; 
төленген күмәнді міндепемелер бойынша шегерім; 
күмэнді талаптар бойынша шегерім; 
резервтік қорларга аударымдар бойынша шегерімдер; 
кен орындарын әзірлеу салдарын жоюга арналған шығыстар 

бойынша шегерімдер жэне салдарды жою корына аударымдар 
сомаларының шегерімдері;

ғылыми-зерттеу жэне ғылыми-техникалық жүмыстарға арнал- 
ған шығыстар бойынша;

кепілдік беру жүйелеріне катысушылардың сакгык сыйакыла- 
ры мен жарналары бойынша шығыстарды шегеру;

табиғат ресурсгарын геологиялык зертгеуге жэне оларды өн- 
діруге әзірлік жүмыстарына арналған шығыстар бойынша шеге- 
рімдер және жер койнауын пайдаланушынын баска шегерімдері;

теріс бағамдық айырма сомасының оц бағамдық айырма сома- 
сынан асып кстуін шегеру;

тіркелген активтер бойынша шегерімдер;
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салықты жэне бюджетке төленетін баска міндетгі толемдсрді 
шегеру.

Шегерімдерден кейінгі алынған салық салынатын табыс тузе- 
туге -  табыс немесе шегерім мелшерін бұрын мойындалған та
быс немесе шегерім сомасына ұлғайтуга немесе кемітуге жатады.

Хеджерлеу -  бағаның қолайсыз өзгеруі немесе хеджерлеу 
объектісінің өзге де көрсеткіші салдарынан болатын ыктимал 
залалды азайту мақсатында туынды каржы күралдарымсн жа- 
салатын операциялар. Акшвтер жэне (немесе) міндетгемелер, 
сондай-ак көрсетілген активтерге жэне (немесе) міндетгемелерге 
немесе кутіліп отырған мэмілелерге байланысты ақша қаражаты- 
і і ы ң  агындары хеджерлеу о&ьекгілері болып табылады.

Туынды қаржы құралдарымен жасалатын операцияларды хед
жерлеу операцияларына жатқызудын негізділігін растау үшін са
лык төлеуші саяық декларациясын табыс стксн кезде осы опе
рацияларды жасау хеджерлеу обьекгісімен жасалатын мәмілелер 
бойынша ыктимал залалдардын (жете пайда алмаудың) мөлше- 
рін азайтуға алып келегін (алып келуі мүмкін екенін) растайтын 
есеп-қисапты табыс етеді.

Сонымен бірге салык телеушінің салық салынатын табысты 
шығыстардың мына түрлеріне:

1) салық салынатын табыстын 3 пайызынан аспайтын жаппы 
сома мөлшеріндегнақты шеккен шығыстардын элеуметтік сфера 
обьектілерін пайдаланған кезде алуға жататын (алынган) табыс- 
гардан асьш түскен сомасын; коммерциялык емес ұйымдарга 
жэне қызметін элеуметгік сферада жүзеге асыратын үйымдарга 
өтеусіз негізде берілген мүлік күнын; көмекті алатын адамның 
тұлға тарапынан өтініш жасалу негізінде салык төлеушінің ше- 
шімі болган кездегі демеушілік жэне кайырымдылык көмекп;

2) мүгедектердін еқбегіне акы төлеуге жүмсалған шыгыстар- 
дың екі еселенген жэне мүгедектер жалақысыныи жэне баска тө- 
яемдердін, есептелгеи злеуметтік салык сомасының 50 пайызын;

3) жеке тұлга салык твлеушіде кеміндс үш жыл жүмыс істсу 
міндеттемссі туралы келісімшартты жасасқан жағдайда,салык 
телеушімен еңбек катынастарында түрмаған жеке түлғаны оқы- 
туға арналған шығыстарды азайтуга кұкыгы бар.

Шығындардың мына салық төлеушініц салык салынатын та
бысты түрлеріне азайтуға күқығы бар:

салык салынатын табыстын 3 продентінен аспайтын жалпы 
сомасы мөлшерінде;
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пакты шеккен шыгыстардын осы Кодекстің 97-бабаньвд 2-тар- 
мағында көзделген әлеуметгік сала объектілерін пайдаланған кез
де алуға жататын (алынған) табыстардан асып түскен сомасын;

коммерциялық смес уйымдарга жэне кызметін элеуметпк са- 
ладажүзеге асыратын ұііымдарға өтеусіз негізде берілген мүліктід 
күнын; Өтеусіз орындалғаи жұмыстардьщ, көрсетілген қызметтер- 
дің к.ұны осындай жұмыстарды орындаумен, кызметтер көрсеіу- 
мен байланысты шеккен шығыстар мөлшерінде айкындалады;

комекті алатыи адамның тарапынан өтініш жасалу негізінде 
салық төлеушінің шешімі болған кездегі демеущілік жане кайы- 
рымдылық көмекті;

мүгедектердің еңбегше ақы толеуге жүмсалған шығыидарды» 
2 еселенген молшерін жэне мүгедектердің жалақысының және 
басқа да төлемдердің есептелген элеуметгік салык сомасының 50 
продентін;

Мынандай шарттар сақгалмаған жагдайда: осындай кызметі- 
не орай табыс алу максаты жоқ және алынған таза табысты не
месе мүлікті қатысушыпар арасында бөлмейтін коммерциялық 
емес үйымдардың табыстары жалпыға бірдей белгіленгеи тэртіп- 
пен салық салуға жатады.Бүл ретте коммерциялык емес ұйым са
лык салудан босатылған табыстар бойынша жэне жалпыға бірдей 
белгіленген тэртіппен салық салуға жататын табыстар бойынша 
бөлек-бөлек есеп жүргізуге міндетгі.

Коммерциялық емес үйымның мемлекеттік элеуметтік тапсы- 
рысты жүзеге асыруға арналған келісімшарт бойынша,депозит- 
тер бойынша сыйақы, грант, кіру және мүшелік жарналар,кондо- 
миниумга қатысушылардың жарналары, қайырымдылык жэне 
демеушіпік көмек, өтеусіз алынған мүлік, етеусіз негіздегі ауда- 
рымдар мен қайырымдылық түріндегі табысына салық сапын- 
байды.

Әлеуметтік сферада қызметін жүзеге асыратын ұйымдардын 
табыстарына салык заңнама-сында көзделген шарттар бұзылған 
жағдайда белпленген тэртіппен салық салыкуға тиіс.

Кэсіпкерлік кызметген шегетін залалдар, сондай-ак I топтык 
тіркелген активтерінің шығып калуынан шеккен залалдар осы са
лык кезеңдерінің салык салынатын табысы есебінен өтеу үшін 
кейінгі он жылды коса алғандағы кезеңге ауыстырыпады.

Бағалы кағаздарды өткізу кезінде туындайтын залалдар баска 
бағалы кагаздарды өткізу кезінде кұн өсімінен түсетін табыс есе- 
бінен өтеледі.Егер осы залалдар орын алған кезеңінде әтеле ал-
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майтын болса, онда олар 10 жылға дейінгі мерзімге аяға ауысты- 
рыуы жзне баска бағалы қагаздарды откізу кезінде алынған құн 
өсімінен түсетін табыс есебінен өтелуі мумкін.

Арнаулы салық компаниясының Қазақстан Республикасынын 
секьюритизациялау туралы заңнамасына сэйкес жүзеге асыратын 
кызметінен шеккен залалдары бөлінген активіермен камтамасыз 
етілген облигациялардьщ айналымы мерзімі ішінде ауыстыры- 
луы мүмкін.

Ауыл шаруашылығы өнімін ендіруші заңи түлғалар жэне се- 
лолық түтыну кооперативтері үшін арнаулы салык режимін кол- 
данатын салык төлеуші шеккен залалдар келесі салық кезеңдері- 
не ауыстырылмайды.

Салық заңнамасына сәйкес төлем көзінен ұсталатын табыс- 
тарға мыналар жатады: үтыстар;бейрезидентгердің салық заңна- 
масына сәйкес айкындалатын, мұндай бейрезиденттердін терак
ты мексмесімен байланысы жоқ Қазақстан Республикасындағы 
көздерден алған табыстары; заңи тұлгаларға төленетін сыйақы. 
Төлем көзінен үсталынатын салыктын сомасын салық агенті 
анықтайды.

Корпоративтік табыс салығынын мынадай мөлшерлерде мел- 
шерлемелері белгіленген: кірістер мен шыгыстардың сомасына 
жэне ауыстырылатын залалдардьщ сомасына азайтылған салық 
төлеушінің салық салынатын табысына 15 пайыз;

негізгі өндіріс күралы жер болып табылатын салык төлеуші- 
ніц табыстары мен шығыстары сомасына жэне белгіленген тәр- 
1 іппен ауыстырылатын залалдары сомасына азайтылган салык 
салынатын табысына 10 пайыз;

бейрезиденттердін Қазакстан Республикасындағы коздерден 
алатын табыстарын коспаганда, төлем көзінен салык салынатын 
табыстарына 10 пайыз;

Қазақстан Республикасында кызметін түракты мекеме аркылы 
жүзеге асыратын бейрезидент-зани тұлганын таза табысы корпо- 
ративтік табыс салыгына коса белгіленген тэртіппен 15 пайыз.

Бейрезиденттердің Қазақстан Республикасындағы көздерден 
алатын,осындай бейрезиденттердін тұрақгы мсквмесімен бай
ланысты емес табыстарына жеке табыс салығының белгілснген 
мелшерлемелері бойынша салык салынады.

Салык заңнамасында корпоративтік табыс табыс салыгы, жер 
салыгы, мулік салыгы бойынша инвестициялью салык преферен 
Цияларын беру карастырылган.
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Инвестициялык салык преференциялары салық төлеушінің 
тавдауы бойынша салык заннамасына сэйкес қолданылады жэне 
преференциялар обьектілерінін кұнын жэне (немесе) реконст- 
рукциялауға (кайта күруға), жаңғыртуға арналған кейінгі шы- 
ғыстарды шегеруге жаткызуды білдіреді.Қазақстан Республика
сы зани түлғаларының инвестициялык салық преференцияларын 
қолдануға күкығы бар.Преференцияларды қолдану үшін салық 
салық төлеуші пайдалануға енгізілегін өндірістік арналымның 
үйметтер мен ғимараттардың,мәшинелер мен жабдыктардың 
кұнын тіркелген активтер тобының (қосалқы тобының) кұндық 
балансына кірікгірмейді жэне оларлыңесебін қалған тіркелген 
активтерден бөлек жүзеге асырады.Инвестициялық салык пре- 
ференцияларының іс -  эрекеті экономиканың бүкіл шикізатгық 
емес секторынатартылады.Преференцияларды қолдану мынадай 
эдістердің бірі -  объект пайдалануға берілгеннен кейінгі шегерім 
эдісі жэне объект пайдалануға берілгенге дейінгі шегерім эдісі 
бойынша жүзеге асырылады.

Қызметін арнаулы экономикалык аймақгардың аумакгарында 
жүзеге асыратын және Салыктық кодексте көрсстілген бір мез- 
гілде талаптарға сай келетін ұйымдарға салык салынады. Қызме- 
тін арнаулы экономикалық аймақгарыныц аумакгарында жүзеге 
асыратын үйымдарға мыналар жатпайды: жер қойнауын пайдала- 
нушылар; акцизделетін тауарларды андіретін үйымдар; арнаулы 
салық режімдерін қолданатын ұйымдар; преференцияларды кол- 
данатын ұйьгмдар.

Бюджетке төленуге тиісті корпоративтік табыс салығыныи 
сомасын айқындау кезінде салық заңнамасына сэйкес онын 
есептелген сомасы 100 пайызға азайтылады.Осындай көздел- 
ген салық сомасын кеміту корпоративтік табыс салығы бой
ынша аванстық телемдер сомаларын есептеу кезінде де кол- 
данылады.

Арнаулы экономикалык аймақгардың аумаісгарында орналас- 
қан және қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын 
салық салу обьекгілері бойынша: 1)жер салығын есептеу кезінДе 
тиісті мөлшерлемелерге 0 коэффиценті; 2) мүлік салығын есеп
теу кезінде салық салу объекгілерінің жылдық орташа күнына 0 
пайыздык мөлшерлеме колданьшады.

Корпоративтік табыс салығына арналған салык кезеңі 1 
қаңтардан 31 желтоксанға дейінгі күнтізбелік жыл болып та
былады.
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Корпоративтік табыс салығының толеушісі орналаскан жері 
бойынша салық органына корпаративтік табыс салығы бойынша 
мағлұмдаманы 31 наурыздан кешікгірмей табыс етеді.

12.5. Жске табыс салығы

Жеке табыс салығы бойынша қаражатгарды ц тұсімі (2001жыл- 
ға дейін -  жеке түлғалардан алынатын табыс салығы) мемлекет- 
тік бюджета барлық кірістерінің 6,6% - на жуығын алады.

Салык салу объектілері бар жеке тұлғалар жеке табыс салы- 
ғын толеушілер болып есептелсді, Сальщ салу объектілері төлем 
козінен салык салынатын табыстар жэне төлем кезінен салық са- 
лынбайтын табыстар туріндегі табыстары болып табылады.

Салық салу объектілері Салықтық кодексте козделген түзету- 
лер ескеріле отырып, салық салуға жататын табыстар мен онда 
козделген тэртіппен және мәлшердегі жагдайларда салық шеге- 
рімдері арасындағы айырма ретінде анықталады. Салык салына
тын объект болып табылатын табыстардьщ сомасы салық салы- 
нуға жатпайтын табыстардың сомасына кемітіледі.

Сапъщ төлеуиіінің төлем козінен сальщ салынатын табыста- 
рына мыналар жатады:

жұмысксрдің табысы; жеке трғалардын салық агентінен тұ- 
сетін табыстары; жннақтаушы зсйнетакы қорларынан төленетін 
зейнетақылық төлемдер; дипидендтср, сыйақылар, ұтыстар тү- 
ріндегі табыс; стипендиялар; жинактаушы сақтандыру келісім- 
шарттары бойынша табыс.

Жеке табыс салығын есептеуді салық агенті төлем көзінен 
салық салынатын табыстар бойынша, салық салуға жататын та
бысты есебіне жазу кезінде жургізеді,ал табыс салығын ^стауды 
төлем козінен салық салынатын табысты телеу кунінен кешіктір- 
мей жүргізеді. Салық агенті салық төленген табыстар бойынша 
салықты аударуды твлем айынан кейінгі айдын 25-іне дейін озі 
орналасқан жері бойынша жузеге асырады. Салыктык кодексте 
корсетілген қызмет түрлері бойынша арнаулы сапық рсжімдерін 
қолданатын салық агентгерінің жеке табыс салығын толеудін тор- 
тібі мен мерзімдері белгшепген.

Салық толеушінің твлем козінен сальщ салынбайтын іпабыс- 
тарына мүлікгік табыс, дара кэсіпкердін табысы, адвокаттар мен 
жекеше нотариустардың табысы жэне баскадай табыстар жата-
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ды. Төлем көзінен салық салынбайтьга табыстар бойынша жеке 
табыс салығын ссептсуді салық төлеуші салық кезеңі үшін төлем 
кезінен салық салынбайтьш табыс сомасына белгіленген мөл- 
шерлсмені қолдану жолымен дсрбес жүргізеді.

Жеке табыс салығы бойынша мағлүмдаманы мына салык тө- 
леушілер - резидентгер табыс етеді: дара кэсіпкерлер;жексшс но- 
тариустар, адвокаттар;мұліктік табыс алған жеке тұлғалар;бас- 
қадай табыстар, сонын ішінде Қазақстан Республикасынын 
шегінен тыс жерлердсн табыстар алған жеке түлғалар; Қазакстан 
Республикасынын шегінен тысқары жерлердегі шетел башсгерін- 
дегі банктік шоттарда акшасы бар жеке түлғалар.

Қазакстан Республикасы Парламентінің депутатгары, судья- 
лар, сонымен бірге мағлұмдама беру жонінде міндетгеме жүкгел- 
ген адамдар салық салу объекті болып табылатын жэне Казакстан 
Республикасы аумашнда да, сондай-ақ одан тыс жерлерде де ор- 
ныққан табыстары мен мүлкі туралы мағлүмдама тапсырады.

2006 жылдыц ортасын дейін жеке табыс салығының молшер- 
лемесі баспалдақты үдеме бойынша жылдық есептік көрсеткіш- 
пен анықтапатын табыстын, молшеріне карай 5 пайыздан 20 пай- 
ызға дсйін белгіленген мөлшерлеме жұмыс істеді.2007 жылдын 1 
каңтарыман бастап салық төлеушінің табыстарына 10 пайыздык 
мөлшерлеме белгіленген.Қазакстан Республикасындағы көздер- 
ден жэне одан тыскары жерлергі көздерден алынған дивидендтер 
түріндегі табыстарға 5 пайыздык мөлшерлеме бойынша салык 
салынады.2006 жылдан Қазақстанда қодцанылып келе жаткая 
практика жеке табыс салығын үйлесімді салуға жеткізді.

«Қазақстан Республикасынын сайлау туралы» Қазақстан Рес
публикасынын Конституциялык заңына және «Сыбайлас жем- 
қорлықка қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасынын За- 
нында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке табыс салығы 
бойынша мағлүмдама түрғылыкггы жердегі салык органына есеп- 
ті салык кезеңінен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірілмеи 
табыс стіледі.

12.6. Ш етелдік заци жэне жеке түлгалардыц 
табыстарына салық салу

Табыс салыгын ( корпоративтік немесе жеке) салу ксзінде ре- 
зидентгің критерийі бойынша мемлекетгің салық юрисдикциясы- 
ның зор маңызы бар.
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Қазакстан Республикасының резидентгері* мен бейрезидент- 
тері** Қазақстан Республикасында Салыктык кодекстік қагида- 
ларына сэйкес Казакстан Республикасындагы коздерден алған 
табыстарынан, сондай-ак резиденггср одан тысқары жерлерде- 
гі квздерден алынған табыстарынан салықгар төлейді.Қазакстан 
Республикасында кәсіпкерлік кызметті тұрақты мекеме арқылы 
жүзеге асыратын бейрезвденттер мұңдай теракты мекеменің кыз- 
метіне байланысты Қазақстаннан тыскары жерлердсгі көздерден 
алынған табыстарынан да салықтар төлейді.Резидентгер мен 
бейрезиденттер салык заңнамасына сэйкес өзге салыктар мен 
бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдсрді осындай міндет- 
темелер туындаган кезде телейді.

Табыстардың мынадай тұрлері бейрсзидентгердің Қазакстан 
Республикасындагы кездерден алған табыстары деп танылады: 

Қазақстан Республикасы аумағында тауарларды өткізуден түс- 
кен табыстар, сондай-ақ сырткы сауда кызметін жүзеге асыру 
шецберілдс Қазақстан Республикасындағы,одан да тыскары жер- 
лердегі тауарларды өткізуден түскен табыстар;

Қазакстан Республикасы аумагында тауарларды өткізуцен, жұ- 
мыстарды орындаудан, қызметгер көрсетуден түскеп табыстар; 

мыналарға: 
резидентке;
егер алынатын кызметтер Қазақстан Республикасындагы 

тұрақты мекеменің қызметіне байланысты болса,осындай те
ракты мекемесі бар бейрезидентке Қазақстан Республикасы- 
нан тысқары жерлерде баскарушылық, каржылык, консульта- 
Шіялык,аудиторлык,завдык ж sue баска қызметтер көрсетуден 
түсстін табыстар;

* Қазақстан Республикасында тұракты болатын нсмесе Қазаксгак Республикасывда 
түрақгы болмайтын,бірақ өмірлік мүдделерінің орталыпл Қазакстан Республикасында 
орналасқан жеке тұпгалар Салыктык шдекстің максатында Қазакстан Республикасынын 
ривденггері деп танылады. Соиымсн бірге Қазакстан Реслуйллкасыіиа тұракти бола- 
тыи немес тұракты болмайтын немесс өмірлік мүдделерінің ортапығы Казахстан Респуб
ликасында ориыккын жеке тұлгалар да Қазақстан Республикасыныц резнденттері деп 
танылады. Жеке тұлга агымдагы салык кезеңінде аякгалатш ксз келген үздіксіэ он скі 
айлык кезенде күнтізбелік кеміндс бір жүз сексен үш күн Қазакстан Республикасында 
болса, ол агымдагы салык кезекі үшін Қазакстане Республикасында тұракты болатын же
ке түлга деп танылады. Жекстұлганың Қазакстанда болатын күнінін бірбелігібір толык 
күн ретінде есептеледі.

** Салыктык кодекстің максатында резндетг болып табылмайтын жекс жэке зани 
тұлгалар,кос салык салулы болғызбау туралы халыкаралык келісімшартшн кзгидалары- 
на сэйкес бейрезвденттер болып табылатын шетелдіктер лемесс азаматтыгы жок адамдар 
бсйрезндентгер деп танылады.
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Салықтық кодекске сәйке айқындалатын салық салуда- 
ғы женілдігі бар мемлекеттс тіркелген тұлғаның жұмьштарды 
орындаудың, қызметтср көрсетудін, тауарлар өткізудіи пакты 
орындалған (көрсетілген,еткізілген) жеріне қарамастан,оларды 
орындаудан, көрсетуден, өткізуден түсетін табыстары, сондай- 
ак көрсетілген түлганыц: резиднттен;егер алынатын жұмыстар, 
қызметтер, тауарлар сондай-ақ тұрақты мекеменің қызметіне 
байланысты болса, Қазакстан Республикасында тұрақты меке- 
месі бар бейрезиденттен алған,салық заңнамасында белгіленген 
өзге табыстары; 

мыналарды:
Қазакстан Республикасынын аумағындағы мүлікті; 
резидент шығарған бағалы қағаздарды, сондай-ак Қазақстан 

Республикасында орналаскан заңи түлға-резидентке, консор- 
циумға,катысу үлестерін;

егер заңи түлға-бейрезиденггің мүндай акциялары, қатысу 
үлестері немссе активтері қүнының 50 жэне одан да кеп пайызын 
Қазакстан Республикасындагы мүлік құрайтын болса, бейрезиде- 
нтгер шығарған акцияларды, сондай-ақ заци түлға-бсйрезидснтке 
қатысу үлестерін оларды өткізу нэтижесінде алынған кұн өсімі- 
нен түскен табыстар;

талап ету қүқығын берген салык төлеуші үшін -  Қазақетан 
Республикасында қызметін теракты мекеме аркылы жүзеге асы
ратын резидентке немесе бейрезидентке борышты талап ету құ- 
қыкгарын беруден түсетін табыстар;

талап ету кұкьігьш сатып алатын салық төлеуші үшін -  Кнзақ- 
стан Республикасында қызметін түрақты мекеме арқылы жүзе- 
ге асыратын резидентген немесс бейрезиденттен борышты талап 
ету қ^қықгарын алудан түсетін табыстар;

мұндай бейрезиденттің Қазакстан Республикасындагы 
қызметі барысында туындаган міндеттсмелерін,соның ішін- 
де жүмыстарды орындауға,қызметтер көрсетуге жасасқан ке- 
лісімшартгар (шарттар,келісімдер) бойынша жэне (немесе) 
тауарларды жеткізуге сыртқы сауда келісімшартгары бойынша 
міндепемелерін резидент пен бейрезидентгің орындамаға- 
ны немесе тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздык айыбы 
(айыппүлдар, осімгіүлдар);

зани тұлға-резиденттсн,сондай-ак Қазақстан Республикасын
да орналасқан пайлық инвестициялык қорлардан түсетін дивиде- 
ндтер иысанындағы табыстар;
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мыналардан: егер эмитент-резвденттерден Қазакстан Респуб
ликасында орналасқан тұрақгы мекемесі немесе мулкі бар бейре- 
зиденттің берешегі оньщ тұрақты мекемесі-не немесе мүлкіне ка- 
тысты болса осы бейрезндент-эмитенгтен алынатын,борыштық 
бағалы қағаздар бойынша сыйақылар нысанындағы табыстар, ал 
бейрезидентген алынатын борыштық багалы қағаздар бойынша 
сыйакыларды қоспағанда,сыйақылар нысанындағы табыстар;

егер роялти төлемі бойынша шығыстар осындай теракты ме- 
кеменің кызметіне байланысты болса Қазақстан Республикасын- 
да т.ү.рақты мекемесі бар резидентген немесе бейрезидентген 
алынатын,роялти түріндегі табыстар;

Қазақстан Республикасында орналасқан мүлікті жалға беру- 
ден түсетін жэне жыл-жымайтын мүліктен алынатын табыстар;

Қазақстан Республикасыннын аумағындагы кұбырларды, 
электр беру желілерін, оптикалык-талшыктык байланыс желілс- 
рін пайдаланудан түсетін табыстар;

кімге жане қалайша төлем жүргізілетіне карамастан, мәдениет 
және өнер жұмыскеріне: театр, кино эртісіне, радио, теледқдар 
жұмыскерлеріне.музыкантка, суретшіге, спортсменге, Қазақстан 
Респубіликасындағы кызметтен төленетін табыстар;

егер ұтысты төлеу осындай тұрақты мекеменін кызметіне бай
ланысты болса, Қазақстан Республикасында тұрақгы мекемесі 
бар резидент немесе бейрезидент төлейтін ұтыстар;

Қазақстан Республикасында тәуелсіз жеке (кәсіпкерлік) кыз
мет көрсетуден алынатын табыстар;

Қазақстан Республикасындағы, мүліктен түсетін табыстарды 
қоса алғанда, осындай мүлікгі тегін алу иысанындагы табыстар;

Қазақстан Республикасында туындайтын тэуекелдерді сақтан- 
дыру немесе кайта сакгандыру келісімшарттары бойынша төле- 
нетін сақгык сыйлыкақылары нысанындағы табыстар;

халықаралық тасымалдарда,сондай-ақ Қазакстан Республика- 
сынын ішіндсгі тасымалдарда колік кызметін көрсеіуден түскен 
табыстар;

туынды каржылык кұралдар бойынша табыстар; 
жинақтаушы зсйнетақы қорлары-резидентгері жүзеге асы- 

ратын зейнетақы төлемдері;
Қазақстан Республикасындағы кэсіпксрлік қызмет нәтижесін- 

Де туындайтын баска табыстар.
Қызметін теракты мекеме қүрмай жүзсгс асыратын заіщ түлга

- бсйрезиденттің табыстары-на Салықтык кодексте корсетілген
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мөлшерлемелер бойынша, шегерімдер жүзеге асырылмай, төлем 
көзінен табыс салығы салынады. Төлем көзінен табыс салығын 
салык агенті табысты төлеуді жүзеге асырудың нысаны мен ор- 
нына карамастан заңи тұлга - бейрезидентке табысты төлеу ке- 
зінде ұстайды.Толем көзінен табыс салығын бюджетке есептеу, 
ұстау жэне аудару жөніндегі міңдет пен жауапкершілікгі бейрези
дентке табысты төлейтін жэне салық агенттері болып табылатын 
мынадай тұлғаларга:

1) дара кәсіпкерге;
2) егер филиал, екілдік кос салық салуды болғызбау туралы ха- 

лықаралык шартқа немесе Салыкгык кодекске сәйкес тздэақгы ме- 
кеме күрмаған жағдайда, Қазақтан Республикасында қызметін фи
лиал, екілдік аркылы жүзеге асыратын заңи тұлға - бейрезидентке;

3) заңи тұлгаға,соның ішінде Қазакстан Республикасында кыз- 
метін түрақты мекеме аркылы жүзеге асыратын бейрезидентке 
жүкгеледі. Бүл ретте заци түлға-бейрезидент кейіннен тұракты 
мекеме кұруға алып келген Қазақстан Республикасындағы кыз- 
метін жүзеге асыру басталған күннен бастап салық агенті болып 
танылады;

4) депозитарлық колхаттардың базалык активінің резидент - 
эмитентіне жүктеледі.

Қолма-қол жэне (немесе) колма-қолсыз акшаны, бағалы кагаз- 
дарды, қатысу үлесін, тауарларды, мүлікгі беру, жұмыстарды орын- 
дау, кызметгер көрсету, Қазақстан Республикасындағы кочдерден 
табыстарды толеу бойынша бейрезидентгің алдындағы берешекгі 
өтеу есебінен жүргізілетін борышты талап етуді есептен шығару 
немесе есебіне жаткызу табысты төлеу деп түсініледі.

Төлем козінен салык алуға мыналар жатпайды:
сыртқы сауда кызметі шеңберінде Қазакстан Республикасы- 

ның аумағыиа тауарлар жеткізуге байланысты төлемдер;
резидент-банктердің корреспондентгік шотгарын ашу жэне 

жүргізу олар бойынша есеп айырысулар, сондай-ақ халыкаралык 
төлем картішкелері арқылы есеп айырысуларды жүргізу бойын
ша кызметтер көрсетуден түскен табыстар;

бір мезгілде мына шартгар:
акцияларға немесе катысу үлесітсріне үш жылдан астам иелену;
дивидендтер тшейтін заңи тұлганың немесе консорциумнын 

жарғылық (акционерлік) капиталы немесе акциялары (қатысу 
үлестері) құныньщ 50 жэне одан да көп пайызының дивидентгер- 
ДІ телеУІ күнінде Қазақстан Республикасында жерқойнауын пай-
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даланушылар (пайдаланушы) болып табылмайтын тұлгалардың 
(тулғаның) мүлкін құрауы орындалган күнгі дивиденггер

ашык пайлық инвестидиялық корлардың пайлары бойынша 
оларды осы кордың басқарушы компаниясы қүнын төлеп сатып 
алған кездегі табыстар;

осьшдай дивидендтер мен сыйакыларды есебіне жазу күніне 
Қазақстан Республикасы аумағында жүмыс істейтін кор биржа- 
сының ресми тізімінде болатын бағалы қағаздар бойынша диви- 
дедтер мен сыйақьшар;

мемлекеттік эмиссиялык бағапы қағаздар, агентгік облига- 
циялар бойынша сыйакылар, мемлекетгік эмиссиялык бағалы ка- 
ғаздар мен агенггік облигацияларды өткізу кезінде қун өсімінсн 
түсетін табыстар;

акцияларды немесе катысу үлестерін сату кезінде күн өсімі- 
нен түсетін табыстар;

өткізу күні Қазақстан Республикасы аумағында жұмыс іс- 
тейтін қор биржасының ресми тізімдсрінде болатын бағалы ка- 
ғаздарды сату осы қор биржасында немесе шетелдік кор биржа- 
сында ашық сауда - саттық әдісімен өткізу кезінде күп өсімінен 
түсетін табыстар;

заңи тұлға - бейрезидснтгің шартты банктік салымдары бой
ынша сыйақылары;

біртүтас күбыр жүйесі аркылы Қазакстан Республикасынан 
тысқары жерлерге тасымалданатын шикі мұнай өткізу сапасы 
бойынша кұнды түзетуге байланысты төлемақылар;

сатып алушы - резидендтер борыштық багалы кағаздар бой
ынша оларды сатып алу кезінде телеген жинакталган (есебіне 
жазылған) сыйакылар сомалары;

халықаралық қаржылык лизингтің келісімшарттары бойынша 
негізгі кұралдарды каржылык лизингке беруден түсетін табыстар;

Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде орындалган 
жұмыстардан, көрсетілген кызметтерден түсетін табыстар.

Заңи түлга-бейрезидентгіц өз табыстарын үшінші тулғалар- 
Дың жэне (немесе) басқа мемлекеттердегі әз белімшелерінін 
пайдасына ясүмсауына карамастан,осы бсйрезиденттің табыста
рына төлем көзінен салык сапынады.

Қызметін түрақты мекеме курмай жүзеге асыратын бейрези- 
децтгің Қазақстан Республикасындагы көздсрден алатын табыс- 
тары мынадай мөлшерлерлемелер бойынша телем козінен сапық 
салуға жатады:
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12.2 кестс. Бейрсзидеіптердіц табыстары бойынша толем 
көзінен салык салу молшерлемелсрі

Бейрезиденттің Қазақстан Республикасындағы 
көздерден алатын табыстары

15 пайыз

Жеңілдікті салық салынатын мемлекетте алына- 
тын табыс

20 пайьи

Тэукелдерді сақгандыру келісімшартгары бойын
ша сактык сыйакылары

15 пайыз

Тәукелдерді кайта сақтандыру келісімшарттары 
бойынша сақтык сыйақылары

5 пайыз

Халықаралық тасымалдарда көлік қызметтерін 
көрсетуден түсетін табыстар

5 пайыз

Қүн өсімінен түсетін табыстар, дивидендтер, сын- 
ақылар, роялти

15 пайыз

Заңи түлға-бейрезиденттің табыстарынан ұсталатын төлем кө- 
зінен табыс салығын салық агенті бюджетке:

1) есебіне жазылған және төленген табыс сомасы бойынша -  
табыс толеу күніндегі валюта айырбастаудың рыноктық бағамы 
бойынша оны төлеу жүргізілген ай аяқгалғаннан кейінгі күнтіз- 
белік жиырма бес күннен кешіктірмей;

2) есебінен жазылган, бірақ шегерімге жаткызылған кезде 
төленбеген табыс сомасы бойыиша -  бейрезиденттің шегеріМ' 
ге жатқызылған табыстары есептік салық кезеңінің отыз бірікші 
желтоқсандағы валюта айырбастаудың рынокшк бағамы бойын
ша корпоративтік табыс салығы бойынша мағлұмдаманы табыс 
ету ушін белгіленген мерзімнен кейінгі күктізбелік он күнвек 
кешіктірілмей ауцаруға тиіс;

3) алдын ала төленген төлем бойыиша -  табысты есептеу кұ- 
ніндегі валюта айырбастаудьщ рынокіьтк бағамы бойынша бей- 
резиденттщ табысы есебіне жазылған ай аяктаганнан кейін күн- 
тізбелік жиырма бес кұннен кешіктірмей аударуға тиіс,

Төлем көзінен табыс салығының сомасын заңи түлға-бейрс- 
зидендтің табыстарынан бюджетке аударуды салық агенті өзі ор- 
наласқан жері бойынша жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасында қызметін теракты мекеме аркылы 
жүзеге асыратын заңи тұлға - бейрезвденттердін табыстарына са
лык салудың өзіндік тәртібі бар.
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Қазакстан Республикасында түрақты мекеме аркылы қызметін 
жүзеге асыратын заңи тұлға-бейрсзидентгід салык салынатын та- 
бысын анықтау, корпоративтік табыс салыгын есптеу мен төлеу 
тэртібі резидентгерге колданылатынға ұқсас жұргізіледі.

Заңи тұлга-бейрезидентгің табыстарына тұракты мекеменің 
кызметіне байланысты табыстардьщ барлык түрлері жатады. 
Шегерімге жатқызылмайтын шығыстарды коспағанда, тұрақты 
мекеме аркылы Қазақстан Республикасындағы кызметтен түсе- 
тін табыстарды алумен тікелей байланысты шығыстар олардың 
Қазакстан Республикасында немесе одан тыскары жерлерде жүм- 
салғанына карамастан шегерімгс жатады.

Заңи тұлға-бейрезиденттердіц түракты мекемеге:
1) осы заңи тұлға-бейрезидендтіц меншігін немесе зияткерлік 

меншігін пайдаланғаны немесе пайдалану қүкығын бергені үшін 
толспетін роялти, қадамакылар, аяымдар жэне баска тепемдер;

2) заңи тріға - бсйрезидентгің өзінің тұракты мекемесіне көр- 
сеткен қызметгері үшін табыстар;

3) осы заңи тұлға-бейрезидеиттің взінің тұрақты мекемесіне 
берген қарыздары бойынша сыйакылар;

4) заңи тулға - резиденттін Қазақстан Рсспубликасындагы те
ракты мекеме аркылы қызметінен табыстар алуымен байланысты 
емес шығыстар;

5) кужатпен расталмаған шығыстар;
6) заіщ х^лға-резиденттің Қазакстан Республикасының аума- 

ғынан ты с кары жерлерде жүмсалған баскару жэне жалпыәкімші- 
лік шыгыстары рстінде табыс етілген соманы теракты мекемеден 
шегерімге жатқызуға к¥кы жоқ.

Заңи тріға-бейрезвдентгін түракгы мекеме аркылы Қазакстан 
Республикасывдаш қызмегінен түсетін таза табысына* 15 пайыз- 
Дық мөлшерлеме бойынша корпорагивтік табыс салығы салынады.

Заңи тұлга - бейрезидент түрақгы мекеме арқылы қызметі- 
неи тусетін таза табысына корпоративтік табыс салыгын толеуді 
корпоративтік табыс салығы бойынша мағлұмдаманы табыс ету 
үшін белгіленген мерзімнен кейінгі күнтізбелік он күн ішінде 
жүргізуге міндетгі.

* Есептелген корпоративгік табыс салыгъшын сомасы алып тасталған табыстар мен 
іыьгғьгстар сомасына,сондай*ақ ауыстырылатын залалдар сомасына азайтылган сальгк са- 
голнатьш табыс таза табыс дел таньідадьг. Таза табмска корлоративтш табыс салыгыныл 
есептелген салық сомасы кордорэтнэтік табис сашпд бойшшіа м&гіс̂ мд&мада корсеті- 
леді.
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Жеке тулга-бсіфезидсііттердіц табыстарына салык салу тар- 
тібі бойынша осы тулғанын салык заннамасында айкындалган 
табыстарына төлем козінен табыс салығының молшерлемелері 
бойынша толем козінен табыс салыгы салыкгык шегерімдер жү- 
зеге асырылмай салынады.

Толем көзінен табыс салыгьш салык агснті табысты телеудің 
нысаны мен орнына карамастан жеке тұлға-бейрезидент табыс
ты толеу кезінде ұстайды жэне салык сомасын бюджетке аудару- 
ды ол өзінің орналасқан жсрі бойынша жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасында кызметін туракш мекеме аркылы 
жүзегс асыратын заңи түлга-бейрезндент зани тұлга-бейрезиде- 
нттщ табыстарынан толем көзінен табыс салығының сомаларын 

юджетке аударуды теракты мекемс орналаскан жер бойынша 
жүргізеді.

Шетелдік заңи жэне жеке тулғаларга салык салуға катысгы 
ньшады>аЛЫ1̂  кел' с*мшаРттаР бойынша арнаулы кағидалар колда-

т ^ а3аҚСТаН ^сспУбликасы тараптардын бірі болып табылатын,
т-1г.^і!ЛЫК салУды болгызбау жэне табыска немесе мұлікке (капи-
пяп чі <' ал^І15 салУДан жалтарынудын жолын кесу туралы халыка-
кан еЛ1С1МшаР7тыН кағпдалары осындай келісімшарт жасзс-
табып!ітЛеКеТТС̂ Д1Н б'РеУ”“« немссе екеуініц де резнденті болып 
таоылатын түлғал.арга қолданылады.
апкылмР^ 3аКСТаН РеспУбликасыңда кызметін тұракты мекеме 
лынатын Г Г  асыРатын зани тулга-бейрсзмдснттін салык са- 
касындағы анықгаУ кезінде онын Қазакстан Республи-
салынатын °Дан ТЫСКаРы жерлердегі осындай салық
и“ Г ж а 1 , ^ к ІСТЫ аі,у мақсатывда іс жүзінде шеккен баскару 
сімшарттьщ қағм-іп'" ШЫГЫстаРын шегеруге халыкаралык келі_- 
шыгыстапт.ты г- арЫме" жол берілген жағдайда, онда мунд® 
л ығыстардың сомасы мынадай әдістердщ бірі бойынша аныкга-

эдісі бойынша;
Вүл репе зани ^ гері* ^ тікслей (тура) жаткызу эдісі бойынша. 

қужаты болған к е з^ р ?  иРсзидснтте резидентгігін растайтын 
беріледі. өРсеплгең шығыстарды шегерілімге жол

ғыстарын^егерімге ж ! ^ НТ басқаРУ Жэне жалпы экімшілік шы- 
таңдауы бойынша қолда^ ы ДЫҢ аталған ЭДІстерінің бірін өзінін
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Халыкаралық келісімшарттар бойынша салық салуға карай 
мынадай тәртіптер белгіленеді:

1) халыкаралық кслісімшартты бейрезнденттіңҚазакстан Рес- 
публикасындағы көздерден алған табыстарына салық салудан 
толық немесе ішінара босатуға қатысты қолдану тартібі.

2) халықаралық келісімшартгы халыкаралык тасымалдарда 
теракты мекеме арқылы бейрезидентгік көлік кызметінен түскен 
табыстарына салық салудан босатуға қатысты колдану тэртібі;

3) хальщаралық келісімшартты бейрезидендтің тэдэакгы ме
кеме арқылы Қазақстан Республикасында кьізметінентүскен та
за табыска салык салудан ішінара босатуды қолдануға қатысты 
қолдану тэртібі;

4) халыкаралык шартты салық агентгері бсшып табылмайтын 
тұлғалардаи жеке тұлға - бейрезиденттің алған табыстарына са
лык салудан босатуға катысты колдаку тэртібі;

5)бейрезидендтік табыстарынан табыс салығын бюджетке не
месе шартты банктік салымға аудару тэртібі;

6) бюджеттен немесе шартты банктік салымнан табыс сады- 
ғын қайтару тортібі;

7) табыс салығынан шартгы банкгік салымнан бюджетке ауда
ру тэртібі:

Салық төлеуші резидент Қазакстаннан тысқары жерлердегі 
көздерден алған табыстарын салық мағлұмдамасында бейнелеп 
көрсетуі гиіс.

Резидендтің сырткы экономикалык кызметтен түсстін табыс- 
тарына салық салудың біркатар ерекшелікгері бар.

Қазақстан Республикасынан тыскары жерлердегі көздерінен 
алынған табыстары деп төленген жеріне карамастан Казакстан 
Республикасындағы көздерден алынған табыстар болып табыл
майтын табыстардың барлык турлері танылады.

Салық төлеуші-резидент табыс соның ішінде Қазақстан 
Республикасынан тыскары жерлердегі көздерден табыс алу- 
мен байланысты шығыстарды белгіленген тэртіппсн шеге- 
рімдерге жатқызады.Резидент - салық толеуші өзінін шет 
мемлекетте орналасқан теракты мекемесіне Қазакстан Рес
публикасында да,одан тыскары жерлерде де шеккен, терак
ты мекеме аркылы Қазакстан Республикасынан тыскары 
жерлрдегі көздерден табыс алумен байланысты шыгыстарды 
осындай шет мемлекеттің заңнамасының ережелеріне сэйкес 
Шегерімге жатқызады.
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Шет мемлекетгіц салык зацнамасыныц кағидаларына сэйкес 
тұрақгы мекеме аркылы Қазақстан Республикасынан тыскары 
жердегі коздерден табыстар алуға байланысты Қазақстан Рес
публикасында да, оның тыскары жерінде де шеккен шыгыстарды 
шет мемлекетге орналасқан салык төлеуші - резидент өзінің те
ракты мекемесіне шегерілімге жатқызады.

Заңи тұлга-резиденттіц шет мемлекетгегі теракты мекемесінің 
салық салынатын табысын аныктау кезінде мүндай шет мем- 
лекепің салык зацнамасының немесе халыкаралык келісімшарт- 
тың кагидаларына сэйкес осындай салык салынатын табысты 
алу максатгарында Қазакстан Республикасында да, одан тыскары 
жерлерде де шеккен баскару жэне жалпыәкімшілік шыгыстарды 
шегсрім жасауға жол беріледі.

Табыстарға салынатын, Қазақстан Республикасынан тысқары 
жерлер де төленген салықтардьщ немесе салык төлеуші - рези- 
дентгін Қазақстан Республикасынан тыскары жерлердегі коз
дерден алған табыстарынан табыс салығының бірден түрінін со- 
малары Қазақстан Республикасында корпоративтік немесе жеке 
табыс салығын телеу кезінде салыктьщ төлегендігін растайтын 
күжат болған жағдайда есепке жаткызылады.

Егер резидентке салық салуда жепілдігі бар мемлекетге орна- 
ласкан жэне (немесе) тіркелген заңи тұлға - бейрезидентгін жар- 
ғылық капиталының 10 жэне одан да көп пайызы тікелей немесе 
жанама түрде тиесілі болса немесе ол осы зани і үлга - бейрезиде- 
нтгің дауыс беретін акцияларының 10 жэне одан да квп пайызына 
тікелей немесе жанама түрде ие болса, онда зани тұлға - бейре- 
зиденттщ осындай заіш түлга - бейрезиденттің жарғьшык капи- 
талына қатысу үлесіне негізделе отырып айкындалатын пайдасы- 
ның бір белігі резиденттің Қазақстан Республикасында салык 
салынатын табысына енгізіледі. Осы ереже қатысу үлесі тікелей 
немесе жанама түрде 10 жэне одан да кеп пайызды күрайтын, за
ни түлға күрмайтын кәсіпкерлік кызметті уйымдастырудын баска 
нысандарына резидентгің қатысуына да қолданылады.

Салық салуда жеңілдігі бар мемлекетге орналаскан жэне (не
месе) тіркелген пайдасының бір бөлігі Қазакстан Республикасы 
резидентінің салык салынатын табысына косылатын зани тұлға
- бейрезидент пайдасыньщ жалпы сомасы, бейрезиденпің кар- 
жылық есепттемесімен расталуға тиіс.

Резидент Қазақстан Республикасы халыкаралык келісімшарт 
жасасқан шет мемлекеттегі каздерден табыстар алған жағдайда,
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тиісті халықаральгқ келісімшартгың талаптарын орындаган кез
де резидент шет мемлекегге мұндай табыстарға салык салудан 
босатылу немесе темендетілген салык мөлшерлемесін колдану 
мақсатында керсетілген мемлекетге осындай халықаралык келі- 
сімшартгың ережелерін колдануға құкылы.

12.7. Жанама салыктар

Жанама салықтар -  мсмлекеттің фискапдық мүдделерін біл- 
діреді және жоғарыда атап еткеніміздей, бағаға немесс тарифке 
үстеме түрінде белгіленген салықгар, олар салык телеушілердің 
табыстарына немесе мүлкіне тікелей байланысты емес. Оларды 
саналы пайдалану баға белгілеу үдерісіне оңтайлы ыкпал жасауы 
жэне тұтыну кұрылымына эсер етуі мүмкін. Бұдан баска, салық 
төлеушілер үшін табыстарға тура салық салудың өсуінен горі 
олардың шығыстарына салық салудын өсуі жаксырақ. Сонымен 
бірге тұтыну салыктары болып табылатын акциздерді, сатудан 
алынатын салықты, қосылған қүн салығын пайдаланудың кебі- 
рек артықшылыш болады, өйткені, олардан жалтарыну киыны- 
рақ; олармен экономикалық бұзушылык аз байланысты; олар ең- 
бекке деген ынталандырмаларды аз қыскартады; гапшылықтын 
жоктыгы жағдайында, ауыстырушы тауарға да тапшылыкгын 
жоктығын қоса олар түтынушыға тандау кұкығьш сакгап калады; 
салықгардьщ жасырымдылығын камтамасыз етеді жэне т.с.с.

Жанама сальпсгардан түсетін түсімдер мемлекетпк бюджеттін 
кірістерінде (кедендік төлемдермен бірге) 27,4 % - ды (2008 ж.) 
Құрайды.

Алайда түтыну сапыгы өсуінің кемшіліктері де бар, бул кем- 
шіліктерге олардың инфляциялық жэне регрессивтік сипатын 
жатқызуға болады. Бірақ бұл салыктардын оң нэтижесі олардың 
теріс әсерін жауып кетеді. Егер баға есетін болса, сонымен бірге 
бюджет шығыстары да өсетін болса, онда бұл салыкгардан түсе- 
тін түсімдер бағаның өсуімен көбсйетін болады. Бұл элеуметпк 
бағдарламаларды іске асыруға қаражаттар алуға мүмкіндік бере- 
ДІ. Бюджет жүйесіне инфляцияға карсы автоматгық механизм кі- 
ріктірілетін болды.

Салык салу жүйесіне ортак зандылыкгың болатынын есте ұс- 
тау қажет: экономиканың дағдарысы жағдайында, тұралаушы- 
лықга — өндірістегі, саудадағы жэне экономиканын баска секгор- 
ларындағы тоқырауда -  салық салуды тргынысқа обьективті кайта
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бағдарлау болады. Осы кезде мемлекеттің шыгыстары мүндай 
жағдайда кысқармайды, тіпті кейде халыктың жұмыспен қамты- 
луының төмендеуінің нэтижесінде оны элеуметгік колдауды ке- 
иейту, экономиканың күрылымын кайта кұруга, оның тіршілікп 
қамтамасыз ететін салаларын коддауға жүмсалатын шышстарды 
және басқа кезек күтіірмейтін шыгыстарды арттыру қажетгілігі- 
нен көбейеді. Сондыкган салык ауыртпалығын көп тұгынатын- 
дарға ауыстырудың қажсттігі пайда болады. Бөлгіштік үдерістеп 
белгілі бір теңестіруге жанама салыктардың озіндік әлеуметпк 
бағытгылығы осында керінеді. Әлемдік тәжірибе мувдай практи- 
каны қолдап отырады.

Жанама салықтардыц ішіндегі ен маңыздысы 1992 жылы ен- 
гізілген қосылғап кұн салығы (ҚҚС) болып табылады. Салық 
төлсуші мемлекстке оны төлеу нәтижесінде шеккен шығысыныд 
орнын бағаны көтеру жолымен толыктырады жэне салыкгы тө' 
леуді сатып алушыға аударады. Салық салу объеіггі материалдык 
шығьшдарсыз ендірілген енім (амортизациясы бар таза өнім) бо
лып саналатын қосылган құн болып табылады: қосылған өнімге 
кешенді шығыстар, мысалы, жарнамаға жүмсалатын жэне баска 
бірқатар шығындар кіріктірілуі мүмкін.

Демек, бүл салықшң ерекшслігі -  оның салык салынатын 
обьекті сатудан (өткізуден) түскен бүкіл түсім-ақша емес, тек са
лык салынатын айналым мен салық салынатын импортты камти- 
тын косылған кұи болып табылатындығында. ҚҚС дүние жүзінін 
40-тан астам елдерінде, соның ішінде Еуропа экономикалык одз- 
ғының 17 елінде пайдаланылады. Бул салыктың артыкшылығы 
мынада: біріншіден, ол жаңа кү.н жасалынған орын бойынша са
лык телеушілердін үлкен тобынан алынады; екіншіден, төлеуші- 
лер үшін де есептеудің салыстырмалы қарапайымдылығымен 
ерекшеленеді және үшіншіден, багадардын өзгеруіне, толсушінін 
каржылық ахуалына, инфляция денгейіне қарамастан мемлекет 
бюджетінің кірістерін қалыптастырудың сенімді жэне түрактЫ 
базасын камтамасыз етеді. ҚҚС қазіргі кезде Қазақстан Респуб- 
ликасының бюджет кірістерінің аса маңызды коздерінін бірі бо
лып саналады. 2008 жылы мемлекеттік бюджет кірістерінін жал- 
пы сомасында бүл төлемнін үлес салмағы 15,9 % -ды,ал жалпы 
салықтық тусімдерде 22,7% -ды кдеады.

«Қосылган қүн» материалдық шығындарсыз онім (амортиза- 
циялық ауцарымдары бар таза өнім) болып табылады; косылған 
өнімге кешенді шығыстар,мысалы,жарнама шығындары жэне
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бірқатар басқа шығындар (ссуда (несие) капиталы үшін пайыз- 
дар,рента,кейбір салыктар) кіріктірілуі мүмкін.Салық төлеуші 
мемлекетке оны телеу нәтижесінде шеккен залалдардын орнын 
бағаларды көтеру жолымен толтырады жэне салықгы төлеуді са
тып алушыға ауыстырады.

Қазақстан Республикасында ҚҚС бойынша тіркеу есебіне тұр- 
ған мына тұлгалар:

дара кэсіпкерлер; мемлекепік мекемелерді коспағанда, зани 
тұлға-рсзидснттср; кызметін Қазақстан Республикасында фи
лиал,өкілдік арқылы жүзеге асыратын бейрезиденттер;сенімгер- 
лікпен басқару кұрылтайшыларымси не сенімгерлікпен басқару 
туындайтын өзге жагдайларда пайда алушылармен сенімгерлік- 
пен басқару келісімшарггары бойынша тауарларды, жріыстарды, 
кызметтерді өткізу бойынша айналымды жүзеге асыратын сенім- 
герлікпен баскарушылар;Қазақстан Республикасынын кеден заң- 
намасына сәйкес Қазақстан Республикасы аумағына тауарларды 
импорттайтын түлгалар ҚҚС-ты төлеуиіілер болып табылады 

Салык заңнамасына сәйкес сальщ салынатын айналым жэне 
сальщ салынатын импорт ҚҚС салынатын обьектілер болып та
былады .Қазақстан Республикасында тауарларды,жұмыстарды, 
кызметтерді өткізу бойынша,Қазақстан Республикасында ҚҚС- 
ты телеуші болып табылмайтын жэне қызметін филиал,өкілдік 
арқылы жүзеге асырмайтын бейрезидентген жұмыстарды.қыз- 
метгерді сатып алу бойынша ҚҚС-ты төлеуші жасайтын айна
лым сальщ салынатын айналым болып табылады, оған Салықтық 
кодекске сэйкес қосылған кун салығынан босатылған жэне өткізу 
орны Қазақстан Республикасынан тысқары жерлердегі айналым 
косылмайды. Салык салынатын айналым мөлшері, оган косыл- 
ған құп салығын коспай, мэміле жасаган тараптар қолданатын 
бағалар мен тарифтерді негізге ала отырып, откізілетін тауарлар 
(жұмыстар, кызметгер корсету) купы негізінде анықгалады. Өт- 
кізілген тауарлардың (жұмыстардың, кызметгердің) кұны кзндай 
бір өзгеріске түскен жағдайда, салык салынатын айналым мөлше- 
Рі тиісті түрде түзетіпеді. ",

Қазақстан Республикасы кеден заңнамасына сэйкес мағлұм- 
дамалануға жататын, Қазақстан аумағына экелінетін немесе 
экелінгсн тауарлар қосылған күн салығынан босатылгандарын 
коспағанда, салъщ салынатын импорт болып табылады. Сапық 
салынатын импорт мөлшеріне кеден заңнамасына сэйкес ай- 
қындалатын импортталатын тауардын кедендік кұны, сондай-ақ
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импортқа косылған қүн салығын қоспағанда, Қазақстан Респуб- 
ликасына тауарлар импорты кезіндегі салық жәнс бюджетке төле- 
нетіи басқа міндетті төлемдер сомалары кіреді.

Бюджет жарнасына жатқызылуға тиіс салық сомасын анықгау 
кезінде,тауарларды,жүмыстарды.кызметтерді алушының негізгі 
күралдары,материалдык емес жэне биологиялық активтерді,жыл- 
жымайтьш мүлікке инвестицияларды коса алғанда,алынған 
тауарлар,жұмыстар жэне кызметтер салык салынатын айналым 
мақсатында пайдаланьшса немесе пайдаланылатын болса,сон- 
дай-ақ салық заңнамасындағы шартгар орындалса ҚҚС-тыц со
масын есепке жатқызуға кұқығы бар.

ҚҚС бойынша есепке жатқызу салык кезеңі ішінде тауарлар
ды (жұмыстарды,қызметгерді) өткізу бойынша айналымның бел- 
гілері бар ең төмен деңгейіне жеткенде жүзеге асырылады.

Қосылған кұн салыгы -  коп дүркінді, тауарды өндіру мен өт- 
кізудің әрбір сатысында өндіріп алынатын салық, ол өзіне тауар 
қозғалысының әткен стадияларындағы барлық алынымдарды ко- 
сып алады, бірақ мемлекетке тек осы тауардың өндірушісі тауар
ды өндіру мен еткізу стадиясында алынған қосылған қүн салығы 
түседі. Сонымен бірге салықгы өндіріп алу механизмі баға К¥- 
рамында салыкгың тізбекгік жэне түракхы жинақгалуы есебінен 
бағалардың өсуі нэтиже бермейді: баға бір дүркінді салык салу 
кезіидегідей еседі. Бүл ретге кәсіпкерлердің салық жүйесі алдын- 
дағы тендігі пайда болады, түпкілікті тулъшушыға баға қысымы 
азаяды.

Салык салынбайтын айналымды қоспағанда, Қазакстан Рес
публикасында тауарларды, жүмыстарды, кызметгсрді откізу 
бойынша; Қазақстан Республикасында КҚС төлеуші болып та- 
бьшмайтын жэне қызметін филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыр- 
майтын бейрезидентген жүмыстарды, қызметгерді салып алу 
бойынша ҚҚС төлеуші жасайтын айналым сальщ салынатын 
айналым болып табылады.

Қосылган қүн салығы Салыктық кодекске сэйкес есепке жэт- 
кызылған (оның ішінде негізгі күралдар, материалдык емес жэ
не биологиялык акгивтер.жылжымайтын мүлікке инвестициялар 
бойынша) тауарлар калдықгары тұлғаны косымша күн салығы 
бойынша тіркеу есебінен шығарған кезде Қазақстан Республика
сында тауарларды откізу бойынша айналым ретінде қарастыры- 
лады.Бұл кағида заңи түлғаның қайта .үйымдастырылуына бай- 
лынысты қосылу нэтижесінде барлык жаңадан қүрылған заңи
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тұлғалар немесе зани тулғаға косылған баска зани түлға (заңи 
тұлғалар ) қайта құрылғаннан кейін косылған күн салығын тө- 
леушілер болып табылатын шартгарды орнындаған жагдайда 
оны косылған құн салыгы бойынша тіркеу есебінен шығарған 
кезде қолданылмайды.

Тауарларды откізу бойытиа айналым:
1) тауарға меншік күкығыи беруді,соның ішінде тауарды са- 

туды, тауарды тиеп-жонелтуді, тауар экспортын, тауарды өтеусіз 
беруді, жүмыс берушінің жалдамалы жұмыскерге жалақы есебі- 
нең тауар беруін, мүлікгік кешен ретінде кэсіпорынды тұтастай 
сатуды;

2) тауарды беліп-бөліп төлеу шартымен тиеп - жөнелтуді;
3) мүліісгі қаржылық лизингке беруді;
4) комиссиялық келісімшарттар бойынша тауарды тисп - жө- 

нелтуді;
5) кепілге берілген мүлікті (тауарды) борыштың төленбеуі 

жағдайында беруін;
6) бұрын экспорт режімінде шығарылған тауарды кері импорт 

режімінде қайтаруды білдіреді.
Бюджетке төленуге жататын салык сомасын есептеу кезінде 

тауарларды (жүмыстарды, кызметгерді) алушыныц негізгі кұрал- 
дарды, материалдык емес активтерді, жүмыстарды жэне кызмет- 
терді қоса, егер олар салык салынатын айналым максаггарында 
пайдаланылса немесе пайдалаиылатын болса, алынған тауарлар 
ушін төлеуге жататын ҚҚС сомаларын есепке жаткшуға кұкығы 
бар.

Сондықтан еалық салынатын айналым бойынша бюджетке те- 
леуге жататын ҚҚС сомасы салык сомасы мен есепке жатқызыла- 
тын салык сомасы арасындагы айырма ретінде аныкталады.

ҚҚС бойынша есепке жаткызу үйлесімді немесе бөліністік 
эдіс бойынша жүргізіледі.

Жүмыстарды, қызметтерді откізу бойынша айналым кез 
келген жұмыстарды орындауды немесе кызмет көрсетуді, со- 
ның ішінде олардың өтеусіз орындалуын, сондай-ақ тауарды 
откізуден ерекшеленетін, сыйакы үшін кез келген кызметп 
білдіреді.

Үш кзсіпорындағы қайта ондіру енімінің тізбекпк козғалысы 
кезіндегі 12 пайыздық мөлшерлемедегі КҚС-тың іс-әрекег меха- 
низмінің сызбасын мына саидык мысалдан бакылап отыруға бо
лады (дифрлар жинақталған).
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Қосылған кұн салығы бойынша есепке жатқызу механизмі 
12.5 сызбада көрсетілген.

12.5.сызба. Есспке жатқызылған ҚҚС-ты оіідіріп алу

Мәтериалдарды 
сатып алудың, 
қызметтердің 

багасы

Мемлекеттік
бюджеттің

кірісі

Есепке
жатқызу

I

Жеткізуші
қүны

Қосылған күн

s i
■IЪ
'з  х  £ 
1*1  
І В 8Ф §

I
Өндіруші қүны

ш 
i f  
°« ю ® 
О £

Өткізу бағасы

12.3 кесте. ҚҚС-тыц іс-арскст мехашізмшіц сызбасы

Дайын-
даушы-

кәсіп-
орын

Тауар
ларды 

(қызмет- 
терді) 
сатып 
алу ку

ны

Қосыл-
ған
құн

Салық 
са-лы- 
катын 
айна

лым (2 
ф . + 3 )

Есептел- 
ген ҚҚС 
(4 ф . х
12%:100)

Тауар
ларды 

(қызмет- 
терді) сату 

қуны 
(4 ф  + 5

Ф.)

Бурын 
топен- 
ген ҚҚС 
есепке 

алынады

Бюджет
ке

ҚҚС*ты
толеу
(5г.-7
rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8
I л - 100 100 12 112 12
If '112 200 312 37 349 12 25
ш 349 150 499 60 559 37 23

Жиыны 450 60

Сауда кэсіпорны үшін тауар кұны 559 шартты елшемді к.ұ- 
райды; сауда үстемесі, мысапы, 20 пайыз кезіндс еркін бага 671 
шартты ақшалай өлшемді (559x1,20) кұрайды жоне сауда кзсі- 
порны 112 шартгы акшалай өлшемге тең (671 -559) осы үстемеден 
13 шартіы акшалай өлшем мөлшерінде (112x0,12) салық төлей-
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ді; сөйтіп, сауда кэсіпорны пайдасы 99 шартты ақшалай өлшемді 
(112-13) күрайды.

Қосылған кұн салығы бойынша жеңілдіктер белгіленген, 
олар ҚҚС-тың жумыс істеген мезгілі ішінде оқтын-оқтын өзге- 
ріп отырды:айналымдардың бірсыпыра түрлерін салык төлеуден 
босату,төмендетілген мөлшерлемені жэне нолдік мөлшерлсмелі 
колдану.

Қазакстан Рсспубликасының кеден заңнамасына сэйкес мағ- 
лұмдамалауға жататын Қазақстан Республикасының аумагына 
экелінетін немесе әкелінген тауарлар (салык заңнамасына сэй
кес КҚС-тан босатылғандарын қоспағанда) сальщ салынатын 
импорт болып табылады.Салык салынатын импорт мөлшеріне 
кеден заннамасына сэйкес айкыкдалатьш импорггалатын тауар- 
лардын кедендік қүиы, сондай -ақ импортка косылатын ҚҚС-ты 
қоепағанда, Қазақстан Республикасына тауарлар импорты кезін- 
де салык жэне бюджетке теленетін басқа міндетті төлемдсрдін 
сомалары кіріктіріледі.

ҚҚС бойынша есепке алуға қою салык кезеңі ішінде тауарлар
ды (жұмыстарды, кызметхерді) откізу бойынша айналым белгілі 
бір минимумға жеткенде (30 мың АЕҚ) жүзеге асырылады.

ҚҚС-ты толеуші тауарларды (жұмыстарды, қызмеггерді) әт- 
кізу бойынша айналымдарды жүзеге асыру кезінде көрсетілген 
тауарларды (жүмыстарды, кызметтерді) алушыға есеп-фактура 
ресімдсуі міндетті, онда салық салынатын айналымдар бойын
ша ҚҚС сомасы; салыктан босатылған айналымдар бойынша — 
«ҚҚС-сыз» белгісі көрсетіледі.

Мынадай тауарларды,жұмыстарды, кызметтерді өткізу бой
ынша айналымдар ҚҚС-тан босатылады:

пошталық төлемақыныц төлеудің мемлекетпк белгілерін; 
акциздік маркаларды (акцизделетін тауарларды таңбалауға ар- 

налған есепкеалу-бакылау маркаларын);
уәкілетті мемлекетгік органдар жүзеге асыратын, соларға бай

ланысты мемлекегтік баж алынатын қызметгсрді;
Қазақстан Республикасы заннамасына сэйкес мемлекетпк 

мүқтаждар үшін сатып алынған мүлікгі;
Қазакстан Республикасы заннамасына сэйкес мемлекетпк ме- 

кемелерге немесе мемлекетпк кэсіпорындарга отсусіз негізде 
берілетін негізгі құралдарды,жылжымайтын мүлікке салынатын 
инвестицияларды, материалдык емес жэне биологиялык актив- 
терді;

297

« 1  i n



жерлеу бюроларыньщ салт-жора кызметтер көрсетуін, зират- 
тар мен крематорийлердің қызметтер көрсетуін;

лотереялық билеттерді (оларды өткізу бойынша кызметтер 
көрсетуді қоспағанда);

тазартылған кымбат бағалы метаддарды -  өз өндірісі шикіза- 
тынан дайындалғак алтынды, платинаны;

«Қазақстан Республикасының кедендік аумағьщда тауарларды 
қайта өндеу» кедендік режімінде Кдзакстан Республикасы кедсн 
аумағына экелінген тауарларды қайта өндеу және (нсмесе) жөн- 
деу жөніндегі қызмеггерді;

тұрғын үй қорын басқару, ұстау жэне пайдалану жөніндегі 
қызметтерді;

Казакстан Республикасының турғын үй қатынастары туралы 
заңына сэйкес жалға берілетін ұй - жайларын жалға беру бойын
ша кызметгерді;

ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын; 
баскадай тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді өткізу бой

ынша айналымдар.
Қосылған кұн салыгынан босатылатын бірқатар айналымдар 

операциялардың белгілі бір олардыц сипатына сэйкестігінің та- 
лаптарын сақтауға байланысты болады, бұлар: жсрге жэне түр- 
ғын ғимараттарына байланысты айналымдар, каржылык кыз- 
метгер, қаржылық лизингке берілген мүлік, коммерциялык емес 
ұйымдар көрсететін кызметтер, мәдениет, ғылым жэне білім беру 
сферасындағы кызметтер, жұмыстар, медициналык жэне ветери- 
нариялық кызмет сферасындағы тауарлар мен қызмегтер. 

Мынадай тауарлар:
1) үлттык жәнс шетелдік валюта банкноттары мен монетала- 

ры(мэдени-тарихи күндылыгы бар банкноттар мен монеталардан 
басқа),сондай-ақ бағалы кағаздар;

2) Казақстан Республикасының кеден заңнамасьша сәйкес бе- 
кітілген тауарларды бажсыз әкелу нормалары бойынша жеке тұл- 
ғалар жүзеге асыратын тауарлар;

3) акцизделетін тауарларды коспағандаДазақстан Республи- 
касьшың Үкіметі айкындайтын тәртіппен гуманитарлык көмек 
ретінде экелінетін тауарлар;

4) акцизделетін тауарларды қоспағанда, мемлекет, мемлекет- 
тсрдің үкіметтері, халықаралық ұйымдар жслілері бойынша, тех- 
никалық жэрдем корсеіуді қоса алғанда, кайырымдылык комек 
мақсатында әкелінетін тауарлар;
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5) шетелдің дипломатиялық жэне оларга теңестірілген өкіл- 
дікгерінің ресми пайдалануы үшін,сондай-ақ осы өкілдіктердіи 
дипломатиялық және экімшілік-техникапык персоналына жата- 
тын адамдардың, олармен бірге тұратын отбасы мүшелерін ко
са алғанда, жеке пайдалануы үшін экелетнетін жэне Қазакстан 
Республикасы ратификациялаган халықаралық келісімшарттарға 
сэйкес салыктан босатылатын тауарлар;

6) салық төлеуден босатуды белгшейтін кеден режіадерінде 
Қазакстан Республикасынын кеден заннамасына сэйкес мағлум- 
дамалауға жататын тауарлар;

7) кез келген нысандағы дэрілік заттар, сонын ішінде субс- 
танция-дәрілер; протездік-ортопедиялык бұйымдарды, сурдо- 
тифлогехниканы жэне медициналык (вегеринариялык) техни- 
каны қоса алғанда, медициналык (ветеринариялық) максаггагы 
бұйымдар, кез келген нысандағы дәрілік загтарды ондіруге ар- 
налған материалдар, жабдықгар жэне жинактаушы материал- 
дар, соның ішінде субстандия-дэрілер, протездік-ортопедиялық 
бұйымдарды жэне медициналык (ветеринариялық) техниканы 
коса алганда. медициналык (вегеринариялык) мақсатгардагы 
Сүйымдар импорты қосылған күн салығынан босатылады.Бұл 
көрсетіпген тауарлардын тізбесін Қазакстан Республикасынын 
Үкіметі бекітеді;

8) пошта маркалары (коллекщіялык маркалардан баска);
9) Қазакстан Республикасынын ¥лттык банкі жэне оның 

ұйымдары жүзеге асыратын, акша белгілерін шығаруға арналған 
шикізат;

10) мемлекеттердін, мемлекетгердіи үкіметгері мен халықа- 
ралық ұйымдардың желісі бойынша берілген гранттар каражаіы 
есебінен жүзеге асырылатын тауарлар импорты қосылған щш са- 
лығынан босатылады.

Жоғарыда корсстлгел тауарлар импортын қосылган күн салы- 
ғынан босату тәртібін Қазаксган Республикасынын Үкіметі ай- 
Қындайды.

Салық салынатын айналым бойынша бюджетке жарна ретін- 
де қосылған кұн салыгынын сомасы салык салынатын айналым 
бойынша есептеп шыгарылган косылган кун салыгынын сомасы 
мен есепке жаткызылган салык сомасы арасындагы айырма ре- 
тінде есептеледі.

Жекелеген жағдайларда косьшган күн салығын толеудін тор- 
тібі белгіленген. Мысалы, ауыл шаруашылыгы шикізатын кайта
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өндеуді жүзеге асыратын .үйымдарға есептелген косылған кун са- 
лығына салык сомасы 70 пайызға азайтылады.

2001 жылы қосылған қүн еалығының мөлшерлемесі 20 пай- 
ыздан 16 пайызға, одан кейін 15 пайызға темендетілгені белгілі. 
Қазақстан Республикасы Президентінің Казақстан халкына жол- 
дауына сэйкес ҚҚС-тың мөлшерлемесі 2007 -2009 жылдары жыл 
сайын 1 пайызға азайтылды. Қазіргі кезде онын молшерлемесі 
12 пайызды құрайды жэне салык салынатын айналым мен салық 
салынатын импорттьщ молшеріне колданылады.

Экспортқа тауарлар өткізу бойынша айналымға нөлдік мөл- 
шерлеме бойынша косылған қүн салығы салынады. Кеден зан
намасына сэйкес жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасы- 
ның кеден аумағынан тауарлар әкету тауарлар экспорты болып 
табылады .Халыкаралык тасымалдау бойынша Қазакстан Рес
публикасы аумағынан экспортталатын жэне Қазақстан Респуб
ликасы аумағында импортталатын тауарларды,соның ішінде 
поштаны тасымалдауға, Қазақстан Республикасы аумағы бой
ынша транзиттік жүктерді тасымалдауға,халыкаралык қатынас- 
та жолаушылар мен багаж тасымалдауға нөлдік мөлшерлемесі- 
мен салық салынады.

Нөддік мөлшерлеме бойынша ҚҚС Қазакстан Республикасы 
аумағында жер қойнауын пайдалануға арналған контракт шепбе- 
рінде қызметш жүзеге асыратын, сол контрактгын талаптарына 
сэйкес импортталатын тауарлар ҚҚС-тан босатылатын салықте- 
леушілерге езі ендірген тауарларды өткізу бойынша айнаяым- 
ға алынады.Егер жерқойнауын пайдалануға арналған контрактка 
ҚҚС-тан босатылатын импортталатын тізбесі айкындалған бол
са,нөлдік мөлшерлеме бойынша осы тізбеде керсетілген таурпар- 
Ды өткізу бойынша айналымдарға салык салынады.

Салык салынатын импорттың мөлшеріне кеден заннамасына 
сэйкес белгіленетін импортталатын тауарлардын кедендік күны, 
сондай-ақ ҚҚС-ты қоспағанда Қазақстан Республикасына тауар
лар импорты кезінде салықгар жэне бюджетке толенетін басқа 
міндетп төлемдер сомалары кіріктіріледі.

Жеке тұлғалар оңайлатылған тэртіппен алып ететін тауарлар 
импорты кезінде ҚҚС-ты жиынтық кедендік төлем құрамыида 
төлей алады, оның мөлшері Қазақстан Республикасының кеден 
заннамасына сэйкес аныкталады.

Күнтізбелік тоқсан қосылған күн салығы бойынша салык ке- 
зеңі болып табылады.
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ҚҚС-ты төлейтін барлык төлеушілер үшін міндетті кұжат шот- 
фактура болып табылады.Тауарларды, жұмыстарды, қызметгерді 
өткізу бойынша айналымдарды жүзеге асырған кезде косылған 
кұн салығын төлеуші аталған тауарларды, жұмыстарды, кьізмет- 
терді алуыіыға шот-факгураньг ресімдеуі міндеггі.

Жанама салықтар арасындағы фискалдық маңызы жағынан 
екіншісі кедендік толемдер -  экслім, экегішм, сондай-ақ тран
зит тауарларынан, заттарынан жэне кызметтерінен өндіріліп алы- 
натын баждар мен алымдар болып табылады. Кедендік төлемдер 
жонінде 21.2 параграфта толық баяндалган.

Жанама салықтардың ушінші тобына Қазақстан Республика
сы аумағында өндірілетін жэне оның аумағында импортталатын 
тауарларға салынатын акциздер кіреді.Мемлекетгік бюджет кі- 
рістерінде олар 1,4 %-ды кұрайды.

Акциздер -  бағаға қосылатын жэне сатып алушы толейтіи 
тауарларға салынатын салык. Акциздерді озінің айрыкшалықты 
ерекшелікгеріне карай монополды түрде жоғары бағалары мен 
түрақты сұранымы болатын тауарларды өндірушілер төлейді. Ак
циздер қызметгерге де салынуы мүмкін, бұл ретге салык сомасы 
тарифке кіріктіріледі.

Акциздер эмбебаптық жене дара акциздер болып бөлінеді. 
Әмбебаптық акциздер тауарлар мен кызметтердің кұііына пай- 
ьізбен жалпы айналымнан өндіріледі; оларға сатудан алынатын, 
айналымдардан алынатын салықгарды жаткызуға болады. Дара 
акциздер айтарлыкгай коп болуы мүмкін. Мэселен, акциздер мы- 
на акцизделетін тауарларға салынады: спирттің барлық түрлері, 
алкоголь өнімі, құрамындағы этил спиртінің көлемі 0,5 пайыздан 
аспайтын сыра, темекі бүйымдары, бензин (авиациялык бензинді 
коспағанда), дизель отыны, жеңіл автомобильдер (арнайы мүге- 
дектерге арналган, колмен баскарылатын немесе колмен басқару 
адаптері бар автомобильдерден баска), шикі мүнай, газ конденса
ты. Акцизделетін тауарлардың тізбесі де олардын мөлшерлемесі 
сияқты езгеріп отыруы мумкін, мунын өзі ксйбір тауарларды тү- 
тынуды реттеудің кажетгігімен жэне мемлекетгщ ағымдағы фис- 
каддық саясатымен айкындалады.

Акциз молшерлемелері тауар кұнына пайызбен (адвалорлык) 
жэне (немесе) заттай нысандағы өлшем бірлігіне абсолютпк со- 
мада (түрлаулы) белгілснеді. Алкоголь оніміне акциз мөлшерле- 
мелері жоғарыдағыға сэйкес не онда су араластырылмаган (жуз 
пайыз;цык) таза спирттін болу көлеміне карай бекітіледі. Спиртпн
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барлық түрлеріне жэне шарап материапына акциз мөлшерлемеле- 
рі спирттіц жэне шарап материалының бұдан ары пайдаланылу 
максаттарына орай сараланады. Алкоголь онімдерін өндіру ушін 
откізілетін спиртке жэне шарап материалына акциз мөлшерлеме- 
сі алкоголь онімдерін өндіру үшін пайдаланбайтын тұлғаларға 
өткізілетін спиртке жэне шарап материалына белгіленетін база- 
лык молшерлемеден төмен белгіленуі мүмкін.

Қазақстанда өндірілетін.еткізілетін акцизделетін тауарларға 
ащ из салыгын салу обьекті акциз төлеушінің өзі шығарған жэ
не (немесе) өндірген жэне (немесе) ыдысқа кұйған акцизделетін 
тауарлармен жүзеге асыратын операциялары (акцизделетін тауар
ларды өткізуі, оларды алыс-берістік негізде ұстауга беруі, жаргы- 
лық капиталға жарнасы, заттай ақы төлеген кезде акцизделетін 
тауарларды пайдалануы жэне басқалары); бензинді (авиациялық 
бензинді коспағанда) жэне дизель отынын көтерме жэне болшек 
саудада еткізуі; конкурстық массаны, тәркіленген жэне (немесе) 
иесіз, мұрагерлік қүқыгы бойынша мемлекетке өткен жэне мем
лекет меншігіне өтеусіз берілген акцизделген тауарларды өткізуі; 
акцизделетін тауарлардың бүлінуі, жоғалуы акциз салынатын 
объект болып табылады.Акциздік маркалардың,есепке алу-бакы- 
лау маркаларының бүлінуі,жоғалуы акцизделетін тауарларды ет- 
кізу ретінде қарастырылады.

Мыналарға:
1) акцизделетін тауарлардың экспортына;
2) этил спирті мен алкоголь өнімін өндіру жэне онын айналы- 

мын бақылау жөніндегі уэкілетті мемлекеттік орган белгілейтін 
квоталар негізіндегі ондірушінің аталған өнімді өндіру к¥кыгына 
Қазақстан Республикасынын лицензиясы болган жагдайда емдік 
және фармацевтік препараттарды дайындау үшін; тиісті лицен
зиясы болган кезде мемлекеттік медицина мекемелеріне босаты- 
латын этил спиртіне;

3) жаңа үлгідегі есепке алу - бакылау немесе акциздік марка- 
лармен қайта таңбалауға жататын акцизделетін тауарларга (егер 
аталган тауарлар бойынша акциз бурык толенсе);

4) 0,1 литрден аспайтын тұтыну ыдысына құйылған жэне Қа- 
закстан Республикасы зацнамасына сэйкес дәрілік зат реіінде 
тіркелген медицнналық мақсаттагы (бальзамдардан басқа) қүра- 
мыіща спирт бар өнімге акциз салынбайды.

Акциздердің тұрлаулы молшерлемелері белгіленген акцизде- 
летін тауарларды Қазақстан Республикасынын кедеіі аумагына
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импортгау кезінде сальщ базасы импортталатын акцизделетін 
тауарлардың затгай нысандағы көлемі ретінде, ап адвалорлық 
акциз мөлшерлемелері осы тауарлардың кедендік кұны ретінде 
анықталады.

Акциз сомасын есептсу белгіленген акциз мелшерлемесін са
лык базасына колдану аркылы жүргізіледі.

Салық төлеушінің баска акцизделетін тауарларды өндіру үшін 
негізгі шикізат есебінде пайдаланған акцизделген тауарлар бой
ынша акциз сомасын салык заңнамасында белгіленген шегерім- 
дерге азайтуға кукығы бар.

12.8. Экспортқа рента салыгы

Экспортталатын шикі мүнай мен газ конденсатына салынатын 
рента салығын шартты түрде салыктык сипаты бар табиғат ресу
рстары үшін төленетін төлемдердің катарына жатқызуға болады.

Салық заңнамасында көрсетілген келісімшарттын шеңберін- 
де өндірілген шикі мұнай,газ конденсаты келемін экспорттайтын 
жер қоннауын пайдаланушыларды кослағанда, шикі мүнайды, 
газ конденсатын, көмірді экспортқа өткізетін жеке жэне заңи түл- 
ғалар экспортка рента салығын төлеушілер болып табылады.

Рента салығын салу объект! экспортка еткізілетін шикі мү- 
найдьщ, газ кондснсатынын,кемірдің көлемі болып табылады.

Экспортқа накты өткізілетін шикі м¥най,газ конденсаты бой
ынша шикі мүнаидыц.газ коіщенсатының көлемі жэне салык 
заңнамасында белгіленген тэртіппен есептелген әлемдік баға не- 
гізінде есептелген экпортгалатын шикі мүнайдың,газ конденса- 
тының құны экспортқа рента салығын есептеу үшін салык базасы 
болып табылады.

Экспортка іс жүзінде өткізілетін комірдін көлемін негізге ала 
отырып есептелген экспортталатын көмірдік күны көмір бонын- 
ша экспортка рента салыгын есептеу үшін салык базасы болып 
табылады.

Экспортка салынатын рента салығын төлеудіи акшалай ниса
ны Қазақстан Республикасы Үкіметінің шнкі мунай, газ конден
саты жоніндегі шешімі бойынша уэкілетті мемлекеттік орган мен 
салык төлеуші арасында жасаскан косымша келісіммсн бслгілен- 
гсн гартіппен натуралдык нысанға ауыстырылуы мумкін.

Рента салығының мөлшерлемелері бұл өнімнін элсмдік бага- 
сына қарай 0 %-дан (бір баррель үшін 20 АҚШ долларынан төмен
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баға кезінде) 32 %-ға дейін (бір баррель үшін 200 жэне одан жо- 
ғары бага кезінде) белгіленеді -  барлығы 19 сараланған мөлшер- 
лемелер.

Күнтізбелік токсан экспортка рента салығын төлеу бойынша 
сальщ кезеңі болып табылады.

Салық төлеуші бюджетке салықтың есептелген сомасын са
лык кезеңінен кейінгі екінші айдың 25-інен кешіктірмей телейді.

Экспортка рента салығы бойынша мағлұмдама төлеушінің 
орналасқан жері бойынша салық органына сапык кезеңінен ке- 
лесі екінші айдың 15-інен кешіктірілмей табыс етіледі.

12.9. Жер қойнауын пайдалаиушылардын 
арнаулы толемдсрі мен салықгары

Қазақстан Республикасынын салық жүйесінде табиғат ресу- 
рстарын, пайдалы қазындыларды, жер койнауын пайдалануға 
байланысты бірқатар толемдер бар, оларды шартты түрде са- 
лықтық сипаты бар табиғат ресурстары үшін толенетін толем- 
дер ретінде бір топқа біріктіруіге болады. Оларға үстеме пай- 
дага салынатын сальщ, ж ер қойнауын пайдалаиушыпардыц 
арнаулы төлемдері,пайдалы қазьтдыларды өндіру салыгы, су 
үшін төленетіп төлем, орманды пайдаланганы үшін төлем (ор- 
ман табысы) жэне баскалары жатады. Аталған төлемдер негі- 
зінен ренталық сипатта болады, өйткені олардың пайда болуы 
мен мөлшерлемелерінің шамасы шығарылатын жэне шаруашы
лык кызметте пайдаланатын материалды, шикізатты, минсрал- 
дық ресурстарды алу, тұтыну, олардын сапасы табиғат факгор- 
ларымен байланысты болады.

Қазақстан Республикасы заннамасында айкындалған тэр- 
тіппен жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған конт- 
ракттар шеңберінде жер койнауын пайдалану бойынша опе- 
рацияларды жүргізген кезде жер қойнауын пайдаланушылар 
Салыктық кодексте белгіленген барлық салықтарды және 
бюджетке төленетін басқа міндетті толемдерді, ал жер кой- 
науын пайдаланушылардың төлемдері мен салыктарын — ко
сымша, жер койнауын пайдалану бойынша операциялар жүр- 
гізген кезде төлейді.

Заци жэне жеке тріғалар, соның ішінде Қазакстан Респуб
ликасында жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды, 
сонымен бірге мемлекет меншігіндегі техногендік минералдык
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құрылымдарды кайта оцдеуді жүзеге асыратын шетелдік гулга- 
лар жер цойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 
сальщтарын төлеушічер болып табылады.

Жер қойнауьщ пайдаланушыларға белгіленген салың режімі 
жер койнауын пайдалануға Үкімет белгілеген тэртіппсн жаса- 
лынған контрактта айқындалады.

Жер қойнауын пайдаланушыларға салык салудың екі моделі 
белгіленген:

бірінші модель жер койнауын пайдаланушьшын өнімді бөлу 
бойынша Қазакстан Республикасыныц үлесін коспаганда Салык
тык кодексте көзделген сашқтар мгн басқа міндетті толемдер- 
дің барлық түрлеріп толсуін көздсйді;

екіниіі модель жер койнауын пайдаланушының әнімді болу 
бойынша Қазақстан Республикасының үлесін толеуін (беруін), 
сондай-ақ салык заңнамасында көэделген салыктар меа баска 
міндеггі толемдердіц барлық түрлерін толеуін кездейді, оларға 
шикі мұнай, газ конденсатына салынатын рента салығы, шикі щ -  
найға, газ кондеисатына салынатын акциз, үстеме пайда салыгы, 
жер салыгы, роялти, мүлік салыгы косылмайды.

Жер койнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 
салыктары:

1) жер койнауын пайдаланушылардыц арнаулы төлемдерін:
а) қол койылатын бонусты;
а) коммерциялык табу бонусын;
б) тарихи шыгындарды етеу бойынша төлемді;
2) пайдалы казындыларды ондіру салығын;
3) үстеме пайда салыгын кіріктіреді.
Бонустар жер койнауын пайдаланушының тіркелген төлемде- 

рі болып табьшады.
Жер қойнауын пайдалануға арнап жасалған контракггын түр- 

лері мен талаптарына қарай жер койнауын пайдаланушы үшін 
бонустардын мынадай түрлері белгіленуі мүмкін: қол койылатын 
бонус жэне коммерциялык табу бонусы.

Қол қойылатын бонус жер койнауын пайдаланушының конт
ракт аумағында жер койнауын пайдалану кұкыгьш сатып алу 
үшін біржолгы тіркелген толемі болып табылады.

Қол койылатын бонус толеушілсрі Қазақстап Республикасы 
заңнамасывда белгілеіігсн тэртіппен жер койнауын пайдалануга 
арналган контракттарды жасаскан жеке жоне заки тұлгалар бо
лып табылады. Қол қойылатын бонустын бастапкы молшері жер
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койнауын пайдалануға жасаскан эрбір контракт үшін белгілі бір 
мөлшерлерде жеке белгіленеді.

Жер койнауын пайдалану кұқі.ігын алуға конкурс өткізілген- 
ге дейінгі кол қойьшатын бонустың бастапқы мөлшері кұзыр- 
лы органның конкурстық комиссиясының шешімі бойынша цл- 
ғайтылуы мұмкін.

Қол қойылатын бонустың бастапкыдан төмен емес сомадагы 
түпкілікгі мөлшерін жер қойнауын пайдалану құқығын алуга өт- 
кізілген конкурстык нәтижелері бойынша конкурстық комиссия- 
ның шешімі немесе жер койнауын пайдаланушымен тура келіс- 
сөздер жүргізу нәтижелері бойынша құзырлы орган белгілейді 
жэне жер қойнауын пайдалануға арналған контракта» кіріктірі- 
леді.

Қол койылатын бонус бюджетке мынандай тэртіппен: белгі- 
ленген соманың елу пайызы -  салық төлеушіні Қазақстан Рес- 
публикасының жер қойнауы жэне жер қойнауын пайдалану тура
лы заңнамасында белгіленген тәртіппен конкурс жецімпазы деп 
жарияланған күннен бастап күнтізбелік отыз кұн ішівде.калған 
белгіленген елу пайызы -  жер қойнауын пайдалануга арналған 
контракт кушіне енген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен ке- 
шікгірілмей төленеді.

Квммерциячьщ табу бонусын контракт аумағында пайдалы 
казындыларды әрбір коммерциялық табу үшін, бастапқыда белгі- 
ленген алынатын қорларды арттыруға алып келстін кен орыңда- 
рына косымша барлау жүргізу барысындағы, сонын ішінде табу 
үшін жер қойнауын пайдаланушы төлейді.Коммерциялык табу 
бонусының сомасы салық салу обьекгінің, салык базасы мен 
мөлшерлемелерінің негізінде айқындалады. Коммерциялык та- 
бу бонусы салық базасының 0,1 пайыз мөлшерлемесі бойынша 
төЛенеді.

Тарихи шыгындарды өтеу бойынша төлем жер қойнауын 
пайдалаиуға контракт жасасқанга дейін тиісті контракт аумағын 
геологиялық зерггеу мен жайластыруға мемлекет шеккен жиын- 
тық шығындарды өтеу бойынша жер койнауын пайдаланушынын 
тіркелген толемі болып табылады.Бүл шығындардың сомасын 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тэртіп- 
пен осы мақсаттар үшін уэкілетті мемлекеттік орган есептейді 
жэне ол салық заңнамасының кағидапарына сэйкес бюджетке тө- 
ленеді;Тарихи шығындар сомасыньщ бір бөлігі (1,5%-дан 5% - ға 
дейінгі мөлшерде) мемлекетгің меншігіндегі геологнялық ақпа-
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ратгы сатып алу төлемдері түрівде, калган бөлігі тарихи шышн- 
дарды өтеу бойынша толем түрінде бюджетке твпеиуге жатады.

Пайдалы казындыларды оидіру салыгы -  Қазақстан Рес- 
публикасының аумағында өндірілетін минералдық шикізат, мү- 
най, жерасты сулары жэне емдік балшыктьщ эрбір түрі бойынша 
ақшалай нысанда* жеке толенетін салык.

Салыктың толеушілері жер койнауын пайдалануға арналып 
жасалған врбір жекелсген контракт шецберівде техногендік ми- 
нералдык иүрлымдардан алынған пайдалы казындыларды коса 
алғанда , мұнайды, минералдык шикізатш,жерасты суларын жэ- 
не емдік балшыкты өндіруді жүзеге асыратын жер койнауын пай- 
даланушылар болып табылады.

Жер койнауын пайдаланушы салык кезенінде өндірген шнкі 
мұнайдың,газ конденсаты мен табиғи газдын нақты колемі пай
далы казындыларды ендіруге салык салу обьекгі.ал бұл колсмніч 
кұны салык базасы болып табылады.Күн өндірілгон тауарлы ши- 
кі мұнайдың,газ конденсатының жэне табиғи газдың көлемі мен 
салық кезеңіне есептелген өнімнің бірлігі үшін элемдік бағаның 
көбейтіндісі ретінде айкындалады.

Өндірілген минералдык шикізатшң,мұнайдын жерасты сула
ры мен емдік балшыктың барлық түрлері бойынша пайдалы ка- 
зындылары өндіру салығы жүргізілегін өндіру түріне қарамастан 
салық заңнамасында белгіленген малшерлемелер бойынша және 
тәртіппен төленеді.

Пайдалы казындыларды өндіру салыгын есептеу үшін жер 
койнауын пайдалануы Салыкгык кодексте келтірілген шэкіл- 
ге сэйкес жер койнауын пайдалануға арналган эрбір жекелеген 
контракт бойынша агымдагы салық жылына арналған өддірудің 
жоспарланган көлеміне сэйкес келетін молшерлемені колданады.

Пайдалы казындыларды ендіру салыгынын кұрамына: мұнай- 
га арналган пайдалы казыналарды ендіру салығы.кең таралган 
пайдалы казындыларды коспаганда, минсралдық шикізатка пай
далы казындыларды өндіру сапыгы жэне кен таралган паіідалы 
казыналарга жсрасты суларга жэне смдік балшыктарга,пайдалы 
казындыларды өндіру салыгы кірікгірілсді.

* Жер койнауын пайдалануга арналган контраст бойынша кызмстті жузсгс асыру 6а- 
рысында пайдалы казындыларды ондіру салыгъш толсудің акшалай нысаны Кааакстам 
Республикасы Үкіметініи шсшімі бойынша уэкілстгі мемлексттік орпиі мсіі жер кой
науын паадалаяушы араси/сла жзсалагын косымша кслісімде бслгпснгси тортіппен иату- 
ралдых лысанмсн ауыстырыуы мумкін.
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Шикі мүлайга пайдалы казындыларды өнідіру салығының 
мөлшерпемелері газ кондесатын коса алғанда,тіркелген түлга- 
нымды жылдык өндіру көлеміне карай (10 мөлшерлеме,өндіру 
ауқымы 250 мьщ тоннаі а дейін жэне 10 млк.тоннадан жоғары) 7 
% - дан 20 % - ға дейінгі шэкіл бойынша белгіленеді.Қазақстан 
Республикасының ішкі рыногында шикі мұпай мен газ конденса- 
тын еткізген жагдайда белгіленген мөлшерлемслерге 0,5 төмен- 
детілген коэффицент қолданылады.

Табиғи газға пайдалы казындыларды өндіру салығының мөл- 
иіерлемесі 10% - ды қүрайды.Ішкі рынокта табиғи газды өткіз- 
ген кездс жылдыкондіру колемінс қарай: 1,0 млрд. текше метрге 
дейін коса алғанда -  0,5 %, 2,0 млрд. текше метрге дейін -  1,0%, 
2,0 млрд. текше метрден жоғары -  1,5% мөлшерлемелер бойын
ша төленеді.

Минералдық шикізатгың қүрамындағы пайдалы казындылар 
ібосалкы корларының нақты (физикалық) колемі (айналыстан 
шыққын босалқы қорлардың салык салынатын көлемі) минерал- 
дық шикі затқа (кара,тұсті жэне радиоактивті металдар кендері 
(рудалары);металдар;қүрамында металдар бар минералдык шикі- 
зат,сондай-ақ сирек ездесетін металдар,шашыраңқы металдар,ра- 
диоакгивті металдар,бейметалдар,кымбат бағалы тастар,жасанды 
тастар,техникалық тастар) салық салу объекті болып табылады.

Салык кезеңіндсгі орташа баржалық бағаны немесе алғашкы 
қайта әвдеуден (байытудан) өткен минералдық шикізатгы еткізу- 
ден безбенделген бағасын тнгізе ала отырып,салық кезендндс ми
нералдык шикізаттың құрамында пайдаланылатын айналыстан 
шьщкан қосалқы қорларының салық салынатын колемінін кұны 
пайдалы казындыларды өндіру салығын есептеу үшін салык ба- 
засы болып табылады.

Мөлшерлемелер ау қымы тым кең -  тас көмір мен жанғыш так- 
тастар үшін белгіленген нөл пайыздан уран үшін белгіленген 24 
пайызға дейін (ең жоғары).

Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңінде ендірген 
кең таралған пайдалы казындылардың,жерасты сулары мен емдік 
балшықгың нақгы көлемі сапык салу о&ъекті,оларды откізуден 
безбенделген багасын негізге ала отырып,осы көлем құны салык 
базасы болып табылады.Салықтъщ мөлшерлемелері 2,5% - Дак 
10,6%- ға дейінгі мәлшерлерде белгіленген.

Пайдалы казындыларды өндіру салыгы бойынша салык кезе- 
ні күнтізбелік тоқсан болып табылады.Салық төлеуші салыкгын
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есептелген сомасын бюджетке салык кезенінен кейінгі айдың 25- 
інен кешіктірмей төлеуге мівдетгі.Жер койнауын пайдаланушы 
пайдалы казындыларды өндіру салығы жөніндегі мағлұмдама- 
ны орналаскан жері бойынша салық органына салык кезеңінен 
кейінгі айдың 15-не кешіктірмей береді.

Ж ер цойнауын пайдаланушылардыц үстеме пайда салыгы -  
салыстырмалы жаксы табиги жағдайлардағы қызметінен алын
ган немесе рыноктың салыстырмалы жагдайындагы шыгарылган 
өнімді сатудан алынган косымша пайда үшін төленетін төлсм,яг- 
ни белгіленген нормативтен тыс алынган табыс үшін төлем.

Өнімді болу туралы келісімдер (контракттар) кең таралган 
пайдалы казындыларды, жерасты суларын жэне смдік балшык- 
тарды өндіруге арналган контракттар, сондай-ак барлауға жэне 
өндіруге байланысты емес жерасты күрылыстарын салуга жэне 
пайдалануга арналган, контракттар бойынша қызмеггі жүзеге 
асыратындарды қоспаганда, бұл контактор пайдалы казынды- 
лардың баска түрлерін өндіруді көздемеген жагдайда, жер кой
науын пайдаланушылар үстеме пайдага салық төлеугиілер болып 
табылады.

Жер койнауын пайдаланушыныц Салыктык кодексте кэздел- 
ген түзетулерді ескере отырып, жылдык жиынтык табысынын 
шегірімдерге қатьшасы 1,25- тен жогары болган салык кезеңін- 
дегі жер қойнауын пайдалануга арналган эрбір жеке контракт 
бойынша таза табысынын бір болігі үстеме пайда салыгын салу 
объекті болып табылады.

Контракттік кызмет бойынша жер койнауын пайдаланушы 
жылдык жиынтык табысты Кодексте белгіленген тәртіппен жер 
Койнауын пайдалануга арналган эрбір жеке контракт бойынша 
айқындайды.Жер койнауын пайдапанушының салык кезенінде 
жер койнауын пайдаланушыга арналган эрбір жеке контракт бой
ынша таза табысынын салык заннамасына сэйкес айкындалган 
шегерімдер еомасынын 25 пайызынан асатын бөлігі салық база
сы болып табылады.

Таза табыс салык салынатын табыс пен корпоративтік табыс 
салығы арасындағы айырма ретінде айкындалады.

Үстеме пайда салыгының молшерлемелері өзгермслі шэкіл 
бойынша 0% - дан 60 % - га деін белгілснген (1,25 - тен кем неме
се согантеңнен 1,7 -денжогарыгадейін,барлыгы 7 мөлшсрлсме.

Үстеме пайда салыгы салық кезецінен кейінгі жыддың 15 
сәуірінен кешіктірілмей төленеді.
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Өнш ді белу бойынша Қазақстан Респубпикасыныц улесі 
тараіттардыц келісімімен анықгалады, бұл келісімге сэйкес жер 
қойнауьш пайдаланушыға ақылы негізде белгілі бір мерзімде жер 
койнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге контракт 
аумағында кұқық берілді. Өнімді болу бойынша Қазақстан Рес- 
публикасының үлесін толеушілер өнімді болу туралы контракт- 
тар* жасасқан жер койнауын пайдаланушылар болып табылады. 
Өнімді бөлу бойынша үлес ацилалай немесе натурапдыц нысан- 
дарда төленуі мүмкін. Өнімді белу бойынша үлес корпорациялық 
табыс салығын есептеу үшін жылдық жиынтық табысты аныкта- 
ған кезде шегеріледі. Өнімді белу бойынша Қазакстан Республи
касы үлесінің маглұмдамасы жер қойнауын пайдаланушы тіркел- 
ген жері бойынша салық органына салық кезеңінен кейінгі айдың 
20-сынан кешіктірмей табыс етіледі.

Өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасынын үлесі Қа- 
закстан Республикасы мен жер койнауын пайдаланушы арасында 
болуге жататын пайда түсіретін онімнің жиынтык қүны ретінде 
анықталады (жер койнауын пайдаланушынын пайда түсіретін 
онімдсгі үлесі шегеріледі). Пайда түсіретін өнімдегі жер кой
науын пайдаланушының үлесі тәмендегі үш триггерлерге сэйкес 
келетін пайыздық мэнінің ең азы ретінде анықталады:

1) R-фактор (табыстылъщ көрсеткіші) -  жер қойнауын пай- 
даланушының жоба бойынша кордаланған табыстарының корда- 
ланған шығыстарға қатынасы;

2) мердігер рентабелдіпігінің ішкі пормасы (РІН) -  накты таза 
дисконтталынған табыс өзінің нөлдік мэніне жететін дисконтгау 
мөлшерлемесі;

3) P-фактор (бага коэффициента) — есеп кезеңіндегі жер кой
науын пайдаланушы табысының өндіру көлеміне қатынасы.

ӨнімдІ белу туралы контракт бойынша қызметін жүзеге асы- 
ратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша тәлемІн өнімдІ 
бөлу туралы контракт жасасқан жер койнауын пайдаланушылар 
төлейді.

Өнімді бәлу туралы контракт бойынша кызметін жүзеге асы- 
ратын жер қойнауын пайдаланушыныц қосымша төлемін есеп- 
теудің тәртібі салық заңнамасыида белгіленген.

* Өнімді болу туралы контракт соған соиксс Қазакстаи Республикасы белгілі бір 
мерзімге жер койнауын пайдаланушілға арқылы негізде контракттык аумакга мумйльік 
операцияларды коса жер койнауын пайдалану бойынша операциялар жүргізу жэне онын 
билады” °СЫГаН баЙланысты жұмистар жүргізу күкыгьш беретін кеяісімшарт болып та-
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Өнімді бөлу туралы контракт бойынша қызметін жузеге асы
ратын жер қойнауын пайдаланушының косымша төлем бойынша 
кунтйбелік жыл салык кезеңі болып табылады.

Өнімді белу туралы контракт бойынша кызметін жузеге асы
ратын жер койнауын пайдаланушыныц косымша төлемі мағлұм- 
даманы тапсыру мерзімі болғаннан кейін 15 күннен кешіктіріл- 
мей төленеді.

12.10. Әлеумсттік салі.гк

Әлеуметгік салық 1999 жылдан бұған дейіи қолданылып кел
ген әлеуметтік корларга: зсйнетақы, мемлекеттік әлеуметтік сак- 
тандыру, міндетті медициналык сақтандыру, халықты жүмыспсн 
камту қорларына аударылатын сақтык жарнапары аударымдары- 
ныц орнына енгізілген. Аударымдардың жиынтык мөлшерлемесі 
еңбекке акы тәлеу корының 28% молшерівде белгіленді, ап толе- 
нетін жарналардың сомасы екдіріс шығы ндарына жаткызыдды.

Әлеуметгік салықтан түсетін түсімдер мемлекетгік бгоджстге 
7,3 % (2007) алады. Салық жұмыс ісгегсн жылдары оиын мвл- 
шерлемелері озгеріп отырды, әр тұрлі салык толеушілср үшін 
26%-дан 6,5%-ға дейін сараланды, онан кейін оныц мелшерле- 
месі 21%-ға дейін томендетілді; 2008 жылдан бастап салык салу 
объектінің мөлшеріне карай 13% - дан 5% - га дейін жана салык 
мөлшерлемелері белгіленді.Салыктыц мемлекеттік бюджеттің кі- 
рісіндегі үлесі салмагы 2008 жылы 6,2 пайызды к¥РЗДы.

Дара кәсіпкерлер, жексше нотарнусгар, адвокаттар, Қазақ- 
стан Республикасынын зани тұлға - резиденттері, сондай-ак Ка- 
закстанда қызметін туракты мекемелср арқылы жүзеге асыратын 
бейрезиденггер элеуметгік салык топеушідер болып табылады. 
Заңи тұлға-рсзвденттің шешімі бойынша онын кұрылымдык бе- 
лімшелері элеуметтік салык твлеушілср рстінде қарастырылуы 
мұмкін.

Әлеуметгік салық бойынша салыктык есептсмені есептсу- 
ді.толеуді жзне табыс студі: ауыл шаруашылығы өнімін ендіруші 
заңи тұлғалар мен селолык тұгъшу кооперативтері үшін; оцайла- 
тыпған мағлұмдама негізінде шағыа бизнес субъсктілері үшін; 
патент негізіндс шағын бизес субьектілері үшін; шаруа нсме- 
се фермер қожалыктары үшін салық заннамасында белгілепген 
срекщсліктерді ескерс отырып арнаулы салык режімдерін колда- 
натын толеушілер жүргізсді.
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Жұмыс берушінің материалдык, элеуметтік игіліктер немесе 
езге де материалдық пайда түрінде жүмыскер-резиденттерге бер- 
ген табыстарды қоса алғанда, жұмыс беруші төлейтін акшалай 
немесе затгай нысандағы кез келген табыстар түріндегі оныд, 
жұмыскер-бейрезиденттерге төлейтін шығыстары, сонымен бірге 
шетелдік персоналдың табыстары аталған төлеушілер үшін элеу- 
меттік салық салу объекті болып табылады.

Егер жұмыскерге күнтізбелік ай үшін есептелген табысының 
жалпы сомасы тиісті каржы жылына арналған республикалык 
бюджет туралы заңда белгіленген жалақының ең төмен мөлшері- 
нен томен әлеумеггік салык салу объекті жалакының ен төменгі 
мөлшері негізінде аныкталады.

Мыналар:
тиісті қаржы жылына арналған республикалык бюджет тура

лы занда белгіленген ең төменгі жалакы молшерінде.қоғамдык 
жұмыстарды орындауға жэне кэсіпкерлік оқуға байланысты бюд
жет жэне (немесе) гранттар қаражатгары есебінен жүзеге асыры- 
латын төлемдер;

Әлеуметгік сақтандырудың мемлекетгік корынан төленетін 
элеуметтік төлемдер;

білім беру ұйымдарында оқитындарға Қазақстан Респулика- 
сыны заңнамасында мемлекеттік стипендилар үшін белгіленген 
мөлшерде төленетін стипендиялар;

қайырымдылык жэне демеушілік көмек түрінде алынған му- 
ліктің күны;

он алты жасқа толмаған балалар үшін балалар лагерлеріне 
жолдамалардың қүны;

жұмыс беруші өз жүмыскерлеріне міндетті жэне (немесе)жи- 
нақгаушы сақтандыру келісімшарттары бойынша төлсйтін сак- 
тьщ сыйақылары;

эскери службаның міндеттерін атқарған кезде эскери қызмет- 
шілерге берілетін, ішкі істер органдарының, каржы полициясы- 
ңың, қылмыетык-атқару жүйесінің жэне мемлекеттік өртке карсы 
службасының органдары мен мекемелерінің белгіленген тэртіп- 
пен арнаулы атак берілген қызметкерлері службалық міндеттерін 
аткаруына байланысты алатын төлемақылардын барлык түрлері;

экологиялық апат немесе ядролык сынақ полигонындағы яд- 
ролық сынақтар салдарынан зардап шеккен азаматтарды элеумет- 
тік коргау туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына сэйкес 
төленетін телемақылар;
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бюджсттік каражаттар ессбінен төленетін біржолғы төлем- 
дер(еңбекакы түріндегі төлемдерден басқа);

ез жүмыскерлсріне міндетгі жэне(немесе) жинактаушы сак
тандыру келісімшартгары бойынша жұмыс беруші төлейтін сак- 
тык сыйлыкақылары;

Жинақтаушы зейнетакы қорларына Қазақстан Республикасы 
заңнамасында белгіленген мөлшердегі ерікті жэнс кэсіби зейне
такы жарналары жэне т.б. табыстар,сондай-ак:

мемлекеттер, мемлекеттердіц үкіметгері жэне хальгқаралык 
-ұйымдар желілері аркылы бсрілетін гранттар каражаты есебінен 
жасалатын телемдер;

Қазакстан Республикасының Президенті, Казақстан Респуб- 
ликасының Үкіметі тағайындайтын мемлекстгік сыйлыкақылар, 
стапендиялар;

спорт жарыстарында, байқауларда, конкурстарда жүлделі 
орындар үшін берілетін акшалай марапаттар;

уиым таратьшган нсмесе жүмыс берушінін кызмсті токгатыл- 
ған, жұмыскерлердін штат саны кыскартылған исмесе жүмыскср 
эскери службаға шақырылған жағдайларда енбск келісімшарты 
бүзылған кезде Қазакстан Республикасы заңнамасында бслгілен- 
ген мөлшерлердс толенетін өтемдер;

жұмыс берушініқ жүмыскерлсргс пайдаланылмаған енбск дс- 
малысы ушін талейтін өтемдсрі;

Қазақстан Республикасы заннамасына сэйксс жинактаушы 
зейнетақы қорларына жүмыскерлсрдін міндетті зейнетакы жар
налары салык салу обьекгі болып табылмайды.

Әлеуметтік салык 11 пайыздык молшерлсме бойынша есеп- 
теледі.

Арнаулы салық режімін колданатындарды коспаганда, дара 
кәсіпкерлер ,жекеше нотарнустар, адвокаттар , озі ушін тиісті 
каржы жылына арналған республикалык бщджет туралы занда 
белгіленген скі еселенген айлык есептік көрссткіштіц екі ссе- 
ленгсн молшерінде жэнс әрбір жүмыскер үшіп айлық ссептік 
көрсеткішгің бір еселенген молшерінде, ал тірск-кимыл мүшесі 
бұзылған, сету, сойлеу, кору қаблстінсн айрылган мүгсдсктер жү- 
мыс істейтін мамандандырылган ұйымдар 4,5 пайыз молшсрлемс 
бойынша әлеуметтік салык толейді.Шаруа немесе фермер кожа- 
лықтарына арналган арнаулы салык режімдерін колданатын дара 
кэсіпксрлер үшін патент нсмесе оңайлатылғак маглұмдама нсгі- 
зінде арнаулы салық режімін колданатын салык толеушілср үшін



салық заңнамасында әлеуметтік салық мөлшерлемелері белгілен- 
ген.

Әлеуметтік салыкты төлеу, егер Сапыктық кодексте езгеше 
белгіленбеое, салық төлеушінің орналаскдн жері бойынша есепті 
тоқсаннан кейінгі айдың 25-інен кешіктірілмей жүргізіледі.

Құрлымдық болімшелері бар әлеумстгік салық төлеушілер 
элеуметтік салық төлеуді осы кұрлымдык болімше жұмыскерлс- 
рінің табыстары бойынша ессптелген элеумеггік салыкты нсгізге 
ала отырып жүзеге асырады.

Мемлекеттік мекемелердің есепті айға есептелген элеумет- 
тік салық сомасы Қазақстан Республикасы заңнамасына сэйкес 
жұмыска уақытша қабілетсіздігі бойынша төленеген элеуметтік 
жэрдсмакы сомасына азайтылады. Есепті айды жоғарыда аталған 
элеуметтік жәрдемақыньщ төленген сомасы есепті айда есептел
ген әлеуметгік салық сомасынан асып түскен жағдайда асып түс- 
кен сома келееі айға ауыстырылады.

12.11. Меншікке салынатын салыктар

Метиікке салынатын салъщтар рынокгық экономика жағ- 
дайларында мемлекет иелігінен алу үшін жэне жекешелендіру 
үдерісінің дамуына карай меншіктік қатынастардағы нақгылы 
езгерістермен байланысты едэуір орын алады. Меншікке салы
натын салықтарға жер салыгы, мулік салыгы, көлік қүралдары 
салыгы жатады. Меншікке салынатын салыктар негізінен жергі- 
лікті бюджеттерге есептеледі.

Сапыктардьщ мөлшерлемелері меншіктің табыстылығы бой
ынша емес, сырткы белгілер — меншікгің мөлшерлері бойынша 
белгіленетіндіктсн фискалдык мақсатган баска сапыктардьщ 
меншікті пайдаланудың тиімділігін көтермелеу мақсаты бар.

Меншікке салынатын салықтар қоғам алдындағы салыктық 
жауапкершілікті біркелкі етіп белуге мүмкіндік береді. Мүныц 
эсіресе жер салығына, мүлік салығына қатысы бар.

Жер салығы 1992 жылы енгізілді. Жер салығын енгізу мына
дай мақсатгарды көздейді: экономикалық әдістсрмен жерді ұтым- 
ды пайдалану жэне жерге орналастыру, жердің күнарлығын арт- 
тыру, оны қорғау жоніндегі шараларды жүргізу үшін, сонымен 
бірге аумақгың әлеуметпк-мәдени дамуы үшін бюджет кірістерін 
калыптастыру. Жер салығын толеу барлық жер иелері, жер пайда- 
ланушылар, соның ішінде жалгерлер мен жер иелері үшін (бірқа-
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тар жағдайларды қоспағанда) міндетті болады. Алайда мемлеттхк 
бюджетге бұл салық төлемдерініқ үлесі коп емес -  0,3 %-ға жуык.

Салык салу мақсаттарында барлық жерлер олардын нысаналы 
арналымы мен тиістілігіне қарай мынадай санаттарга белінеді: 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер; елді мекендер жер- 
лері; өнеркәсіп, көлік, байланыс, корғаныс және өзге ауьи ша- 
руашылығы емсс мақсаттағы жерлер; ерекше қорғалатын табиги 
аумақгар жерлері, сауықгыру, рекреациялық және тарихи-мэдени 
мақсаттағы жерлер; орман қорының жэне су корының жерлері; 
боеалкы корлар жерлері.

Жердің қандай да болсын санатка тиесілігі Қазақстан Респуб- 
ликасының жер заңнамасында белгіленеді.Елді мекендер жерлері 
салық салу мақсаты үшін мынадай екі топка бөлінген:

түрғын үй қоры, соның ішінде олардын жанындагы кұрылыс- 
тар мен ғимаратгар орналасқан жерлерді қоспағанда, елді мекен
дер жерлері;

тұрғын үй қоры, соның ішінде онын жанындағы қүрылыстар 
мен ғимараттар орналаскан жерлер.

Ерекше коргалатын табиги аумактардың,орман жэне су кор- 
ларының жерлері,сондай-ак босалқы жерлер салық салуға жат- 
пайды.Аталған жерлер (босалқы жерлерді коспағанда) түракгы 
жер пайдалануга немесе бастапқы етеусіз уақытша жер пайда
лануга берілген жағдайда,олар салық заннамасында белгіленген 
тәртіппен салық салуга жатады.

Жер салығынын мөлшері жер иеленушілер мен жер падапа- 
нушылардың шаруашылык кызметінің нәтижелеріне байланысты 
болмайды.

Жер салығы меншік қүқығын, тұрақгы жер пайдалану кұкы- 
ғын,өтеусіз уақытша жер пайдалану қүқығын куәландыратын кү- 
жатгар жэне жер ресурстарын баскару жоніндегі уәкілетті мемле- 
кеггік орган эр жылдың 1 каңтарындағы жагдай бойынша берген 
жерлердің мемлекеггік сандық жэне сапапык есебінің дерекгері 
негізінде ессптеледі.

Жекеменшік кұкыгындагы, түракты жер пайдалану күкыгын- 
Дагы жэне бастапқы отеусіз уакытша жер пайдалану қүкығын- 
дагы салык салу обьекгілері бар заңи жэне жеке түлгалар жер 
салыгын толеушілер, жер учаскссі (жер учаскесіне ортақ үлее- 
тік меншік кезінде -  жер улесі) салык салу объекті болып та
былады. Мыналар: біркатар мемлекеттік мекемелер мен кэсіпо- 
рындар; шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салык
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режімі колданылатын қызметге пайдаланылатын жер учаскелері 
бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілер; ¥лы  Отан согысы- 
на катысуіііылар мен соларға теңестірілген адамдар; көп балалы 
аналар (тұргын үй коры алып жатқан учаскелері бойынша), бөлек 
тұратын зейнеткерлер, діни бірлестіктер жэне басқалары жер са- 
лыгын төлеуден босатылады.

Елді мекендердің ортақ пайдалануындағы жер учаскелері мен 
ортақ пайдаланудағы мемлекеттік автомобиль жолдарының же- 
лісі алып жатқан жер учаскелері салық салу объекгі болып та- 
былмайды. Ерекше корғалатын орман, су қорларыныц жерлері, 
косалқы жерлер салық салуға жатпайды.

Жер салығын айкындау үшін жер учаскесінщ алаңы салық ба- 
засы болып табылады.

Салық мөлшерлемелері жердің сапасына, түрган орнына, су- 
мен камтамасыз етілуіне карай , топырақ сапасы бойынша са- 
раланған жэне жер алаңының бір өлшеміне -  гектарға, шаршы 
метрге белгіленген. .•

Жерлерге салынатын базапъщ сальщ мөлшерлемелері салық 
заңнамасымен белгіленеді. Ең жогарғы мөлшерлемелер елді ме- 
кендердің жерлеріне белгіленеді; бұл мөлшерлемелер алаңнын 
бір шаршы метріне белгіленген жэне елді мекендердің тұрлері 
бойынша: елді мекендердің жеріне, тұрғын үй қорынын жеріне, 
соның ішінде оның іргесіндегі кұрылыстар мен ғимараггар алып 
жатқан жерлерге сараланған.

Ең төменгі мөлшерлемелер шөлейтті, шөлді, тау бвктеріндегі 
жэне таулы өңірлердегі суарылмайтын жерлерге белгіленеді.

Жеке түгаларга қора-қопсы салынган жерді коса алғанда,озін- 
дік (қосалқы) үй шаруашылығын,бағбандық жэне саяжай кұры- 
лысын жүргізу үшін берілген ауыл шаруашылығы максатында- 
ғы жерлерге базалық салық мөлшерлемелері мынадай молшерде 
белгіленген:

1) алацы 0,50 гектарға деін коса алганда — 0,01 гектар үшін 20 
тенге;

2) алады 0,50 гекгардан аеатын алаңға — 0,01 гектар үшін 100 
тенге. .

Ауыл шаруашылығы, өнеркэсіптік жэне баска салалык мак- 
саттагы жерлерге молшерлемелер алацның бір гектарына есеп- 
теліп бонитет (сапа) балына бара бар түрде жер салығының ба- 
залық мөлшерлемелері 1 ден 100 балга жэне одан жоғары болып 
белгіленгсн.;■ :"
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Елді мекендер түрлсрі жэне учаскелердің мөлшерлері бойын
ша сараланған үй іргесіндегі жер учаскелсріне жекелеген базалык 
мөлшерлемелер белгіленген.

Жергілікті өкілді оргаидардын жерзаннамасына сэйкес жер са- 
лығының базалык мөлшерлемелерінің 50 пайызынан аспайтын- 
дай етіп түзетуге,яғни томендетугс немесе жоғарылатуға құқығы 
бар.Бұл ретте жекелеген салық төлеушілер үшін жер салығыньщ 
мөлшерлемелерін жеке - дара темендетуге немесе жоғырылатуға 
тыйым салынады.

Қызметгін игіліктік және әлеуметгік сипатындагы телсуші- 
лері санаттарының бірқатары салықты есептеген кезде базалык 
мөлшерлемслерге 0,1 коэффициента қолданады.Сонымен бірге 
жер салығын төлеушілер жер учаскесін немесе оның бір белігін 
жалға өзге,өзге де негіздерде пайдалануға беру немесе коммер- 
циялық мақсаттарда пайдалану негізінде салыкты 0,1 коэфицснт- 
ті колданбай есептейді.

Комерцииялык максаттарда (астотұрактар,автомобильдерге 
май қүю станциялары,

рынокгар,казино) пайданылатын жерлерге ( түргын үй қорын 
коспағанда) елді мекендер жерлеріне белгіленген базалык мөл- 
шерлемелер бойынша он есе үлғайтылған салық салуға жатады.

Салық кезедіаде мүгедекгер саны жұмыскерлердің жалпы са- 
Н!.іның кемінде 51 пайызын қүрайтын жэне мүгедекгердің еңбе- 
гіне ақы төлеу жөніндегі шығыстар еңбеккс акы толеу бойынша 
жалплы шығыстардың кемінде 51 пайызын күрайтын элеуметгік 
салада кызметін жузеге асыратын ұйымдар салыкгы есептеу ке- 
зінде тиіеті мөлшерлсмелерге 0 коэффициента! колданады.

Арнаулы экономикалык аймакгар аумағьшда орналаскан жэне 
салық заңнамасында көрсетілген кызмет турлерін жүзеге асы
ру кезінде пайдаланылатын салык салу объектілсрі бойынша жер 
салығын ссептеу кезінде тиісті молшерлемелерге 0 коэффициент! 
ксшданылады.

Салыкты есептеу эрбір жер учаскесі бойынша жеке салык ба- 
засына тиісті салық мөлшсрлемесін колдаиу аркылы жургізіледі. 
Заңи түлғалар жер салыгынын сомаларын салық базасына тиісті 
салық мөлшерлемелерін қолдаяу аркылы дербес есептейді. Қор- 
ғаныс қажсті үшін берілген жерлерге салынатын салыкты алу 
тэртібін Үкіметбеягілейді.

Бюджетке жер салығын төлсу жер учаскесініц орналасқан же- 
pi бойынша жүргізіледі.
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Жеке түлгалар (оз қызметінде пайдаланылатын жер учаскелс- 
рі бойынша -  дара кэсіпкерлерді,жекеше нотариустарды,адвокат- 
тарды қоспағанда) төлеуге жататын жер салығын есептеуді салық 
органдары тиісті салық мәлшерлемелері мен салық базасын не- 
гізге ала отырып 1 тамыздан кешікгірмей жүргізеді жэне бюд
жетке жер салығын агымдагы жылдың 1 қазанынан кешіктірмей 
төлейді.Заңи түлгалардың агымдагы төлемдерінің сомасм агым
дагы жылда төрт рет тең үлестермен теленуге жатады.

Мулік салығы тура нақты салыкқа жатады, оныц мөлше- 
рі мүліктің табыстылыгына емес, телеушілер мүлкінің кұнына 
байланысты болады. Салық мүлік иелеріне оны тиімді иеленуге 
түрткі болады.

Мулік салыгы оның біршама екі дербес түрін кіріктірсді: заңи 
тұлгалар мен дара кәсіпкерлерге салынатын мүлік салыгы жэне 
жеке тұлғалардыц мулік салыгы.

Бірінші жагдайда Қазақстан Республикасы аумаіында мен- 
шік, шаруашылык жүргізу немесе оралымды басқару күкыгында 
салық о&ьекті бар заңи түлғалар, Қазақстан Республикасы аума- 
гында меншік қүқығында салық салу обьекті бар дара кәсіпкер- 
лер, концессия келісімшартына сэйкес концессия объекті болып 
табылатын салық салу о&ьектін иеленуге,пайдалануга күкыгы 
бар бойынша концессионер заци түлгалар мен дара кәсіпкерлер- 
дің мүлік салыгын төлеушілер болып табылады. Салык заднама- 
сында белгіленген күқықтарда салык салу объектілері бар заци 
тұлганың шешімі бойынша оның ісұрлілмдьік бөлімшелері дербес 
салык төлеушілер ретінде қарастырылады.

Жекелеген жағдайларда мүлік салыгын төлеушілер Салыкгык 
колдексте белпленген тэртіппен анықталады. Меншік иесі салык 
салу обьекплерін сенімгерлікпен басқаруға берген кезде мсншік 
иесімен келісім бойынша салық твлеуші сенімгерлік баскарушы 
болуы мүмкін.

Бұл ретге сенімгерлік баскарушының немесе жалға алушы- 
ның салық төлеуі салық салу объекті меншік иесініц есепті кезең 
үшін салықтық міндетгемесін орындауы болып тыбылады.

Егер салык салу обьекп пайлык инвестициялык қор активте- 
рінің күрамына кіретін салық салу обьектілерін коспаганда,бір- 
неше түлганың ортак үлестік меншігінде болса, осы т^лгалардың 
эркайсысы салык төлеуші деп танылады.

Бірлескен ортақ меншіктегі салық салу обьектілері бойынша 
осы салық салу обьектілерінің меншік иелерініи бірі олардын 
арасындагы келісім бойынша салық төлеуші бола алады.
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Қаржылык лизингке берілген объекгілер бойынша лизинг алу- 
шы салық төлеуші болып табылады.

Пайлық инвестициялык қор акгивтерінің күрамына кіретін 
салық салу обьектілері бойынша осы кордын басқарушы компа- 
ниясы салық төлеуші болып табылады.

Мыналар мүлік сапығын төлеушілер болып табылмайды:
1) өз ауыл шаруашылығы өнімдерін ондіру, сактау жэне кайта 

өцдеу үдерісінде тікелей пайдаланылатын.меншік кұкыгында бар 
салық салу объектілері бойынша біріңгай жер салығын толеуші- 
лер.

Өз ауыл шаруашылығы ошмдерін өндіру.сактау жэне кайта 
өңдеу үдерісінде тікелей пайдаланылатын салык салу объектілері 
бойынша бірыңғай жер салыгын төлсушілер мүлік салыгын осы 
бөлімде белгіленген тәртіппен төлсйді:

2) мемлекеттік мекемелер;
3) уәкілетті мемлекеттік органының кылмыстык жазаларды 

атқару саласындағы түзеу мекемслерінің мемлекетгік кәсіпорын- 
дары;

4) діни бірлестіктер
Ескерту: 3)тармакшада аталған зани тұлғалар пайдалануга не

месе жалға берілген салык салу обьектілері бойынша салык то- 
леудеи босатылмайды.

Заңи тұлғалар мен дара кэсіпкерлер үшін негізгі қүралдар 
немесе жылжымайтын мүлікке инвестициялар болып табыла
тын, Қазақстан Республикасы аумағындағы гимараттар,кұры- 
лыстар, тұргын үй күрылысы, үй-жайлар, сонымен ffipre жермсн 
берік байланысты өзге күрылыстар салық салу объекті болып 
табылады.

Мыналар; жер салыгын салу объекті болып табылатын жерле- 
рі; Қазақстан Республикасы Укіметініи шешімі бойынша консер- 
вацияда тұрған ғимаратгар; ортак пайдаланылатын мемлекетпк 
автомобиль жолдары жэне олардагы жол кұрылыстары; аяктал- 
маған күрылыс объсктілері салык салу объектілері болып табыл
майды.

Бухгалтерлік есептің деректері бойынша айкыидалатын салык 
салу обьектілерінің орташа жылдык баланстык куны зани ту;і- 
галар мен дара кәсіпкерлердін салық салу о&ьсктілері бойынша 
сальщ бозасы болып табылады.

Заци түлғалар мүлік салыгын салык салу обьектілерініц орта
ша жылдык куныныц 1,5 пайыз мөлшерлемесі бойынша, ал оцай-
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латылған мағлұмдама негізівде арнаулы салық режімін қолдана- 
тын дара кэсіпкерлер мен заңи тұлғалар 0,5 пайыз мөлшерлемесі 
бойынша есептейді. Коммерциялык емес ұйымдар, әлеумегтік 
салада қызметін жұзеге асыратын -ұмымдар, негізгі кызмет турі 
кітапханалық қызмет көрсету саласындағы жүмыстарды орындау 
(кызмет көрсету) болып табылатын үйымдар, ғылыми кадрларды 
мемлекетгік аттестаттау саласындағьг.функцияларды жұзеге асы
ратын мемлекеттік кәсіпорындар, мемлексттік меншіктегі жэне 
бюджетгік қаражаттар есебінен қаржыландырылатын су койма- 
ларының, су тораптарының жэнс табиғат корғау максатындағы 
баска да су шаруашылығы күрылыстарынын объектілері бойьш- 
ша заңи т.үлғалар, ауыл шаруашылығы тауарларын өндіруші зани 
тұлғалардын жэне шаруа немесе фермер қожалыктарының жерін 
суландыру үшін пайдаланылатын гидромелиоративтік кұрылыс 
объектілері бойынша заңи тұлғалар,ауыз сумен камту объектіле- 
ріи пайдаланатын заңи тұлғалар салык салу объектілерінің ор- 
таша жылдық к^нының 0,1 пайыз мөлшерлсмесі бойынша мүлік 
салығын есептейді. Бұл заци тұлғалар пайдалануга немесе жалға 
берілген салық салу объектілері бойынша олардыц мүлік салы- 

. ғын есептейді жэне төлейді.
Салық толеушілер салыкгы есептсуді салык базасына тиісті 

салық молшерлемелерін колдану аркылы дербес жүргізеді.
Салықгыц ағымдағы төлемдерінің сомасын, патент негізіндс 

арнаулы сапық режімін колданылатын дара кэсіпкерлерді қоспа- 
ғанда,салық төлеуші салық кезеңіндегі 25 ақпаннан,25 мамыр- 
дан,25 тамыздан жэне 25 карашадан кешікгірмей теи улестермен 
енгізеді.

Салық төлеуші салық кезені ішінде мағлұмдаманы табыс ету 
мерзімі бағаланғаннан кейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей 
түпкілікті есеп айырысуды жүргізеді жэне мүлік салыгын тө- 
лейді.

Мүлікке сальшатын салыкты төлеудіц көзі табыстын мүлікгі 
пайдаланудың нэтижесі болып табылатындығына немесе өзге де 
әдістермен алынатындыгына карамастан олардың табысы болып 
есептеледі.

Меншік құқығында салык салу объекті бар жеке түлғалар же
ке түлғалардың мүлік салығын топеушілер болып табылады.

Егер салық салу объекп бірнеше тулғаныц ортак үлестік мен- 
шігінде болса,осы түлғалардыц әрқайсысы салық толеуші деп та- 
ньшады.
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Бірлескен ортак меншіктегі салык салу обьеетіяері бойынша 
өздерінің арасындағы келісіммен осы салык салу объекгі меншік 
ислсрінің бірі салык төлеуші болып табылады.

Жеке тұлғаларға меншік кұкыгымсн тиесілі Қазақстан Рес
публикасы аумағындагы тұрғын үй-жайлар, саяжай кұрылыста- 
ры, гараждар жэне өзге кұрылыстар, пшаратгар, үй-жайлар жэне 
аякталмаған кұрылыс объектілері коныстану (пайдалану) кезі- 
нен бастап оларга мүлік салыгын салу объекті болып табылады.

Әбір жылдын 1 каңтарындағы жағдай бойынша жылжымайт- 
ын мүлікке құкықтарды жэне олармен жасалатын мэмілелерді 
тіркеу саласындағы уэкілетті мемлекеттік орган белгілейтш,тиіс- 
ті тэртіппен айқындалған салык салу объектілерінің күны жеке 
түлғалар үшін түргьш үй - жайлар,саяжай қүрылыстары немесе 
аяқталған қүрылыс объектілсрі бойынша сальщ базасы болып та
былады.

Жеке түлгалардыд мүлік салығы салык салу объектілерінін 
кұнына қарай (1 млн.теңгеден 120 млн. тенге жэне жогары) жыл 
сайын 0,05% 1,0%-ға дейінгі мөлшерлеме бойынша төлснеді.

Жеке түлғалардың салык салу обьектілері бойынша салыкгы 
есептеуді салық кезеңінің 1 тамызынан кешікгірмей тиісті салык 
мөлшерлемесіи салык базасына колдану аркылы салык толсулл 
нің тұрғылықты жеріне карамастан салық салу обьекплерінік ор- 
наласқан жері бойынша салық органдары жүргізеді. Мүлік салы 
ғының үлесі мемлекетгік бюджет түсімдерінде 1.9 паиызға жуык 
орын алады. Меншік қүқығында салык салу обьскгілері бар жеке 
түлғалар және меншік, шаруашылык жүргізу немесе оралымды 
баскару кұкыгында сапык салу объекгілері бар зани тұлгалар, 
олардьщ қүрылымдык белімшелері колік күралдары сальк 
төлеушілер болып табылады. Лизинг алушы каржылык ла* 
тің кслісімшарты бойынша берілген (алынган) салык салу 0 ® 
тілері бойьшша көлік қүралдары салығын төлеуші олып 
лады. Мыналар: жалпы меншік күкыгында,мешшк KKSMf 
озінін мүшелеріне тиесілі жэне өзінің ауыш шаруашылыгы 0 
°ндіру,сақтау жэне кайта өвдеу удерісіне тікелей паидалан 
тын көлік күралдары бойынша бірыцгай жер салығын то у 
лер (шектелімдері бар); өзінін ауылшаруашылыгы оншш в 
РУде пайдаланылатын тсхникасы бойынша ауылшаруашы 
онімін ондірушілер (тізбеге сэйксс); мемлекстгік мскем Р. 
¥лы  Отан соғысына қатысушылар жэне соларға тенестірі 
адамдар; мүгедектер; жоғары наградтармен марапатгалған
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дар жэне бірқатар субъектілер көлік К¥ралдары салығын төлеулсіі 
босатылады.

Қазакстан Республикасында мемлекетгік тіркеуге жататын жэ
не (немесе) есепте түрған көлік кұралдары, тіркемелерді коспа- 
ғанда, сальщ салу объектілері болып табылады. Жүк көтергіштігі 
40 тонна жэне одан асатын карьерлік автосамосвалдар, мамандан- 
дырылған медициналык көлік күралдары салық салу объсктілері 
болып есептелмейді. Салык мөлшерлемелері көлік кұралдары 
козғағышының көлеміне, жұк көтергіштігіне (сыйымдылығына) 
карай айлық есептік керсеткіштермен белгіленген жэне көлік 
кұралдарының түрлері бойынша сараланған. Пайдаланылу мер- 
зіміне карай ушу аппаратының салық мөлшерлемелсріне түзе- 
ту коэффициенттері колданылады. Салық төлеуші салық салу 
обьектілерін, әрбір колік құралы бойынша салык мелшерлеме- 
сін негізге ала отырып, салық кезеці ұшін салық сомасын дер- 
бес есептейді. Көлік К¥ралы меншік кұкығында, шаруашылык 
жүргізу кұкығында немесе оралымды басқару кұқыгында салық 
кезеңінен аз уақыт болған жағдайда, салык сомасы көлік к¥ра- 
лы меншік кұқығыида, шаруашылык жүргізу кұқыгында немесе 
оралымды басқару құқығында іс жүзінде болған кезец ұшін са- 
лықгың жылдық сомасын он екіге болу жэне көлік күралы мен- 
шік қүкыгында, шаруашылык жүргізу кұкыгында немесе ора
лымды баскару кұкыгында іс жүзінде болған айлардыц санына 
көбейту арқылы есептеледі. Салык кезені ішінде дара кәсіпкер- 
лер, жекеше нотариустар, адвокатгар өз қызметінде пайдалана- 
тын салық салу объектілеріне меншік құқығын, сондай-ақ заңи 
тұлгалар салык салу обьектілеріне меншік, шаруашылык жүргізу 
немесе оралымды баскару құқықтарын берген кезде салык сома
сы белгілі бір тэртіппен тэртіппен есептеледі. Сатып алу кезіи- 
де Қазақстан Республикасында есепте турмаған келік кұралын 
сатып алған кезде салык сомасы колік кұралына меншік күқы- 
ғы, шаруашылык жүргізу құкыгы немесе оралымды баскару кұ- 
кығы туындаган айдың бірінші күнінен бастап салык кезенінің 
соңына дейінгі кезең үшін есептеледі. Егер меншік күқығында, 
шаруашылық жүргізу кұқығында немесе оралымды басқару кұ- 
кығыида 1 шілдеге дейін болған көлік кү.ралдары бойынша са
лык заңнамасында езгеше белгіленбесе,заци тұлғалар бюджетке 
салык төлеуді салық салу объекгілерінің тіркелген жері бойынша, 
агымдагы телемдерді енгізу аркылы салык кезеңішн. 5 шілдесі- 
нен кешікгірмей жүргізеді.
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Алу мезетінде Қазақстан Республикасыіща есепте түрған кө- 
лік куралына меншік кұқығын, шаруашылык жургізу кұкығын 
немесе орапымды баскару кұкыгым салық кезенінін 1 шшдесшен 
кейін алған жағдайда, зани тұлғалар салык кезсні үшііімаглұмда- 
маны табыс ету мерзімі бастапғанан кейінгі күнтізбелік он күні- 
нен кешіктірілмей мерзімде көрсетілген көлік күралдары боиын- 
ша салық твлеуді жүргізеді. Жеке тұлғалар меншік құкыгында 
казанға дейін болған колік кұралдары бойынша бюджетке салык 
төлеуді слык салу обьектілерінің тіркелген жері бойынша салық 
кезеңінің 1 қазанынан кешіктірмей жүргізеді.

Көлік құралдыры салығын есептеу мен төлеуге арналған са
лык кезеңі күнтізбелік жыл болып табылады.

Салықтық кодексте көрсетілген көлік кұралына мешшк К¥ 
кығын, шаруашылык жұргізу кұкыгын немесе оралымды аска 
ру күқығын салық кезеңінін 1 казанынан кейін алған жағдаида, 
бюджетке салык төлеу колік күралын мемлекетпк тіркеуге деиш 
немесе тіркеу мезетінде жұргізіледі. Жеке тұлгалар меншік кукы 
гында 1 қазанға дейін болған келік күралдары бойынша юджет 
ке салық төлеуді салық салу объекгілерініц тіркелген жері оиын 
ша салық кезеңнің 1 қазанынан кешіктірмей жүргізеді.

Колік күралдарьшыц меншік иесі атынан меншікті сенімгер 
лікпен басқару кұкыгымен көлік кұральш иеленуші түлганыц кө 
лік кұралдарына салық төлеуі көлік күралы меншік иеинщ ось 
салық кезеңі үшін салықтык міндеттемені орындауы олып т 
бьшады. ,  „

Салық төлеуші-заңи тұлғалар колік кұралдары салығы оиын 
ша ағымдағы төлемдердіц есеп -  кисабын ағымдағы сал 
зеңінің 5 шілдесінен кешіктірмей, маглүмдаманы есспті жылд 
кейінгі жылдың 31 наурызынан кешікгірмей салык салу о 
лерінің тіркелген жері бойынша салык органдарына та ыс  ̂ ■ 

Мемлекеттік бюджет түсімдерінде салыктың үлесі , “ 
Кұрайды.

12.12. Қүмар ойын бизнесі салығы

Күмар ойын бизнесі сфсрасындагы кызметп ж ү з с ге  асыруг ̂  

байланысты когамдық катынастарды реттейтін күмар ои 
несі салығы 2007 жылғы қаңтардың 12-сінде енгізілген. >
ойын автоматтарының залы, тотализатор, букмекерлік 
меттерін көрсету жөніндегі кызметп жүзеге асыратын
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сіпкерлер мен заңи түлғалар ойын бизнесі салығын пюлеуіиілер 
болып табылады.

Кұмар ойын бязнесі сферасындағы қызметті жүзеге асыру 
кезінде ойын үстелі, ойын автоматы, тотализатор кассасы,тота- 
лизатордын электрондык кассасы, букмекер кеқсесінің кассасы, 
букмекер кеңсесінің электрондык кассасы кұмар ойын бизнесіне 
салық салу объектілері болып есептеледі.

Салық салу обьекгінің бірлігінен кү.мар ойын бизнесіне салык 
мелшерлемесі: ойын үстеліне -  айына тиісті қаржы жылына ар- 
налған республикалык бюджет туралы завда белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштің 830 еселенген мөлшерін, ойын автоматына 
-30, тотализатор кассасына -125, тотализатордың электрондык 
кассасына -125, букмекер кеңсесінің кассасына -75, букмекер 
кеңсесінің элктрондық кассасына-75 еселенген мөлшерін күраіі- 
ды.

Қүмар ойын бизнесі үшін салық кезеңі күнтізбелік токсан бо
лып табьшады.

Кұмар ойын бизнесі салығын есептеу эрбір салык салу объек- 
тіне тиісті салык молшерлемесін колдану аркылы жүргізіледі.

Салык салу обьектілері айдың 15-іне дейін пайдалануға беріл- 
ген кезде,қүмар ойын бизнесі салығы белгіленген мөлшерлеме 
бойынша, 15-інен кейін белгіленген мвлшерлеменің 'А молшеріне 
есептеледі,ал олар айдьщ 15-іне дейін шығып қалган кезде, кұмар 
ойын бизнесі салығы белгіленгек мөлшерлеменің 'Һ мөлшерін- 
де,15-інен кейік белгіленген мөлшерлеме бойынша есегггеледі.

Кұмар ойын бизнесі салыгы есепті салық кезеңінен кейінгі 
екінші айдык 25-нен кешіктірілмей салық салу обьекгілерінщ 
тіркелген орны бойынша бюджетке төленуге жатады.

Күмар ойын бизнес! салығын төлеушілердіи косымша төлемі 
бслгіленген. Қосымша төлем кұмар ойын бизнесі сферасындағы 
қызметген алынған табыстың сомасы белгіленген табыстын шек- 
ті сомасынан асып түскен жагдайда есептеледі.

Қүмар ойын бизнесі салығын төлеушілер үшін салық кезеңі 
ішіндегі табыстың шекті молшсрі : казино қызметінен — тиісті 
каржы жылына арналған республикалык бюджет туралы занда 
бслгіленген айлык есептік көрсеткшггщ 135000 еселенген мөл- 
шерін, ойын автоматгарының залы кызметінен -  25000 еселенген 
молшерін, тотализатор кызметінен —25000, букмекер кеңсесі кыз- 
метінен — айлык есептік көрсеткіштің 2000 еселенген мөлшерін 
күрайды.
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Қосымша төлем табыстың шекіі мөлшерінен асып түсетін со- 
мага белгіленген мөлшерлемені колдану аркылы есептеледі жэнс 
ол есепті салык кезеңінсн кейінгі екінші айдың 25-інен кешікті- 
рілмей төленуге жатады. Құмар ойын бизнесі салығын төлеушір 
кұмар ойын бизнесі саласындағы қызметтің бірнеше түрін жүзеге 
асырған кезде косымша телем осы саладағы эрбір қызмет түрі- 
нен алған табыстан бөлек ессптслсді.Қүмар ойын бизнесі сала- 
сына жатпайтын кэсіпкерлік кызметтінід өзле де турлсрін жүзеге 
асыру кезінде кұмар ойын бизнесі салық төлеушілер кызметтің 
көрсетілген түрлері бойынша кірістер мен шышстардың бөлек 
есебін жүргізугс жэне жалпыға бірдей белгенген тэртіптс бюд- 
жетпен есеп айырысу жүргізуге міндетті.

Салык төлеушілер ісүмар ойын бизнесі салыгы бойынша мағ- 
лұмдаманы салық салу объектілерінің орналаскан жері бойынша 
салық орган ына есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-інен 
кешіктірмей табыс етеді.

12.13. Тіркелген салык

Тіркелген салыкты төлеушілер:
1) ұтыссыз ойын автоматгарын;
2) ойын өткізуге пайдаланылатын дербес компьютерлерді;
3) ойын жолдарын (боулинг (кегельбан));
4) карпы (картинг);
5) бильярд үстелдерін (бильярд) пайдалана отырып, кызмет 

көреетулерді жузеге асыратын дара кэсіпкерлер мен занды г.улга- 
лар болып табылады.

Мыналар:
1) бір ойыншымен ойын откізуге арналған, ұтыссыз ойын ав

томаты;
2) біреуден артық ойыншылардың катысуымен ойын еткізуге 

арналган, ұтыссыз ойын автоматы;
3) ойын өткізу үшін пайдаланылатын дербес компьютер,
4) ойын жолы;
5) карг;
6) бильярд үстелі тіркелген салық салу обьекп болып табы

лады. .
Айына сапық салу бірлігіне тіркелген салыктын ең төменгі 

жэне ең жоғаргы базалық мөлшерлемелерінің мөлшерлері төмен- 
п  кестеде келтірілген.
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Рет
№

Салық салу объектінің атауы Тіркелген саяыктгың 
базалық мөлшерле- 
мелерінің ең темен- 

гі мөлшері (айлық 
есептік көрсеткіш)

Тірхелген салықтың 
базалық мөлшерле- 
мелерінің ең жоға- 
ры мөлшері (айлық 
есептік көрсеткіш)

1. 2 3 4

1. Бір ойыншымек ойын өткізугс 
арналған, ұтыссыз ойын авто
маты

1 12

2. Біреуден артықойыншыпардың 
қатысуымен ойын еткізуге ар
налган ұтыссыз ойын автоматы

18

3. Ойын өткізу үшін пайдаланыла- 
тын дербес компьютер

4

4. Ойын жолы 5 83
5. Карт 2 12
6. Бильярд үстелі I з 25

Қызметін бір экімшілік-аумақгық бірліктің аумағында жүзе- 
ге асыратын барлык салық толеушілер үшін жергілікті атқарушы 
органдар бекітілген базалық мөпшерлемелер шегінде бірьщғай 
тіркелген салық мөлшерлемелерін белгілейді.

Тіркелген салық үшін салық кезеңі кунтізбелік токсан болып 
табылады.

Тіркелген салыкгы есептеу эрбір салык салу объектісіяе тиісті 
салық мөлшерлемесін колдану арқылы жүргізіледі.

Салык салу объектілері айдың 15-іне дейін пайдалануга ен- 
гізу кезінде тіркелген салық белгіленген мөлшерлеме бойынша, 
15-інен кейін белгіленген мөлшерлеменің 1\2 мөлшерінде есеп
те леді,

Салык салу обьектілері айдың 15-іне дейін шығып калган кез
де тіркелген салық айдьщ жартысы үшін деп, 15-інен кейін белгі- 
ленген мөлшерлеме бойынша есептеледі.

Тіркелген салық есепті салык кезеңінен кейінгі екінші айдың 
25-інен кешікпрілмей салық салу обьектілерініц тіркелген орны 
бойынша бюджетке төленуге жатады.

Жоғарыда аталмаған кэоіпкерлік қызметгіц өзге түрлерін 
жүзеге асыру кезінде тіркелген салықгы төлеушілер қызметпң 
осындай түрлері бойынша кірістер мен шығыстардың бөлек есе- 
бін жүргізуге жоне жалпыға бірдей белгіленген тэртіпте бюджет- 
пен есеп айырысу жургізуге міндетті.
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Тіркелген салық бойынша мағлұмдама есепті тоқсаннан кейін- 
гі скінші айдың 15-інен ксшіктірілмсй салык салу объектілерінің 
орналасқан жері бойынша салық органына табыс етіледі.

12.14. Арнаулы салық режімдері

Арнаулы сальщ реж ші -  салык төлеушілердің жекелеген са- 
наттары үшін бюджетпен ессп айырысудын жэне салыктардың 
жекелеген түрлсрін есептеу мен төлеудін, сондай-ак ол бойын
ша салықтық есептемені табыс етуцід оңайлатылган ережесін 
колдануды көздейтін ерекше тэртібі. Арнаулы алық режимдері 
мынадай түрлерге бөлінеді: озіне патент негізінде жэне оңаила- 
тылған маглүмдама негізінде арнаулы салык режімін кірікгірепн 
шағын бизнес субъектілері үшін, шаруа немесе фермер кожалык- 
тары үшін, заңи тұлга - ауыл шаруашылығы өнімдерін оидіруші- 
лер жэне селолық түтыну кооперативтері үшін арнаулы еалық 
режімі.

Салық толеуші жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті немесе 
арнаулы салық режімін таңдауға кұқылы.

Арнаулы еалык режімі шагын бизнес субъектілері үшін төлем 
көзінен үсіалагын салықтарды коспағанда, әлеуметпк салыкты 
жэне корпоративтік немесе жеке табыс салыгын есептеу мен то- 
леудің одайлатылған тэртібін белгілейді.Бюджетке баска салык- 
тарды жэне міндетгі төлемдерді есептеу, телеу жэне салықіық 
есептемені табыс ету жалпыға бірдей белгіленген тэртіппен жүр- 
гізіледі.

Қазақстан Республикасы аумағында жэне онын шегінен тыс- 
қары жерлерде алынған (алынуға жататын) табыстардың барлык 
түрлерінең тұратын салық кезеңі ішіндегі табыс патент немесе 
оңайлатылған мағлұмдама негізінде арнаулы салық режімін кол 
данатын салық төлеушІлер ушін салъщ салу объекті болып та 
былады.Бірқатар табыстардан корпоративен немесе жеке та ыс 
салығын есептеу мен тәлеу жэне олар бойынша салыктык есепте 
мені табыс ету жалпыга бірдей белгіленген торпппен журпзшедх.

Шағын бизнес субьекгілеріне арналған салыкгы есептеудің жал 
пыға бірдей белгіленген тәртібі, патент н е г і з и і д е ,  онайлатьшған м. 
лұмдама негізінде жүргізіледі. Аталған ә д і с т е р д і н  эрқаисысы у 
оларды колданудың шарттары ескеріледі: қызметпң ара-тұра 
ты, кәсіпкерлік қызметгің ориы, сипаты, табыс мөлшері, қы 
жүзеге асырылатын түрлерІнің саны, жалдамалы жұмыскерл
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пайдалану жэне т.б. ІІІағын бизнес субьекгілеріне арналған арнаулы 
салық режімдері кызметтін біркатар түрлеріне, атап айтқанда: акциз- 
делеггін өнімді овдіруге, консультациялык, каржылык, бухгалтерлш 
кызметгерге, мунай онімдсрін өткізуге, шыны ыдыстарын жинауға 
жэне кабылдауға, жер қойнауын пайдалануға қолданылмайды. Са
лыкты оңайлатылған мағлұмдама негізінде есептеуді шагын бизнес 
субьекгісі салык салу токсандық табыскд есепті салык кезеңіне тиіс- 
ті салыктардың заңмен белгіленген мөлшерлемесін қолдану жэие 
саралау аркылы жеке кәсіпкерлер мен шағын бизнес субъекгілері -  
заңи тріғалар үшін дербес жүргізеді; жеке (корпорагивтік) табыс са
лыгы жэне әлеумеиік салық туріндсгі салыктарды бюджетке төлеу 
бірдей үлеспен есепті салық кезеңінен ксйінгі екінші айдын 25-інен 
кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі. Патент* негізінде арнаулы 
салық режімін мынадай шарггарға сай келетін: 1) жүмыскерлердін 
еңбегін пайдаланбайтын; 2) дара кәсіпкерлік нысандағы кы зм е тп  
жүзегс асыратын; 3) салык кезеңіндегі табысты тиісті каржы жы
лына арналған республикалык бюджет туралы занда белпленген ен 
төменгі жалакьшьщ 200 еселенген мөлшерінен аспайтын дара кэ- 
сіпкерлер колданады.

Патент қүнын есептеу салық салу обьектіне 2 пайыз мелше- 
ріндегі мөлшсрлемені қолдану жолымен жүргізіледі.Патент ку
ны: 1) патент қүныныц 'Л бөлігі мөлшерінде -  жеке табыс са
лыгы; 2) «Міндетгі элеуметгік сақгандыру туралы» Қазакстан 
Республикасы заңына сэйкес есептелген эдеуметгік аударымдар- 
ды апып тастағаннан кейінгі патент күныныц Vi бөлігі мөлшерін- 
де элеуметтік сапық түрінде бюджетке төленуге жатады.Әлеу- 
метпк аударымдар сомасы әлеуметтік салық сомасынан асып 
түскен кезде әлеуметгік салык сомасы нолге тек болады.

Егер накты табыс патенттің колданылу мерзімінің ішінде есеп- 
қисапта корсетілген табыс мөлшерінен асып түссе, дара кәсіпкер 
бес жұмыс күиі ішінде асып түскен сомаға қосымша есеп қисап- 
ты табыс етуге жэне осы сомадан салыктар төлеуге міңдетті.

Аталған есеп-қисаптьщ негізінде бурын берілген патенттін ор- 
нынажаңа патент беріледі.

Егер патенттің қолданылу мерзімінің ішінде нақты табыс есеп- 
кисапта корсетілген табыстың мөлшеріне жетпесе, дара кәсіпкер 
азаю сомасына косымша есеп-кисапты табыс етуге қүкылы.

* Патент - толем коздсрінсіі үсталатьш жекс табыс салыга мсн элсумстгік салыкты 
коспаганда,жскс табыс салыгы бойынша бюяжстпсн оссп айырысу фактісін растайтаіі 
кұжат.Ол ксмтдс бір ай жзнс он схі айдан аспайтып мсрзімгс бсрілсді.
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Аталған жагдайда артық төленген салык сомаларын кайтару 
Салыктык кодексте белгіленген тәртіппен салык органы жүрпз- 
ген хронометраждык зсрттеуден кейін жургізіледі. Ог/айлатьи- 
ган магл.умдама негізіндегі арнаулы салык режімін төмевдегідей 
шарттарға сай келетін шағын бизнес субьектілері қолданады.

1) дара кәсіпкерлер үшін:
дара кэсіпкердің өзін қоса алғанда, жүмыскерлердің шекті ор- 

таша тізімдік саны салық кезені ішінде жиырма бес адам болса,
салык кезеңі ішінде шекгі табысы 10 миллион тедгені қүраеа,
2) заңи түлғалар үшін:
жұмыскержірдің шекн орт&ша тізшдік саны салық кезещ 

ішінде елу адам болса:
салық кезеңі ішінде шекті табыс 25 миллион теңгені күраса.
Салыктарды онайлатылған мағлұмдама иегізінде есептеу- 

ді салық төлеуші салык салу объектіне есепті салық кезенінде 
3 пайыз мөлшеріндегі мелшерлсмені колдану аркылы дербес 
жүргізеді.

Щ аруа немесе фермер цожальітарына арналган арнаулы са 
лъщ реж імі бірыңгай жер салыгын money негізінде бюджетпен 
есеп айырысудың ерекше тэргібін қолдана отырып жүзеге асы
рылады жэне ауыл шаруашылығы өнімін өндіру, кайта өндеу жэ 
не откізу бойынша олардың кызметінс қолданьшады.

Жер учаскесінің багалау құньі бірынғай жер салыгын есептеу 
ушің салық салу о&ьекті болып табылады. Егістік бойынша і 
рыңғай жер салығы жер учаскелерінін жиынтык ауданын (тана 
бын) негізге ала отырып 0,1% - дан 0,5%- га деінгі мөлшерлеме 
бойынша (500 гектардан 3000 гекгарга дейін жэне одаіі жоғары; 
есептеледі.

Бірыңғай жер салығы жеке табыс салығын, ҚКС - ты,жер са 
лығын жэне (немесе)жер учаскелерін пайдаланғаны үшін то 
мақы,көлік күралдыры мен мүлік салыктарын кірікпрвді. 
салықты толеушілер эрбір жүмыскер, сондай-ак шаруа нсме 
фермер қожалығынық басшысы мен кэмелетке толған мүшеле 
рі үшін тиісті қаржы жьшына арналган республикалык ВДД* 
туралы заңда белгіленген айлык есептік көрсетйиітін 20 о м 
шерлемесі бойынша әлумеггік салык сомасын ай саиын есепт 
отырады. Щаруа немесе фермер қожалығынын кэмелетке топиа 
ған мүшелерінің элеуметтік салыкты есептеу мен төлеу жөн1.н 
гі міндетгемслері олар кэмелетке толған жылдан кейінп күнтіз 
гпкжылдың басынан бастап туындайды.
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Элеуметтік салықгың есептелген сомасы «Міндеггі әлеумет- 
тік сактандыру туралы» Қазақстан Республикасының заңьша 
сэйкес есептелген элсумсттік аударымдар сомасына азайтылуға 
жатады.Әлеуметтік аударымдар сомасы әлеуметтік салық сома- 
сынан асып түскен кезде,элеуметгік салықгың сомасы нелге тең 
болады.

Толем кезінен үсталатын бірыңғай жер салығын,элеуметтік 
салықты.жеке табыс салыгын,жер бетіндегі квздсрдің су ресурс- 
тарын пайдапанғаны үшін төлемакыны,әлеуметтік аударымдар- 
ды толеу,міндетті зейнетақы жарналарын төлеу, аудару мынадай 
тэртіппен:

1) салык кезенінің 1 қаңтарынан 1 қазанына дейін есептелген 
соманы төлеу ағымдағы салық кезеңінін 10 қарашасынан кешік- 
тірілмей;

2) салық кезещнің 1 қазанынан 31 желтоқсанына дейін есеп
телген соманы төлеу есепті салык кезеңінен кейінгі салык кезеңі- 
ніц 10 сәуірінен кешіктірілмей жүргізіледі.

Телем кезінен ұсталатьш әлеуметтік салық пен жеке табыс са
лыгын төлеу жер учаскелерінің орналасқан жері бойынша толе- 
неді.

Заци түлга-ауыл шаруашылыгы өнімдерін өндірушілер жэне 
селольщ түтыну кооперативтері арнаулы сальщ раісімі жерді 
пайдалана отырып, ауыл шаруашылыгы өнімін өндіру, өзі өндір- 
ген осы өнімді қайта өндеу және өткізу жоніндегі, толык цикп- 
ді (төлді өсіруден бастап) мал шаруашылыгы мен кұс шаруашы- 
лыгының (соның ішінде асыл түкымлы). ара шаруашылығынын 
өнімін өндіру, сондай-ак өндірген осы енімді кайта ендеу жэ
не откізу бойынша ауыл шаруашьшығы енімдерін ендіруші заци 
түлгалардың.селолыц түлыну кооперативтерінің кызметіне қол- 
данылады.

Жекелеген салық түрлерін жэне жер учаскелерін пайдалан- 
ганы үшін төлемақыны есептеудің ерекшелігі болады.Жалпыга 
бірдей белгіленген тэртшпсн есептелген корпоративтік табыс са- 
лығының,косылған кү.н салығының,элеуметтік салықтың,жер са- 
лыгының,жер учаскелерін пайдаланғаны үшін толсмакыныц,мү- 
лік салығынын.колік қүралдары салыгының сомалары 70 пайызга 
азайтуға жатады.
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12.15. Баска мііідетті төлсмдер 
Тіркеу алымдяры

Салыкгардан баска Қазақстан Республикасында Салықгык 
кодексте белгіленген жэне белгілі бір мөлшерде бюджетке төле- 
нетін басца міндетті төлелідер (міндетті ацша аударымдарьі
-  алымдар, телемақылар, талемдер жэне т.б.) жүмыс істейді (12 
параграфты қарацыз).

Алымдар, баждар жзне төяемдер деп эдетге зади жэне же
ке тұлғалардьщ мемлекеттік органдардың оларга көрсстетін кыз- 
меттері үшін теленетін біржолғы міндетті телемдерді айтады. 
Бүл телемдердін сомасы жергілікті бюджеттердік кірістеріне не 
белгіленген улестерде бюджеттер мен тиісті үйымдарға не ар- 
наулы қызметтер керсететін үйымдардың, мекемелердің шығьтн- 
дарьш ішінара немесе толық өтеу қызметін дамьтгып, жепддіру 
үшін түгелдей олардың карамашна туседі.

Жергілікті бюджеттерге еептелетін алымдарды төлеу кө і 
несе каржы аспектілерін де, сондай-ак мүліктік қукыктарды, 
техникалык рэсімдерді жэне тіркеулерді, объектінщ, кызм 
тің жэне т.б. белгілі бір халін белгілеуді ресімдеумен аил 
ныстыларды да коса, кызметтің айтарлықтай кеқ аясы оиы 
ша жузеге асырылады. Осыған орай алымдар мен твлемдср 
салық салу объектілері де сан алуан болып келеді, 
мен төлемдерді есептеу мен төлеу тэртібі де әр ТҮРШ *
Алымдардың сомасы Үкімет белгілеген мөяшерлеме Р 
ынша есептеледі жэне тіркеуші органдарға тшсті КУ а 
бергенге дейін төленеді. . ЧЯп-

Тіркеу алъшдары -  уакілетті мемлекетгік органдар 
намасында белгіленген тіркеу іс-эрекеттерін жасаға ’ TDa. 
дай-ақ осындай тіркеу іс-әрекетгерініңжасалганынку 
тьш құжатгьщ телнүсқасын берген кезде өздері алагын біржолғ

Қаза!<стан ̂ есІ,У®ли^ас^ а^ * д ц ^ ^ к
белгіленген тэртіппен жяне жағдайларда Сайын
органдар(тіркеуоргандары)ж^зегеасырады. V  03інін
есептік токсаннан кейінгі айдың 20 - сынан ке Р geJ]r;. 
ориаласқан жері бойынша салык органына Уэк'" объек-
легсң нысан бойынша алым телеушілер жэне салық салу
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кес тіркеу іс - эрекеттерін олардың мүдделеріне жүргізетін жеке 
жэне заңи түлғалар алым төлеушілері болып табылады.

Тіркеу алымдары мынадай іс-әрекетерді: заңи тұлгаларды 
мемлекеттік тіркегені жзне филиалдар мен өкілдіктерді есептік 
тіркегені, сондай - ақ кайта тіркегені; дара кәсіпкерлерді; жыл- 
жымайтын мүлікке жэне олармен жасалған мәмілелерге күқык- 
тарды; жылжымалы мүлік кепілін жэне кеменің немесе жасалып 
жаткан кеменің ипотекасьш; радиоэлектрондық күралдар мен 
жогары жиілікгегі кұрылғыларды; көлік күралдарын, сондай-ақ 
оларды кайта тіркегені; дэрілік заггарды,сондай-ақ оларды кайта 
тіркегені; туындылар мен сабактас күкыктар объектілеріне кү- 
қықтарды, туындылар мен сабактас қүкықтар обьекгілерін пай
далануга арналған лицензиялық келісімшартгарды, сондай-ак 
оларды кайта тіркегені; мерзімді баспа басылымын жэне ақпа- 
рат агенттігін мемлекеттік тіркегені жэне тіркеу іс-эрекеггерінің 
жасалғанын куэландыратын кұжаттын телкүсқасын бергені үшін 
алынады.

Алымдарды телсудіц қажеттігін тудыратын кьізмет түрлерініи 
сан алуандыгы олардың көбісін тиісті кызмет көрсетулерге кө- 
бінесе аралық сипат бере отырып, таза қаржы шеңберінен шы- 
ғарып жібереді. Тіпті мемлекеттік органдардыц көбінесе акыль' 
қызмет корсетуге көшіп отырған жэне қаралып отырған опера
циялар қаржылык катынастардан кэдуілгі тауар-ақшалай каты
настар пі түрленіп отырған рыноктық қатынастар жағдайында 
бүл төлеушілердің фискалдык және тарифтік-бағалык сипатыныц 
үйлесуі өте-мөте өрістеді. Мүндай акылы қызметтердің шенбе- 
рі, мысалы Жол полициясының алымдарын, өлшем мсн өлшеуіш 
приборларды тексергені жэне тацбалағаны үшіи алымдарды, бас
ка бірқатарларын кіріктіреді.

Алым мөлшерлемелері тиісті каржы жылына арналған рес
публикалык бюджет туралы занда белгіленген айлык есептік 
көрсеткіш мөлшеріне негізделе отырып есептеледі.

Қаралып отырған төлемдердің катарында ресурстар үшін тө- 
лемаңылар бөлініп көрсетіледі: жер учаскелерін пайдаланғаны; 
қоршаған ортаға эмиссия; жер үсті көздерініц су ресурстарын 
паидаланғаны; орманды пайдаланғаны; жануарлар дүниесін пай- 
даланғаны ; ерекше корғалатын табиғи аумақтарды пайданғаиы 
үшін төлемақылар.

Мысалы, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы (жер 
салығына қарағанда) мемлекеттің жер учаскелерін өтемін телеп
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уақытша жер пайдалануға (жалға) бергені үшін алынады (жер 
учаскелерін бастапкы өтеусіз уакытша пайдалануға беруці шыга
рып тастағанда).

Міндетті телемдердің арасында ерекше орынды мемлекеттік 
баж алады. Мемлекеттік баж — уәкілепі мемлекеггік органдар- 
дың немесе лауазымды адамдардың зандық мэні бар іс-эрекеттер 
жасағаны үшін не (немесе) кркаттарды бергені үшін алынатын 
міндетті төлем. Заңдық мэні бар іс-әрекетгер жасау жэне(немесе) 
күжатгар беру жөнінде уэкілетті мемлекетгік органдарга немесе 
лауазымды адамдарға әтініш жасайтын жеке жэне заңи тұлғалар 
мемлектгік баж төлеушілер болып табылады.

Мемлекетгік баж төленетін қызмеггердің тізбесі тым кең жэ
не ол Салыктық кодексте белгіленген мөлшерлемелер бойынша 
мыналардан: сотка берілстін талап арыздардан, ерекше талаппен іс 
жүргізу арыздарынан (шагымдардан), сот бұйыргын шығару тура
лы жэне бірқатар баска арыздардан, сондай-ак сот күжаттарының 
көшірмелерін (дубликатгарын) кайтадан беру туралы арыздардан; 
азаматтық хал актілерін тіркегені үшін, азаматгарга оларды тіркеу 
туралы анықтамалар мен куэлікгер бергені жэне азамапык хал ак- 
тілеріцің жазбаларын өзгертуге, толыктыруға жэне калпына келп- 
руге байланысты куәліктер бергені үшін; Қазақстан Республика- 
сының азаматтығын алуға, азаматгыкты қалпына кептіруге немесе 
оны токтату туралы күжаттарды ресімдегені үшін;нотариаттық 
іс-әрекеттср жасағаны үшін,сондай-ак нотариат куэландырған ку- 
жатгар көшірмелерін (телнұскапарын) бергені үшін; түргылықгы 
жерін тіркегені үшін; жеке басты қуэландыратын құжаттарды бер- 
гені үшін; Қазакетан Республикасына келуге немесе шетелге шы- 
ғуга байланысты іс-эрекеттер жасағаны үшін; зияткерлік меншік 
саласындағы уэкілетгі органнын заңдық мэні бар іс-эрекеттер жэ
не басқа іс-әрекетгер жасағаны үшін алынады. Мемлекетпк баж- 
Дың тіркелген пайыздык молшерлемелері қолданылады,олар ай- 
лық есептік керсеткіш молшері негізге алына отырып есептеледі.

Мемлекеттік баж банктер немесе банктік операциялардьщ 
жекслеген түрлерін жүзеге асыратын уйымдар аркылы қолма-кол 
ақша аудару жолымен толенеді жэне уэкілетгі мемлекеттік орган- 
дардың немесе лауазымды адамдардың зандык мэні бар іс-эре- 
кеттер жаеаған жэне (немесе) күжапарды берген жері бойынша 
есепке жазылады.

Толенген мемлекеттік баж салық заңнамасында белгіленген 
жағдайларда ішінара немесе толық қайтарылуға жатады.
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Қазақстан Республикасының шекарасынан тысқары жерде жэ
не оның аумағында атқарылған консулдык іс-әрекеттер жасаганы 
жэне зандық маңызы бар қүжаттар бергені ұшін мемлекетгік баж 
түрі копсулдьщ алым алыиады.

Қазақстан Республикасыныц Үкіметі белгілейтін консулдык 
алымның ең гөмснгі жэне барынша жоғары базалық мөлшерле- 
рін республикалык бюджет туралы запда белгіленген ашіык есеп- 
тік көрсеткіш негізге алына отырып белгіленеді.

Қазакстан Республикасының Сырткы істер Министрлігі кон
сулдык алымдардың базалық мөлщерлемелері шегінде шетелдік 
мекемелер үшін нақты мөлшерлеменің мөлшерін белгілеуге кұ- 
қылы.

Консулдык алым консулдық іс-әрекеттер жасалғанға дейін тө- 
ленеді

Мөлшерлемесі АҚШ долларымен белгілеиген консулдық 
алымдарды Қазакстан Республикасы аумагында төлеу Үлтгық 
банк алымды төлеу сәтіне белгілеген ресми бағам бойынша тең- 
гемен жүргізіледі.

Заңи жэне жеке трігалардың алымдары,баждары жэне езге 
төлемдері бойынша толеушілердің жеке санаттарын да,сонымен 
бірге белгілі бір іс-әрекет жасалған кезде де эр алуан женілдікіер 
белгіленген. Жеңілдіктер бүл төлемдерді төлеуден ішінара кеме- 
се толық босату түрінде белгіленеді.

12.16. Салықтарды аудару

Салыкгарды аудару -  салык ауыртпалығын салықтың түп- 
кілікті салынушысына -салықтардың негізгі ауыртпалығын өз 
мойынына алатын халыққа көшіру үдерісі. Сальщтарды аударУ 
біркатар салыктар бойынша салық төлеуші мен салық салыну- 
шының ғана емес, сонымен бірге салык салу объекгісі мен көзі- 
нің де дэл келмеуіне байланысты.

Аудару бүркемелі нысанда өндіріс сферасында да, сонымен 
бірге айналыс сферасында да болады.

Өндіріс сферасында табыс немесе пайда есебінен толенетін 
салыктар жалдамалы жүмыскерлердің еңбегін интенсивтсндіру 
жолымен, ягаи қажетгі жұмыс уакытын салыстырмалы кыскпр- 
ту және қосымша уақытты кобейту жолымен аударылуы мумкін. 
Бүл жалдамалы жүмыскерлерге салықты аударудың аса бүркеме- 
лі нысаны.
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Айналыс сферасында салыкгар багалар механизм! аркылы 
аударылады.

Коріюративтік табыс салыгы кәсіпорын енімін тұтынушы- 
ларға неғүрлым жоғары багалар есебінен немесе ресурстарды 
жеткізушілерге ресурстарға томендетілген багалар есебінен ауда- 
рылуы мүмкін. Акционерлік қогамдар нысанында уйымдасты- 
рылган шаруашылық жұргізуші субъектілердің табысына салық 
салынған жагдайда акционерлерге ауыстыру субьектілер төлен- 
ген бүкіл соманы немесе оның улесін жабатын бөлігінде оларга 
тым төмен дивидендтер толеу аркылы жүзеге асырылуы мүмкін.

Төлем козінен төленетін жеке табыс салыгы салық толеуші- 
нің түпкілікті табысынан алынашндыктан ауыстырылмайды. 
Алайда, егер кэсіподақгардың талабы бойынша жұмыскерлерге 
еңбскақы көбейтілетін болса, онда салықтардын бір болігін жұ- 
мыс істеушілерден жұмыс берушілерге аудару мүмкін болады. 
Жумыс берушілер батаны арттыру жолымсн ецбекакы бәлігін- 
дегі агымдагы шығындарды арттыруды онім немесе кызметгерді 
тұтынушыларга аударады. Мағлұмдама бойынша толенетш жеке 
табыс салығына катысты айтатын болсак, багаларды котеру ар 
қылы оны дәрігер, адвокатгар, ерікті мамандыкгардың басқа тұл 
галары көрсететін қызметгерге аударуға болады.

Меніиік салыгы ішінара ауыстырылады. Мәселен, кәсіпкерлік 
кызметпен шүгылданатын зани тулгапар мен жеке тулгалардыц 
мүлкіне салынатын салыкгы төлеген кезде жеткілікті сұраным 
жагдайында таза табысты салык сомсына жогарылатуға жэне 
сөйтіп оны өнім мен кызметгерді тутьшушыларга ауыстыруга о 
лады. Жеке тулгалар — мүліктіц майда иелері -  пэтер иелсрі оны 
жалга берген жагдайда гана салыкгы аудара алады, ал олар неп 
зінен мүлік салыгының түпкіліюгі төлеушілері болып та ылады.^ 

¥қсас жағдайда табыс есебінен төленетін тура салыкгар 
жер салыгы, көлік цұрачдарының салыгы ауыстырылады.

Жанама салыцтар аударуға қабілетп болып келеді. •
Қосылган құн салыгы түгелдей тутынушыга ауысады, _

°л онім мен қызметгердің едэуір аукымын камтиды *  
нушылар бүл салык салынбайтын тауарды тацдаи ал • 
циздер мен импорггык кеден баждары салынганда мундаи тавд у 
болады, өйткені тутынушылар акциздер мен баждар ца
ын орнын басатын тауарлар мен кызметтерге каит те_
алады. Мүндай жагдайда сатушы оныңтауарынасұр 
мендеуіне байланысты баганы түсіруге мэжбүр о ад
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лык ауыргпалығы бөлінуі мүмкін — ішінара түтынушыға, шіінара 
сатушыға ауысуы мүикін.

Тура, сондай-ак жанама салык салу кезінде жалпы салык са
лу тауарлар мен кызметтерді өндірушілерге (сатушыларға) жэне 
түтынушыларға теріс эсер етеді, бүл бағаның өсуінен жэне өнді- 
ріс көлемінің қыскаруьшан көрініп, білінеді. Өспелі баға тұтыну- 
шы сүранымын кысқартады, бүдан тауарларды сатудын ауқымы 
азаяды, ал өндірушілер мүндай тауарларды шығаруды азайтады. 
Рыноктық сүраным мен үсыным кдлпына келтіріледі, бірак те- 
пе-тевдік нүктесін жаңа, неғүрлым жоғары денгейге ауыстыру 
аркылы келтіріледі. Бүл келтірілген 12.6 сызбамен сурстгсп си
патталады.

12.6 сызба.

Салықты енгізу ұсыным сызығынын жоғары жэне солға ілге- 
рілеуін тудырады, мұның озі жаңа тепе-тендікке немесе В нүк- 
тесінде шыгарылымның 0,деңгстнс дейін кысқаруымен жэне 
тепе-теңдік ретінде Р-даи Р^ға дейін өсуімен сэйкес келстін бо
лады. Төленетін салықгын мөлшері Р |ВСРс тік бүрыш аумағы- 
мен сипатталады, опың жоғарғы белігі (РА сызығымен болінген) 
тауарды тұгьшушылардың табысынан, ал төменгі болігі ондіру- 
шілердің* табыстарынан шегерілетін шегерім болып саналады.

* Сызбадағы тұтынушылар меіі ондірушілер толейтің салыктар молшерлемелерінін 
үлсстірімі іиісшше сүраиым жәнс ұсыкым ауытқымалары (бағаның сатылас сызыгымен 
олардын киылысуына дйнш) мен оларды болетін алгашкы тепе-теііді багаиын РА деягей- 
яес сызыгы арасында график түршде орналаскан «тұшнушылар арты ш » және «еіідіру* 
шілср артыгы» деп аталатыныц болуымсн аныкталады; бұл кагидалы шекті пандалылык 
тсориясы қарастырады.
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Өндірушідер мен тұтьшушылар арасында салық ауыртпалы- 
ғын бөлу сұраным мен ұ.сьшымның икемділігіне байланысты 
болады: икемділік неғұрлым колбеу сызықпен, икемсіздік не
гордым өспепі сызықпен түлғаланған. Сүраным икемділігі сату 
көлемінің (сұранымньщ) пайыздык өзгеруінін бағаның пайыз
дык езгеруіне катынасы (икемсіз сұраиым үшін бұл коэффи
циент 1-ден кем, икемді еу.раным үшін 1-ден көп, сүранымның 
дара икемділігі кезівде оп 1-ге тең). Үсыным икемділігі -  өнім 
келемі езгеруінің бағаның пайыздык очгеруінс пайыздық ка
тынасы (бағанын есуі ұсынылатын тауарлардыи артығырақ кө- 
беюін тудырады, б.ул икемді ұсынымды сипаттайды: икемсіздік 
кезінде бағаның өсуі тауарлар үсынымына алдекайда аз эсер 
етеді),

Сейтіп, салық ауыртпалығы мына ережелер бойынша бвлі- 
неді.

Үсынымнын турақты жағдайында тауарға дегеіі сұраным 
икемділігі азырак болса, тушнушылар соғұрлым салыктың үл- 
кен болігін төлейтін болады жэне керісінше, сүраным икемділі- 
гі квбірек болса,ендірушілер тарапьшан согұрлым көп сзлықіык 
телемдері болады (12.7 -  12.10).

12.7-сызба

12.7. С^раним икевді, Р0-дан Р,-гадсйіи бага аз котсріледі. ^
Салық ауыріпалыганын улкен бвлігін (ең қажетті заттар емес) »

ондіруші таріады.
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12.8-сызба

12.8. Сұраным икемсіз баға Р-дан Р,-ға шүғьіл өседі, салықгыц 
үлкек бөлігі түгынушыға (нан, эпекгр энергиясы) "сүседі.

12.9-сызба
Баға

12.9. Ұсыным икемді, бағалар артады, салықтъщ 
үлкен бөлігін т^тынушы төлейді.

12,10-сызба

12,10. Үсыным иксмсіз, баға аз көтеріледі жэнс салыктың 
үлкск болігі ондірушілерге туседі.



Келтірілген сызбаларда ABC үшбұрышының алаңы артық са
льщ ауыртпалығының мөлшерін, яғни тауарлардын, қызмеггерді 
өндіру мен тұгынудың төмендеуіне байланысты қоғам шығысы- 
ның оңтайлы децгейден темен болатынын сипаггайды.

Салықтық түсімдерді қоспағанда артық салық ауыртпалыгы 
(Р,ВСРс үшбұрышыныц алаңы) жалпы ауыртпалықка Р|ВАСРс 
фигурасының алаңы) тең.

Сұраным мен ұсыным икемділігінен баска, тауарлар мен кыз- 
метгердің бағасы арқылы салықтарды аударудьщ мүмкіңдігі мен 
дәрежесі коп жағдайда экономикалык циклдің айналсокпалары- 
на (фазаларына) байланысты болады: ерлеу кезінде бағаны көте- 
руге неғүрлым колайлы жағдай жасалады жэне салықгы аудару 
нсғүрлым интенсивті жасалады жэне, керісінше, дағдарыс ке- 
зінде ондірістің қүлдырауымен, жүмыссыздықтын өсуімен, ха- 
лықтың төлем қабілеті бар сүранымының азаюымен байланысты 
аудару киындайды.

12.17. Салық толсудсн жалтарыпу

Салық толеудеп жалтарыну -  салыктык телемдерді толық 
немесе ішінара төлемеу максатымен салық толеушінің салык са
лу объектін (табысты, пайданы, тауар айналымын, мүлікті) эдейі 
жасыруы және азайтуы. Салық төлеушілсрдің мұндай зансыз іс- 
эрекеті мемлекет мудаесіне айтарлықтай нуксан келтіреді: мем- 
лекеттік бюджет едэуір қаражаттарды ала алмайды, салық заң- 
намасын бұзушылар кірістерінің косымша криминалдык көздері 
жасалынады, кэсіпкерлік қызмет сферасында, салада, өңірде жэ
не т.б. қүн козғалысының негізгі үйлесімдері бүрмаланады.

Салық төлеуден жалтарынудың себсптері әр түрлі болуы мүмкін:
1) шаруашылык, кэсіпкерлік немесе өзге де қызметгі калып- 

ты жүргізуге мүмкүндік бермейтін елеулі салық ауыртпалыгы; 
салықтардыц көптігі жэне жоғары м&лшерлемелері салық салы
натын су&ьекгінің «көлеңкелі» («калтарыстағы») экономикаға 
кетуіае жэрдемдеседі;

2) салык заңнамасынын күрделілігі, сонымен бірге анық емес- 
тігі.нұскаулықтар мен ережелердің қағидалары мен нормаларын 
түрліше түсіндіретін ондағы толыктырулардын, озгерістердің, 
түзетулердің көптігі;

3) салық службасын үйымдастырудағы кемшіліктер: жұмыс- 
керлердід төмен біліктілігі мен біліксіздігі, экономикалық білім-
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дер мен күкықтык мэселелердің шекгес салаларын жеткіліксіз 
білу; тексерулер кезіндегі жұмыскерлсрдш адалдыққа жатпайтын 
іс-кылшсгары;

4) салык сомаларын баю немесе коленкелі бизнестегі инвес- 
тициялау мақсатымен субъекгілердің оларды төлемеуге қасақана, 
эдейі ұмтылуы жэне т.б.

«Көлеңкелі экономиканың» орасаи зор ауқымы, баска елдер- 
дің банк мекемелеріне ақша аудару, кэсіпкерлік қызметтіи шын 
ауқымын, мүлік құнының мелшерін төмендету жоніндсгі табыс
ты күш салулары -  мемлекет бакылауынан салықтық түсімдердін 
аса ірі сомаларын шығарады.

Кейбір мэлімеггер бойынша Қазакстандағы кұпия экономика 
ішкі жалпы өнімнің үштен бірінен 40 пайызына дейін құрайтын 
көрінеді. Қүпия экономикадағы жаман жағдай оның салык база- 
сын мемлекеттіц каржы ресурстарын молайту үшін пайдалануға 
мүмкіндік бермейді.

«Қосарлы» есеп жүргізудің практикасы калыптаскан: ресми 
органдар үшін жэне кәсіпкерлердің меншікгі пайдалануы үшін; 
біріншісінде кызметтің тск аз болуы мүмкін нәтижелері, екінші- 
сінде басқару мен бизнесті дамытуға кажетгі, акиқатты нэтиже- 
лер корсетіледі.

Белгіленгсн тэртіптен әр түрлі ауытқулар кезінде немесе са
лыкгы есептеу жэне төлеу кезіндегі стандартты емес ахуал кезін- 
де салыктар жөніндегі зкімшілік кағидалар мен салық орғанда- 
ры іс-қимылының нұсқапары анықгалған, мысалы, бухгалтерлік 
есепті жүргізу тэртібін бузған жагдайда, есеп-қисап қүжатгарын 
жою немссе жоғалту кезінде, мағлұмдалган табыстың жеке тртл- 
нуға арналған шығыстарға, мүліктіц мөлшеріне сэйкес келмеуі 
жағдайында салық салу обьектісін аныктаудыц эдістері.

Салыкгарды мәжбүрлі өндіріп алудың іс-шарапары белгілен- 
ген.

Салық төлеушіиін (салық агентінің) белгіленген мерзімде 
орындалмаған салықгық міндетгемесін орындау: 1)төленбегеи 
салық жэне бкдасетае төленетін басқа міндстті телемдер сома- 
сына осімпүлды есепке жазу; 2) банк шоттары мен кассасы бой
ынша щығыстық операцияларды токгата түру; 3)салық телеуші- 
нін (салық агентініц) салық берешегі есебіне мүлікке билік етуін 
шектеу тәсілдерімен камтамасыз етілуі мүмкін.

Өсімпұл сомасы салықтык міндеттемені мәжбүрлеп орындату 
шараларын, сондай-ақ салық заннамасын бұзғаны үшін жауап-
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кершіліктің өзге де шараларын қолдануға карамастан есепке жа- 
зылып, толенеді. Өсімпұл салық жэне бюджетке төленетін баска 
міндетті толемдерді төлеу мерзімі күнінен кейінгі күннен бастап, 
мерзімі өткен әрбір күн үшін Ұлттық банк белгілеген кайта кар
жыландыру ресми мөлшерлемесінің 2,5 еселенген мелшерінде 
бюджетке төленген күнді коса алғанда, мерзімі өткен әрбір күн 
үшін есепке жазылады.

Заңи тұлғаның жэне дара кэсіпкердің банкіік шотгары бой
ынша шығыс операцияларын токтата түру заннамапык актілсрде 
белгіленген тэртіппен: салык төлеуші (сапық агенті) салыктық 
есептемені тапсыру мерзімі аякгалғаннан кейін 10 жүмыс куні 
ішінде оны табыс етпеген; белгіленген төлеу мерзімі күнінен бас
тап бес жұмыс күні өткеннен кейін салықтық берешекті отеме- 
ген; салық төлеуші ҚҚС бойынша тіркеу есебіне кою туралы өті- 
нішті табыс етпегенде -  хабарлама берілген күннен бастап отыз 
жұмыс күні еткеннен кейін;салык службасы органынык лауазым
ды адамдарының салық салу объектілері мен салық салуға байла
нысты объектілерді салықтық тексеруіне, қарауына жол бермеген 
жағдайларда бес жұмыс күн ішінде жүргізіледі.

Салықтық берешекті етеу туралы хабарлама алган күннен 
басгап он жүмыс күні ішінде салыктық берешек өтелмеген жағ- 
дайда салықтық берешек есебіне мүлікке билік етуді шектеу 
жүргізіледі.

Салық органдары салық толеушіге мерзімінде орындалмаған 
салықтьщ міндеттемені орындауды камтамассыз ету тэсілдерін 
қолданғаннан кейін, мәжбүрлеп өндіріп алу мынадай тэртіппсн: 
банк шоттарындағы акша есебінен; дебитор шоттарынан; билік 
ету шектелген мүлкін откізу есебінен; жарияланған акцияларды 
мзжбүрлеп шығару түрінде жүргізіледі.

Алайда аталған шаралардыд бэрі салықган жалтарынудын 
проблемаларын жоймайды. Тек салық службасынын органда
ры тексерулерінің нэтижелері бойынша есептелінбеген төлем- 
Дсрдіц сомасьг бюджет кірістерінің твргген бірін күрайды. Са
лык төлеушілер салык салынатын объекгілер мен табыстарды 
жасырудың аса жетілдірілген әдістерін колданады, салық служ- 
баларына бұрмалаған мэліметтерді беру жағдайлары жиілеп ба- 
рады.

Салык салудан жалтарынудың эр алуан әдістері болады. Ту
ра салықтарды төлеуден жалтарыну кобірск таралған. Жанама 
салықгар бойынша оларды өндіріп алудын ерекшелігіне байла-
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нысты жасырыну киынға түседі. Бірақ банктердің катысуъшсыз 
тауар-ақша операцияларын жасау, яғни сатып алу-сату опера- 
цияларын есепке алудан іс жүзіыде жасыру акциздерді, косылған 
күн салығын төлемеуді мүмкін етеді.

Табыстарға салык салу бойынша жалтарынудыц неғүрлым си- 
патты әдісі ондіріс немесе айналыс шығындарын (шегерімдерді) 
арттыру аркылы табысгың мөлшерін азайту болып табылады; ма- 
териалдык шығывдарды жалған (көтерінкі) баға бойынша, мыса
лы, оларды еркін бөлшек сауда бағасы бойынша сатып алынғаны- 
на сілтеме жасау, немесе тікелей жалған есеп-кисап күжаітарын 
жасау жолымен онімніқ (жүмыстың, қызметгін) озіндік құнына 
жазады. Осылайша амортизациялық аударымдардың сомасын кө- 
терінкілеу мақсатымен жабдықтын жэне баска негізгі күраддар- 
дыц күны көтеріңкіленуі мүмкін.

Салық салынатын табысты азайтуға сондай-ақ төлеушінщ 
карамағына калдырылатын табыс жэне кәсіпкерлік қызметпен 
байланысты емес шығыстар есебіиен жабылатын шығындардын 
шегеріміне (езіндік күнға) жаткьізу аркылы кол жетеді. Оларға 
мыналар жатады: белгіленген нормалардан тыс іссапар шығын- 
дары; негізгі кұралдар сатып алу; нормалардан тыс өкілдік шы- 
гындарды төлеу; эр алуан мэдени-ағарту шараларына қатысу жө- 
ніндегі шығыстар; салық бойынша жеңілдіктері бар ұйымдармеи 
онім (жүмыс, кызмет) жеткізіліміне жалған келісімшарт жасау 
(ксйін кем жеткізуғе немесе келісімшартгың орындалмауына са- 
лынған айыппүлдарды зиянға жатқызу ниетімен); материалдык 
кұндылыктардың өндіріске берілген көлеміне қарамастан олар- 
дың бүкіл күнын шығындар есебінен шығарып тастау; жеке түл- 
ғалардан тауар-материал күндылыктарын сатып алу жзне көрсе- 
тілген қызметгерге қолма-қол акшатөлеу шығыстарын тексерілуі 
киын бастапқы кұжатгар бойынша шығындарға жалған кірікті- 
ру; салық заңнамасын бұзғаны үшін салык органдары есептеген 
апыипүлдирды, осімпұлдарды есептеп шыгару.

Шегерімдер (озіндік қүн) косьшған күи салығын осы салын- 
ған тауар-материалдық күндылықгардың, кызметтердіц әртүршін 
болігінде шығындарға есептен шығару есебінен коі ерілсді.

Табысқа салық салудан жалтарынудың тараған әдісі кэсіпкер- 
лік қызметген түскен түсім-акшаны кемітіп көрсету жэне жасы- 
рып калу болып табылады. Вұл бүзушылык қиын аныктаяады, 
ейткені нағыз түсім-ақшаны аныгсіау үшін тексеріліп отырған 
төлеушінің тауарынық (кызмегініц) козғалысымен байланысты-
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рылатын (сэйкестірілетін) шоггары мүмкін көптеген баспа-бас 
айырбас пен өзге де шаруашьшық-каржылық операцияларының 
фактілерін талдау кажет; барлық төлеушілердің жэне олардыц 
операцияларының толык компьютерлендірілмеуі бұзушылыкгы 
айкындауга көп уақыт кажет етсді.

Салык салудан жалтарыну бухгалтерлік есептің қанағатсыз 
қойылуымен немесе онын жокгығымен (мысалы, шаруа- фер
мер шаруашылықтарында ) байланысты болуы мүмкін. Мұндай 
жағдайларда шаруашылық кызметтің нэтижелерін калпына кел- 
тіру үшін: жүмсалынғал электр қуаты, баска ресурстар бойынша 
есептеу приборлары бойынша, нактылы шығындар, айналымдар, 
активтердің қүны, қызметгіц ұқсас түрлерінің көрсеткіштері бой
ынша жанама немесе аналогиялық (үйлестік) эдіс қолданылады.

Төлем көзінен .үсталатын жеке табыс салығын телемеу неме
се толық толемеу мүмкіндіктері натуралдык түлгаланымда, яғни 
кэеіпорын өніммен немесе бартер бойынша алынған еніммен еи- 
бекке ақы төлеу бойынша есеп-кисадтың тараған практикасымен 
байланысты. Мұндай жағдайларда киындыктар салык салу мақ- 
сатгары үшін төмендстілуі мүмкін натуралдық еңбекақыны нак- 
ты бағалаудан пайда болады.

Жалған түлғаларга нарядтар жазып беру, мердігерлік келісім- 
шартты, контракт бойынша жұмыстарды «орындауға» жұмыс- 
керлер тарту жолымен сңбекке ақы төлеу шығындарын асырып 
корсету, құжаттык түрде ресімделетін сырт жақтан жалған кыз- 
метгер көрсету практикасы кең таралған.

Шегерімдерді (өзіндік күвды) асырып керсету есебінен та
бысты жасыру оған кәсіпкерлік сфера иелерінің, басшьшарының 
және жұмыскерлерінің тұтыну шығыстарын кірікпру жолымен 
жүргізіледі. Бір мезгілде бүл тосіл натуралдык ақы төлеудін ор- 
ны болатындыктан элеуметтік жэне табыс салықтарын төлеуде 
үнемдеуге жағдай жасайды. Фирма есебінен басшыларға арнал
ган пэтерлер у стал ы над ы (офис ғимараты түрінде (көз бояап), 
службалық автокөлік, жиһаз,түрмыстык техника сатып алынады, 
газет-жорнапдарға жазылу ресімделеді). «Фирмалық киім-ке- 
шек» бабы түрінде жеке басына кымбат түратын киім-кешек, аяк 
киім сатып алуды жасыруға болады.

Жеке түлгалардыц табыстарына немесе мүлкіне сальщ саяу 
кезінде салық салудын прогрессиясын азайту, заң бойынша та- 
быстарға шегерімдер таралатын табыстарды кобейту үшін табыс
тарды бірнеше бөліктергс бөлшектеу әдісі колданылады.
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Өндіріс шығьшдарын есептеу ерекшеліктерімен, фирмалар- 
ды, компанияларды, ұйымдарды тіркеу тэртібімен байланысты 
жалтарынудыд баска эдістері де мүмкін. Мэселен, жеделдетілген 
амотизация эдісін қолдану кезінде іиыгьшдарды көбейту және, 
тиісінше, фирманын таза табысын азайту (енімге бағаның тен- 
дігі кезінде) мүмкіндігі пайда болады. Өкілдік шығыстардьщ шы- 
ғындарына, жарнамаға жұмсалынган шығындарға жазу да мум- 
кін.

Көптеген женілдікгері бар немесе салык салу нормасы томен 
аумақта салыц салынатын объектіні жапган тіркеу здістері қол- 
данылады.

Әсіресе сцбекке ақы төлеуді осіруге шектеуді алып тастаумен, 
онім рснтабелдігінің нормативтеріне жэне бағаны ырыктанды- 
руға бақылаудьщ токгалуымен байланысты салық заннаманасын 
бұзушылык кец таралған. Бұл бағапарды шексіз өсіру арқылы са
лыктык телемдерді кедергісіз тұтынушыларга -  халыкқа аудара 
салуға мүмкіндік береді.

Инфляция жэне өндірістің кұлдырауы жагдайларында кец та- 
ралган еңбекке акы төлеуге каражаттарды шексіз айдау практи- 
касын салық эдістерімен де шектеуге болады. Ол үшін экономи
калык мағынада -  ецбекке ақы толеу қоры мен пайда сомасында 
табыска салық салу пайдаланылады.

Салыктан жалтарынудың мумкіндіктері халықаралық кар- 
жы-экономикалык катынастарында да ашылып отыр. Бүл үшін 
шетелден кең салық жеиілдіктерін беру жолымен капиталдарды 
тарту саясаты жүргізілетін елдін «салыктаи бас сауғалауы» деп 
аталынатын пайдаланылады. Мүкдаи елде бизнесті тіркеу алы- 
натын пайданы, пайыздық табыстарды, дивидендтерді салык са
лудан алып шығаруға мүмкіндік жасайды. Мүпдай максаттарға 
салык рсжімі нашарлайтын немесе заңнама бойынша табыстар
ды мағлүмдамалау міндетгі емес оффшорлык, еркін, арнаулы 
аймактарда тіркеу арқылы қол жетеді. Мұмда жалған еншілес 
компаниялар, филиалдар упымдастыры пуы мүмкін, олар арқылы 
твлемдер өтеді жэне салыкгы азайту немесе одан толық куты-ту 
максатымен салыктық оңтайландыру жүзеге асырылады.

Салык сомасын тәлемеу немесе азайтып толеу «салыктык мо- 
ральдін» қүлдырауын, мемлекеггік органдардың жэне мемлекет- 
тің озінің беделін түсіру жазасыздығының пэтижесін тудырады. 
Сомдықтан салық толеуден жалтарынумен күреске салык орган- 
дарының жұмысында зор маныз берілуі тиіс.
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Салык төлеуден жалтарынудан салыктық міндетгемелерді 
Кыскартудың занды эдістерін білдіретін салыцтыц жоспарлауды 
айыра білген жөн. Салықгық жоспарлаудын негізінде мына мүм- 
кіндікгерді пайдалану жатыр:

салык заннамасының өзінде салынған мүмкіндікгер (ең алды- 
мен жецілдіктер мен преференциялар турінде);

заңнама проблемаларынан туындайтын мүмкіндікгер.
Бұл ретте салык төлеуші заңды бұзбай салык төлеуден 

оңай құтылады. Салықтық жүктемені оңтайландыру каржы
лык менеджменттің арнаулы белімінде-корлоративтік са- 
лықтың менеджментінде карастырылады. Корпоративтік 
салықтық м енедж м ент тиімді салыктык саясатгы жургізу 
аркылы шаруашылык жүргізуші субъектініц каражаттары 
айналымын оңтайландыруға бағытталған онын каржылык ре- 
сурстарын калыптастыру, бөлу, кайта бөлу жэне пайдалану 
бөлігінде салық салуды жүйелі баскарудын үдерісі ретінде 
аныктауга болады. Корпоративтік салықтык менеджменттін 
предметі қаржы ресурстарының құрылымын оңтайландыра- 
тын шаруашылык жүргізуші субъектінің қаржы ресурстарын 
салықтық реттеудің максатты үдерісін талдау, үйымдастыру 
және жүзеге асыру жэне үтымды пайдаланудың көрссткіште- 
Рі болып табылады.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Салыктардын элеумсггіх-экойомнкалык мәні неце?
2. Салык Салу кезінде қандай кагидаттар пайдаланылады?
3. Салықтардыц функцияларын атап шыгындар жэне сипаггаидзр.
4. Салық жүйесі дсгеніміз не жэне ол капдай элементтерді кіріктірсді?

\ Қазакстанныц салық жүйесіне қаіщай салықгар, алымдар жэне толемакы- 
лаР кірікгірілген?

5. Салықтар қаңдай қағидаттар бойынша сыныпталады?
■ ^алықтарды ендірш алудык тасіддері мен салакгык есептіч здістерін 

атаіщар.
S. Салыктык механизм дегеніміз не? Салыктардын негізгі элеменггерін атап 

Щыгыіщар.
9. Корпоративтік жэне жеке табыс салыктарының, элеуметгік салыкгын, 

^ср койнауып пандаланушылардьщ арнаулы төлемдсрінін жэне салықтарьшьщ 
Мэтн ашыңдар жэне олардын бюджет кіпісгерін қалыптастырудағы ролін атап 
«орсстіңдер.

J0. Жанама салыісгардың кажеггігін, оларга тзн сипатты белгілер мен ерек- 
Щеліктердің мэнін ашып корсетівдер.
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11. Мсишікке салынатын сальгқтардын экономикалык магынасы мен маңы- 
зьг неде? Бp i  сальгқтарт қыскдша сітаттама беріцдер.

12. Қүмар ойын бизнссІ салыш мен тіркелген салықтың мәнін ашың- 
дар,оларды шсқаша снпаттандар.

13. Арнаулы салықрежімдершіц экономикалык арнальшы мен реяі кдвдай?
14. Алымдарды, баждарды, толемакыларды кысқаша сипатгап беріндер
15. Салықтарды аудару үдерісінің мәні мен ерекшелікгсрі неде? Салықтар- 

дын негізгі түрлерін аударудың сипатты тзсілдерін келтіріндер.
16. Салық салудан жалтарынудың ссбептері жәие мұнымен байланысты сал- 

дарлары кандай? Салыкгардың. негізгі түрлерін төлеуден жалгарынудан мүм- 
кін болатын тэсілдерін атап шығындар.
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13-тарау. Мемлекеттің шығыстары

13.1. Мемлекет шығыстарынын мәні, күрамы 
жэнс сыиыптамасы

Мемлекеттің иіыгыстары -  бул мемлекетгің жүмыс істеуімен 
байланысты ақшалай шығындары. Экономикалык; категория 
ретінде олар қоғамдық өндірісті дамытып, жетілдіру, қоғамның 
сан алуан қажеттіліктерін қанағаггаңдыру максатында ішкі жал
пы онімнің бір бөлігін бөлумен жэне трынумен байланысты эко
номикалык қатынастарды білдіреді.

Мемлекетгің шығыстары -  мемлекеттің қаржылық саясатының 
маңызды қүралы, оның орталыкгандырылған жэне орталыкганды- 
рылмаған кірістерін пайдалануға байланысты болатын каржылык 
қатынастардың бір болігі. Мемлекет шығыстарының озгешелігі 
сол, ол кызметтің тек мсмлскеттік сферасының қажетгіліктерін 
қамтамасыз етеді. Сондықтан мемлекет шығыстарының мазмұны 
мен сипаты мемлекетгін экономикалык, элеуметгік, басқару, кор- 
ғаныс жэне т.б. функцияларымен тікелей байланысты.

«Шығыстар» ұи.імыні.ш қос мағынасы бар:
1. Акшалай кдражатгарды олардың мақсатты арналымы бойьпіша пай

далану, яғни ақшалай қаражаттары айырбас үдерісінде тікслей рэсуалау. 
Бүл жағдайда шығыстардың күрамына түпкілікті табыстардың есебінен 
жүзеге асырьшатын өндірістік және ондірістік емес сфера кэсіпорындары 
мен үйымдарыныц, халыкгыц шығыстары кіріктіріледі, ал жалпы коғамдық 
онім үш корға: орын толтыру қорына, қорлану корына, түтыну қорына ыды- 
райды.

2. Айырбас үдерісінде қаражаттарды нактылы жүмсаудан бөлгіштік си- 
паттагы шыгыстарды ажырата білген жен, бұл шығыстар каржы арқылы 
қалыпгасады: жалпы мемлекетгік корларды пайдаланған және кәсіпорын- 
дардын қорларын мақсатты арналым бойынша белген кезде; ақшалай шы- 
гыстар барлық шаруашылық жүргізуші субьектілердің тупкілікгі табыста- 
рын калыптастырудың негізі болып табылады.

Бүл скі аспект «шығыстар» уплмымыц онын «шыгындар» үғымына түр- 
ленген кездегі карама-қаншылық пен курделілікті камтып көрсетеді: егер 
«шыгыстар» түпкілікті рәсуаны, түтынуды («табыстарга» қарама-қарсы) 
кажет ететін болса, «шыгындар» «есепке жатқызылатын» алдымен, келе- 
шекгегі табысты немссе пайданы куіуцегі шығындарды біпдіреді.

Шаруашылык жүргізудің әр түрлі жүйесінде (рынокгық жэне 
экімшіл-эміршіл) және тіпті экономика дамуының түрлі кезең-
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дерінде мемлекетгщ рөлі, онын функциялары мен кызмет сапа- 
сы взгеріп отыратындықган, бұған сәйкес мемлексттіц жасайтын 
шығыстарының күрамы мен көлемі тиісінше өзгеріп отырады.

Мемлекет іиыгыстарының кұрамыиа мемлекетпк бюджетпң, 
мемлекетпк бюжеттен тыс қорлардың, мемлекеттік кәсіпорын- 
дар мен ұйымдардың, өндірістік жэне өндірістік емес сфералар 
мекемелерінің шығыстары кіреді.

Мемлекеттік бюджеттің иіыгыстары оқулыктыц 14.4 пара- 
грфында баяндалған.

Мемлекеттік сектордың кәсіпорындары шыгыстарынъщ 
кұрамына мыналар кіреді:

1) өндірістік, шаруашылық-пайдалану қызметімен байланыс
ты шығындар;

2) ұлғаймалы ұдайы ендіріске (негізгі жэне айналым капитал- 
дарына) жұмсалагын шығындар;

3) бюджетке жэне бюджеттен тыс корларға төленетін төлем- 
дер;

4) көтермелеу жэне ынталандыру қорларына аударылатын 
аударымдар.

Шытндардың бірітт тобы капиталдардың толық айналы- 
мымен байланысты жэне өндіріс шығындарынын орнын толты
ру (өтеу) болып табылады және шартты түрде шығыстарга жа
тады («шығындар» терминінің мағынасын кдраңыз). Сондыктан 
кэсіпорындар бойынша мемлекетпк шығыстары шығыстардын 
екінші жэне үшінші топтарын кіріктіреді.

Басқа категориялардын арасында мемлекет шығыстарынын 
жайы мемлекеттік меншіктін. мацызымен жэие мемлекеттщ 
қазіргі жағдайындагы ролімен анықгалады. Мемлекет өндіріс 
куралдарының иесі болып табылады, ендірістік үдерістердін 
ұйымдастырушысы болады, жалпы коғамдық өнімді жасауға жэ
не белуге катысады жэне өзінің функциялары мен міндеттеріне 
сэйкес мемлекет іиыгыстарыныц жуйесі аркылы коғамдық ка- 
жеттіліктердің едэуір бөлігін канағаттандырады. Рсформалау ке- 
зеңінде Қазақстан экономикасында мемлекеттік сектордың үлесі 
шүғыл төмендегенімен, бірақ меншіктің, ақшалай ресурстардыц 
едэуір үлесі мемлекетпң карамағында қалады.Дамыган рынокгық 
экономикасы бар елдерде мұның өзі дамыган рыноктық катынас- 
тарға сай келеді. Сондыктап «мемлекеттіц шығыстары» катего- 
риясы түрақты экономикалық қатынастарды бейнелеп көрсетеді 
жэне келешекте өзініц мацызын сактайды.
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Мемлекет шығыстарыньщ басым бөлігі цогсшдьщ тауарларды, 
игіліктерді және ңызметтерді вндіруге немесе олармен халық- 
ты қамтамасыз етуге бағытталады, бул мемлекет шығыстарының 
ролін айқындайды. Әлеуметтік мәдени максатгарға, корғанысқа, 
күқықтык тэртіпті қорғауға, басқаруға, мемлекеггің инфракүры- 
лымдық кэсіпорындары мен ұйымдарыньщ өніміне жэне кызмет- 
теріне жұмсалатын шығыстар мемлекет, сонымен бірге экономи- 
каның рыноктык секторы тарапынан рыноетық тауарлармен жэне 
кызметер көрсетумен камтамасыз етуге косымша ретінде хапык- 
тың жалпы қажеттіліісгерін канағаттавдыруы тиіс.

Багыттары мен маңсатты арналымы бойынша шыгыстар- 
дыц барльщ түрлерітц жиынтыгы мемлекет шыгыстарының 
жүйесін кұрайды. Мемлекет шығыстарының басым бөлігі мем- 
лекетгік бюджетке орталықтандырмлган немесе мемлекепік 
кэсіпорындардын қарамағында болатын коғамның таза табысы 
есебінен жүргізіледі. Олар сондай-ақ өнімнің өзіндік қунына 
кіріктірілетін амортизация сомаларымен отелуі мүмкін, бұл ақша 
мемлекетгік шаруашылықтыц өндірістік капиталдарын көбейту 
үшін қарастырылған күрделі жұмсалымдарга бағытталады. Мем
лекет шығыстарының бір бөлігі салыктык төлемдер, қарыздар- 
дан түсетін түсімдер түріндегі халықтың каражаттары есебінен 
жабылады. Мемлекет шыгыстарын каржыландыру үшін негізгі 
ондірістік капиталдарды көбейту жэне техникалык жетілдіру 
максаттарында жэне кейін кэсіпорындардың табыстарынан өте- 
летін банкгердің ұ.зак мсрзімді кредиттері тартылады.

Мемлекеттін шығыстарын үйымдастыруға оларды болжау, сон
дай-ак оларды каржыландыру мен қаражатгарды пайдаланудын ка
тан тәргібін белгілеу аркылы кол жетеді. Сондыкган мемлекетпн 
шығыстарын ұйымдастыру кағидаттарының бірі жоспарлылық 
болып табылады. Үлтгык шаруашылықты балансгандырылмалы 
дамыту жэне халыктың элеумеггік жұмыс деңгейін артгыру макса- 
тында мемлекет өндірісгік жэне өндірісгік емес сфералары, сала
лар, экономикалык аудандар арасында жалпы коғамдык онім мен 
-улп'Ыд табысты белуге жэне кайта белуге катысады. Мемлекетпн 
шышетарын жоспарлаудыц басты әдісі болып табылады.

Мемлекетпн шыгыстарын каржыландыруцың мацеатты си
паты мемлекетпн каражаттарын қатан белгілі бір шараларға 
пайдалануцы талап етеді. М^гның негізінде ұлтгык шаруашылық- 
тың жэне өңірдің жекелеген салаларын дамытуда үйлесімдіктер- 
ге жету, каржыларды ең алдымен ғылыми-техникалық прогресті
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айқындайтын некүрлым перспективалык жэне прогрессивтік са- 
лаларға бөлу жэне аса маңызды екі элеуметтік проблемаларды 
шешу камтамасыз етіледі.

Мемлекеттін шығыстарын каржыландырудын щттарусыз 
сипаты берілген ресурстарды (кредиттік механизмнен айыр- 
машылығы) тікелей етеуді талап етпейді. Ьул қағидат бойынша 
каржылық ресурстарды беру соңғы уақытта мемлекетлк бюд- 
жеттен каржыландырудың кредитгік әдістерімен катар қолданы- 
лады (мысалы, Ауыл шаруашылығын каржылык қолдаудың мем- 
лекеттік қоры); бүл пайдаланылатын каржылык ресурстардьщ 
тиімділігін арттырады.

Даму жоспарларының (болжамдарының) орынЬалуына ца- 
рай қаржыландыру каржылык ресурстарды тек өндірістік көр- 
сеткіштер орындалғанда жэне шараларды экономикалык-элеу- 
меттік дамудың болжамдарына сэйкес жүзеге асырған кезде бө- 
луді кажет етеді.

Ресурстарды пайдалануда үнем режімін сақтау -  мемлекеттің 
шығыстарын ұйымдасгырудыц маңызды кағидаты, ол ішкі резе- 
рвтерді жүмылдыруға, ендірістік жэне өндірістік емес сфералар- 
дың барлық бөлімдерінде мемлекет каражаттарына бакылауды 
күшейтуге, оларды ұгымды эрі күнтгы пайдалануға бағытталған.

Мемлекетгің шығыстарын ұйымдастырудың кажетті қағида- 
ты оларды жабудың бюджеттік, кредиттік және меншікті коз- 
дердің оңтайлы үйлесуі болып табылады. Бұл кэғидат мемлекет 
шығыстарын ортақ қаржыландыру үдерісін білдіреді.

Мемлекет шыгыстарыньщ жеке түрлері экономикалык ма- 
нызы мен ма імүны жагынан бірыңғай (біртекті) емес. Шығын- 
дарды каржыландырудың көздеріндегі, нысандарындагы жэне 
әдістеріндегі айырмашылықгар осыған байланысты болады.

Мемлекетгщ шығыстарын шектеудің (айырудың) аса маңыз- 
ды критерий! материалдық өндіріс пен үлттъщ табысты жа
сау үдерісіпде олардыц қатысы болып табылады. Осыған сэйкес 
мемлекеттің шығыстары экономикалык мазмүны бойынша үш 
негізгі топқа болінеді:

1) материалдык өндіріспен тікелей байланысты шығыстар;
2) кызметтщ ондірістік емес сферасындағы шығыстар;
3) мемлекетпк резервтерді жасауға жұмсалатын шыгыстар;
Шыгыстардың бірінші тобы мемлекетгің шаруашылык кыз-

метімен шарттасылған жэне үлттық табысты жасаумен байла
нысты.
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Мемлекет шығыстарының екітиі тобы қоғамдық қажет- 
тіліктерді қанағаттаңдыру үшін ұлггық табысты тутьшумен бай
ланысты өндірістік емес сфераға жүмсалатын қаражатгар ен ал- 
дымен оку-агарту мен денсаулық сактау мекемелерін ұстауга, 
ғылым мен мәдениетгі дамытуға, түрғын үй мен мәдеки - түр- 
мыстық к^рылыска, кызметкерлерді әлеуметт/к сакгаңдыруга, 
сонымен бірге коғамның барлык мүшелерін әлеуметгік камсыз- 
дандыруға бағытталады. Мемлекет сондай-ак каражатгарды кор- 
ғанысқа, мемлекетпк аппаратты ұстауға және мемлекеггік орган- 
дардың кызметімен байланысты баска шараларға щмсанцы.

Материалдыц емес сфера мүқтаждарына жүмсалатып шыгыстар 
түтыну қорыпа түсетін ^лттык табысшң белігі болып табылады. Алай- 
да өндірістік емес сферадагы шығьшдардың осуі ақырыңда қоғамдық 
оқцірістіц өсу жзне оның тиімділігін арттыру қарқыиында білініп, көрінеді. 
Б^ғанбілікті кадрлардыдаярлау, ғылым жетістіктерін ондіріске енгізу, мате
риалдык оидіріс сферасыиын жұмыскерлсріне медициналык кьпметт кор- 
сетуді қамтамасыз ету есебінсн қол жетеді.

Мемлексттің шығыстарьш корлану коры мен тұтыігу коры арасында оң- 
тайлы болу мемлекеттің экономикалык саясатынын аса манызды міндеті бо
лып табылады. Қорлану қоры мен түтыну қорының ара салмағы өзгерді -  
соцғы жылдары тұтыну қорының өсу каркыны қорлаңу қорьшьш өсу каркы- 
нынан асып түсті, Түтыну мен корлануға пайдаланылтыіі ̂ яттв/к табыстағы 
тұгыну корыігық үлсс салмағы Қазакстанда 86 пайызга жуығын к^райды.

ҮшІнгиі топтың мемлекет шыгыстары мемпекеттік резерв- 
терді жасау мен молыцтыруга салатыл шығыдцар тотенше жағ- 
дайлар кезінде, мысалы, дулей апаттар кезіндс, өндірістік, сондай- 
ақ өндірістік емес сфералардын қажетгіліктерш канағаттандыруға, 
ысыраптарды отеуге және кәсіпорыңдарды, мекемелерді, ̂ йымдар- 
ды және халықты тауарлармен, азық-тулікпен жабдықтауды камта
масыз отуге арналган. Мұіідай резервтерді орталықтандырылма-

тэртіппен (жеке эрбір кзсіпорын мен ^йылща) жасау ұтымды 
болмас еді. Оларды жасаудың оргалыктандырылган тәртібі олар- 
Дьің қажсгті мөлшерін салыстырылмальг төмеіщеяугс жэне бұл ре- 
зервтерді неғ^рлым тиімді пайдалануға мумкіндік береді.

Предметтік (мақсатты) белгісі бойынша мемлекстгің шы
гыстары экономикага, элеумешпш-мэдени шараларза, гылымга, 
Қорганыс пеи басңаруза жұмсалатын шыгыстзрга болінеді.

Аумақтыц белгісІ бойынша мемлекеттің шышстары эконо- 
микалъщ оңірлер бойынша бөліиеді. Мұндай сыныптау өндіргіш 
күштерді орналастыруға жонс үлтгык шаруашылықтагы үй-
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лесімдіктерді жетілдіруге белсенді ыкпал жасауға мұмкіндік бе- 
реді. _

Салалыц белгісі бойынша материалдық өндіріс сферасында 
мемлекеттін шыгыстары өнеркәсіпке, құрылыска, ауыл шаруша- 
лығына, көлік пен байланыска, саудаға, жабдмктау мен дайын- 
дауға жұмсалатын шыгыңдарға бөлінеді; ендірістік емес сферада 
білім беру, ғылым, денсаулық сақгау мен дене шыныетыру, әлеу- 
меттік сактандыру мен элеуметтік камсыздандыру, қорганыс, 
басқару шығындары болып бөлінеді.

Мемлекеттің шығыстары қаражаттарды сң жоғары тиім- 
ділікпен пайдаланған жағдайда мемлекеттік қажеттіліктерді не
гордым толық камтамасыз етуі тиіс. Осыған байланысты шару
ашылык жүргізудің ерекшеліктерімен анықталатын мемлекетпн 
шыгыстарын каржыландырудың екі әдісі бар:

1. Шаруашыльщ есептегі кәсіпорыпдар мен ұйьшдарды қар- 
жыландыру меншікгі ресурстар, банк кредиттері есебінен жэнс 
жетіспеген бөлігі бюджеттік қаражаттар есебінен жасалынады.

2. Бюджеттік қаржыландыру. Бюджеттік тәртіппен ерек
ше қ^жаттардың -  каржылаңцырудьщ дара жоспарларынын 
негізінде элеуметтік-мәдени шаралар, мемлекеттік билік пен бас
кару органдарын ұстау, корғаныс шығындары қаржылаңдырыла- 
ды. Бюджеттік тзртіппен қаржыланатын мекемелер мен ұііымдар 
бюджеттік деп аталады.

Ерекше жағдайларда эдіс ретінде айналысқа қолма-кол ақша 
шығару жэне кредиттік эмиссия есебінен (колма-кол ақшасыз) 
эмиссиялық ңаржыландыру қолданылады.

Бағдарламалар мен шараларга, халыкты әлеумеггік корғауды 
камтамасыз етуге жане басқа мақсаттарға берілетін нысаналы 
мемлекетгік каржылык көмектің нысаны — бюджетгік қаржылан- 
дырудың мынадай нысандары қолданылады: демеукаржы, суб- 
венциялар, субсидиялар.

Деліеуқаржылар кезінде акшалай каражаттар кайтарусыз 
тэртіппен бюджет пен бюджеттік корлардан кәсіпорындар мен 
ұйымдардың зияндарын жабу үшін, сондай-ақ төменгі бюджет- 
терді баланстау үшін бөлінеді. Бүл нысан ауыл шаруашылыгы 
өнімінің багаларындағы айырманы өтеу, жеке өнімдер мен тауар- 
лардың әлеуметтік қолайлы бағаларын колдау, тұргын үй-ком- 
муналдық шаруашылықтын зияндарын жабу, театр, ойын-сауык 
жэне басқадай ұнымдардың шығындарын ішіиара отеу түрінде 
тараған болатын.
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Субвенциялар -  халықгы элеуметтік колдауды қамтамасыз өту 
жөніндегі багдарламалар мен шараларға жэне баска мақсатгар- 
ға нысаналы мемлекеттік каржылык көмекгін нысаны; мақсатгы 
пайдалану бүзылған жағдайда каражаттар кайтарылуға жатады.

Субсидиялар -  үлестік негізде белгілі бір шараларды қаржы- 
ландыруға бюджетгік, бюджетген тыс жэне арнаулы корлардың 
каражатгары есебінен ақшалай жэне натуралдык нысандағы жәр- 
дсмакылар.

Аталған нысандар (оларды калыпты жүзеге асырған жағдай- 
ларда) трансферттік қаржшандырудың түрін кабылдайды. 
Трансферттер деп кең мағынада бюджеттен жэне бюджетген 
тыс корларды белгілі бір қажеттіліктерді каржыландыру үшін 
каражаттарды кайта бөлу кезінде оларды отеусіз жэне кайтару- 
сыз беруді айтады. Әдеттегідей, бұл әлеуметтік сақтандыру мен 
камсыздандыру бойынша толемдер, жұмыссыздык бойынша, 
білім беру, денсаулық сақгау, мэдениет жэне т.б. жүйесін үстауға 
берідетін жэрдемакылар.

Айтарлықтай дэрежеде мемлекеггің шыгыстары мемлекетгік 
сатып алу жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

Мемпекеттік сатып алу -  акциялардын (үлестсрдің) елу жэне 
одан көп пайызын немесе мемлекетке жататын акциялардың ба
кылау пакетін мемлекеттік органдардың, мемлекеттік мекемелер- 
ДІҢ, сондай-ақ мемлекетгік кэсіпорындардың, заци түлғалардыц 
жэне олармен қосылма заңи түлғалардын қарамагындағы акша
лай қаражатгардьің есебінен тауарларды, жүмыстарды жэне кыз- 
меттерді сатып алуы.

Мемлскетгік сатып алу жүйесі қогам мсн мемлекеттің орныюыяығьгн 
камтамасыз ету турғысыиан қызметгік мацызды сфераларында мемлекетпк 
монополнянын кажеггігіне негіздследі.

Мемлекеттік сатып алу сферасындагм мешскештік монополия — тек 
кана мемлекеттік органдардың жэке (немесе) мемлекетпк кэсіпорьшдар- 
Дың заңнамалық агаілер негіздемесікде, еондай-ақ бәсскені енгізу улгшқ 
кауіітсіздіғс, құқьгқ тэртібі, корғаігыс жэне корганыс-енеркәсіп кешені мүд- 
делерінін үгынысы  турғысынан колайсыз болатын жағдайларда кызмегпң 
Шаруапшлық жургізілетін сферасы.

Бәсеке—тапсырыс берушінің тауарларды, жумыстарди жәие кшместер- 
Ді сатып алуга багытталпін жзне әлуетті жеткізушілср арасында ашьік зрі 
адал бәсекені камтамасыз стетін мемлекетпк сатып алуды жургізу әдісі.

М емлекетпк сатып алу үдсрісін ретгеу мына кағпдаггарга иегоделеді.
1) сатып алуға пайдалапылатын ақшалай қаражаттарды одтайлы және 

тиімді жумсау;
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2) мемлекеттік сатып алу үдерісіне катысу үшін барлық әлусггі жеткізу- 
шілерге тен мүмкіндіктер беру;

3) олуетті жсткізушілер арасында адал бәсеке;
4) мемлекеттік сатып алу үдерісінің жариялылығы.
Мемлекетгік сатъш алу мына әдістердін бірімен жүзеге асырылады:
1) ашыкбәсске;
2) жабык бәсеке;
3) бағалық ұсъшыстардың сұрау саяуьш пайдаланумен жеткізушіні таң- 

дау;
4) бір козден;
5) ашықтауар биржалары аркылы.

Бір немесе бірнеше секторлардың басымдығынан кетуді жэ
не экономиканың жаңа бәсекелі секторларын жасауды үйғаратыи 
ұлггық экономиканы эртараптандыру міндеті жоспарланатын 
мерзімге көкейтесті болып кала береді жэне осы үдерісті одан 
ары ынталандыру жөніндегі, экономиканы тездетіп дамытуды 
камтамасыз ететін байсалды қадамдар мен нысаналы күш салуды 
қажет етеді.

Саяси, экономикалык жэне үйымдык-қүкыктық іс-шаралар- 
дың, экономикалык саясат қағидаттарыньщ, басымдыкгарынын 
жиынтыгы болып табылатын Индустриялдық-инновациялық да- 
муды іске асыру шецберінде постиндустрияландыру мен үдемелі 
инновациялық даму жағына экономиканың кұрылымында сапалы 
езгерістерді жүргізуді камтамасыз етуге бейім мемлекетпн колда 
бар ресурстық мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға негізделген.

Стратегия шараларын кзржыландыру үшін бтоджетгік қара- 
жаттар ғана емес, сонымен бірге даму институтгарынын, ¥лтты1' 
холдингтердің, үлтгық компаниялардың, элеуметгік-кэсіпке^лік 
корпорациялардың каржылық ресурстары, сондай-ак жаңа тех- 
нологиялық және ғылымды қажетсінетін ендірістерді жасауға, 
инфрақүрылымды дамытуға бағытталган ең басымды жэне тиім- 
ді жобаларды іске асыру үшін халықаралық ұйымдар мен донор- 
елдердің комегі пайдаланыладьт.

13.2. Экономиканы каржылапдыру

Экономисты дамытуга эісұмсалатып иіыгыстар — б^л 
ондіріс колемінің түрақгы осуі жэне оның тиімділігін арттыру 
ушін жагдайлар жасауга бағытгалатын ақшалай каражаттар. Оған
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мыналар жатады: негізгі капиталға жұмсалатын инвестициялар 
(күрделі жұмсалымдар); негізгі капиталдарды жөндеу; айналым 
каражаттарының есімі; материалдық резервтер жасау; арнаулы 
корлар мен мақсатты каржыландыру қорларын жасау.

Экономикаға жұмсалатын шығыстарда басты орынды үлт- 
тық шаруашылықгың барлық салаларының негізгі капиталдарын 
үдайы жаңғыртуға бағытталатын негізгі капиталга жүмсалатын 
инвестициялар (күрделі жүмсалымдар) -  материалдық, еңбек 
жэне ақшалай ресурстардьщ жиьштығы алады.

Күрделі жумсалымдардын құрамына:
1) қүрылыс-моитаж жұмыстарыпың шыгындары;
2) жабдық, сайман, аспап сатып алу шыгындары;
3) әзге күрделі яңшыстар мен шыгындар (жобалау-іздестіру, геоло- 

піялык-барлау және буршлау жүмьістары, жер учаскелерін кесіп беру жэне 
қоныс аудару бойынша жэне т.б);

4) жаңа салынып жапсан кзсіпорындар ушін кадрларды даярлауға жүм- 
салатын шығындар кіріктіріледі.

Курделі жұмсальшдар мыналардың есебінен каржылақдырлады:
1) шаруашылык жүргізуші субъектілердін меншікті қаражаттары;
2) банкгердің үзак мерзімді крвдитгері;
3) халыктын жинақ ахцдалары (тдоғып үй күрылысына);
4) бюджетген каржы болу.
Кэсіпорындардың меншікгі каражаггарынык үлесі есіп келеді, бүл ша

руашылык есеп каражаггары техннкамен канта жарактандыру мен қайта 
К-Үруга арналган жэне кэсіпорын ұлғаймалы удайы өцдіріс ушін толык жау- 
ап береді. Ипвестицнялық саясатты қайта кдаудын басты магынасы осын- 
да. Ал бкщжетгік қаражаттар негізінен басым мемлекеттік маңызы бар ірі 
өндірістік кұрьшысты, сондайак злеуметгік ішфракурылым обьеітлерініц 
күрылысын каржыландыру ушін павдаланылады.

Ж өндеуге жүмсалатып итгыстар табиғи тозған жэне са- 
палық ескірген (негізгі капиталдарды ішінара калпына кептіру 
және олардың жүмыс кабілетгілігі жағдайында болуын қол- 
дап отыру үшін) негізгі капиталдарды жондеудің арнаулы ко
ры есебінен жүргізіледі, бұл қор шығыидарды шаруашылык 
жүргізуші субъектілер өнімінің, жұмыстарының, кызметтері- 
нің өзіндік қүныка норматнвтср бойынша кіріктіре отырып 
жасалынады.

Айнапым ңаражаттарының осіліі кзсіпорындардың меншіеті 
немесе оған теғіестірілген қаражаттары есебінен қаржыланды- 
рылады. Олар жетіспеген кезде негізінен жаііа кэсіпорындар
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ұшін бюджеттік каражатгар бөлінеді немесе кейін өтелетін кре
дит беріледі. Бұған басқа, меншікті айналым каражаттарының 
жетімсіздігін жабуға мақсатты қаржыландырудын. каражаттары 
бағытгалады.

Резервтер жасауга жүмсалатын шыгындар каражатгардың 
үздіксіз толық аішалымын және улгаймалы удайы өндірістіц 
бүкіл үдерісін, шаруашылықтың үйлесімдерін сақгаудың, дүлей 
апаггардан болған ысыраптарды өтеуді камтамасыз етудің ка- 
жетті шарты болып табылады. Қаржылық резервтер акшалай ре
сурстарды оңтайландыруға, кәсіпорыннын шаруашылык кызметі 
үдерісінде пайда болатын уакытша каржылык қиындыкты жоюға 
мүмкіндік береді. Резервтік кррлар шаруашылык жүргізудіңтүрлі 
деңгейлерінде жасалады.

Мемлекеттік резервтер -  мемлекет жасайтын шикізатгын, 
материалдардын, отынныц, машиналар мен жабдыкгьщ біркатар 
түрлерін, астықтын, азық-түліктауарларынын, қорғаныс мұктаж- 
дары үшін арналған өиімніц манызды түрлерінін босапкы қорла- 
ры. Мемлекетгік резервтер үнемі қалпына келтіріліп, молыкты- 
рылып отыратын мемлекетгіц айрықша орталықтандырылған ко- 
рын қүрайды; мемлекетгік резервтер айрыкша жағдайларда жэне 
тек үкіметгің ерекше қаулылары мен шешімдері бойынша жұм- 
салады. Мемлекеттік резервтер мемлекегтік бюджет каражаттары 
есебінен жасалынады.

13.3. Ғылыми-техиикалык прогресті қаржыландыру

Ғылым мен инновациялық технологиялар қазіргі элемде эко- 
номиканы дамытудың шешуші факторлары болып табылады. 
Әр түрлі бағалаулар бойынша дамыған елдерде өндіріс өсімінің 
70-тен 90 %-ға дейінгісі инновацияларды пайдалану есебінен 
камтамасыз етіледі екен. Тек жаңа технологиялар елге өндіріс- 
тің теракты осуін кепілдендіруі, сондай-ак дүниежүзілік шару
ашылык байланыстар жүйесіне зкономиканы үйлестіру интегра- 
диясын камтамасыз етуі мүмкін.

Ғылыми-техникалық прогресті (ҒТП) қаржыландырудыц ко- 
зін таңдау кезеңдерге және, тиісінше, ғылыми-техникалык зерт- 
теулерге байланысты, соның ішінде: іргелі жэне қолданбалы 
гылыми зсрттеулер, жобалау-конструкторлық зертгсмелер, жаңа 
техника мен технологияны, ендірісті, еңбекті жэне баскаруды 
ұйымдастырудың эдістерін енгізу.
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ҒТГГ-ні қаржымен камтамасыз етудін негізгі кдғидаггары қар- 
жыландыру көздерініц көптігі жэне олардьщ мақсатты батт- 
тылызы болуы тиіс.

Ғылым жалпы рыноктық қатынастарға бағдарлана алмайтын қызмег 
сферасына жатады, Мэселен, іргелі гылым тұгелдей коммерциялык крите- 
рийлерге тұсіп кетпейді, сондыкган экономиканын маңызды секторларын- 
дағы технологияны революцияландыра алатын іргелі зерггеулер мен келе- 
шектегі зерггемелерді каржыландыр)дащ міндстін мемлекет езіне алады. 
Мемлекетгік гылыми-техникалық, инвестициялык, экологиялык, ізгіліктік 
жэне озге бағдарламалар саласында келісілген саясат жургізу қажет. Айт- 
ылған багдарламалар мен жобалардың бағдарламаларын қаржыландыру ор- 
талыкгандырылған каражатгар есебінен жүргізілуі мүмкін.

Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыладырудың басымдығы 
жалпы мемлекеттік маңызы бар аса маңызды іргелі зерттеулерге, 
салааралық проблемалар бойынша жүмыстарга, мемлекетгік жэ
не халықаралық Ғылыми-техннкалык бағдарламалар мен жоба- 
лардың тапсырмаларына беріледі.

Ғылыми қызметгі және тажірибелік-конструкторлық жріыс- 
тарды дамыту максаттарында Қазақстанда «Ғылым қоры» 
акционерлік коғамы жріыс істейді, оның жаргылық капиталында 
мсмлекеттіц қатысуы жуз пайызды күрайды. Қоғам қызметінің 
негізгі предметі елде ғылыми зертгемелерді практикалық іске 
асыруды қамтамасыз ететін, басымдык , бастамалык, тәуекелдік 
зерттелімдерді дамыіуға жәрдемдесу болып айкыидалган. 
Қазақстан Республикасының білім жэне ғылым министрлігінің 
Ғылым комитетіне Қогам акцияларының мсмлскеттік пакетіне 
иелік стуге жэне оны павдалануга қукык берілгсн.

ҒТП-нің қолданбалы жэне енгізбелік шаралары іиаруашыльщ 
есеп қорларынан (орталықтандыршшан және ортальіқтанды- 
рьіпмаган) жэне банк кредиттері есебінен каржыландырылуы 
тиіс. Бүл шаралар евдіріс тиімділігіне тікелей ыкпал жасайтын- 
Дьіқтан, оның түпкілікті нэтижелеріне эсер ететіндіктен шару- 
аінылық жургізуші субъекгілердің кірістерін ҒТП сфсрасындагы 
олардың қызметінің түіікілікті нэтижелерімен тығыз байланысын 
камтамасыз ететін икемді салыктык саясат жүргізілуі тиіс.

ҒТП-ні жеделдетуді ынталандырудың манызды бағыты 
ҒТП-нің басым бағыттарын жүзеге асыратын субъектілер үшін 
мақсатты субсиднялар мен жеңілдікті кредиттер беру, жаңа 
техника мсн технологияларды игеру жөнінде арнайы кұрылатын
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көтеріңкі шығындардың инвестициялык қорлары есебінен өтема- 
қьі төлеу, жаңа кымбат түратын өнімді түтьшушыларға оны игеру 
жылдарында мақсатты жәрдемакылар енгізу, негізгі қурал-жаб- 
дықтардың жеделдетілген амортизациясын қолдану болып табы- 
луы мүмкін.

ҒТП-ні каржымен қамтамасыз етудің көзі каржылык қолдауды 
көрсетуге арналған гшновациялъщ цорлардың ресурстары бола 
алады; бұл корлар салаларда немесе өңірлерде Ғылыми-техника- 
лық өнімді әзірлеуштер мен түтынушылардың, банктердің, баск;а 
мүдцелі кэсіпорындар мен үйымдардыц, сондай-ақ биліктің 
жергілікті органдарының бюджеттік қаражатгары есебінен қүры- 
луы мүмкін.

Соңгы уақытта алдын ала ескерілген шарттарда нактылы ғылыми зерт- 
теулер жүргізуге азаматгар мен заңи үйымдардын, соның ішінде шетелдік, 
хальікаралық ұйьшдардыц да отеусіз жзне қаіітарусыз беретін гранттары 
-  арнаулы акшалай жоне басқадай қаражатгарды беру жолымен қаржылан- 
дырудың демеушілік сияқты көзі айқын дамып келеді. Негізінен бұл нысан 
мақсатгы қолданбалы зертгеулер мен енгабелік жүмыстарды қолдау үшін 
қолданылады. Кейін, жекеше бизнестіқ дамуына карай, б^л квз іргелі зерт- 
теулерді каржыландыруда көрнекті рөл атқарады.

Шаруашылыктын басқару органдары (концерндер, ассоциациялар, ак- 
ционерлік қоғамдар, компаниялар, министрліктер, ведомстволар) ғыльіт 
ми-зертгеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарыиың жэне ғылымды 
кажетсінетіа өнімдердіи жаңа турлерін игерудің арнаулы салалық және са- 
лааралык бюджеттен тыс қорларын күра алады.

Ғылыми зертгеулерді қалыпты камтамасыз ету ғылыми орталыктар- 
да күштерді бірікгіруді, осы мақсат үшін каржылык ресурстарды орта- 
лыктандыруды кажет етеді. ірі ресурстар не шаруашылык субъектілердін, 
оңірлердің, егеменді мемлекеттердің аударымдары жолымен шоғылан- 
дырылуы немесе жеткілікті ірі бюджеттен максатты арналым түрінде 
болінуі мүмкін. Жекелеген өндірістерде іргелі және қолданбалы гылыми 
зерттеулердІң нәтижелерін қаржыландырғак кезде қаражаттар бөліп-бөлш 
жіберілуі мүмкін, Жэне де рынок жағдайыііда гылымк онүм тауар бопуы 
жэне сұраным мен үсынымнык бағасы бойьінша сатып алынуы тиіс. Мүн- 
дай жагдайда ғылыми өнімді сатып алушы шығарған шығындардыц орныи 
толтыру үшін ғылыми нэтижесін тез және тиімді пайдалануга мэжбүр бола
ды. Бұл жагдайда ғылыми өнім үшін есеп айырысуда кредиттің ролі артады, 
ол ғылыми-техюікалық зертгемелерді ондіруден алынатын ^гыстардын 
ессбінеи втеледі.

Қазақстанда дамудын, арнаулы институттарынан баска, олардыц ішінде 
қаржы ннституттарынан — Йішовациялық кордан жэне Экспорттық кредит
о р  мен инвестнцияларды сактандыру жөніндегі корпорацмядан басқа екі
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сервистік институт - Технологиялардың инжиниринг! мен трансфертінің 
орталығы және Маркетинггік-талдамалы зерттеулердін орталығы жұмыс 
істенді. Олар арқылы мемлекет жоғары қосылган кұны бар өнімді шығару 
жөнінде жада ондіріс құрады, ж^мыс істеп тұрғандарын дамытады.

Инновацпялық дамудың маңызды кұрамдас бөлігі технопарктер болып 
табылады, өйткені олар -  инновациялық ннфрақұрылымның негізі. Техно- 
парктердіц негізгі миссиясы мынада: өндірістік аландар мен бизнес-кыз- 
меггердің инновациялық жобаларын бастамашыларга (ынтагерлерге) пай- 
далануға беру арқылы ғылыми зерттемелерді коммерциялау үшін қолайлы 
жагдайларды қамтамасыз ету. Ұлттыкденгейдегі технопаркгің міндеті бүкіл 
экономикаға мулътипликациялык нэтижесі болатын жүнеқүрушы салалар- 
Ды дамыту болады, оңірлік техиопарктерді жасаудың максаты жекелегеи 
оңірлердің шеңберінде экономиканың барлық салаларында инновациялық 
кызметті ынталандыру болып табылады. Ұлттык деңгей технопарктерінің 
ерекшелігі—оньщ арнаулы экономнкалык аймак (АЭА) мэртебесінің болуы. 
Бұл ұлтгық технопарк аумағында жү.мыс істейтін компаниялардың айтар- 
лықтай салыктық жэне кеден префсренцияларынъщ болатынын білдіреді. 
Өңірлік технопарктердің ұлттықтан айырмашылығы олардын катаң са- 
лалық багыпылыгының болмайтындыгы, олар өңірдің жергілікті өнер- 
кэсібіне жұмыс істенді.

13,4. Әлеумсттік-мәденн шараларға жұмсалатын шығыстар

Мемлекет шығыстарының маңызды бағыты олеуметтік-мә- 
дени итраларт — оқу-ағарту, ақпараттық қызметтерге (баспасөз, 
радио хабарын тарату жэне теяедидар), мәдениетке, шыгармашы- 
лыққа, денсаулық сақтауға, дене шынықтыру мен спортқа, мем- 
лекетгік әлеуметтік сақтандыру мен әлеуметтік қамсыздандыруға 
жұмсалатын шығындарды қаржыландыру болып табылады. Бұл 
шығыстар ірілендірілген түрде мынадай түрлерге бөлінеді:

1) білім беру жэие кадрларды кәсіби даярлау;
2) мэдениет, өнер, спорт жэне буқаралық ақпарат құралдары;
3) денсаулық сақтау;
4) мемлекеттІк элеуметтік сактандыру және элеуметтік көмек.
Аталған шыгыстар қоғамдық тауарларға, игіліктерге, кызмет-

Терге жұмсалатьгн шыгыстардың (10.2 параграфты қараңыз) бір 
бөлігі болып табылады. Оларды мемлекет ақшалай трансферт 
түрінде, сондай-ақ ақысыз (немесе жеңілдетілген) материал- 
дық игіліктер мен қызметгер көрсету турінде коғам мүіпелеріиің 
Р^ьшдық жэне дара тұтыауына бағыггайды.
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Әлеуметгік-модени мақсаттарға жұмсалатын шығыстардьщ экономика
лык функциясының негіздемесі әлеумеггік мұкгаждарды қанағатгандыру 
үшін барлық азаматтарға қолаклы мүмкіндікгер жасауға саяды. Мемлекет 
қоғамдық тұрғыдан маңызды қажеттіліктерді каржыландыра отырып, жеке 
рыноктык бөлудің ұнамсыз салдарларын жоюға, қогамның барлық мүше- 
леріне эр түрлі әлеуметгік топтар, жіктер, таптар өкілдерінің әлеуметпк- 
экономикалық жағдайын біршама теңестіру мақсатымен оларды қанағат- 
тандыру үшін кажетті жагдайлар жасауға тырысады.

Шығыстардың бүл тобын қалыптастырудың негізгі квзі -  мемлекетпк 
бюджет пен арнаулы бюджетген тыс қорлар. Қалған болігін орталықтанды- 
рылмаған тэртіппен шаруашылық жүргізуіиі субъектілер өздерінің табыс
тары есебіиен жасайды (Қазақстанда топтың барлық шығыстарының 15 
пайызьша жуығы).

Рыноктық қатынастар жагдайында тұгынудың бұрын калыптаскан ко
гам дық қорлардан элеуметтік-мәдени шараларға жұмсалатын шыгыстарды 
қаржыландырудан бас тарту болды. Рынок жагдайларында еңбек салымына, 
харакетгің әртуріндегі адамның мүмкіидіктеріне карай түтыну мөлшерінің 
тура тзуелдігі калыптасады. Сондықтан казіргі жағдайларда дара шаруашы
лык органдарьшың қарамағында олардың жүмысының нәтижелеріне карай 
табысының (пайдасының) бір болігі калады.

Соңғы кезде елімізде әлеуметтік-мәдени шараларды қаржыландыру- 
дың жаңа кагидатгары енгізілді: элеуметтік сфераның мекемелері ішінара 
каржыландыруцың шаруашылык есепнегіздеріне, сақтаіідырудың қағидат- 
тарына көшуде. Еілім беру сферасында-бүл кепілдендірілген бюджетгік 
нормаларга косымша білім жзне кәсібн машық үшін ақылы окуды колда- 
ну, денсаулық сақгауда -  акылы медициналык кызметті дамыту, әлеуметтік 
қорғауда —жинақтаушы зейнетакы қорларына сақтық аударымдарын жасау.

Барынша білімді халық экономикалық өсудің барынша жоға- 
ры қарқынымен жэне осы сферадағы баскарудың күшті жүйесі- 
мен байланьтсына құрылған білім беру сферасындағы шығыс- 
тар (бюджетпк саясат) Қазақстанда білім беруді дамытудың 
2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сэй
кес іске асырылатын болады. Білім беруге жұмсалатын шыгыс- 
тар экономиканы кәсібилігі жоғары техникалық бағыттағы ма- 
мандармен камтамасыз етуге ж^мсалатын болады. Бұдан баска, 
жогары білім беру саласында жоғары жэне жоғары оқу орныннан 
кейінгі кэсіптік білім беруді үш сатылық жүйеге: бакалавриат
— магистратура — докторантура — өзгерту бойынша, жоғары оку 
орнының мамандануы мен мэртебесіне байланысты мемлекеттік 
білім  ̂беру гранттарын саралауды міндетті енгізумен мемлекет- 
тік білім беру тапсырмасын қалыптастырудыц жаңа қағидатта-
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рын енгізу жұмыстары жалгасады. Мекгепке дейінгі білім беру 
жүйесінде мектепке дейінгі жэне мектеп карсаңындагм окумен 
камтуды улгаіпу бойынша шаралар кабыдданатын болады. Жал
пы білім беру жүйесінде 2009 жылдан бастап 12 жылдық жалпы 
орта білім беруге ксзең-кезепімеп көшу жузеге асырылады, осы- 
ған байланысты педагогтарды кайта даярлау жұмысы жалғасады. 
Білім беру мекемелерін каржыландыру бұл мекемелсрдіңтүрлері 
мен тұрпаты бойынша эр окушыға аныкталатын мемлкеттік нор- 
мативтерге сэйкес жузеге асырылады.

Жүмыскерлер мен өндірістегі баска кадрларды даярлау жэне 
олардың біліктшігш арттыруга жұмсалатын шыгыстар өнімнін 
(жүмыстардың, кызметтердін)_өзіндік күнына кірікгіріледі.

Қазақсган Республнкасының «Білім іуралы» занына сэйкес 
гранттар жэне кредиттер негізінде жоғары білім беруді каржы- 
ландырудын жаңа механизмі қолданылады: біріпші жагдайда 
каражаттар кажетті бейін мамандарын даярлау ушін мемлекегтік 
бюджет есебінен өтеусіз бөлінеді, екіниіісінде окитындарға 
келісімшарт негізінде коммерциялык банк құрылымдары тарапы- 
нан з^зақ мерзімді кредит беріледі (банк мекемесі -  студент -  жо- 
ғары оку орьшдары -  Білім жэне ғылым министрлігі)

Мәдениет пен онерді қаржыландыру кітапханаларды, клуб- 
тарды, мэдениет үйлерін, мұражайлар мен көрмелерді, театрлар- 
ды, фияармонияларды, сазгерлік үйымдарды, ансамбльдерді, ки- 
ностудияларды ұстауды кіріктіреді; олар бнвджеттен, сондай-ақ 
кзсіпорындардың, коғамдык ұйьгмдардыи каражатгары есебінен 
каржыландырылады. Мэдениет пен опсрдіа біркатар мекемелері 
(театрлар, цирктер) шаруашылык есепте тирады жэне олар бой
ынша меншікті табыстарымен жабылмайтын шығыстардың мөл- 
шерінде бюджеттен жэрдемқаржынын сомасы белгіленеді.

Мемлекеттік бюджетгің шығыстары мэдениетгің осы заманғы 
дамыған жұйссін қалыптастыруға, ¥лттың мэдени жэне рухани 
элуетінін өсуін камтамасыз етуге, мемлекетпк тілдің рөлін ны- 
гайтуга, акпараттык кеқістіктщ бэсекелестігін арттыруга, когам- 
дық-саяси гүрактылмічтіл сактауга багытталатын болады.

Бұқаралық ақпарат цұралдарьт үстауіа жұмсалатын шыгыс
тар мемлекет қүрылтайшысы болып кслепн мемлекеттік радио 
хабарын таратуды, теледидарды, баспаларды, газет-журналдарды 
каржыландыруга багытгалады.

Мемлекет халыктың денсаулығын даайы жақсартуга үлкен 
мэн береді.
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Денсаулық сақтау сфсрасындағы мемлекеттік саясат пен ден- 
саулықты қаржыландыру механизмдері Қазакстан халқының ден- 
саулығын сақгау жөнінде жоғары нэтижелерге қол жеткізуге мүм- 
кіндік беретін баламалы каржылык камтамасыз ете отырылып 
жэне бұл жүйені баскару деңгейін арттыруға бағытталады. Бюд- 
жеггтік қүрамдас бөлік 2005-2010 жылдарға арналған Қазакстан 
Республикасында денсаулық сақгауды реформалау мен дамыту- 
дың мемлекеттік бағдарламасын, Қазакстан Республикасын
да кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамытудын 
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын, Қазақстак Респуб
ликасында ЖҚТБ індетіне қарсы іс-эрекет жөніндегі 2006-2010 
жылдарга арналған бағдарламаны «Салауатты омір салты» бағ- 
дарламасын іске асыруға қүрылады.

Денсаульщ сацтаудың мемлекеттік ұйылідарын қаржъиіық цамтама- 
сыз ету мына көздер есебінен жүзеге асырылады:

мемлекеттік бюджет кдражаттары;
медициналық сақтандыру каражаттары;
ақылы негізде медициналық кызмет корсеткені үшін алынган каражаттар;
Казақстаи Республикасы заіщамасьша қаишы кслмейтіи озге коздер.
Дечсаулың сақтаудың мемлекеттік емес ұйьшдарын царжьпық ңам- 

тамасыз ету ақысыз медицііналық жәрдемніц кепілденілген көлемін кор- 
сетксні үшің мемлекеттік бюджет каражаттары, медициналық сактандьтру 
қаражаттары, ақылы негізде медициналык кызмст корсеткені үшін апынған 
қаражаттар, Қазакстан Республикасы заннамасына қайшы келмейтін өзге 
көздср есебінен жүзеге асырылады.

Тегіп медіщииальщ жэрдемиің кепиіденілген колелгін көрсетуге жұмса* 
латын шығындарды каржыландыру. Қазакстан Республикасы заңнамасына 
сәйкес жүзеге асырылады.

Медициналык үйымдарды каржыландыру мына нысандарда жүзеге асы
рылады:

мемлекетпк медициналық мскемелер—қаржыландырудьщ дара жоспар- 
лары бойынша;

мемлекетгік мекемелерді коспағанда,денсаулық сактау ұйымдары—укі- 
мет анықтайтын нысандар бойынша бкзджсттік бағдарламалар әкімшілері* 
мен келісімшарттык негізде;

алгашкы медициналық-санитарлык жэрдем корсететін жэне бекітіліп 
берілген халқы бар ^йымдар — жаибасылық норматявтер бойынша.

Денсаулык сақтау жүйесінің каржылык каражаттары мыналарға бағыт- 
тапады:

меднциналық жәрдемнін ақысыз кепілденілген көлсмін көрсету бойын
ша шығындарды өтеуге;

денсаулық сағтау саласындағы бағдарламаларды іске асыруға;
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дснсаулык сақтау уиымдарын материалдық-техникалықжарақтанды- 
руға;

өміршеңдік мацызды дэрілік күралдарды, канды жэне оныц компонент- 
терін, вакциналарды жэне баска нммунобиодогиялық медициналык препа- 
ратгарды, сонымен бірге медициналык техника мен медициналык арналым 
буйымдарын сатыгі алуга;

ж^қпалы аурулар жағдэйлары мен індеггерін жоюга; 
медициналық жэне фармацептикалык кадрларды даярлауға жэне білік- 

тілігін артгыруга;
медициналық ғылымды дамытуга жэне оның жетістікгерін енгізуге жэ

не т.б.
Медициналык жэрдемнің ақысыз кепілденілген келемін керссту бойын

ша шығындарды отсу көрсетілген медициналык жэрдемнің сапасы мен кө- 
лемін медицішалык қызметтер сферасында бакылау жоніндегі мемлекетгік 
орган заннамамен аныкталган тартіппен жүзеге асыратын бақылзу нэтнже- 
лерін ескере отырып жүргізіледі.

Денешыньщтыру меп спортца жұмсалатын шығыстар мемле- 
кетгік бюджеттің қаражаттары, кэсіподақ ұйымдарынын каражат- 
тары, шаруашылық жұргізуші субьектілердің кірістері, спорттық 
коғамдардың меншікгі каражаттары есебінен қаржыландыры- 
лады. Стадиондар мен басқа спорт ғимараггарына жұмсалатын 
күрделі жұмсалымдар, спорт ұііымдарыиы» аппаратын үстау, 
оқу-жаттығу жиындары мен жарыстарды өткізуге бөлінетін қар- 
жылар мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады. Шығыстар- 
Дың бір болігін үйымдар - демеушілср, әдеттегідей, жарнамапық 
мақсатгарда отейді.

13.5. Халықты алеуметтік қорғау шығыстары

Қаржы жүйесінің дербес буыны ретіндегі сактандыру әдет- 
те ойда болмаған жэне төтенше оқиғаға байланысты белгілі бір 
объектші сақгпандыру мен элеуметтік қамсыздандыру (саңтан- 
дыру) сияқгы екі оқшауланған нысанда іс-әрекет етегіні белгілі. 
Сақтандыру мәселесі, меднциналыкты коспағанда әлеуметпк 
сақтандыру проблемаларымен -  хапыцты ялеуметтік ңоргау 
жүйесімен тікелей байланысты.

Алайда халыкгы әлеуметтік қорғау сферасына «элеуметтік 
камсыздандыру» мен «әлеуметгік сактандыру» терминдері си
патты болғанымен бүлар бара-бар уғымдар емес. Әлеуметтік
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цамсыздандыруды халықты әлеуметгік корғау үдерісі деп, ал 
элеуметтік сақтандыруды — осы үдерісті жүзеге асыру нысан- 
дарынын бірі деп түсінген жөн. Сонымен бірге бүл скі жүиенің 
арасындағы айырмашылық азаматтардың енбек қызметіне қатыс- 
ты жэне еңбекке жармасыздар үшін қорларды қалыптастыру әдіс- 
терімен қаланған.

Халыцти әлеуметтік цоргауга жумсалатын гиыгыстар- 
дың үлес салмагы мемлекет шығыстарының жүйесінде үлкен 
орын алады. Рыноктық катынастарға көшу жағдайында халык- 
ты элеуметтік коргау басым бола бастайды жэне тұтыну тауар
лар ы мен қызмеперге бағаның өсуіне байланысты, сондай-ак 
инфляцияның жаие ақшаның қүнеыздануынын нэтижесінде 
өседі.

Әпеуметтік цорвау деп қоғамдык дамудын нактылы жағдайла- 
рына сэйкес азаматгарға калыпты тіршілік әрекетінің кепілді дең- 
гейін қамтамасыз етуге арналғаи басымдықтардың жэне оларды 
мемлекеттік жэне басқадай институтгар аркылы жүзеге асыру ме- 
ханизмдерінің жүйесін антады. Бүл дсцгей коғамның әлеуметгік- 
экономикалық дамуының ахуалына, ішкі жалпы онімнін мөлшер- 
леріне, қордаланған үлттык байлыққа жэне оларды белудія си- 
патына, жүйені іске асыру механизмдерінің жүмыс тиімділігіне 
байланысты болады.

Казақстанның элеумепік корғауында жаңа элеуметтік стан- 
дартгар енгізілген: жинақтаушы зейнетақы жүйесі; натуралдык 
жеңілдікгерді монетизациялау; еңбекке ақы төлеу жүйесін рефор- 
малау; мемлекеттік элеуметгік жәрдемакылардың негізгі түрле- 
рік енгізу; жумыспен қамту жүйесін реформалау; еңбек қатынас- 
тарының жаңа моделіне көшу; әлеуметгік әріптестікгі дамыту; 
атаулы элеуметгік кемек енгізу.

Әлеуметгік қорғаудың қаржылык түлғалануы арнаулы акшалай 
корларды қалыптастырумен жэне пайдаланумен байланысты 
кдйта белгіштік катынастарда көрініп, білінеді, бұл қорлардан 
халыққа эр түрлі элеуметгік төлемақылар жасалынады.

Ең төмен әлеуметпк телемақылар мөлшерін есептсудік негізі 
орта есеппен жан басына шащандагы тұтыну бюджетінің 
мөлшері болып табылады. Бүл үшін негізгі тамақ өнімдері, 
кшм-кешек, дәрілік заттар бойынша, отбасына кажет қызметтер 
жиынының ең төмепгі трпыну себетініц қүны мен қүрамы есеп- 
теп шығарылады. Бағалар деңгейінің өзгеруіне байланысты ең 
томен түльшу бюджетінің мөлшері бағалар деңгейінін өзгеруімен
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байланысты мезгіл-мезгіл кайта қаралып тұрады жэне өкілетгі 
орган кайта бекітсді.

Әлеуметтік шығыстар Зейнетақы төлеу жөніндегі орталык, 
Жинакгаушы зейнетақы коры, Әлеуметтік сакіандырудың мем- 
лекеттік қоры, элеуметтік қорлар немесе шаруашылык суб- 
ъектілерінің тұтыну корлары арқылы жұзеге асырылады. Тө- 
лемакылрды халыкты элеуметгік қорғау органдары, шаруашы
лык жүргізуші субьекгілер, материалдык емес сфера ұйымдары 
жүргізеді. Кәсіпорындар мен ұйымдарда элеуметгік сакгандыру- 
ды кэсіподақ комитеттері қадагалап отырады.

Халықты әлеуметтік корғауға жұмсалатын шығыстар кар
жы қүжаггарыида, жоспарларда, болжамдарда, есептерде элеу- 
меттік цамсыздандыру және элеуметтік көмекке жұмсалатын 
шыгыстар ретінде бейнелеп көрсетіледі.

Халықты элеуметтік қорғау санатына косылатын үғымдардыц 
айырмашылықтары бар.

Әлеуметтік щисыздандыру қоғамнын енбекке жарамсыз жэ
не жұ.чыс істемейтін мүшелерін материалдык қолдау жоніндел 
катынстардың кең спектрін қамтиды. Әлеуметтік камсыздан- 
дырудың нысаны ретінде элеуметтік сақтандыру, элеуметтік 
жәрдемақылар төлеу жэне халыкгың түрмысы темен жіктеріне 
«элеуметтік көмек» деп аталатындар бола алады.

Әлеуметтік сақтандыру өзінін экономикалык табиғаты жа- 
ғынан адамның еңбек қызмстімен және бүл кызмеггін нэтижесіне 
байланысты болып келетін тиісгі толемакьшрға арналган қорларды 
кальштастырумен байланыстырылады. Ягни элеуметпк сақгандыру 
жөніндегі қаражаттар айтарлыкгай дэрежеде, озін-өзі каржыланды
ру кағидаты бойынша, пайяаланушының (сакганушыныц) оларды 
алуына қарай кеп немесе аз уакыт аралыгымен жасалынады.

Түрмысы томендерге әлеуметтік комек негізінен кедейлік 
шегінен ары халықгың көптеген санаггарына таралады жэ
не мемлекет немесе кайырымдылык-когамдык, максатты, жеке 
меншік қорлаынын есебінен болатын «қайыр корсету» сипаты 
болады жэне максаты -  «кедейлерге камкор болу». Сөйтіп, элеу
метпк м үісгаж дарды  қаржыландыруга арналган каражатгарды 
калыптастырудың үш эдісін бөліп көрсетуге болады: сакгык, 
бюджеттік, кайырымдылык жарналары (кайыр корсету) эдістері.

Сақтық әдісі элеумепік толемакылардын түрлерін каржы
ландыру ұшін қайта белу арналары бойынша кызмет көлемінен 
белгілі бір мөлшерде аударылатын каражатгарды кажет етсді.
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Бюджеттік әдіс кезінде қаражатгар ақшалай ресурстардьщ 
жалпымемлекеттік корынан мемлекеттің мүмкіндігімен, әлеу- 
меттік жэне бюджеттік саясаггың максатгарымен аныкталатын 
деңгейде бөлінеді.

Қайырымдыпъщ жарналары (цайыр көрсету) әдісі кезшде ка- 
ражаттардың тіркелген мөлшерпері болмады жэне арналар бой
ынша олардың түсуіне карай қайырымдылық жарналарын іске 
асыратын ұйымдар аныктайтъш мақсатгарға жүмсалады.

Әлеуметтік сақтандыру басым түрде зейнетақымен цамта- 
масыз ету жүйесі, жәрдемацылар money, еңбек ету қабілетінен 
айырылган жагдайда, асырауиіысынан айырылган жагдайда, 
жұмысынан айырылган жагдайда, жүктілігіие және босануына 
байланысты, жаңа туган баланы (балаларды) асырап апуына 
байланысты, бала бір жасца толганга дейін оның кутіміне 
байланысты әлеуметтік төлемақылар аркылы іске асырылады.

13.6. Қорғанысқа және басқаруға жүмсалатын шығыстар

Қарулы Күштер дербес мемлекет кұрылымынын міндетті эле
мент! болып табылады. Халыкаралык кауіпсіздіктің тегіс камти 
алатын жүйссін жаеағанға дейін ел эскери қүрылысты жүргізе бе- 
реді және Кдрулы Күштерді жстілдіре береді.

Қорғаныс мұкгаждарына жұмсалатын шыгыстарды жоспар- 
лаудыц және каржыландырудың негізі Казахстан Республикасы 
Презвдентінің 2007жылғы наурыэдың 21-інде жарлығымен бекітіл- 
ген Қазақсган Республикасының Эскери докгринасы болып табыла
ды. Бүл доктринага сәйкес қорғаныска жүмсалатын шығыетардыи 
көлемі ІЖӨ-нік бір пайызынан кем емес мелшерде карастырылған, 
кауіпсіздікгі камтамасыз етуцің Әскери-саяси, сгратегиялық, эконо
микалык жэне техникалық негіздері мен Қазакстан Республикасы- 
ның халыкаралык эскери ынтымақтастығы анықіалған.

Жоспарланып отырған орта мерзімді кезенге арналған шы- 
ғыстарда әскери кызметшілердің элеуметтік қорғалуын кү- 
шейту қарастырылған (әскери атақтар үшін айлық ақыларын, 
солдаттар мен сержактгар лауазымдарындағы контракт бойын
ша эскери кызметшілердің айлык ақыларын көбейту, 8 жылдан 
кем емес кызмет еткен, контракт бойынша эскери кызметшілер 
үшін елдің жоғары оку орындарында оқу күньшың 50 пайызын 
өтеу жэне тб.)
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Әрбір мемлекет езінің корғаныс қабілетін сақгап отыруы тиіс, ол аса ма- 
цызды мемлекеттік функциялардьщ бірі болып табылады. Өзінін жерін, елін 
сыртқы куштердсіі корғай алатын мемлекеггі ғана тэуелсіз деп тануға бола
ды. Осының езі Қазакстанның тол армиясының күрылуыиа ұіп.іткы болды, 
соған сэйкес эскери доктрина кабылданып, өзіиің қалыптасу кезеңінен өтті.

Қарулы Кұштерді, басқа эскерлерді жэне қүрамаларды ма- 
терыалдъщ-техникалыц ңамтамасыз ету басымдық тэртіттен 
мемлекеттің корғаныстық тапсырысқа жэне, кару-жарақ пен эс
кери техниканы қоса, ендірістік-техникалық арналым өиімін жа- 
саудың өңдіруге, жеткізілімге жэне онымен камтамасыз етуге ха- 
лықаралық келісімдерге сэйкес жүзеге асырылады. Мемлекеттін 
қорғаныстық тапсырысын калыгітастыру тэртібі, оның материал- 
дық-техникалық қамтамасыз ету жэне сатып алу шарттарды Қа- 
закстан Республикасының заңнамалық актілерімен анықталады.

Қорганысты экономикалық қамтамасыз ету дегеніміз Қару- 
лы Күштерге, басқа әскерлер мсн эскери кұрамаларға қаржылық, 
материалдық-техникалық жэне езге ресурстарды болу, Казак- 
сган Республикасының қорғанысын кепілді қамтамасыз ету үшін 
оларды қажетті қару-жарақпен, эскери жone арнаулы техникамен 
жарақтандыру.

Қорганысты каржыландыру Қарулы Күштердін, басқа эскер- 
лер мен эскери құрамалардыц қаржылық, материалдық-техника- 
лық жэне баска ресурстарга деген кажеттіліктерін кепілді қана- 
ғаттандыруға бағытталған.

Басшылық пен баскаруды Қазақстан Республикасының кор- 
ғаныс министрлігінде орталыктандыру корганысқа бағыттала- 
тын қаржылық ресурстарды тиісінше орталыктандыруды талап 
етеді. Сондықтан цорганысңа жұмсалатын шыгыстар көбінесе 
республикалык бюджеттен (80% жуығы) каржыландырылады.

Бюджет қаражатгарынан баска, өзге каражатгардыц пайдала- 
нылуы мүмкін, айталық: карулы куштердің мемлекетпк меке- 
мелерінің мияткерлік, кайырымдылык комекті, сокдай-ак эске- 
ри-техникалык ынтымактастық шсңберіндс керсетілетін көмекті 
алуға жэне пайдалануга қүкылы.

Қазақстан Республикасының аумағында орналаскан шетел 
мемлекетгерімен бірлесіп пайдаланьглатыя эскери обьектілерді 
жэне қару-жарактарды кысқартуды бакылау жэне инспекциялык 
кызметті камтамасыз ету жоніңдегі іс-шараларды каржылындыру 
Қазақстан Республикасы бекіткен халыкаралык келісімшарттарга 
сэйкес жургізіледі.
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Әскери кадрларды даярлау жэне қайта даярлау үкімет бекітетін 
мемлекеттік білімділік тапсырыс бойынша білім беру ұйы.чда- 
рында, сонымен қатар халықаралық келісімшарттар негізінде ше- 
телдерде жұзеге асырылады.

Қорғанысты царэісшъщ қамтамасыз ету мыналарды 
кірікгіреді:

а) Қарулы Кұштерді каржыландыру;
э) қару-жарақтарды, соғыс техникасыц, өндірістік-техника- 

лық арналымиын өнімдерін эзірлеуге, өндіруге жэне сатып алуға 
жұмсалатьш шығындар;

б) ғылыми зерпеулер мен қорганыс сипатындағы зертгемелер;
в) эскери объсктілердің (аэродромдардың, полигондардың, 

баздардьщ, эскери бөлімдер мен белімшелердін орналасу орын- 
дарының жэне т.б.) күрделі күрылысы;

г) акпараттгық жүйелерді жасау жэне дамыту;
д)бірнеше мемлексттін әскери-саяси одактарын калыптастыр- 

ған кезде бірлесксн қарулы күштерді жэне эскери объектілерді 
үстауға үлестік катысу;

е) эскери кадрларды даярлауға жэне қайта даярлауға жрісала- 
тын шығындар.

Қорғаныскд жұмсалашн шығыстарды жоспарлаудың негізгі 
мәліметгері жауьшгерлік жэне саяси дайындыкгың жоспарлары, 
ыатсриалдық жэне шаруашылык жоспарлар, штаттар, жеке күрамы- 
ның саны, материалдык және ақшалай жабдыкгалымның нормала- 
ры, эскери жеткізілімдер затгарыныц багасы болып табьшады. Шы- 
ғыстарды жоспарлау кезінде материалдық жэне акшалай нормалар 
пайдаланылады. Жиынтык каржылык жоспарлау кезінде қүрамдас- 
тырылған нормалар, ал эскери бөлімдерді каржылаңдырудын жеке 
жоспарларын жасаған кезде дара каржы нормалары қолданылады.

Қорғаныс қырындағы шаруашылык есептегі өнеркэсіп орын- 
дары мен қүрылыс үйымдары негізінен салалардың шаруашы
лык субъсктілерінің кағидаттарындағыдай к а р ж ы л а н д ы р ы л а д ы .  

Қаржы министрлігі Қорғаныс министрлігінің қаржыландырудын 
дара жоспарларын есеп-кисаптын негізділігі, олардың белгілен- 
ген нормаларга сәйкестігі түрғысынан тексереді; оның жылдык 
есептерін талдайды жэне олар бойынша корытынды жасайды; 
бөлінгсн ресурстарды пайдаланудың мақсатқа сайлығын жэне 
шыгыстардың негізділігін тексереді.

Қорғаныска жүмсалатын шыгыстар тиісті жылға арнал- 
ган республикалык бюджет кұрамында қарастырылады, онда
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қорғаныска жұмсалатын шығыстар жеке функциялык топпен 
бекітілсді. Қаржы службасының оргавдары эскери округгер мен 
эскери бөлімдерде, оку орындарында жэне басқа уйымдарда ар- 
мияны ү.стауға арналған акшалай қаражаттардын жұмсалуына 
бақьшау жасауды жүзегс асырады.

Қазақстанда «қорганыс» функциялық тобы бойынша шығыс- 
тарға табиғат жэне теяногеңдік сипаггағы төтенше жағдайларды 
ескерту мен жоюды ұйымдастыру женіндегі, азамаггык қорға- 
ныс, өртке қарсы сақгық жэне өрг сондіру шаралары жөніндсгі 
шығыстар кіреді. Айтарлықгай дэрежеде б^л шыгыстар эске
ри комиссариагтарды .үстауга жұмсапатын шығыстар сиякты 
жергілікті бюджеттен каржыланады.

Мемлекет шығыстарының күрылымында шаруашылык кұры- 
лыста, элеуметтік жэне экономикалык саясатты жүзеге асыруда 
маңызды рел атқаратын басқарудың мемлекеттік аппаратына 
жұмсалатын шыгыстар шамалы орын алады. Баскару органда- 
рының кемегімен мемлекет елдін еаяси, шаруашылык жэне мэ- 
дени оміріне басшылыкты жұзеге асырады. Экономикадағы жаңа 
міндеттсрді шешу рыноктық аргықшылыкгарын толығырак іске 
асыруға мұмкіндік беретін басқаруды терең кайта кұрмайынша 
жане оның икемді жүйесісіз мүмкін емес. Мемлекеттік, шару- 
ашылық басқару үнемі жетілдіріп отыруды кажет етеді. Эконо- 
миканы басқаруды түбегейлі өзгертудің мэні айрыкша экімшілік 
эдістерден барлық деңгейлердегі басшылыктын экономикалык 
эдіетеріне, мүдделерді басқаруға жэне мүдделср аркылы баскару- 
дың кең демократиялануына, адами факторларды барынша жан- 
дандыруға көшу.

Мемлекеттік басқару органдарының жүйесі дегеніміз барлық 
деңгейлердің заңнамалык, аткарушылық жэне өкілдікті органда- 
рының, сондай-ақ шаруашылык баскару аппаратының жиынтыгы.

Заңнамалық биліктің жоғары мемлекстгік органы Қазақстак Республн- 
касының Парламенті болып табылады, республика басшысы, оныц атқа- 
рушы билігі Президент болып табылады. Атқарушылык билікті сондай-ак 
Үкімет те жүзеге асырады.

Облыс, кала, аудан аумағывда аткарушы және өкімгерлік органдар 
жергілікті экімшіліктер -  экімдер басшылык етстін зюмдікгер, ал окілдікті 
органдар тиісті мәслихаттар болып табылады. Бұл органдар шаруашылык 
жәпе когамдык омірдік баска сфераларын басқарады.

Қоғамдық тартіп пен кауіпсіздікті сактау органдарын ұстзугз жұмса- 
латын шығыстар Ішкі істер министрлігі, Ұлтгык кауіпсіздік комитеті, ішкі
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әскерлер органдарын, сот, прокуратура, каржы лолишіясы агенттігінін ор
гандарын, нашақорлық және есірткі бизнеспен күрес жоніндегі органдарды 
қамтнды.

Тиісті салага басшылыкты жүзеге асыратын мемлекеттік баскарудьщ 
орталық органы -  министрлік, ведомство (агенттік, комитет, комиссия 
жэне баскалары). Олар өзіне багьшышты шаруашылык жүргізуші суб- 
ъектілерді, бірлестіктерді, ұйымдар мен мекемелерді тікелсй немесе олар- 
дың баскаруындағы шаруашылық бөлімшелер (департаменттер, баскар- 
малар) арқылы басқарады.

Совдът уакытга функцияларды орталыктандырудын эр алуан дэрежесі 
бар салааралык, салалық және аумақгық баскарудың біркатар жаңа ясүйе- 
лері қүрылды: ұлтгық компаниялар, концерндер, ассоциациялар, компа
ниялар, қоғамдар жоне т.б.

Шаруашылық басқарудың оңтайлы схемасы деп басқарудың екі буынды 
жүйесі саналынады, оның материалдық өндіріс сферасындагы негізгі буы- 
ны косіпорын болыгі келеді.

Мемяекеттік басцару органдарын ұстауга жүмсалатын 
шыгыстар барлык деңгейлердегі -  республикалык бюджетген 
жергілікті бюджеттерге дейінгі бюджетіердщ шығыстары құра- 
мында жыл сайын бскІтіледі. Бюджетгік каражатгар бекітілген 
каржыландырудың. дара жоспарына сэйкес жұмсалынады, ол ме
кеме шығыстарының келеміи, қаражатгарды мақсатгы бағыттау- 
ды жэне оларды токсанға бөлуді аныкгайтын негізгі кркат болып 
табылады.

Экономикалық сыныптамаға сэйкес баскару аппаратын ұстауға 
жү.мсалатын шығыстардың қүрамына мыналар кіреді: агымдагы 
шыгыстар (тауарлар мен кызметтер керсетугс жұмсалахьш шы
гыстар, соның ішінде жалақы, өтсмдік жэне баскадай акшалай 
төлемақылар; сыйақылар (мүдделер) тәлеу; субсидиялар жэне 
басқа ағымдағы трансферттік төлемдср); күрделі шыгыстар; кре
дит беру, үлестік қатысу жэне қаржыландыру.

Басқару аппаратын ұстауга жұмсалатын шыгыстарды анык- 
тайтын басты құжаттар штат кестесі мен шыгыстарды царжы- 
ландырудыц дара жоспары болып табылады.

Басқару органдары, ұйымдар мен мекемелер штат кестесін 
калыптастырған кезде типтік құрылымдарды, типтік іитат- 
тарды, сандьщ нормативтерді, жұмыскерлердің лауазымдыц 
цызметақыларыныц сызбаларын, жалақының мөлшерлемелерін 
оісдне басцару аппараты иіыгыстарыныц басца түрлеріиіц нор- 
маларын басшыльвда алады.
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Мемлекеттік шаруашылык жүргізуші субъектілердің баска
ру аппаратын ұстауға жұмсалатын шығыстар өндіріс шығын- 
дарына кіріктіріледі және өнімнің өзіндік құнында бейнелене- 
ді, ал олардың үйлестіруші органдарын ^стау бірінші кезекгегі 
төлемдерді толегеннен кейін шаруашылык жүргізуші субъектілер 
карамағында калған табыстан аударымдар есебінен жүзеге 
асырылады.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Мемлекеттің шығыстары ^гымының әлеуметтік-эхономикалык мэні 
мен рөлі нсде?

2. Мемлекетгің шығыстарын ұйымдастыру кезіңде қандай қағидатгар 
колдаілылады?

3. Мемлекет шыгыстары сыныптамасының критеринлері мен түрлері 
кандай?

4. Мемлекет шығыстарында каржыландырудыц кандай эдістері мен ны- 
сандары бар?

5. Экономикага жұмсалатын шығыстардың сипаттамасын және курамын 
беріңдер.

6. Әлеуметтік-мәдени шараларға ж^мсалатын шыгыстардың сипатгама- 
сын келтіріңдер жэне қаржыландыру коздерін атап шыгықдар.

7. Әлеуметтік сақгандыру жоне әлеуметгік көмекке жұмсалашл шы- 
ғыңцар қалай каржыландырылады?

8. Ғылыми-техникалык прогресті оның багаттылық сипатына карай 
қаржыландырудыц срекшеліктсрі қандай?

9. Қорғанысты каржыландыру калай жүзеге асырылады?
10. Баскару қызметін каржыландырудың проблемасы неде?
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14-тарау. Мемлексттік бюджет

14.1. Мемлекеттік бюджеттіц мазмүпы, элсумсттік- 
экоиомнкалык мэні жэне ролі

Бюджет-мемлекеттің кажетті атрибуты жэне оның егеменді- 
гінің негізі. Бюджеттің көмегімен тиісті мемлекетгік жэне муни- 
иипалдық қүрылымдардын ақшалай корлары кдаылады, бұл кор
лар олардың жалпы маңызды міндеттерін орындауды камтамасыз 
етеді, мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органда- 
рының функцияларын жүзеге асырудын каржылык негізін жасай
ды. Бюджетгерде мемлекеттін. қаржылық ресурстарынын аса ірі 
бөлігі шошрландырылады, бұл мемлекеттің қаржылык, саясатьш 
ойдағыдай жүзеге асыру үшін қажет.

Экономикалык қатынастардьщ жиынтығы ретіндегі мемпекет- 
тік бюджсттіц объективгі сипаты болады. Мемлекетгік бюджет- 
тін болуы мұлдем адамдардың субьективтг калауының (еркінін) 
нэтижесі емес, .улғаймалы ^дайы өндірістіц мұктаж дарымс н, 
мемлекеггіц табиғатымен жэне функцияларымен шарттасылған 
объективті кажеттігі.

Экономика дамуынын казіргі кезекінде о рталы кган д ы ры лған  
каржылық ресурстар мемлекетке коғамдық ондірістің кажетіі 
карқындары мен үйлесімдерін камтамасыз етуге,оның саяалш, 
жэне аумактық құрылымдарып жетілдіруге жетуге, экономика са- 
лаларын дамытудыц бірінші кезектегі бағдарламалары үшін ка- 
жвтгі молшерлерде каражаггарды қалыптастыруғаДрі элеум етп к  
озгертулер жүргізуге жагдай жасайды.

Қаржыны орталыктандырудың арқасында ақшалай каражат- 
тар мемлекеттің экономикалык жэне элеуметтік саясатын та
бысты іске асыру үшін жағдайлар жасай отырып, экономикалык 
жэне элеуметтік дамудың шещущі учаскелеріне шоғырланды- 
рылады.

Сойтіп, күндық боліністің айрыкша болігі ретінде м ем лекетгік 
бюджет айрықиіалықты арнапымды орындайды — жалпыкотам* 
дық кажеттіліктерді қанағаттандыруга қызмег етеді. ОбъективШ 
адайыондірістік катынастардың өмір сүруінін экономикалык нм- 
саны бола отырып, айрықшалыкш қоғамдық арналымды ормН" 
дай отырып, мемлекеттік бюджет экономжалыц ңосалңы катего
рия ретіігде болады.
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Қаржылық қатынастардың белгілі бір жиынтығы рстіндеп мемлексттік 
бюджетке ең алдымен оны жалпьг қаржылық категориядан ажырататьш өзгеше 
белгілер тән: бюджеттік катынасгардың үдайывндірістік сипаты бар, эрқашак 
ақшалай пысанда жүзсге асырылады, мақсатты ақшачай қорлардьі қалыптас- 
іпырумеп және пайдалапумен қосарлапа жүреді. Сонымен бірге, бюджеттік қа- 
тынасгарга белгілі бір езіндік ерекшелік тән, алайда ол қаржымен ортак өзгешс 
белгілердің шеңберінеи шықпайдьт.Құндык боліністің айрыкшалыкты сфсрасы 
ретінде мемлекеттік бкщжет мьша озгеше белгілермеп сипатталады:

1) мемлекетген жалпы қоғамдык өнімнін бір бөлігін оқшаулаіщырумен жо
не оны қогамдық кажеттіліктерді қанагатгандыруга пайдаланумен байланысты 
болгіщтік қатынастардың айрықша экономикалык нысаиы больтп табылады;

2) қүнды жасау жане оны түтыну үдерісін шарттастыратын материалдык өн- 
діріс қаржысынан және кұнды тұтьшуға қызмет ететін ендірістік емес сфера 
каржьтсынан мемлекеттік бюджеттің айырмашылыгы ол үлттық шаруашылық- 
тың салалары, аумакгар, экономиканьщ секторлары, коғамдык кызметгін сфера- 
лары арасьшда кұнды кайта белуге арналган;

3) қоғамдық онімніц онын тауар нысанындағы козгалысымен тікелей бай
ланысты емес қүңдық бөліністің стадиясын білдіреді жзне одан белгілі үзілісте 
жүзсге асырылады, ал каржылык катынастар материалдык өндірісте де, мате
риалдык емес сферада да тауар-ақшалай қатынастармен тығыз токайласып жа
тады.

Мемлекеттік бюджет, кез келген баска экономикалык катего
рия сияқты, өндірістік қатынастарды білдіреді жэне оларға сэйкес 
келетін материалдық- заттай іске асырылуы болады: бюджетпк 
катынастар мемлекеттің ортальщтандырьиіган аціиалай қорын- 
да — бюджеттік цорда затгалынады. Мүның нәтижесінде қогамда 
болып жатқан нақты экономикалык (белгіштік) үдерістер мсмле- 
кетгің жұмылдыратын жэне пайдаланатын акша агыныида езінің 
көрінісін табады. Бюджетпк кор -  бүл күндьіқ баліністщ белгі- 
лі стадияларынан өткен жзне үлғаймалы үдайы өндіріс, халыққа 
әлеуметтік-мэдени қызмет корсету, корғаныс жэне басқару бойын
ша кажеттіліктерді қанағаттандыру үшін мемлекетке түскен қоғам- 
дық онім мен үлттық табыстың бір бөлігі қозгалысының объектив- 
ті түрде шарттасылған экономикалык нысаны. Бюджетпк корды 
калыптастыру мен пайдалану кұнды бөлумен жэне қайта болумен 
байланысты оның (құнның) қозғалысының үдерісін білдІреді.

Мемлекеттік бюджет экономикалың қосачқы категория ре- 
шінде мелиіекеттің орталыцтандырычган ақиіалай қорын жа
сау және оны улгашіалы ұдайы өпдіріс пен цогамдъщ қажетті- 
ліктерді қанагаттандьіру мацсаттарыпа пайдалану жолымен 
цогамдыц өншнің цүнын белу жэне цайта бөлу үдерісіиде .і/елі- 
лекет пен цогамдъщ өпЫрістщ басца цат ысушылары арасында 
пайда болатын ацьиалай цатынастарды білдіреді. Қаржылык
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қатынастардыд бүл жиынтьтғы «мемлекеттік бюджет» ұғымы- 
ның экономикалык мазмүнын күрайды

Мемлекеттік бюджет жалпы мемлекет каржысының 
функцияларына сэйкес келетін функцияларды-бөлу жэне бакылау 
функцияларын каржылардың удайыондірістік түжырымдаманын 
шеңберінде орындайды. Бүл функциялардың іс-эрекеті, мазмүны, 
мэні мен мацызы бюджеггік катынастардың каралған өзіндік ай- 
рықшалыгымен айкындалды. Болгігитік фунщияныц іс-эрекеті 
взіндік ерекшелігі сол, коғамдық өнімнің құшд коғамдык онді- 
рістін сфералары, ұлттық шаруашылыктың секторлары, аумак- 
тар, салалар, жеке шаруашылық жүргізуші субьектілер арасында 
бөлінеді. Сонымен бірге каржынын жэне мемлекет каржысының 
негізгі буыны рстінде мемлекеттік бюджет балгіштік функция 
шеңберінде: мемлекет каржысының орналастыру (ресурстарды), 
цайта бөлу, турақтандыру қосалкы функцияларын орындауды 
камтамасыз етеді. Бацылау функциясы бюджеттік корларды белу
дж сандық үйлссімдеріңде, олардын коғамдық дадіріс дамуының 
кажетгіліктсріне сай келетіңцігінде, бөлудін ұнамсыз барысьгнан 
ауыткуын аныктау жэне оларды жою мүмкіндігінде көрінеді.

Мемлекетгік бюджеттіц сан кырлы маңызын ескере отырып, 
оны тек жоп ол іикалық категория жэне мемлекеттің орталъщ- 
тандырылзан ацшалай цоры ретінде ғана емес, сонымен бірге 
негізгі каржы жоспары, элсуметтік-экономикалык үдерістерді 
ретгеу механизмінің жиынтық ұғымы ретіндс карау керек.М э- 
селен, мемлекеттік бюджетте қоғамдағы барлық экономикалык 
үдерістер бейнеленетіндіктен, сондай-ақ барлык негізгі каржы 
институтгары -  салыктар, мемлекеттің шығыстары, мсмлекст- 
тік кредит, мемлекеттіц карыздары жонс т.б. өзінің шоғырланған 
көрінісін табатындыктан бюджет мемпекеттің пегізгі царжы 
жоспары ретінде сипатгалады. Бюджет пакты кезеңге (эдет- 
те, бір қаржы жылына жасалатын,ал 2009 жылдың 1 кацтары- 
нан бастап бюджет үш жылға жасалады) бюджеттің кірістерін, 
шығыстарын, орталықтандырылган қаржылық ресурстардын 
шешуші бөлігінің қозғалысын анықтайды. Елдіц негізгі кар
жы жоспарыньщ көрсеткіштері Парламентом жыл сайын ка- 
былдайтын республикалык бюджет туралы заңына сэйкес сөзсіз 
орындауға жатады.

Мемлекетпк бюджет—ұлттық экономиканы басцарудың бас
ты механизмдерінщ бірі. Бюджетке тэн қүндылықгардыц кері- 
нуі.оны бөлу мен бақылауцыц құралы ретінде пайдалану мемле-
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кет жасайтын бюджеттік механизмде бейнеленеді. Бюджеттік 
механизм мемлекеттщ орталықгандырылған ақшалай корын жасау 
мен пайдалшіудыц нысандары мен эдістерінің жиынтығы болып 
табылады жэне ірі күрыльшдык; іллерілімдерді жүргізу, ғылымды 
кажетсінетін ондірістерді дамыту, инновациялық технологшшарды 
ендіру үдерісінде пайдаланьшады. Экономиканы ретгеу үшін бюд- 
жеттік механизмді пайдалану коғамдык өндірісті дамытудың қар- 
кындары мен үйлесімдеріне эсер ете отырып, мемлекеттің қара- 
магъша түсетін акшаны онтайландыру аркылы жүзеге асьфылады. 
Шығындар мен салыктар аркылы бюджет экономика мен инвести- 
цияларды реттеудіц жэне ынталандырудың, вндіріс тишділігін 
арттырудың маңызды қүралы болып табылады. Жалпы экономи- 
каға ыкпал етудің күралы ретіндегі бюджеттің рөлі осында кері- 
неді. Экономиканы реттеу орталыктандырылған акшалай қордыц 
сандық көлемін аныкгау, оны жасау мен бөлудің нысандары мен 
әдістерін ретгеу, бкщжепіц атқарылу үдерісінде қаржылық ресу
рстарды қайта белу жолымен жүзеге асырылады.

Акырында, мемлекетпк бюджет орындалуы міндетті мемле
кет заңдарыныц бірі болып табылады (мысалы, келесі каржы 
жылына арналған республикалык бюджет туралы зан).

Сойтіп, бюджетгі осы жоғарыда айтылғандардың жиынтығы 
ретінде қараган жен (14.1 сызбаны караңыз).

14.1 сызба. М см л е ке тт ік  бюджеттіц сапалық сипаттамасы

НЕГІЗГІ ҚАРЖЫЖОСПАРЫ

МЕМЛЕКЕТ ЗАҢЫ БӨЛІГГ
(СУБЪЕК-
ТИВТІК
ЖАҒЫ)

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫ
БАСҚАРУ МЕХАНИЗМІ ___

М Е М Л Е К Е Т П К  Б Ю Д Ж Е Т

МЕМЛЕКЕТТІҢ 
ОРТАЛЫҚТАНДЫРЫЛҒАН 

АҚШАЛАЙ ҚОРЫ

РЕСУРСТАР

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚОСАЛҚЫ КАТЕГОРИЯ ҚАТЫНАСТАР

Қогамдық :үдайы өндірісте мемлекеттік бюджеттің ролі ең 
алдымен мемлекеттік бюджеттің (шышс болігінің) комепмен

375



үлттыц табыстыц 31%, ішкі жалпы онитіц 22%, жалпы ңогам- 
дьщ өнімніц 11% болінетіндігімен жэне кайта бөлінетіндігімен 
аныкталады.Ол акшалай каражагтарды үлгтық шаруашылықгың 
эр түрлі салалары, вндіріс секторлары,Коғамдық қызметтің сфе- 
ралары,елдің экономикалык аудандары мен аумакгары арасында 
бөледі.

Бүкіл ұлтгық шаруашылыкгыц бюджеті ретінде болагывдык- 
тан мемлекетгік бюджет жалпы экономикаға белсенді ықпал ете- 
ді. Материалдық өндірістің стимуляторы ретінде бола отырып, 
мемлекеттік бюджет бұл сферада үлкен рөл аткарады. Бюджетпк 
қаражаттар корлардың дара (жекелеген кэсіпорындардын шец- 
берінде) толык айналымында да, сондай-ак олардың қоғамдық 
(бүкіл .улттык шаруашылык аукымында) толык айдалымында да 
пайдаланылады. Жұмыс істеп тұрған жэне жанадан іске қосыла- 
тьш кэсіпорындарда күрделі жұмсалымдар мен айналым каражат- 
тарын бюджеттен каржыландыру, баска шығыстарды камтамасыз 
ету бюджетке жекелеген кәсіпорындарда корлардыц үздіксіздігі 
мен бірқалыптылығын ынталандыра отырып, олардыц дара то
лык айналымына косылуына жағдай жасайды.

Бюджеттік каржыландыру материалдъщ емес сферада онын 
жумыс істеуі мен одан ары дамуыныц негізгі козі болып табы
лады. Б.ул сфера мекемелері мен ұйымдарынын негізгі белі- 
гінін кірістерінің меншікті коздері болмайды. Ағартуға жэне 
денсаулықты сактауға, элеуметтік сақгандыру мен әлеуметтік 
қамсыздандыруға, ғылымға, мэдениег пен өнерге жұмсалатын 
мемлекеттін шығыстары каржы базасы болып табылады, онсыз 
жалпымемлекеттік аумакгың элеуметтік-мэдени шараларын жүр- 
гізу мүмкін емес. Материалдык емес сфера салаларының угым- 
ды кұрылымын қалыптастыруда бюджетгің үлкен маңызы бар. 
Материалдъщ емес сфсраньщ жүмыс істеуін каржылық ресурс- 
тармен камтамасыз ете отырып, мемлекет бюджет аркылы тети
ну корының түпкшкгі мөлшерлерін қалыптастыра алады.

14.2. Бюджет жүйссі жэне бюджет құрылысы

Мемлекеттік органдардьщ өздерінін функцияларын орындауы 
үшін басқарудың барлык деңгейлерінде тиісті каржы базасы бо
луы тяіс. Осы мақсатлен әр елде өңірлердің ш аруаш ы лы ғы н, 
элеуметпк сферасын, әрбір әкімшілік-аумақтык бірліктерді абат- 
тандыруды, зац шығарушы билікті, басқару аппаратын ұстауды
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жэне басқа шараларды каржыландыру ушін олардын ақшалай 
ресурстарын жұмылдыруды қамтамасыз ететін бюджетгер тар- 
мақтарынын желісі к.үрылады. Бюджеттердін жекелеген түрлері- 
нің кірістері мен шыгыстарын қалыптастыру, оларды теңестіру 
үдерісінде занмен реттеліп отыратын белгілі бір каржылық өзара 
карым-катынастар пайда болады. Осы элеменггердің барлығы -  
бюджет жүйесін ұйымдастыру мен кұрудьщ кағидаттары, оның 
буындарының озара қатынастары мен байланысынын ұйымдык 
нысандары, бюджет кұқықгарының жиынтығы — бюджет цұ- 
рылысын курайды.

Дүние жүзінін эр түрлі елдерінде бюджет құрылысы мемле- 
кеттің құрылысына, аумақгық-акімшілік белінісіне, экономика- 
ның даму деңгейіне жэне нақгылы мемлекеттің басқа айрыкша 
белгілеріне байланысты өзгешеліктсрмен ерекшеленеді.

Бюджет кұрылысында басты орынды бюджет жуйесі алады, 
ол экономикалық қатынастарға және күкыкгык нормаларга негіз- 
делген түрлі деңгейлер біоджеттерінің, сонымен бірге бюджетгік 
үдеріс пен қатынастардың жиынтыгын білдіреді. Әр түрлі елдер- 
дің бюджет жүйелері озініц к¥рылымы, бюджеггердін жекеяеген 
түрлерінің саны жағынан түрліше болып келеді, өйткені олардын 
аумакткқ құрылысы мсн аумакгық бөлінісіне байланысты болады.

Бюджет жүйесінің кұрамы елдің үлттык-мемлекеттік қүрылы- 
мымен анықталады. Мемлекеттін федератнвтік және унитарлық 
курылымы болуы мүмкін.

Федеративтік мемлекетгерде бюджет жүйесі үш буыннан ти
рады:

мемлекеттік бюджет немесе федералдык бюджет немесе мем- 
лекетгің орталық бюджеті;

федерация мүшелерінің бюджеттері (АКШ-та-штатгардың, 
ГФР-да - жерлердің (ландтардың), Канадада - провинциялардың, 
Ресейде - федерация субьектілерінің бюджеттері);

жергілікті бюджеггер.
Унитарлыц (біркелкі) мемлекеттерде екі буынды бюджет 

жүйесі қолданылады: орталык (республикалық) бюджет жэне то- 
лып жатқан жергілікгі бгоджегтер.

Екі жагдайда да бюджеттердін окшаулануы мен дербестігі- 
нің түрлі дәрежесі болуы мүмкін, бірақ, эдеттегідей, элеуметтік- 
экономикалық үдерістерді басқаруды ортапыктандыру дснгейіне 
байланысты томенгі бюджеттерге катынасы жөнінен белгілі бір 
реттеуші рол орталық бюджетге сақталады.
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Қазақстан Республикасынын бюджет жүйесі бюджет құрылы- 
мының унитарлык типімен анықталады, ейткені Қазақстан -  фе- 
дералдық емес, басқарудын Президенттік-парламенттік нысаны 
және сайланатын Парламенті бар униіарлық мемлекет.

Қазақстан Республикасында мынадай деңгейдегі бюджетгер: 
республикалық бюджет; облыстық бюджет, республикалык; ма- 
ңызы бар кала, астана бюджеті; ауданныц (облыстык манызы бар 
каланың) бюджеті бекітіледі, атқарылады жэне дербес болып та
былады (14.2 сызбаны караңыз).

Облыстық бюджет,республикалык маңызы бар кала, астана, 
аудан (облыстық мацызы бар кала) бюджеті жергілікті бюджет- 
терге жатады.

Казакстан Республикасында төтенше немесе соғыс жагдайын- 
да тетенше мемлекетпк бюджет эзірленуі, бектілуі жэне аткары
луы мүмкін.

14.2 сызба. Қазаксгаіі Республикасынын бюджет жүйесі

ШОҒЫРЛАНДЫРЫЛҒАН БЮДЖЕТ
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Қазақстан Республикасында талдамалық ақпарат ретінде пай- 
даланылатын және бекітуге жатпайтан мемлекеттік жэне шо- 
ғырландырылған бюджеттер,облыс бюджеті жасалады.

Мемлекеттік бюджет өз араларьшда езара өтелетін опера- 
циялар ескерілместен, республикалык жэне жергіліісгі бюджет- 
терді біріктіретін мемлекеттің орталыктаидырылған ақшалай ко
ры болып табылады.

Бюджетгік практикада «шоғырландырылған бюджет» ұғымы 
қолданылады.

Шоғырландырылған бюджет өз араларында өзара өтелетін 
операциялар ескерілместен, республикалык бюджетті,облыстар- 
дың, республикалык маңызы бар кала астана, бюджеттерін жэне 
Қазақстан Республикасының ¥лттық корына бағытталатын тү- 
сімдерді біріктіретін мемлекетпн орталыктандырылған акшалай 
қоры болып табылады.

Шогырландырьілган бюджет те мемлекеттік бюджет сияқ- 
ты талдамалык акпарат ретінде пайдаланылатын жэне бекітілуге 
жатпайтын бюджетгік түсімдерден кұралган бюджет болып табы
лады.

Қазақстандағы шогырландырылған бюджетгің ерекшелігі 
оның қурылымының мынадай бөлімдерден түратындығында:

1) республикалык бюджет;
2) облыс бюджеті, республикалык маңызы бар қала, астана 

бюджеттері
3) Қазақстан Республикасының Үлтгық корына жіберілетін 

бюджеттік түсімдер жэне оларды ¥лттык корға Үкімеггің ¥лт- 
тық банкгегі шоттарына аударыыдар.

Облыс бюджеті -  өз араларында әзара өтелетін операциялар 
ескерілместен,облыстык бюджетті,аудандар(облыстык маңызы 
бар қалалар)бюджеттерін бірікгіретін орталықгандырылған ак
шалай қор.

Мемлекеттік (республикалык) жэне жергілікгі (муниципал- 
дық) бюджеттер кез келген баска мемлекеттердегідей Қазакстан 
Республикасы қаржы жүйесінік ортапық буыны болып табылады.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік бюджетінің басты бөлігі 
республикалык бюджетте шоғырлаиғаи. Республикалық бюджет 
Бюджетгік кодексте айкыидалган түсімдер есебінен қалыптас- 
тырылатьш жэне орталық мемлекетгік органдардың, оларға ве- 
домстволык бағынышты мемлекеттік мекемелердің міндетгері 
мен функцияларын қаржылық камтамасыз етуге, сонымен бірге
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мемлекетпк саясатгың жалпыреспубликалық бағытгарын іске 
асыруға арналған орталықтандырылған ақшалан қоры, болып 
табылады.

Бюджетпк кодексте айкындалған түсімдер есебінен қалыптас- 
тырылатын жэне облыстық деңгейдегі,республикалык маңызы 
бар қаланың, астананьщ, ауданньщ (облыстык маңызы бар кала- 
ның) оларға ведомстволық бағынышты жергілікті мемлекетпк 
мекемелердің міндеттері мен функцияларын каржылык камта
масыз етуге жэне тиісті экімшілік-аумакгық бірлікте мемлекет- 
тік саясатты іске асыруға арналган орталықтандырылған акша
лай кор -  обпыстъщ бюджет, респубтікалыц маңызы бар қапа, 
астана, аудан (обпыстъщ маңызы бар цала) бюджеттері жергі- 
лікті бюджеттер болып табылады.

Төтетие мелиіекеттік бюджет республикалык жэне жер- 
гілікті бюджеттер негізінде қалыптастырылады жэне Қазакстан 
Республикасында төтенше немесе согыс жағдайларында енгізіле- 
ді жэне осы мерзім ішінде қолданыста болады.

Төтенше мемлекетпк бюджеттің қабылданғаиы туралы Казак- 
стан Республикасынын Парламенті дереу хабардар етіледі.

Төтенше мемлекетпк бюджсттіц колданылу уакытында рес
публикалык бюджет туралы заңның жэне барлык денгейлердегі 
жергілікгі органдардың бвдцжеттері туралы мэслихатіар шешім- 
дерінің колданылуы тоқгатыла тұрады.

Төтенше мемлекетгік бюджеттің колданылуы токгатылысы- 
мен республикалык жэне жергілікгі бюджеттерді нақтылау жүр- 
гізіледі.

Қачакстанныц бюджет жуйесінің буыны ретіндегі Қ азақст ан  
Республикасыныц Үлттық қоры* окулыктыц 16 тарауында ка
рал ran.

1991 жылдан бастап Қазақстап Реепубликасьшың бюджет жүйесі түбірлі 
өзгерістсрге үшырады, Еүған дейін Қазакстанның мемлекетік бкджсггі, басқа 
одақтас республнкалардың мемлекеттік бюджетгері спяісш , КСРО-ньш мемле
кетпк бюджетіис кірді, онда ел аумағының барлык бюджеттері, сонын ішінде 
ауылдық жэне поселкелік бюджетгер де қалпылып керсетілді. Ол одакгық бюд- 
жсгген, 15 одақгас респубшіканың мемлекеггік бюджеттерінен жэне мемлекет* 
тік элеуметпк сақтандыру бюджетінен түрды. Одактық бюджетке 1970-1990 
жж. мемлекетпк бюджет рссуретарынын жалпы аукымының 52-50% тиді, онын 
35/о  реепубліікалардын республикалык бюджеттерінің жэяе 15% жергілікті 
бюджетгердіц қарамагында болды.

* Кдзакетаи Республикасынын Бюджеттік колексінде бюджет жүйесі Казахстан Гес- 
публикасынык ¥лтгы к корын кірікгірумен түсіндіріледі

380



1991 жылдың 17 жслтоксанында Қазакстанның бюджет едрылысын анықга- 
ған «Бюджет жүйесі туралы» бірінші заңға қол койыдцы. Оның негізгі іідеясы 
бюджет жүйесінің белікгеріне республикалык және жергілікті бюджеттер дер- 
бсстігін беру еді. Әр турлі деңгейлер бюджетгерінін бірлік қағидаты алі зацмен 
белгіленбеген болатын.

Рынокгык экоиомикаға көшумен байланысты экономикалык жэне саяси 
сфералардагы езгерістср, 1995 жылғы 30 тамызда жаңа Конституцияны кабыл- 
дау, 1995 жылы жаңа салық заннамасын енгізу, сонымен бірге Қазынашылық 
органдарың күру 1996 жылғы 24 желтоксанда «Бюджет жүиесі туралы» Казак- 
стан Республикасы заньш дайындауға себеп болды. Зацца бюджет жүйесіиің ка- 
щ датгары  ескертідді, бкщжстті жасауцын, караудын, бекітуція, атқарудьгң жәнс 
аткарылуын бакылаудың тәртібі регламеиттелівді. Субвенциялар, субсидиялар, 
ресми трансферттер, мемлекеттік кепілдер, карыздар, карьіз алу жэие борыш, 
үктеттің жоне жергілікті агкарушы органдардьщ резервтері сшқты жана үгым- 
дар енгізілді. Мемлекеггік бюджеттің кірістері жалпы мемлекетгік салыктар, 
алымдар, телемдер және жергілікті салыктар мен алымдар болып боліиді. 1998 
жылдан бастал Ү л п ы к  банктен тура қарыз алу токтатылды.

1997 жылы кірістер мен шығыстардыц жана бюджеттік сыныптамасы енгі- 
зІлді, ол бюджеттің шығыстарын бағдарламалардың орындалуымен взара үйле- 
суінс жагдай жасады.

1999 жылдың сэуіріиде «Бюджет жүйесі туралы» үшінші зац кабылданды. 
Ж ер гіл ІЕ С гі бюджеттердің тсцгсрімділігін камтамасыз ету максатында барлык 
оцірлер ушін кірістерді бірынғай бөлу енгізілді және бюджетгік алынымдар мсн 
субвенциялардың мехаыизмі бслгіленді. Түсімдердің түрлері бойынша респуб
ликалык жэне жергілікгі бкщжсттердін арасында кіріс бөлігіп бөлу жүргізІл- 
Ді; тиісінше республикалык бюджеттен және жергілікгі бюджеттсрден каржы- 
ландырылатын мемлекеттІң функциялары шектелінді. Республикалык бюджет 
пен жергілікті бюджеттер арасында реемн траисфертгердің ұзақ мерзімді мол- 
шерлері негізінде жергілікті бюджепердіц теңгерімділігі жүзсге асырылатыны 
анықталды. Мемлекеттік бюджетте мемлекеттік бюджеттеи тыс корлар шоғыр- 
ландырылды. 2002 жылы Стратегиялык жоспарлау агенттігін, Экономика жэне 
сауда министірлігін, Мемлекетгік юрістер министрлігін, Экономика жэне бюд- 
жетпк жоспарлау министрлігін Қаржы мннистрлігін қайта уйымдастыру бюд- 
жетгік үдерісті реформалауда маңызды қадам болды. Сонымен бірге біоджетп 
жоспарлау мен оның аткарылу функциялары бөлінді, ал стратегаялық, экономи
калык және бюджетгік жоспарлау шошрладдырыдды.

2005 жылы бю джета калыптастырудан бастап, оны аткарумен жэне бакы- 
лаумен аяқтаудың барлык каржылык рэсімдсрін решаменттсйтін бірынғай зац 
-Б іодж еттік кодекс күшіне евді. Бюджеттік кодексте бюджет жүйесіиіц жана қа- 
підаттары қойылған, бюджетгік жоспаралаудың бүрынгы кағидаттары, барлық 
деңгейлер бюджеттерінін кіріс жэне шығыс болімдерін калыптастыру жоніндегі 
амалдар түбегейлі кайта каралды. Орта мерзімді бюджетпк жоспарлауды әзір- 
леу о з і і і і ң  дамуы жағынан жетілдірілді, бюджетгіц аткарылу үдерісі тәртіпке 
келтірілді, бюджеттік қаражаттарды пайдалануды бакылау жүиесі туралы кп ги
да күшейтілді.

Стратегиялык жоне бюджетпк жоспарлауды үйлестіру үшін үш жылдык ке- 
зеңге арналган салыктык-бюджеттік саясатгы аныктантын күжат -  орта мерзімді 
фискалдық саясат эзірленді. Сонымен бірге біоджетгіц аткарылу үдсрісі де тым 
егжей-тегжейлі регламенттедінді, бкджеттік үдерістің жаңа капідаттары енгізілді.
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Бюджет деңгейлері жүйеленілді, әрбір дснгсйдің кала мен аудан бюджетн
ые дейінгі шыгыстары, олардьщ түсімдері мек бюджеттерді озірлеудің тәрпбі 
егжей-тегжсйлі жазылып конылды.Заңнамада бюджеттердін тек екі деңгейі -  
республикалык және облыстык деңгейі ретке келтірілген, ал томенгілері «ойын 
ережелерін» өздері анықгайды. Айқыидыкты камтамасыз ету жэне олардың 
ш зм етіне бірыңғай талаптарды белгілеу үшін тиісті нормалар егаізілді.

Шығыстарды бөлуцің негізгі уәжі шығыстардын үлкен бөлігін жергілікгі 
деңгейге табыстау болып табылады. Әрбір бюджетгіц белгілі бір, қатаң жүйеле- 
нілген жэне орныкты шектері болуы тиіс. Шығьгстардьщ бағыттары Бюджепік 
кодексте мемлекеттік баскарудыи ауылдық деңгейіне дейін аныкталған. Ауылға 
бекітілген шыгыстар жекелеген багдарламалармен аудандық бюджетге бекітіле- 
тін болды, олардың экімшілері ауылдың және поселкелердін окімдсрі болады.

Республикалык жэне жергілікті бюджстгерді ішкі бакылаудың сатылас сыз- 
басы енгЫлді: ішкі бакылауды Қаржы м инистірлігітн Қаржылық бакылау 'жә- 
ие мемлекеттік сатып алу комитеті жүргізеді.Сырткы бакылаудын функциялары 
Республикалык бюджеттін аткарылуы жөніндегі Есеп комитеті мен мэслихяг- 
тардың ревизиялық комисеияларында калды.

Бюджеттік инвестициялар үғымы кенейтілдІ, инвестицлялық жобаларды ке- 
зсңцік іріктеу, совдай-ақжобалардыцтиімділігш багалау тэртібі енгізілді. Капи- 
талдыц ішкі және сыртқы рыноктарында жергілікті атқарушы органдардың ка- 
рыз алуы жойылған, тск ж оғарш  бюджеттен олардын карыз алуы сақталынған.

Қазақстан Республикасының Үлттык корына каражаттарды аударудын жа- 
ца механизм] енгізілді. Үлтгық қордың қойылган міндеттерін тиімді іске асыру 
мақсаттарыцда оңтайлы дүниежузілік тәжірибені сскере отырып баланыстан- 
дырылган бюджет эдісі әзірленді.

Қазақстан Республикасындағы баланстандырылған бюджеттің 
здісі сызба түрінде 14.3 сызбада көрсетілген.

14.3 сызба. Баламстапдырылгап бюджет эдісінің іс-әрекетІ
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Бұл әдіске сэйкес мұнайлық кірістерден түсетіи түсімдер түгелдей Үлттык 
корға бағытгалатын болды. Ағымдағы бюджеттік бағдарламаларга жұмсалатьш 
шығыстар экономиканьщ мұнайлық емес белігінен республикалык бюджетке 
аударылатын аударымдар есебінен каржыландырылады, ал дамудьщ бюджеттік 
бағдарламаларына жұмсалатын шығыстарды каржыландыру ¥лттық қордан 
алынатын кепілденілген трансферттер есебінен жүзеге асырылады, бұл ретге 
бюджеттің шығыс бөлігінің белгілі бір үлесі, соның ішіңде белгіленген шек- 
теулер шеңберіндегі қарыз алу (ішкі жэне сырткы) есебінен жабылуы мүмкІн,

2007 жылы эзірленіп, 2009 жылы қолданыска енгізілгсн Бюджеттік 
кодекстің жаңа нүскасы бюджет жүйесіи жаңгыргуға мүмкіндік берді. 
Оның негізінде бюджеттік удерістегі стратегиялык жэне бағдарламалық 
құжатгардын рөлі, нәтижеге бағдарланған бюджеггі жоспарлауга көшуге 
сәйкес бюджсттік бағдарламаларды калыптастыру, кызмет нэтижелеріне 
кол жеткізу үшін бюджеттік бағдарламалар экімшілерініц жауапкершілігін 
арттыру, нэтнжелерді бағалау, мемлекеттік каржылық бакылауды жандаіщыру 
сияқты шешуші салаларды камтитын үш жылдык бюджет жасалынды. 
Бюджеттік кодекстің жаңа пүсқасы бюджеттің үдерістің стадиясыидағы 
барлык операцняларды -  стратегиялык бағыттар мен максаттар негізінде 
бюджеттік отінімдерді қалыптастыру мезетінен -  эрбір мемлекеттік орган 
қьгзметінің нэтижелерін кешенді багалауды жүргізуге дейги релшіенттейді. 
М инистрліктер мен ведомстволардың кызметі мемлекеттік кызметтер 
корсетуге қайта бағдарланған. Жана Бюджетгік кодекстін иормалары 
бюджеттік каражатгар мезі мемлекет активтердін пайдалану тиімділігіи 
арттыруга мүмкіндік туғызуга жетелейді.

Бюджеттік заңнама бюджеттік,бюджетаралық катынастар,бюджет жүйесі- 
нің жұмыс істеуініц,біоджеттік каражаттардың қүралуы мен пайдаланылуының 
пегізгі қағидаларын.қапідаттары мен механизмдерін.сонымсн біргс Казакстан 
Республикасы ¥лтты қ қорыпьщ қалыптасуы мен пайдалаиылуыи белгілейді.

Бюджет жүйесінің жүмьтс істеуі бюджеттердің әр түрлі дең- 
гейлерінің өзара байланьтсына негізделеді жэне оларды жоспар
лау, озірлсу, қарау, бекіту, атқару, бакылау тәртібімен, сондай-ак 
республикалық жэне жергілікті бюджеттердің атқарылуы туралы 
есеппен қамтамасыз етіледі.

Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі мына қағидаттар- 
ға негізделеді.

Вірлік цагидаты бюджет жүйесіи ұйымдык-экопомикалык орталықтандыру- 
Дьщ дәрежесіп білдіреді.

Бірлік кагидаты бұрынғы КСРО-нын бюджет жүиесінде негұрлым толык 
коріцді, Қазіргі кеэде биліктің жергілікті оргаидарыиын. дербсстік алуымсн жэ
не оларга қаржмлық ресурстарды иелену жоніндегі күқыктардык берілуімен 
байланысты бүл кағидат біршама элсіреді. Бюджет жүйесінін бірлігі бірыкгай 
каржылык саясатты камтамасыз етуге бағытталған жэне ец алдымен Қазақстаи 
Республикасы егеменді мемлекетінін жалпы экономикалык жэне саяси негізін 
тірек етеді. Ол реттеуші кіріс коздерін пайдалану аркылы барлык дснгейдегі 
бкэджеттердің озара іс-әрекетіне, томенгі деңгей бюджеттерініц тенгерімділігі
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үшін оларды каржылык колдауға, сондай-ақ ішінара кайта бөлудін мақсатгы жэ
не аумақтық бюджет қорларын жасауға да негізделгсн.

Бюджеттердің бірлігі бюджет жүйесін ұйымдастыру мен онын ж р ы с  істеуі- 
нің бірыцғай кағидаттарын қолданумен.бірыңгай бюджеттік сыныптаманы жэ
не бщцжеттік үдерістің бірыңгай рәсімдерін пайдалану мен камтамасыз етіледі. 
Бюджет жүйесінің бірлігі салыкттық саясатты коса бірынгай әлеуметтік-эконо- 
микалық саясат арқылы іске асырылады. *

Алайда бюджетгердің бірлігі бюджет жүйссіи күрудың маңызды кағида- 
ты болып отырған оныц жеке буындарының дербестігін жокка шығармайды. 
Бюджеттің дербестік /уягіг<)ашы-түрлі деңгейдегі бюджеттер арасында тү- 
сімдердің түрақты болінуін белгІлеу жэне Бюджеттік кодекске сэйкес олардьщ 
жұмсалу багыттарын аныкгау,мемлекетгік баскарудыц барлық деңгейлерінің 
бюджеттік үдерісін дербес жүзеге асыру құкыгы,жергілікті бюджетгердің ат- 
қарьшуы барысында косымша алынған кірістерді және жергілІкіі бюджеттер 
каражатының калдықтарын жоғаргы бюджеггерге алып коюға жол берілмеуі 
томеигі бюджстгерге оларды тиісті өтеусіз косымша шыгыстар жүктеуге жол 
берілмеуі.

Бюджеттщ тольшдылыгы кағидаты Қазакстан Республикасы заңнамала- 
рында козделгеіі барлық түсімдер мен шыгыстарды бюджетте және Кдзакстан 
Республикасьшың Ұлттық қорында көрсетуді, бюджеттік каражаттарды пайда- 
лана отырып, озара талаптарды есепке жатқызуга, сол сияісгы бюджеттік кара- 
жаггар бойынша талап кұкықтарынаи шегінуге жол бермеуді білдіреді. Сойтіп, 
ол мемлекеттІк билік пен баскару органдарыпын барлық кірістері мсн шыгыс
тарын бюджетке жинактап, жүмылдырудыц объекпівтік қажеттігін бейнелеп 
корсетеді. Осыган байланысты барлык акшалай түсімдерді, сондан-ақ бюджет 
шығыстарыныд көлемі мен нақтылы багыттарын айқындау кажет.

Бюджет іске асатындай болуы тиіс, накты экокомикалық жэ
не саяси ахуалды, ондірістің даму үрдісін, жалпымемлекетгік ка- 
жетгілікті есепке алу қажет. Әлемдік практикада бул қағидат оны 
дәл қолдану бюджетке кірістерінің дербес көздері бар аптономды 
түрде бөліп корсетуге болатын аса кеп шыгыстарды жүктейтін- 
діктен қазіргі кезде орынды деп есептелмейді. Қазақстанда мем- 
лекеттік қаражаттарды қалыптастьтрудың орталыктандырылған 
әдісі қабылданған, сондықтан 1998 жылдан бастап мемлексттік 
бюджетке бюджеттен тыс қорлардың — зейнетақы, әлеуметпк 
сактандыру жэне т.б. қорлардың қаражаттары енгізілген.

Реалистгк ңагидаты -  бекітілген (нақтыланған, түзетілген) 
бюджеттік корсеткіштердің әлеуметтік-экономикалык дамудың 
жэне бюджеттік, параметрлеріне бекітілген(түзетілген), мемле- 
кетгік органдардың стратегиялық жоспарлары параметрлеріне 
болжамдарының бағыттарына сәйкестігі. Бюджеттің реалистігі- 
не^Президенттің Қазақстан хапқына жыл сайынғы Жолдауына 
сэйкес оларды Қазақстан Республикасыньтң әлеуметтік-эконо-
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микалық дамуының индикативтік жоспарының, аумактарды да- 
мытудың экономикалык жэне элеуметгік бағдарламаларының 
өлшемдеріне сэйкес келтіру арқылы қол жеткізіледі. Сондықтан 
оның корсеткіштері кепнұскалық есеп-қисаптармен негізделуі 
тиіс, бюджеггердің аткарылуына, ведомстволардыц откен ке- 
зендегі қаржы жоспарларына жасалған терен талдаудын нэти- 
жесі, болжамдык бағалау есепке алынуы қажет. Әлемдік прак
тика бюджеттік ресурстардьщ қозғалысын агымдағы жылға, 
апағұлым ұзақ мерзімге улгілеуді, сондай-ак оларды нактылы 
жағдайлардың өзгеруіне байланысты каржы жылы ішінде түзе- 
туді пайдаланады. Реалистік қағидатына ең алдымен жеке кар
жы жоспарларын жэне жалпы тиісті деңгейдін бюджет жобасын 
жасау үдерісінде кол жетеді.

Реалистік қағидаты бюджет тізімдемесш бүрмалауды болдыр- 
мау жэне бұзылуын жою үшін қажст. Ол бюджетте мемлексттіц 
каржылық операцияларының шынайы көрсегілуін, бекігілген 
сомалардың бюджеттік арналымдардың атқарылуына сәйкестігін 
алдын ала қарастырады. Нактылы дамудың болжамдары мен бағ- 
дарламаларының корсеткіштеріне негізделетін жзне бюджетгік 
резервтердін болуымен нығайтылған кірістердін барлык коздері 
мсн шығыстар бағыттарының есгп-тсаптарышң негізділігімен 
анықталады.

Транспареиттілік ңанідаты — мемлекеттік немесе занмен 
қорғалатьш озге күпия болып табылатын мәліметгерді, сондай-ақ 
қоғам мен бұқаралық акпарат күралдары үшін бюджеггік үдерістін 
мшдегті ашықгығын коспағанда, бюджет заңнамасы саласындаш 
нормативтік құкыкгық актілерді, бекітілген наісгыланган (түзетіл- 
ген), бюджеттерді жэне олардың аткарылуы туралы есептерді, ст- 
ратегиялық жоспарлар мсн олардын іске асырылуы туралы есеп- 
тсрді, Қазакстан Республикасынын ¥лгш к корын калыптастыру 
жэне пайдалану туралы акпаратгы міндеггі түрде жариялау;

Дәйектілік қазидаты деп мемлекеттік органдардың бюджет- 
тік қатынастар сферасында бұрын кабылдаған шешімдерді сақ- 
тауын айтады.

Нзтижелілік цаггідаты—мелілекеттік органдардыіі страте- 
гиялык жоспарларында көзделген тура жэне түпкілікті нэтиже- 
лерге қол жеткізуге бағдарланған бшджеггі әзірлеу және аткару.

Сабаңтастық қагидаты- откен кезендерде бекітілгсн элеу- 
метгік -экономикалык даму мен бюджетгік параметрлер, базалык 
шыгыстар, болжамдарына, бюджетгік мониторинг корытынды-
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ларына,нэтижелерді бағалауға негізделген республикалык жэне 
жергілікгі бюджеттерді жоспарлау.

Негізділік цаіидаты -  бюджет жобасына қандай да болсын тү- 
сімдерді немесе шығыстарды кіріктіру кажетгігін айқындайтын 
нормативтік кукыкгык актілердіц жэне басқа қүжаттардың негі- 
зінде бюджетгі жоспарлау.

Касса бірлігінің цагидаты -  бюджетгке түсетін барлық түсім- 
дерді бірыңғай қазынашьшық шотқа есептеу жэне бірыңғай казы- 
нашылык шоттан барлық көзделген шығыстарды ұлтгык валюта- 
да жүзеге асыру.

Уацтылың қагидаты -  республикалык жэие жергілікті бюд- 
жеттерге, Қазақстан Республикасы ¥лттык қорының колма-кол 
акшаның бақылау шотына түсімдерді есептеу жэне оларды Үлт- 
тық банктегі Үкімет шотына аудару, міндеттемелер бойыиша 
қаржыландырудып дара жоспарларына сэйкес мемлекеттік ме- 
кемелердіц міндеттемелер кабылдауы, тедемдср бойынша қар- 
жыландырудың дара жоспарларына сэйкес төлемдср жасау жэне 
тиісті нормативтік күқықтық актілерде белгіленген тэртіпті сак- 
тай отырып, мерзімінде бюджеттік қаражаттарды алушьшар шот- 
тарына аудару;

Тиімдіпік қагидаты -  бюджеттік каражаттардьвд бекітілген кө- 
лемін пайдаланып, ең үздік тура нэтижслерге кол жеткізу қажет- 
тігін негізге ала отырып, бюджеттерді эзірдеу жэне аткару немесе 
бюджеттік каражатгардың аз колемін пайдаланып тура нэтижеге 
кол жеткізу;

Жауапкершілік ңагидаты -  тура жэне түпкілікті нэтижелер- 
ге қол жеткізуге жэне бюджеттік бағдарламалар экімшілері мен 
мемлекетгік мекемелер басшыларының Қазакстан Республика
сы заннамасына сэйкес келмейтін шешімдер кабылдағаны үшін 
жауапкершілігін камтамасыз етуге бағытгалған кажетті экімші- 
дік жэне басқару шешімдерініц кабылдануы;

Бюджеттік царажаттарЬың атаулық жэне пысапалық си
паты қагидаты -  бюджеттік бағдарламалр әкімшілерінін Қа- 
зақстан Республикасы заңнамасыи сақтай отырып, бюджеттік 
каражатгарды мемлекеттік органдардың стратегиялык жоспар- 
ларымен көзделген нәтижелер керсеткіштеріне кол жеткізуге ба- 
ғыттауы жэне пайдалануы.

Бюджет жүйесін құрудың барлык қагидаттары өзара үйлесті- 
рілген жэне бірін-бірі толықтырып отырады, олар егеменді елі- 
міздің Конституциясында жэне Бюджетпк кодексте, «Жергілікгі
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өкілді жэне атқарушы оргавдар туралы», «Қазақстан Республи
касынын жергілікті мемлекетпк басқару туралы» арнайы задда- 
рында жэне баска заңнамалык актілерінде көрсетілген.

Нақтылы жағдайларда бұл қағидаттардан жиі ауытку бола
ды. Мысалы, кейде бюджеттіц бірлігі кағидатынан аутқиды, 
өйткені коптеген арнаулы жэне бюджеттен тыс корлар пайда 
болады. Реалистік кағидаты да өзінің маңызын жоғалтып бара- 
ды: эр түрлі бюджеттен тыс корлар жұмыс істеуі мумкін, олар 
арқылы мемлекет қаржылык катынастарды саралауға умтыла- 
Ды.

Бюджет жүйесі реттеуші кіріс коздерін пайдалану, мақсатты 
жэне өнірлік бюджет корларьш қүру, оларды ішінара кайта бе
лу арқылы жүзеге асырылатын барлык деңгейлер бюджеттерінін 
өзара іс-эрекегтеріне негізделген.

14.3 Бюджетаралық катынастар жэне бюджеттік 
реттеу мсханизмі

Рыноктык экономика жағдайларында бюджеттік үдерісте жо- 
ғарғы жэне томенгі бюджеттер арасындағы қатынастар, сонымен 
бірге кірістер мен шығысгарды бюджеттер деңгейлері арасында 
бөлу аса маңызды проблемалардьщ біріне айналып отыр.

Біоджеттік үдерісте республикалық жэне жергілікті бюджет
тер арасындағы жэне республикалык бюджет пен ¥лтгық кор 
арасындағы катынастар бюджетаралық қатыкастар болып та
былады. Қазакстандык практіжада бұл катынастар шеңберінде 
бюджетгік федарализмге ұксастыгы жағынан бюджет жуйесініц 
деңгейі бойынша бюджеттік бөлініс іске асырылатын катынас
тар болып келеді.

Бюджетгік үдерісте республикалык бюджетгің аудандар (об- 
лыстық маңызы бар калалар) бюджетгерімен жэне аудандар (об- 
лыстық маңызы бар қалалар) бюджетгерінін бір-бірімен өзара ка- 
тынаетарына жол берілмейді.

Әкімшілік-аумақтық бірліктің саяси, экономикалык жэне 
әлеуметтік тұрақтылыгына, адамдардың өмірі мен денсаулығына 
кауіп тондіретін табиғи жэне техногендік сипатгағы төтснше жағ- 
даяттар туындаған жағдайларда, облыстар, республикалык маңы- 
зы бар қала, астана экімдерінің отініштері бойынша, сонымен 
бірге Қазакстан Республикасы Президентінің тапсырмасымен 
жалпыреспубликалык не халыкаралық мацызы бар іс-шаралар
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өткізілген жағдайларда бюджеттік үдерісте Қазакстан Респуб
ликасы Үкіметінің шешімімен облыстық бюджеттің, республи
калык маңызы бар кала, астана бюджеттерінін баска облыстык 
бюджеттермен, республикалык маңызы бар қала, астака бюджет- 
терімен өзара қатынастарына жол беріледі.

Бюджетаралык катынастар мемлекеттік баскарудың деңгейле- 
рі арасындағы функциялар мен өкілеттіктердің аражігінін айкын 
ажыратылуына, бюджеттер арасында түсімдер мен шыгыстарды 
біркелкі бөлуінуіне, сондай-ак бюджетаралык трансферггерді ай- 
кындау эдістерінің біртү.тастыгы мен ашыктығына негізделген.

Бюджеттік кодексте көзделгсн жагдайларды коспаганда,Үкі- 
мет пен орталык мемлекеттік органдардың, облыстардың жер- 
гілікті атқарушы органдарының, тиісінше облыстардың, рес
публикалык маңызы бар қаланың, астананың жэне аудандардың 
(облыстык маңызы бар қалалардың) бюджетгік үдеріске араласу- 
ына жол берілмсйді.

Кюджеггік кодекстен басқа өзге заңнамалык актілерде есебі- 
нен шыгыстар каржыландырылуға тиіс және түсімдер ссептелуге 
тиіс болатын бюджет дсңгсйін белгілеуге жол бсрілмсйді. Шы
гыстарды немесе түсімдердің жекелеген түрлерін бюджеттің бір 
деңгейінен екіншісіне беру Бюджсттік кодекске өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілген жагдайда гана жүзеге асырылады.

Жалпы сипатгагы трансферпердің үш жылдык көлемінін 
колданылуы кезеңінде шығыстардын үлгаюына жэне (немесе) 
кірістердің азаюына акеп согатын жогары органдардың 
нормативтік күқыктык акгілерді қабылдауынан туындайтын, 
томен бюджетгсрдіц шыгындарын отеу міндетті түрде жогарғы 
бюджеттен ағымдагы нысаналы трансферттер бөлу аркылы 
жүргізіледі.

Жалпы сипаттагы трансферттердін, үш жылдық көлемінің 
колданылуы кезеңінде мемлекеттік органдардың функцияларын 
мемлекеттік басқарудың томенгі деңгейінен жогаргы деігейіне 
беруге байланысты шығыстардьщ ^лғауына экеп согатын 
заинамалық актілер қабылдауынан туындайтын шыгындарын 
отеу міндеггі түрде төменгі бюджеттен агымдагы нысаналы 
трансферттер бөлу аркылы жүргізіледі.

Бюджетаралык катынастар мынадай кағидаттарға негізделеді:
1) облыстық біоджеттердің, республикалык маңызы бар кала, астана біод- 

жстгсрінің республикалык бюджстпен, аудаігдар (облыстык ш цы зы  бар кала- 
лар) бюджеттерінің жогаргы облыстық бюджетпен бзара қатыңастарда теңдігі;
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2) ара жігін ажыратудыц мынадай өлшемдерінің бір мезгілдс сақталуын ес- 
херетін түсімдерді тиімді белу:

тұрақты сипаттағы, сыртқы факгорлардың эсеріне тэуелсіз салықтык жоне 
салыктык емес түсімдер темеигі бюджеггерге бекітілсді;

мемлекетгік мекемелер көрсеткен қызметтер ақысы болып табылатьш са- 
лыктық жэне салыктык емес түсімдер аталған корсетілетін кызметтер каржы- 
лаіідырылатын бюджет хірісінетуседі;

қайта бөліну сипатындағы, сондай-ақ салык базасы әркелкі орналастырыл- 
ган салыктар бюджет жүйесінің негұрлым жогарғы бюджеттер деңгейлеріне бе- 
кітіледі;

салык және біоджетке теленетін баска міндетті төлемдерді бюджетке бе- 
кіткең кезде оларды жіінаудын негұрлым жоғары дәрежесін камтамасыз ететін 
бюджет денгейіне артықшылық беріледі;

накгы аумақтык байланыстылығы бар салык базасынаи алынатын салықтар 
жергілікті бюджеттсрге бекітілвді;

3) Қазақстан Республикасы окІмшІлік-аумақгык бірліісгерінін бюджетгік 
камтамасыз етілу деңгейлерін теңестіру;

4) жергілікті атқарушы органдардың мемлекетпк кызметтердін бірдей дең- 
гей ұсыііуын камтамасыз ету;

5) мемлекеттік кызметтерді ұсыиудыц тиімцілігі мен нэтнжелілігі -  мемле
кетпк кызметтерді неғұрлым тнімді орі нәтнжелі камтамасыз ете алатын мем- 
лекеттік баскару деңгейіне мемлекеттік кызметтсрді бекітіп беру;

6) мемлекеттік кызметгерді усыиу деңгейіп оны алушьгларға барынша жа- 
кындату -  ш зметтерді алушылардың кажеттіліктерін барынша дэл есепке алу 
жэне мемлекетпк қызметтердін сапасын арттыру максатында кызметтердің ат- 
қарылуын бюджет жүйесінің мүмкіндігінше төмен деңгейіне беру;

Бюджетаралық катынастарды реттеу нысандарын айкындаган 
кезде бюджеттер деңгейлерінің эрқайсысының салықтық элуеті, 
өңірлердің объективтік бюджетгік қажеттіліктерін багалау нәти- 
желері, бекітілген натуралдық нормалар ескеріледі, Бюджетара- 
лық қатынастарды реттеу нысандары орта мерзімді фискаддық 
саясатқа сәйкес белгіленеді.

Бюджетаршық реттеу — тиісті аумақтарда кірістік элуеттін 
жетімсіздігі кезінде теңгерімділік мақсаттарында жоғаргы бюд
жет ресурстарының бір бөлігін төменгі бюджетке берудіц және 
керісінше, қаражаттарды қайта бөлудің жүйесі.

Бюждеттік реттеуці кец жэне тар мағынада карауға болады. 
Тар мағынада ол бюджеттік ресурстардьщ еқ төмен тапшылығы- 
на жетуге бағытталған. Кең мағынада -  бұл қаржылық ресурстар 
балансының параметрлерін ескере отырып бюджетгік реттеуді 
жүргізу.

Віоджеттік реттеудің моделі мынадай негізгі үш блоктан тира
ды:
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бюджет жүйесі дсңгейлерінің кірістік элуетін құру механизм- 
дерінің жиынтығы;

шығыстардың ұтымды құрылымын калыптастыруды кірікгіре 
отырьш барлық деңгейлердің бюджеттері атқарылуының шарт- 
тары мен үйымдастыруды анықгау женіндегі іс-шаралар жиын- 
тығы, бюджеттердің кіріс жэне шығыс бөліктерінің атқарылуын, 
әлеуметтік стандарттарды сақтауды бағапауды бақылаудың бі- 
рыңған жүйесін жасау;

кіріс жэнс шығыс құзырларын ыежелеуді жэне жауапкерші- 
лікті кіріктіретін бюджетаралық қатынастардын жүйесі, сонымен 
бірге оңірлерге қаржылық көмектің әдістері.

Бюджеттік реттеу механгізмі -  қүралдар мен олардың 
нысандарыныи жиынтығы, олар арқылы төменгі бюджеттер- 
дің кірістік базасын теңестіру мақсаттарында түрлі деңгей 
бюджетгерінің арасында қаражаттарды болу жэне қайта бөлу 
жүзеге асырылады. Осы мақсатпен эр түрлі қаржылық қүрал- 
дардың жиынтығын пайдалану кезінде бір деңгейдің субъек- 
тілері арасында, сондай-ақ орталық, оңірлер жэне жергілікті 
органдар арасында мемлекеттін кірістерін бөлуді жүзеге асы
рады. Оларды қолдану аумақтардың бюджеттік қамтамасызды- 
ғы дсңгейлерін теңестіруге бағытталған және тұрақты негізде 
бюджеттің кірістері мен шығыстарын заңнамалык мсжелеуге 
негізделеді.

Бюджеггік реггеу механизмін іске асыру қүралдардыц екі не- 
гізгі топтарын пайдалануды шамалайды: нормативтік-есептік 
әдістерге негізделген бюджетгік жэне түрлі деңгейлер бюджет- 
терін кірістердің салықтык көздерімен қамтамасыз етумен бай
ланысты болатын салыктық топтар. Қүрапдардың бюджеттік 
тобына қайтарусыз жэне отеусіз негізде жүзеге асырылатын 
жогарғы декгей бюджегтерінен томенгі буын бюджеттеріне бе- 
рілетін каржылық көмектің эр түрлі нысандары жатады. Қүрал- 
дардың екіниіі тобы (салықтьщ құралдар) бюджет жүйесініц 
депгейлері бойынша жэне бір деңгей бюджеттері арасында бюд
жета к түсімдердіц салыктық көздерін бөлудіц эр түрлі нысанда- 
рын пайдалануды шамалайды.

Бюджетаралық қатынастар:
1) республикалык жэне облыстык бюджеттердін, республика- 

лық мацызы бар қала, астана бюджеттсрінің арасында: 
траисферттермеи; 
бюджеттік кредиттермен;
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2) облыстық жэне аудандық (облыстык маңызы бар калалар) 
бюджеттер арасында: 

трансферттермен; 
бюджеттік кредиттермен; 
кірістерді бөлу норматттерщен реттеледі.
Трансферттер (нормаптетік-үлестік жәрделщаржы) -  бұл 

кайтарусыз жэне өтеусіз негізде иақтылы мақсаты керсетілмей 
бюджеттік реттеу ретінде бір денгейдің бюджеттерінен (жогаргы) 
баска деңгейдің бюджетгеріне (төмеигі) белінетін қаражаттар.

Бюджеттер денгейлері арасындағы трансферттер жалпы сгі- 
паттагы трансферттерге, аіымдагы нысаналы трансферт- 
терге, дачудың нысаналы трансферттеріне бөлінеді.

Нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттерді жергілік- 
ті атқарушы органдар тиісті бюджеттік бағдарламаларда айкын- 
далған олардың тек қана нысаналы арналымына сэйкес пайдала- 
нады.

Нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиггердің ныса
налы мақсатқа сай пайдаланылмаған сомалары мемлекеттік кар
жылык бақылау органының акгісіне сэйкес осы трансферттер 
мен кредиттерді белген жоғарғы бюджетке Үкімет белгілеген 
тәртіппен бақылау актісіне қол қойылғаннан кейін бір ай ішінде 
кайтарылуға тиіс.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен немесе об
лыстык жергілікті атқарушы органның резервінен болінгендерін 
коспағанда, каржы жылы ішіндс пайдаланылмаған (түгел пай- 
даланылмаған) нысаналы трансферттердін сомалары Қазакстан 
Республикасы Үкіметінің немесе жергілікгі атқарушы органның 
шешімі бойынша олардың нысаналы арналымы сақтала отырып 
келесі каржы жылында пайдаланылуы мүмкін.

Қазақстац Республикасы Үкіметінің немесе жергілікті атқа- 
РУшы органньщ шешімі бойынша пайдалануга (түгел пайда- 
лануға) рұқсат етілген, өткен каржы жылында болінген, кар
жы жылы ішінде пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) 
нысаналы трансферттердін сомасы оларды болген жогаргы 
бюджетке агымдагы каржы жылыныц соңына дейін кайтары- 
луга жатады.

Нысаналы даму трансферттерін пайдалану кезінде үнсм жа- 
еалган жагдайда жергілікгі аткарушы органдар үнемделген тиісті 
соманы жогаргы бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферт- 
тері есебінен жсргілікгі инвестициялык жобаларды іске асыру
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жүргізілгсн бюджеттік бағдарламалар бойынша олардың нәтиже- 
лерінің көрсеткіштерін жақсартуға пайдалаиуға күқылы.

Бюджеттік реттеудің отандық пракгикасында реттеу механизміне бюджетпк 
субвеициялар мен бюджеттік алынымдар жатады жэне олар жалпы сипаттағы 
трансферттер болып табылады.

Бюджеттік субвеіщиялар -  жогарғы бюджеттердем теменгі бюджетгерге 
республикалык немесе облыстык бюджетте бекітілген сомалар шегінде беріле- 
тін трансферттер. Бюджеттік алынымдар республикалык немесе облыстык 
бюджетте бекітілген сомалар шегінде төменгі бюджеттерден жоғарғы бюджет- 
терге берІлетіи трансферттері болып табылады.

Егер биліктің әрбір деңгейінде жиынтык бюджеттердегі түсімдердің коле- 
мі жалпы алгаіща олардың функцияларын жүзсге асыру үшін жеткілікті бол
са бюджет жүйесі сатыластыгы жагынан баланстандырылған деп есептеледі. 
Деңгешес теңгершдшк- биліктің тиісті денгейлерінін жеке өңірлері мен ау- 
мақтарының бюджетгеріндегі кірістер мен шығыстардың жалпы сәйкестігі.

Сетылас теңгерімділікке жету -  жалпы тсцгерІмділІктің І-кезецІ, ал деңгей- 
лес теңгерімділікке жету -  теқдестірудің ІІ-кезеңІ, ол Қазакстанда бюджетпк 
алынымдар мен субвенциялар аркылы жүзеге асырылады.

Жалпы сипатгағы трансферттердін көлемі абсолютгік мэнімен жылдар бой
ынша бөлінс отырып, үш  жылдық кезеңге:

республикалык бюджет пси облыстык, республикалык маңызы бар қала, 
астана бюджеттерінің арасында -  Қазакстан Республикасы заңымсн;

облыстық бюджет пен аудандар (облыстық маңызы бар калалар) бюджетге- 
ріиің арасында — облыстық мэслихаттыц шешімімен белгіленеді.

Жалпы сипатгағы трансферттердің колемдері әрбір үш жыл сайын өзгерті- 
луге жатады.

Жалпы сипаттагы трансферттер бюджеттің әрбір деңгейі үшін Салыктык 
кодексте бекітіпген шығыстардын бағыттарыиа сэйкес мемлекет кепівдендір* 
ген кызметгерді ұсыну үшін еңірлердің бюджеттік қамтамасыз етілу деңгсйін 
теңестіруге және тең фискалдық мүмкіндіктерді камтамасыз етуге бағытгалган.

Жаішы сипапагы трапсфертгерді айкындау кезінде өңірдің салыктық әуясті, 
өнірдегі мемлекетпк қьгзметтерді тұгынушылар саны, мемлекетпк кызметгердін 
бскітілген стандартгары жоне сол немесе езге өнірдің өзіндік ерекшелігіне қарай 
мемлекетпк кызмсттерді ^сыну бойыішіа шыгыстарға эсер етстін факгорлар сске- 
ріледі.

Жалпы сипатгагы трансферттердің көлемі тиісті жергілікті бюджеттің кІ- 
рістері (грансферттерді шегергенде) мен шыгындарының болжамды көлемдері 
арасындағы айырма ретінде айқьгадалады.

Жергілікті бюджет кірістерінің болжамды көлемі шығындары- 
ның болжамды колемінен асып түскен кезде жоғарғьт бюджетке 
жергілікті бюджеттен бюджетпк алыным белгіленеді.

Жергілікті бюджет шығындардың болжамды колемі кірістері- 
нін болжамды колемінен асып түскен кезде жоғарғы бюджеттен 
жергілікті бюджетке бюджетгік субвенциялар белгілеиеді.
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Жергілікті бюджетгердің кірістері мен шығындарыньщ бол- 
жамды көлемдері Қазакстан Республикасының Үкіметі айқын- 
дайтын жалпы сипаттағы трансфертгердін есеп-кисаптарыньщ 
эдістсмесі негізіііде есептеледі.

Жалпы сипаггағы трансферттер көлемініц есеп-қисабы ке- 
зінде жоспарлы кезенде жоғарғы бюджеттен бөлінетін нысаналы 
трансферттер мен бюджетгік кредитор, жергілікті аткарушы ор
ганный борышын өтеудегі шығындар ескерілмейді.

Жалпы сипаттағы трансферттерді аудару тэртібі мен кезеңді- 
лігін Қазакстан Реепубликасының Үкімегі айкындайды.

Жалпы сипаттағы трансферттерді есептеу кезінде ескеріл- 
мейтін ағымдағы жекелеген бюджеттік бағдарламаларды не
месе бюджеттік даму бағдарламаларын жүзеге асыру үшін 
республнкалық немесе облыстык бюджетте бекітілген сомалар 
шегінде жоғарғы бюджеттердің томенгі бюджеттерге беріле- 
тін трансферттері, сонымен бірге жалпы сипаттағы трансферт- 
тердің үш жылдық колемінің колданылуы кезеңінде мемле- 
кеттік органдар функцияларынын мемлекеттік баскарудын 
төменгі деңгейінсн жоғарғы деңгейіне берілуіне байланысты 
шығыстардың ұлғаюына үрындыратын заңнамалык актілерді 
кабылдаудан туындайтын, жогаргы бюджеттердің шыгында- 
рын өтеуге бөлінетін трансферттер нысаналы трансферттер 
болып табылады.

Лгьшдагы нысаналы трансферттер -  жалпы сипаггағы 
трансферттердің есеп-кисабы кезінде ескерілмейтін, агымда- 
гы жекелеген бюджеттік багдарламаларды іске асыру үшін рес
публикалык немесе жергілікгі бюджеттерде бекітілген сомалар 
шегінде жогаргы бюджеттердің төменгі бюджетгерге берілетін 
трансферттері.

Дамуга арналган нысаналы трансферттер жогаргы бюджет- 
терден Қазакстан Республикасьпшн стратегиялык жэне багдарла- 
малық қүжаттары негізінде жергілікгі аткарушы органдар үсына- 
тын жергілікті бюджеттік инвестициялык жобаларды іске асыруга 
жэне стратегиялық жэне багдарламалық құжаттардыц жоғаргы 
мемлекетгік баскару органдарының күзырына жататын,экономи
калык пайда апуга немесе әлеуметтік-экономикалык тиімділікке 
кол жеткізуге багытгалган іс шараларын томенгі мемлекеттік бас
кару органдарының орындауына арналган республикалык немесе 
жергілікп бюджеттерде бекітілген сомалар шегіндс төменгі бщд- 
жетгерге берілетін трансферттер болып табылады.
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Республикалық бюджеттен жэие облыстық бюджеперден 
бюджеггік кредиттер тиісінше облстық бкщжеттерге, республи- 
калық маңызы бар қала, астана бюджеттеріне жэне аудандар ( об- 
лыстық маңызы бар қалалар ) бюджетгеріне қаржы жылы ішінде 
бюджегтік инвестициялық жобаларды іске асыруға жэне қолма- 
қол ақшаның болжамды тапшылығы жағдайында берілуі мүмкін.

Бюджетаралык қатынастарда түрлі деңгейлер бюджетгерінің 
қаржы өкілетгіктерінің келісілмегендік жэне олардың өкілеттік- 
тері мен кірістерін камтамасыз ету проблемалары бар: аумакгық 
бюджетгердің нашар салық базасы; кайта бөлу саясатындағы 
түрлаусыздық. Бюджетаралық қатынастар жоғарғы бюджеттердін 
төменгі деңгейдің бюджеттерін орталыктандырып нығайту негі- 
зінде к¥рылады. Мүндай саясат аумакгарды шығыстардың не
гордым жоғары нормативтерін қаккылауға бағдарлайды. Жоғар- 
ғы оргавдар «тағдырды шешушіге» айналады, бұл жемкорлыккд 
негіз калайды. Бұл жағдаятга билікгің жергілікті органдарының 
к^кықтарын кеңейту қажет.ол үшін олардың үш топтағы өздері- 
нің салыктары болуы керек:

1) негізгі рөлді ойнайтын салыктар:
а) тура салыктар: мүлік, жер,көлік күралдары салыктары;
э) жанама салыктар: сатып алуга салынатын салык, көпшілік 

тұтынатын тауарларга салынатын акциздер;
2) жергілікгі органдардын аумакгарында жиналатын мемле

кетпк салыктарға биліктің орталық органдары белгілі бір пайыз- 
бен белгілейтін салықтар;

3) басқадай жергілікгі салықгар, алымдар жэне төлемдер, са- 
лықгық емес кірістер (жерді жалға беру жэне сату; орман мас- 
сивтерін жалға беру; басқадай түсімдер).

Бюджетпк кодексте бюджеттер деңгейлері арасында түсімдер 
мен шығыстарды накгылы белудің сызбасы аныкталған.

Республикалык, бюджетке түсетін түсімдер. Салыцтъщ іпү- 
сімдерден республикалык бюджетке бағьпталатындары: мұнай- 
лық сектор ұйымдарынан түсетін түсімдерді коспағанда, кор- 
поративтік табыс салығы, косылған к_үіі салығы,сонын ішінде 
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген тауарларға, 
орындалған жүмысіар меи корсетілген кызмсттерге жэне онын 
аумагына импортталатын тауарларга косылған қүи салағы, Қа- 
закстан аумағына импортталатын тауарларга акциздер, күмар 
ойын бизнесі салығы, мунайлық сектор үйымдарынан түсетін 
түсімдерді қоспағанда, үстеме пайда салығы, бонустар, пайда-
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лы казындыларды өндіру салыгы, тарихи шығындарды өтеу бой
ынша төлемакы, Қазақстан Республикасының жасалған келісім- 
шарггар бойынша өнімді белу жөніндегі үлесі, экелінетін жэне 
экетілетін тауарларга кеден баждары, консулдық алым, мемлекет- 
тік баждар, алымдар мен төлемақылар.

Республикалык бюджетке түсетін салықтық емес түсіыдерге 
республикалык меншіктен түсстііі кірістср (республикалык мем- 
лекеттік кэсіпорындар мен Үлттык банкгің таза табысы бөлігінід 
тұсімдері, республикалык меншіктегі акциялардын мемлекет- 
тік пакеттеріне девидендтер, республикалык меншіктегі мүлікті 
жалға беруден түсетін кірістер, екінші дсңгей банктерінің шотта- 
рында мемлекетгік сырткы қарыздар каражаттарының орналас- 
тырылғаны үшін жэне Үлттык банктегі Үкіметгің депозиттері 
бойынша сыйақылар, республикалык бюджеттен берілген кре- 
дитгер бойынша сыйақылар, кару-жарақ пен эскери техниканы 
сатудан түсетін кірістер, республикалык меншіктен түсетін басқа 
кірістер) республикалык бюджеттен каржыландырылатын мем- 
лекеггік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) 
өткізуден түсетін түсімдері, республикалык бюджеттен каржы
ландырылатын мемлекетгік мекемелер ұйымдастыратын мемле- 
кеттік сатып алуларды откізуден түсетін акшалай түсімдері, рес
публикалык бюджеттен каржыландырылатын, сондай-ак Үлттык 
банктің бюджетінде (шыгыстарды каржыландырудың жеке жос- 
парында) тү.ратын жэне каржыландырылатын мемлекетгік ме
кемелер салатын айыппұлдар, өсімпүлдар, санкциялар, ендіріп 
алулар, республикалык бюджетке түсетін салықтық емес баска 
түсімдер жатады.

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер республикалык 
бюджеттен каржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекі- 
тілген мемлекеттік мүлікті, мемлекетгік материалдык резервтен 
тауарларды,мемлекетке тиесілі материалдык емес активтерді са
тудан түсетін ақшалар болып табылады.

Облыстык бюджеттерден, республикалык маңызы бар қала, 
астана бюджеттерінен түсетін трансферттер, Үлттык қордан рес
публикалык бюджетке түсетін трансферттер республикалык бюд
жетке түсетін трансферттер түсімдері болып табылады.

Республикалык бюджеттен берілген кредиттсрді өтеуден, рес
публикалык меншіктегі мемлекстгің каржылык акгивтерін сату- 
дан, үкіметтік қарыздарды сатудан түсетін түсімдер республика
лык бюджет есебіне жазылады.
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Облыстыц бюджетке, республикалык, мацызы бар цапаньщ, 
астананьщ бюджетіне, ауданпың (облыстыц мацызы бар цала- 
ныц) бюджетіне түсетін түсімдерді осы оқулықтын 15 тарауы- 
ның «Жергілікгі бюджеттердің мэні, кірістері мен шығыстары» 
параграфьш қараңыз.

Бюджеттіц иіығыстарын бөлу мемлекеттік баскарудыц дең- 
гейлеріне сай келеді.

Республикалық деңгейде -  бұл:
мемлекетгік билік пен басқарудың жоғары орандарының жұ- 

мыс істеуін, қорғанысты камтамасыз сту, мемлекетгің сырткы 
саясаттық қызметі, кеден кызметі, іргелі ғылыми зертгеулер жур- 
гізу;

коғамдык тэртіпті, кауіпсіздіқті камтамасыз ету, к¥КВД> сот> 
кылмыстық-аткару қызметі, төтенше жагдаяттар саласында кыз- 
метгі ұйымдастыру, ортке қарсы служба, азаматтык корғаныс;

білім беру жзне денсаулық сақтау жөніндегі шаралардың бір 
болігі, әлеуметтік комек жэне әлеумепік камсыздандыру (зейне- 
тақлык төлемақылар, жэрдемақылардың негізгі тұрлері, эр түрлі 
әлеумеггік төлемақылар, соның ішііще эскери кызметшілер отба- 
сыларына, құқык сактау органдарыкыц жұмыскерлеріне), мэде- 
ниет, спорт, туризм және акпараттык кеңістік саласындағы шара- 
лардың бір бөлігі;

экономикалык кызмет (ауыл шаруаиіылығы, өнеркәсіп , жер 
койнауын пайдалану, соулет, қала құрылысы жэне қүрылыс қыз- 
меті, көлік жэне коммуникация), экономикалык қызметті реттеу;

басқа бағытгар: облыстық бюджеттерге, республикалык ма- 
ңызы бар қалалардың, астаианың бюджеттеріне берілетін транс- 
ферттер; Үкіметтж борышка кызмет корсету жэне оны өтеу; 
мемлекеттік кепілдер, концессиялықкелісімдер бойынша міндет- 
темелерді орыидау.

Басқарудың басқа деңгейлері функциялық топтар турғысын- 
дағы шығыстарды, бірак жалпы көлемдегі олардың эр түрлі ара- 
салмағымен алып жүреді.

Республикалык бюджеттен сонымен бірге сондай-ақ мемлекет- 
тж мекемелердің орталық мемлекеттік органдар мен мемлекет- 
тік мекемелсрдің курделі шығыстарына, кадрларды кайта даяр
лау жэне қызметкерлерінің біліктілігін артгыруды коса алғанда, 
бюджеттік инвестициялық жэне концессиялық жобаларга, ха- 
лықаралық ынтымактастыққа, қолданбалы ғылыми зсрттеулерге 
жэне нормативтік-эдістемелік камтамасыз етуге,орталық мемле-
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кеттік органдар қызметінің бағытгарына жэне Қазақстан Респуб
ликасы заңнамалык актілерінде көзделген өзгс де мемлекетгік 
қызмеггерге ж.үмсгшатын шығыстар да қаржыландырылады.

Рыноктық катынастар жағдайында республикалык бюджет 
шығыстарыньщ күрылымы да айтарлыктай өзгерістерге үшы- 
рауда -  ұлггық шаруашылықтьщ, ец алдымен орталықтандырыл- 
ған күрделі жүмсалымдарға жұмсалатын бюджетгік каражаттар 
шұғыл кысқаруда. Жекешелендіру бағдарламасын жүзеге асыру- 
га байланысты мемлекетпк кэсіпорындардың едэуір бөлігі ак- 
ционерлік қоғамдарға өзгерді, олар ұлғаймалы үдайы өндірісті 
каржы рыногында жүмылдырылған меншікті ңаражаттар мен 
ресурстар есебінен жүзеге асыруы тиіс.

Алайда рыноктық механизмдердің іс-эрекеті жағдайында да 
жеке салалар мен аумақтарды, мемлекетпк инвестициялык жэне 
концессиялық жобаларды, экономиканьщ мемлекетпк секторын 
бюджеттен 'қаржыландыру өзінің шешуші мацызын сақтап ка- 
луда.

Бұрынғы кезецмен салыстырғанда шығыстардың қүрылы- 
мында бюджеттік ресурстардың элеуметтік бағыттылығы арта 
түсуде. Республикалык деңгейдегі білім беруді, денсаулық сақ- 
тауды, элеуметтік сақтандыру мен камсыздандыру жэне бас
ка бағдарламаларды қамтитын әлеуметгік-мэдени шараларға 
жүмсалатын тікелей шығындар барлык шыгыстардын 60 пай- 
ызынан асып отыр. Сонымен бірге өнімсіз максаттардың: бас- 
қаруға, армияға, құкық коргау органдарына, укіметтік борышқа 
қызмет көрсетуге, дипломатиялық мекемелерді ұстауға, элемдік 
Коғамдастықка біріккен шараларды жүргізу квоталары бойын
ша жарналарға жэне т.с.с. жұмсалатын шығындар да өсуде. Бүл 
мақсаттарға жыл сайын бюджетгік қаражаттардың 1/3 бөлігі 
жүмсалады.

Сөйтіп, жалпымемлекеттік мэні бар шараларды қаржыланды- 
РУДЫ қажетті ақшалай қаражаттармен камтамасыз ететін респуб
ликалык бюджет елдің экономикалык үдерісін реттсуде аса ма- 
ВДізды рөл атқарады. Сонымен бірге республикалык бюджеттің 
жоғары мацыздылығы жергілікгі бюджегтердің рөлін төмен тү- 
сірмейді. Тап солар биліктің жергілікті органдарының өздерінін 
Функцияларын орындауын кажетті каржылык ресурстармен кам
тамасыз етеді, халыктың т.урмыстык әлеуметтік кажсггіліктерін 
канағаттандыруға, тиісті өцірдіц азаматтарының материалдык 
жэне мэдени дэрежесіне айтарлыкгай ықпал етеді.
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Рынок кезінде бюджет жүйесінің барлық дербес буындары жал- 
пымемлекетгік кажеттіліктерді канағатгандыру үшін коғамдық 
ондірістің кұидық ара катынастарын жақсартуға ықпал етеді, ры- 
ноктық инфракүрылымды дамыту жэне азаматгардың әлеуметпк 
кепілдерін қанағаттандыру үшін үлттық табысты қайта бөлуцін 
белсенді кұралы болуы тиіс. Бұл тек салыкгардың ынталандыру- 
шы рөлін күшейту, бюджеттен каржыландырудың жэне қаражат- 
тарды пайдаланудың прогрессивті нысандарын, эдістерін қолдану 
жолымен бщджеггік ресурстарды калыптастырып, жүмсау кезінде 
жоғары тиімділікке қол жеткізу жағдайында ғана мүмкін. Сонымен 
қатар бюджетгік рэсімді, барлық денгейлсрдегі бюджеттер арасын- 
дағы, сондай-ақ мемлекет пен шаруашылық жүргізуші субъектілер 
арасындағы қаржылық өзара қарым-қатынастарды одан әрі демок- 
ратияландыру мен жетілдіруді қажет етеді.

14.4. Мсмлекеттік біоджеттің кірістері мен 
шыгыстарыныд қүрамы мен қурылымы

Мемлекеггің орталықгандырылған ақшалай корын қалыптас- 
тырумен жэне пайдаланумен байланысты болып келегін бюджег- 
тің жұмыс жасауы ерекше экономикалык нысандар -  бюджетгін 
түсімдері мен шығыстары арқылы болып отырады. Олар қүндык 
бөліністіқ жекелеген ксзсидерім білдіреді. Категориялардың екеуі 
де бюджеттің өзі сиякты объсктивгі жэне олардыц өзгеше қоғам- 
дық арналымы болады: түсшдер мемлекетгі кажетті ақшалай ка- 
ражаттармен камтамасыз етеді, шыгыстар орталықтандырылған 
ресурстарды жалпымемлекеттік қажетгіліісгерге сэйкес бөледі.

Бюджеттің тусімдері табыстар, бюджетгік кредиттерді өтеу 
сомалары, мемлекеттің каржылык активтерін сатудан түсетін тү- 
сімдер, қарыздар, ал оныц шыгыстары шығындар, бюджетпк 
кредиттер, қаржылық активтерді сатып алу, карыздарды өтеу бо
лып табылады.

Түсімдер мен шығыстардың күрамы мен ісұрылымы нақгы 
элеуметпк-экономикалық жэне тарихи жағдайларда жүзеге асы- 
рылатын мсмлекеттің бюджеттік жэне салыктық саясатты жүр- 
гізудің бағытгарына байланысты болады. Ь у л ретте мемлекет 
белгілі бір жағдайларда кірістерді қалыптастырудын жэне шы- 
ғыстарды жүмсаудың қолайлы нысандары мен әдістерін пайда- 
ланады.
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Рыноктық катынастарга көшкенге дейін КСРО-ның мемлекегтік біоджетінің 
кірістері мемлекеттік кэсіпорындардыц акшалай жинақгарына негізделіп келді. 
Ол бюджет кірістерініц жалпы сомасынілң 90%-ын кздіады жэне негізінен екі 
толемнсн -  аиналым салығы мен пайдадан алынатын толемдерден турды. Бүл 
жүйе 1930 жылдан 1990 жылға дейін өмір сүрді. 1980 жылдары снгізілген он- 
дірісгік қорлар, еңбек ресурстары жэне баскалары үшін акы түрівде пайдадан 
апынатын нормативті төлемдер колданылып жүрген телемдер жүйесін өзгерт- 
педі жэне жеке кэсіпорындар қызметініц жеке-дара нәтижелеріне бағьггталып 
отырды.

Әдеттегідей, кірістердің козі салықтар немесе оларга бара-бар төлемдер бо
лып табылады. Қазакстан Республикасыпың мемлекеттік бюджсті кірістерінің 
курамы мен құрылымы салықгық төлемдердің қолданыстағы жүйесімен жэне 
салыктык емес каражатгардың түсімдерімен айқындалады.

Бюдэісеттің к^рыльшы бюджеттік сыныптама негізінде 
Қүрылады жэне мынадай бәлімдерден түрады:

1) кірістер: 
салықтық түсімдер; 
салықтык емес түсімдер;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер; 
трансферттер түсімдері;
2) шығындар;
3) таза бюджеттік кредиттеу; 
бюджеттік кредитгер; 
бюджеттік кредиттерді өтеу;
4) каржылық активтермен операциялар бойг.тпша сальдо: 
қаржылық активтерді сатып алу;
мемлекетгің қаржылық активтерін сатудан түсетін түсімдер;
5) бюджет тапшылыгы (профициті);
6) бюджет тапшылығын кзржьшандыру (профицитін пайдалану): 
карыздар түсімі;
карыздарды өтеу;
бюджетгік қаражаттардың пайдаланылатын қалдыкгары. 
Бюджетгерді бекіту жэне бюджеттердін аткарылуы туралы 

есептерді түзу осы көрсетілген кұрылым бойынша жүзеге асы
рылады.

Қарыздарды отеуці қоспаганда, республикалык бюджет шы
гыстарын шегергендігі республикалык бюджетгің мүиайға қа- 
тысты емес тапшылығы (профициті), қарыздық түсімдер мен 
Қазақстан Республикасының ¥лттық коры трансферттерінің тү- 
сімдерін есептемегенде, республикалык бюджеттік түсімдердің 
сомасына тең.

399



Мұнайға қатысты емес тапшылық бекітілмейді жэне талда- 
малық мақсатгарда пайдаланылады. Бюджет шығыстарының 
мұнайлык емес түсімдердсн тэуелділігін томендету ушіы эконо
миканьщ мұнайлық емес секторын нысаналы дамыту есебінен 
мұнайга қатысты емес тапшылық молшері ұзақ мерзімді кезенде 
кемітілуге тиіс.

Қазақстан Республнкасыньщ 2008 жылғы мемлекеттік бюдже- 
тінін құрамы жэне кірістері мен шығыстарының кұрылымы мына 
мәліметгермен сипатталады (14. 1 кесте).

14.4 кесте. Қазакстан Республикасы мемлекеттік 
бюджстіиіц кұрамы меи курылымы

Атауы млрд.
теңге

жиынга
%-бен

ІЖӨ-га
%-бен

1. КІРІСТЕР 4034,4 100,0 25,3
Сапықтық түсімдер 2819,5 €9,9 17,2
соның ішіндо:
корпорациялық табыс салыгы 920,9 28,8 5,8
жско табыс салығы 267,4 66 1,7
елеуметтік салық 251,2 62 1,6
қосылган қун салығы 641,0 15,9 4,0
акциздер 56,5 1,4 0,4
Салықтық ем ес түсімдер 85,5 2.1 0,5
Негізгі кзлиталды  сатудан түскен 
түсімдер

56,9 1.4 0,4

Трансфорттер түсімдері 1072,4 26,6 6,7
ІІ.ШЫҒЫНДАР 3394,1 100,0 21,3
1. Жалпы сипаттагы мемлекеттік 
қызметтер

224,0 6,6 1А

2. Қорғаныс 185,4 5,4 1.1
3. Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, 
қылмыстыц - атқару қызметі

271,5 8,0 1,7

4. Білім беру 572,4 16,8 3,6
5. Денсаулық сақтау 363,2 10,7 2,3
6. Әлеуметтік көмек жоне өлеуметтік 
қамсыздандыру

622,0 18,3 3,9

7. Тургын үй-коммуналдық шаруашылығы 233,9
8. Мадениет, спорт, туризм жәм 
ақлараттық кеңістік

164,0 4,8 1,0

9. Отын-энергетика кешені және жер 
койнауын пайдалану

60,5 1.8 0,4
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10. Ауыл, су, орман, балық 
шарузшылығы, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, қоршаған органы және 
жануарлар дүниесін қорғау.жер қатынас- 
тары

170,4 5,0 1.1

11. Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы 
және ңурылыс қызмотЗ

40,1 1,2 0,2

12. КөлІкжәне коммуникация 332,7 9,8 2,1
13. Васқадай шыгындар 96,2 2,8 0,6
14. Борышқа қызмет кәрсету 57,9 1,9 0,4
15. Трансферттер
III. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО 640,3 4,0
IV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 42,5 0,3
Бюджеттік кредиттер 47,3 0,3
Бюджеттік кредиттерді өтеу 4,8 0,0
V. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН 
ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР
б о й ы н ш а  с а л ь д о

931,1 5,В

Қаржылық активтерід сатып алу 932,4 5,9
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
тусетін түсімдер

1,3 0,0

VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫГЫ (профициті) -333,2 -2,1
VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН 
КАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН 
ПАЙДАЛАНУ)

933,2 2,1

КАРЫЗДАР TYCIMJ 477,3 3,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 167,6 1,0

АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАР 
КАЛДЫҚТАРЫНЫН КОЗҒАЛЫСЫ

23,5 0,1

Ксстедсн көрініп түргапдай, кірістердің негізін салыкгьік тү- 
сімдер кдоайды, ал салықгық тусімдердің негізгі көздері, бұрыи- 
гыдай қосылган күн салығы мен корпоративтік табыс салығы о- 
лып табьшады. Бюджет кірістерінін; баска көзі — салыктық емес 
түсімдер,негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер жэне транс- 
фертгер түсімдері.

Кірістер, бюджеттік кредиттерді өтеу сомалары,мемле 
кеттің царжылық аюпивтерін сатудан түсетін mycwoep, қа 
рыздар бюджеттік тусімдер болып табылады.

Бюджеттіц кірістері салыктык, салықтық емес түсімдер, не 
гізгі капиталды сатудап түскен түсімдер, т р а н с ф с р т т і к  түсімдер 
болып табылады. Нысаналы трансферттерді қоспағанда, кірістср 
нысаналы мақсатқа ие болмайды. Кірістердіи жана түрлерін енгі
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зу, колданылып жүргендерініц күшін жою немесе оларды өзгерту 
Салықтық кодекске міндетті тұрдс езгерістер немесе толыкгыру- 
лар енгізіле отырып жұзеге асырылады.

Салыцтъщ түсімдер Салыктык кодексте белгіленген салық- 
тар мен бюджетке төленетін басқа міндетті телемдер болып та
былады.

Сапыцтыц емес түсімдер—бюджетке төленетін міндетп, 
кайтарусыз телемдер, байлаулы гранттар, сондай-ак трансферт- 
терден баска, бюджетке тегін негізде берілетін ақша.

Негізгі капиталды сатудан түсетіп түсімдер мемлекетпк 
мекемелерге бекітілген мемлекетгік мүлікті, мемлекеттік ма
териалдык резервтен тауарларды, мемлекет меншігіндсгі жер 
учаскелерін жеке меншікке сатудан немесе оларды тұракты не
месе уақытша жер пайдалануға берудея, не Қазакстан Респуб
ликасы завдарында немесе халыкаралык шарттарда көзделген 
тәртіппен озге тэсілмен өткізуден, мемлекстке тиесілі материал
дык емес активтерді сатудан бюджетке түсетін акдіалар болып 
табылады.

Трансферттердііі түсгмдері -  бұл бюджеттің бір деңгейінен 
екіншісіне, ¥лттық кордан республикалык бюджетке тусетін 
трансферттер түсімдері.

Бюджеттік кредиттерді өтеу сомалары -  бюджеттен алын- 
ған кредиттер бойынша негізгі борышты кайтаруға, сонымен бір- 
ге заңи тұлгалардың төяенген мемлекетіік кепілдіктер бойынша 
талаптарды қайтаруына байланысты бюджетке түсетін түсімдер.

Қарыздар -  мемлекетгік змисссиялык бағалы кагаздар шыға- 
руға жэне (немесе) карыздар келісімшарттарын жасасуға байла
нысты бюджетке түсетін ақшалай түсімдер.

Ме.шекеттің қаржыпьщ активтерін сатудан түсетін тү- 
сімдер -  заңи тұлғалардьщ, соның ішінде мемлекеттік меншіктсгі 
халықаралық үйымдардың, мүліктік кешен түріндегі мемлекетгік 
мекемелер мен мемлекеттік кэсіпорындардың қатысу үлестерін, 
бағалы кағаздарын, сондай-ак мемлекеттік кэсіпорындардың же- 
дел баскаруындағы немесе шаруашылык жүргізуіндегі өзге мем- 
лекстпк мүлікп сатудан бюджетке түсетін түсімдер.

Бюджеттің гиыгындары -  кайтарылмайтын негізде болінетін 
бюджеттік қаражаттар. Шығындардың қатаң максатты арналымы 
болады.

Бюджеттік кредиттер -  қайтарымдылық, мерзімділік жэне 
ақылык негізде бюджеттен болінстін ақшалар.
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Қаржылық активтерді сатып алу -  зақи тұлғалардын, соньщ 
ішінде халыкаралық үйымдардың катысу үлестері мен багалы 
қагаздарын мемлекеттік меншікке сатып алуға багытталған бюд- 
жеттік қаражатгар.

Қарыздарды өтеу -  Қазақстан Республикасы ратифика- 
циялаған мемлекеттік сырткы карыздар туралы, сондай-ақ ішкі 
карыздар бойынша халықаралық келісімшарттарға сэйкес негізгі 
борышты өтеуге бағьпталган бюджетгік қаражатгар.

Республикалық жэне жергілікті бюджетгердің шығындары 
мынадай түрлерге бөлінеді:

1) мемлекетгік мекемелердің кызметін қамтамасыз ететін шы- 
ғындар;

2) т.ұрақты сипаты жок іс-шараларды ұйымдастыру мен өткі- 
зуге байланысты шығындар;

3) мемлекетпк тапсырыс шығындары—бюджетпк багдарлама- 
ларды (ішкі бағдарламаларды) іске асыру шенберіндегі азаматгық 
кұкыктық мәмілелер нсгізінде жеке, заңи тулғалардан жэне шаруа 
(фермер) кожалықтарынан алынган тауарларга (жумыстарга, көр- 
сетілетін кызмегтерге) мемлекетпк мекемеяердің ақы толеуі;

4) жеке тулғаларға акшалай төлемдер—жұмысксрлерге енбе- 
гі үшін ақшалай төлемдерден басқа, Қазақстан Республикасының 
заннамалық актілеріне сэйкес жеке т^лғаларга ақшалай нысанда- 
ғы төлемдермен байланысты шығындар;

5) мсмлскеттіц мідеттемелерін орындауға арналған шығын- 
дардың өзге түрлері.

Бюджетгік субсидиялар мемлекетгік функцияларды орын- 
даудың және республиканы немссе еңірді дамытудыц элеумет- 
тік-экономикалық дамыту міндсггерін іске асырудың неғңшым 
тиімді басқа тэсілі болмаған кезде және Қазакстан Республикасы 
заңнамапық акгілерінде көзделген жағдайларда ғана жеке, зани 
тұлғаларға жэне шаруа немесе фермер кожалыкгарына берілуі 
мүмкін. Субсидиялануға тиіс басым бағыттар орта мерзімді фис- 
калдық саясатпен айқындалады.

Үкімст пен жергілікті аткарушы органдардың резсвтері рес
публикалык жэне жергілікті бюджеттерді эзірлеу кезівде жос- 
парланбаған шығындарды, олардың тосындығына жэне агымда
гы каржы жылында щұғыл каржылаішыруды талап ететіндігіне 
байланысты каржыландыру үшін республикалык жэне жсргілік- 
ті бюджетгердің күрамында кұрылады. Бүл резервтер: төтснше 
резервті, шұғыл шығындарға, соттардыд шешімдсрі бойынша
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міндеттемелерді орындауға, облыстық бюджеттердің, республи
калык маңызы бар кала, астана, аудан (облыстық маңызы бар ка
ла) бюджетгерінід қолма-қол ақша тапшылыгын жабуға арналған 
резервтерді кіріктіреді.

Үкімет резервынең жалпы көлемі республикалык бюджет ту
ралы заңмен белгіленеді.

Жергілікті атқарушы орган резервінін жалпы көлемі тиісті 
жергілікті бюджет түсімдері көлемінің екі пайызынан аспауға 
тиіс.

Тотгтиерезерв Қазақстап аумагындағы табиғи және техногендік сипаггағы 
төтенше жағдайларды жога максатында пайдаланылады. Қазакстан Республшса- 
сы Үкіметінін тетенте рсзерві Қазақстаниың басқа мсмлекетгерге ресми гума- 
нитарлық көмек корсетілуіпе де пайдаланылуы мүмкіи.

Һіүгьиі шышндарга арналгаи резерв Қазақстан Республикасынын немесе 
оның экімшілік-аумақтық бірлігінін, саяси, экономикалык және әлеуметтік ту- 
рақшлыгына, соіідай-ақ адамдардын, өмірі мен денсаулығына қатер твндіретш 
жағдайларды жою мақсатында пайдаланылады. Қазакстан Рсспубликасы Үкіме- 
тінің шұгыл шығындарға арналған резерві, сондай-ақ онъщ шешімдерімен ай- 
кындалатьш озге де күтілмегеи шығыпдарға пайдаланылуы мүмкін.

Соттардың иісшімдері бойынит міндеттемеперді орындауга арпалган ре
зерв сотгардын шешімдері бойынша Қазакстан Республикасы Үкімстінін, ор- 
талық мемслекеггік органдардың, олардың ведомстволары меи аумактык бө- 
лімшелерінің, жергілікті атқаруты органдардьщ міндетгшелерін орыіщауга 
пайдаланылады.

Резерв күрамында көзделген ақша толық колемінде пайдала- 
нылған жағдайда Үкімет немесе жергілікті атқарушы орган кажет 
болған кезде Парламентке немесе тиісті мәслихатқа тиісті рес
публикалык бюджет туралы заңга немесе жергілікті бюджет ту
ралы мәслихаттың шешіміне өзгерістер мен толыісгырулар енгізу 
арқылы Үкімет немесе жергілікті атқарушы орган резервтерінін 
мөлшерін ұлғайту туралы ұсыныстар енгізеді.

Ү кіметтщ немесе жергілікті атқарушы органның резервінен бе- 
лінген ақша қаржы жылы ішінде пайдаланьтлмаған немесе ішінара 
пайдаланылған жағдайда, бюджеттік багдарламаның әкімшісі бө- 
лінген акшаның пайдаланылмаған бөлігін ағымдағы каржы жылы- 
ның соңына дейін тиісті бюджетке кдйтаруды камтамасыз етеді-

Үкіметгің жоне жергілікті атқарушы органдардың резервтерін 
пайдалану тзртібін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгі- 
лейді.

Таза бюджеттік кредиттеу бюджеттік кредиттердІҢ жэне 
бюджетгік кредиттерді өтеудің арасындағы айырма ретінде ай-
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қындалады. Бюджеттік кредиттеу -  бюджеггік кредитті беру, 
пайдалану, оған кызмет көрсету жэне оны өтеу туралы шешім қа- 
былдау рэсімдерін кірікгіретін үдеріс.

Бюджеттік кредиттер берілу мерзіміне қарай мынадай түрлер- 
ге бөлінеді: қысқа мерзімді -  1 жылға дейін, орта мерзімді -  1 
жылдан 5 жылға дейін, үзак мерзімді -  5 жылдан 30 жылға дейін.

Бюджеттік кредитті отеу деп кредиттік кслісімшартка жэ
не Қазақстан Республикасы заңнамасына сэйкес бюджеттік кре
дит бойынша негізгі борышты қарыз алушыныц өтеуін айтады.

Қаржылъщ активтермен операциялар:
1) қаржық активтерді сатып алуды;
2) мемлекеттің каржылык активтерін сатудан түсетін түсім- 

дерді кірікгіреді.
Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо кар

жылык активтерді сатып алу мен мемлекетгің каржылык актив- 
терді сатудан түсетін түсімдер арасындагы айырма ретінде ай- 
кындалады.

Қаржылық активтерді сатып алу жэне мемлекеттің каржы
лык активтерін сатудан түсетін түсімдер Қазақстан Республика
сы нормативтік қүқықтык актілеріне сэйкес жүзеге асырылады.

Бюджет тапиіычыгы (профициті) кірістер мен шығындар, 
таза бюджеттік кредиттеу жэне қажылык активтермен опера
циялар бойынша сальдо арасындагы айырмаға тен. Теріс белгі- 
мен алынган шама — бюджет тапшылыгы, оң белгімен алынганы
-  бюджет профициті болып табылады.

Бюджет тапшылыгын царжыландыру карыз алу жэне бюд- 
жеттік' каражаттардың пайдаланылатын калдыкгары есебінен 
бюджет тапшылыгын жабу жолымен камтамасыз еггіледі. Оның 
көлемі алынган қарыздар сомасыныц, бюджеттік қаражатгар кал- 
дықгары сомасының қарыздар бойынша негізгі борышты отеу со- 
масынан асып түсуі ретінде айкындалады.

Бюджет тапшылыгын қаржыландыру мэні оң белгімен белгі- 
ленеді жэне бюджет тапшылыгының шамасына сэйкес келеді.

Бюджет профицитін пайдалану қарыздар бойынша негізп 
борышты өтеуге бюджет профицитін, қарыздык каражаттарды, 
бюджетгің пайдаланылатын каражаты бос калдықтарын жүмсау 
жолымен жүзеге асырылады. Онын көлемі қарыздар бойынша не- 
гізгі борышты өтеу сомасынын алынган карыздар жэне бгаджет- 
тік каражаттың пайдаланылатын калдыктары сомасынан асып тү- 
суі ретінде айқындалады.
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Бюджет профицитін пайдалану мэні теріс белгімен белгілене- 
ді жэне бюджет профицитінің шамасына сэйкес келеді.

Республикалык, бюджетің мұнайга ңатысты емес тапшы- 
лыгы (профициті) ¥лттык қор тұеімдерінен басқа, республика
лык бюджет шығыстарын шегеріп тастағандағы республикалык 
бюджет түсімдерінің сомасына тсң.

Мемлекеттік бюжетгід тұрактылыгьш камтамасыз етуге ба- 
ғытталған орта мерзімді лерспекгиваға арналған Қазақстан Рес
публикасы ¥лгтык корының қаражаттарын қалыптастыру мен 
пайдалану тұжырымдамасына сэйкес 2006 жылдан бастап орта 
мерзімді фискалдык саясат шеңберііще мемлекггік бюджетгің 
мұнайлык емес кірістері мен шығыстарының жана құрылымы 
кезделді.

14.3 кссте. М с м л е кс тт ік  бюджет ш ы гы с т ы р ы н м н  
2009-2010 жыш дарға арналған  болжамы .

Атауы 2009 жыл 2010 жыл
ІЖӨ-ге

% -
бен

үлесі,
%

ІЖӨ-гс 
% -
бен

үлесі,
%

ШЫҒЫСТАР 23,7 100,0 23,4 100,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет- 

тер
1,2 5,0 1,2 5,0

Қорганыс 1,1 4,4 1,1 4,8
Қоғамдықтәртіп, кауіпсіздік, кұқық, 
сот, қылмыстык - атқару қызмсті

1,7 7,0 1,7 7,0

Білім беру 3,6 15,1 3,6 15,5
Деисаулык сақтаү 2,6 10,9 2,7 11,4
Әлеуметгік кәмек жэне әлеуметгік қам- 
сыздаіідыру

4Д 17,3 4,2 17,9

Тұргын үй-коммуналдык шаруашы- 
лығы

1,9 8,0 1,9 8,0

Мэдениет, спорт, туризм және ақпарат- 
тык кеңістік

0,9 3,9 0,9 3,9

Отын-энергетика кешені жэне жер кой
науын пайдалану

0,5 1,9 0,5 1,9

Ауыл, су, орман, балілқ шаруашылығы, 
ерекше корғалатыц табиғи аумақтар, 
коршаған ортаны жоне жануарлар дү- 
ннесін коргаү,жер катъшастары

1,0 4,4 . 1,0 4,5
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Өнсркәсіп, сэулет, кала күрылысы және 
кұрылыс кызметі

0,05 0,2 0,05 0,2

Колік жэне коммуникация 2,0 8,5 2,0 8,7
Басқадай шыгыстар 2,8 11,8 2,3 9,7
Борышка кызмет корсету 0,4 1,6 0,3 1,4

І4.5. Бюджеттік сыныптама

Бюджеттің кірістері мен шығыстарының егжей-тегжейлі т а 
бес! мен топтамасы бюджетттік сыныптамамен айкындалады. Бі- 
рыңгай бюджеттік сьіныптама объектілерге топтамалық кодтар 
бере отырып, функциялық, ведомстволық жэяе экономикалық 
сипаттамалар бойынша бюджеттің түсімдері мен шығыстарын 
топтастыру болып табылады. Бірыңгай бюджеттік сыныптама 
бюджет жүйесінің барлық деңгейдегі бюджеттік көрсеткіштердің 
салыстырымдылығын қамтамасыз етеді.

Бюджеттік үдеріс бірьщғай бюджетгік сыныптама негізінде 
жүзеге асырылады.

Бірыңғай бюджеттік сыныптама шоғырландырылған бюджет 
үшін бірыңғай жэне міндетті эрі республиканың стратегияялық, 
бағдарламалар мен даму жоспарларының, республикалык бюд
жет пен жергілікті бюджеттің теңдестірілімдігіне кол жеткізу 
мақсатында олардың көрсеткіштер жүйесін үйлестіру қүралда- 
рының бірі болып табылады.

Бірыңғай бюджеттік сыныптаманы бюджеттік жоспарлау жө- 
ніндегі ортальтқ уэкілетті орган озірлейді жэне бекітеді.

Бірыцгай бюджеттік сыныптама өзіне бюджетгік түсімдердін 
сыныптамаеьш, бюджет шьпыстарыныц функциялық жане эко
номикалык сыныптамаларын кіріктіреді.

Бюджеттік түсшдерінің сыныптамасы барлық деңгей- 
лердегі бюджеттік түсімдердің белгілі бір сипаттамалар бой
ынша бюджет зацнамасына негізделгеп топтамасы болып та
былады. Бюджеггік түсімдер сыныптамасыныц топтамасы 
санаттан, сыиыптан, кіші сыныптан жэне өзіндік ерекшеліктен 
түрады. Санаттар түсімдерді экономикалык белгілері бойын
ша топтастыруды көрсетеді. Сыныптар мен кіші сыныптарда 
түсімдер олардың коздері мен түрлері бойыиша топтастыры- 
лады. Өзіндік срекшедік бюджетке төлем немесе түсім түрін 
айқындайды.
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Сыныптаманың бөлімшелері кірістерді олардың көздерін көп- 
тен-көп бөлшектеу ретінде сипаттайды. Мысалы, салықшк тү- 
сімдсрде сынып салық тобын, кіші сынып салыктыц түрін, өзін- 
дік ерекшелік нақты төлеушіні немесе салык объектісін білдіреді.

Бюджет іиыгыстарының функциялыц сыныптамасы функ- 
циялық жэне ведомстволық бслгілер бойынша бюджеттік ка- 
ражатгардың жұмсалу бағытіарын айкындайтын, мемлекет 
функцияларының орындалуын, Қазақстан Республикасынын ст- 
ратегиялық жэне бағдарламалық күжатгарын іске асыруды кер- 
сететін барлык деңгейлер бюджеттері шығыстарының топтамасы 
болып табылады.

Бюджет шыгыстарының функциялық сыныптамасының топ
тамасы мынадай децгейлерден түрады: функдиялық топтар, 
функциялық кіші топтар, бюджеттік бағдарламалардың экімші- 
лері, бюджетгік багдарламалар (кіші багдарламалар).

Функцияльщ топ елдің стратегиялык даму басымдыктарына 
сай кслетін жэне эркайсысыньщ айқын мақсатын көрсстетін ел- 
дің негізгі даму бағыттарын көрсетеді. Функцияльщ кіий топ елді 
дамытудың эрбір стратегиялық басымдығы жоніндегі міндеттер 
топтарын функциялық топ ішінде нактылайды.

Негізгі функциялық топтар бойынша шығыстар былай бөліне- 
ді: жалпы сипаттағы мемлекетгік қызметгер, корғаныс, қоғамдык 
тәртіп, қауіпсіздік, кұқыктық, сот қылмыстық - аткару кызметі, 
білім беру, денсаулық сақтау, элеуметтік комек жэне әлеуметтік 
қамтмасыз ету ,түргын үй- коммуналдық шаруашылығы, мәде- 
ниет, спорт, туризм жэне ақпаратгық кеңістік, экономика салала- 
ры ,борышка кцзмет корсету, төменгі бвдджеттерге трансферттер.

Аталған деңгейлердің үйлесуі шығыстардьщ функциялық сы- 
ныптамасының кодын кұрады.

Бюджет шығыстарының функциялык сыныптамасынын не- 
гізіізде бюджстгік багдарламалар әкімшілерін жэне бюджетпк 
бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) топтастыру арқылы 
жасапатын бюджет шығыстарының ведомстволық сыныптамасы 
қалыптастырылуы мүмкін.

Ведомствалық сыиыптама бюджеттік бағдарламалардын, 
функциялык топтардын жэне бюджеттік бағдарламалардын (кі- 
ші бағдарламалардың) әкімшілері бойынша жасалынды, мысалы, 
Қазақстан Республикасы Президентінің экімшілігі, Парламентгін 
шаруашылык баскармасы, Премьер- министрдің кеңсесі, облыс- 
тардың жэне Алматы мен Астананың әкімдері, министрлікгер,
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комитеттер, агснттіктср, Қазакстан Республикасынын баска ведо- 
мстволары мен службалары.

Бюдэюет шыгыстарының экономикалык, сыныптамасы бюд
жетпк бағдарламаларды іске асыру ушін мемлексггік мекемелер 
жүзеге асыратын операцияларды көрсетілстін экономикалык си- 
паттамалар бойынша бюджет шығыстарын топтастыру болып 
табылады.Бюджет шыгыстарынын экономикалык сыныптама- 
сын топтастыру санаттан, сыныптан, кіші сыныптан жэне өзіндік 
ерекшеліктсы тұрады.

Санат агымдагы шыгыстарды, күрделі шыгыстарды, кредтп- 
тер беруді, царжыландыруды кіріктірсді. Сынып, кіші сынып және 
ерекшелік шығыстардын арналымы мен сипатын нактылайды, 
мысалы, ағымдағы шығыстарда: тауарлар мен қызметгерге жұм- 
салатын шыгыстар -  жұмысшылар мен қызметшілердің жалакысы
-  жұмысшылар мен қызметшілердін негізгі жалакысы.

Бюджет шыгыстарынын экономикалык сыныптамасы ерекше- 
ліктеріпіц құрылымын мемлекетпк жоспарлау жөніндегі орта- 
лық уәкілетгі орган ззірлейді жэне бекітеді.

Бюджеттік багдарламалардыц әкімшісі — бюджеттік багдар- 
ламаларды жоспарлауға, негіздеуге, іске асыруға жэне нэтиже- 
лерге қол жеткізуге жауапты мемлекетпк орган. Республикалык 
жэне жергілікті бюджетгік бағдарламалардын экімшілері болып 
бөлінеді.

Бюджеттік бағдарламалардын экімшісі өзіне жүктелген 
функциялар мен өкілеттіктерге сэйкес айқындалады.

Егер бюджеттік бағдарламаньщ экімшісі бір мезгшде бюд
жетпк бағдарламаның экімшісі эрі мемлекеттік мекеме болып 
табылса, ол бюджсттік қаражаттарды дербес пайдаланады.

Облыстык бюджеттік багдарламалардын, республикалык 
мацызы бар каланың, астананың бюджеттік багдарламаларының 
экімшілері болып табылатын, облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың ішкі істер органдарын кос- 
пағанда, мемлскеттік органдардын кұрылымдык жэне аумактык 
бөлімшелері бюджеттік бағдарламалардың экімшілері бола ал- 
майды.

Орталық аткарушы жэне езге орталық мемлекетпк орган- 
Дар республикалык бюджеттік багдарламалардын әкімшілері 
болып табылады.

Жергілікті бюджеттік багдарламалардын әкімшілері Казақ- 
стан Республикасының Үкіметі бекітетін жергілікті мемле-
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кеттік басқарудың тұрнаттық құрылымы негізге алына отырып 
айкындалады.

Бюджсттік багдар.чама нзтиже көрсеткіштері жэнс бюд
жет шыгыстарын қаржыландыру келемі бар мемлекеттік ор- 
ганның стартегиялық жоспарында айқындалған стратегиялык 
бағыттармен, мақсаттармен, міндеттермен, нотижслер көрсет- 
кіштерімен өзара байланысқан бюджет шығыстарының багы- 
тын айқындайды.

Бюджеттік бағдарламаларды олардьщ экімшісі эзірлейді 
жэне мемлекеттік органның стратегиялық жоспарыньщ күра- 
мында бекітіледі.

Бюджеттік багдарламалар стратегиялық жоспарда тұжы- 
рымдапған мақсаттар мен міндеттерді шешу ұшін қажсттік пен 
жеткіліктілік қағидаттарына негізделе отырып әзірленеді.Бюд- 
жеттік багдарламалар өзініц мазмұны бойынша мемлекеттік 
функциялармен, өкілеттіктермен жэне мемлекеттік кызметтер 
көрсетумен немеее бюджеттік багдарламалар экімшілері қыз- 
метінің бағыттарымен біртекті топталуға тиіс.

Біоджеттік бағдарламада оны іске асыруцы багалау ұшін тура 
жэне түпкілікті нэтижелердіц көрсеткіштсрі болуы тиіс, сондай- 
ак бюджетгік бағдарламада сапа мен тиімділік көрсеткіштерінін 
болуы мүмкін.

Бюджсттік багдарлама бюджеттік кіші багдарламалар үшін де 
бюджегтік багдарламаларга арналган нәтижелік корсеткіштерді 
колдану шартымен бюджеттік қаражаттарды жұмсаудың багыт- 
тары нақгыланган кіші багдарламаларга бөлінуі мүмкін.

Мазмүнына қарай бюджеттік багдарламалар: мемлекетгік 
функцияларды, окілеттіктерді жэне олардан туындайтын мемле- 
кетгік қызметгерді жүзеге асыруга; трансферттер мен бюджет- 
тис субсиднялар бсруге; бюджетгік кредиттер беруге; бюджетпк 
инвестидияларды жүзеге асыруга; күрделі шыгыстарды жүзеге 
асыруға; мемлекеттің міндсггемелерін орындауга бағытталган 
багдарламалар болып белінеді.

Мемлекеттік басқару деңгейіне царай бюджеттік багдарла
малар республикалык бюджетгіц кұрамында бскгілетін респуб
ликалык багдарламаларга, облыстық бюджеттің, республикалык 
маңызы бар кала, астана бюджетгерінің қүрамында бекітілетін 
обдыстық, республикалык маңызы бар қала, астана багдарламала- 
рына, аудан (облыстык маңызы бар кала) бюджетінің қүрамынд3 
бекітілетін аудандық (қалалық) бағдарламаларға;Республикалык

410



мацызы бар кала, астана бюджеттерінің, аудан (облыстық маңызы 
бар кала) бюджетінің құрамында бекітілетін, қаладагы ауцанныц, 
аудацдық маңызы бар калаішң, кенттің,ауылдын (селоның), ауыл- 
дық (селолық) округтың бюджетгік бағдарламаларына бөлінеді.

Облыстық, республикалык маңызы бар кала, астана, ауцандық 
(калалык) бюджетгік багдарламалар, сондай-ақ каладагы аудан- 
ның, аудандық маңызы бар қаланын, кентгің, ауылдын (селоның), 
ауылдык (селолық) округтіц бюджеттік бағдарламалары жергі- 
лікті бюджеттік багдарламалар болып табылады.

Бюджеттік багдарламалар іске асыру тзсіліне царай бір экім- 
піі іске асыратын дара бюджеттік багдарламаларга.белгілі бір 
жэне бюджеттік багдарламалар экімшісінің бюджетгік багдар- 
ламаларының күрамында бекітілетін жэне бюджеттік багдарла- 
малардьщ эр түрлі әкімшілері арасында агымдагы қаржы жылы 
ішінде белінуге жагатын, бопіиетін бюджеттік багдарламапар- 
га бөлінеді.

Бюджеітік багдарламалар біртутас бюджеттік сыныптаманың 
кұрамында тиісті белгі (код) беріле отырып, агымдагы бюджет- 
Т ІК  багдарламаларга жэне дамудыд бюджеттік багдарламаларына 
болінеді.

Дамудың бюджетгік багдарламаларына бюджеттік инвести- 
цияларды жүзегс асыруга бағытталган бюджет шыгыстары жата
ды. Бюджеттің калган шыгыстары агымдагы бюджетгік багдар
ламаларга жатады.

Бюджеттікбагдарламалардыңәкімшісіжэнеоганведомстволық 
багыныштағы ұйымдар мемлекеттік кызметтер стандарттарына 
сэйкес жеке жэне мемлекеттік емес заңи тұлгаларга мемлекетпк 
кызметтер корсетеді.

Мемлекеттік ңызметтер -  Қазақстан Республикасы зан- 
намалықактілеріменжэнеҚазақстанРсспубликасыПрезидентінін 
актілерімен көзделген функцияларга, өкілеттіктерге негізделген, 
бюджеггік қаражаттар есебінен және ¥лтгык банк бюджетінен 
каржыландырылатьш, жеке жэне заңи тұлгалардын кұкыкгарын, 
бостандықгарын жэне занды мүдделерін корғауды камтамасыз 
етуге және қажетгіліктерін канагатгандыруга багытгалган, 
мемлекетпк кызметтер стандарттарына сэйкес жүзеге асырыла- 
тын қызмет.

Мемлекеттік функцияларды, окілеттіктсрді жэне олардан ту- 
ындайтын мемлекеттік кызмеггерді жүзеге асыруга багытгалган 
бюджетпк багдарламанын кунына олармен байланысты барлык
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ағымдағы шығыстар кіреді. Мемлекеттік кызметтер көрсетуге 
бағытталған бюджеттік бағдарламаның кұнын анықтау ксзінде 
мемлекетпк қызметтердің бекітілген стандартгары пайдаланыла- 
ды.

Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын заңи тү-гиаларга 
мемлекеттің элеуметтік-экономикалық түрактылығын камта
масыз етуге бағытталған жекелеген мемлекетгік кызметтер 
көрсетуге, бюджеттік инвестициялык жобаларды іске асыруға 
жэне басқа міндеттерді орындауга мемлекет тапсырыс белгілей 
алады, мұндай тапсырыс мемпекеттік тапсырма деп аталады. 
Мемлекетгік тапсырманы орындау Қазақстан Республикасынын 
мемлекетпк сатып алу туралы заңнамасында көзделген кон- 
курстық рэсімдср сақгалмай жүзеге асырылады.

Бюджеттік багдарламалардыц тиімділігін багалау оларды 
әзірлеу, республикалык жэне жергілікті бюджеттерді жоспарлау, 
оларды іске асыру, іске асырылуын бақылауды жүзеге асыру ста- 
дияларында жүзеге асырылады.

Орталык мемлекеттік органдарды жэне олардың аумақтық бө- 
лімшелерін ұстауға жүмсалатын шығындар Қазақстан Респуб
ликасы Президентінің жэне Үкіметінің актілерімен бекітілетін 
штаттық сан лимиті мен Үкімет бекітетін натуралдык нормалар 
негізінде жоспарланады.

Бюджетгін агкарылуы кезінде функциялық жэне экономика
лык сыныптамалардың негізгі белімшелерін кіріктіретін тоғыс- 
палы сыныптама түрінде екі сыныптаманыд үйлесуі пайдаланы- 
лады.

Бюджеттік сыныптама автоматтандыру құралдарын колдана 
отырып, басқарудың жоғаргы оралымдығына жету үшін түсімдер 
мен шығыстарды жан-жақты айкын жэне атаулы түрде жүйелеуге 
мүмкіндік береді.

Мемлекетгік бюджетгің (бюджеттік багдарламалардыц) шы- 
ғыс бөлігінің агымдагы шыгыстар (багдарламалар) бюджетіне 
жэне даму бюджепне болінуінің мынадай әлеуметгік-экономи- 
калык магынасы бар. Агымдагы бюджеттс әлеуметгік камсыз- 
даңдырушылықгың қолданыстагы нормалары мен қалыптаскан 
деңгейінен туындайтын барлык шығыстар шогырландырылған. 
Ол бюджетте шогырландырылатын акша қорланымдары мен тү- 
сімдерінің есуі есебінен толык баланстанылған. Даму бюджетіие 
үлгаймалы ұдайы ондіріспсн байланысты инвестициялык жэне 
инновациялық кызметгі қаржыландыруға каржы бөлу жэне бас-
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қа шыгындар кіріктіріледі. Даму бюджетінде ұлгаймалы үдайы 
өндірістің қажеттіліктерімен, жаңа әлеуметгік-экономикалық 
шараларды орталыкгандырылған қаржыландырумен байланыс
ты шығындар кіріктіріледі; даму бюджетінін кұрамды бөлікте- 
рін талдау мемлекепін жана қосымша шығыстарына негурлым 
сындарлы және аңцап келуге мүмкіндік береді. Б.ул жерде мына 
қағидат дэйекті жүзеге асырылуы тиіс: кажеггіліктерді катаң нак
тылы алынатын, меншікті жэнс карыз көздер шегінде каржылан- 
дыру. Даму бюджетінін карастырылған шығыстарының міндетгі 
сипаты болмауы тиіс жэне оларды жоғары шек ретінде қарастыру 
керек, яғни сгср бюджеттің аткарылуы барысында табыстар ала 
алмайтын болса, онда даму бюджетіиің шыгыстарын кыскартуга 
тура келеді.

Бюджеттік кодексте бюджеттік иивестицияпар -  бюджет
тен ортақ қаржылавдыру шартымен бюджеттік инвестициялык 
жобаларды, концессиялык жобаларды іске асыру аркылы за- 
ци түлғалардың жаргылық капиталдарын калыптастыру жэне 
ұлғайту мемлекет активтерін кұру есебінен мемлекет актив- 
теріиің кұньш ұлғайтуға багытталган республикалык немесе 
жергілікті бюджеттен каржыландыру бөліп қарастырылган. 
Бюджеттік инвестициялар бюджеттік инвестициялык жобалар
ды іске асыру, концессиялык жобаларды ортак каржыландыру 
мемлекеттің заңи тұлгалардың жарғылык капиталына каты- 
суы аркылы жүзеге асырылады. Шешілетін міндеттердің ма- 
ныздылығы децгейіне карай бюджеттік инвестициялык жэне 
концессиялык жобалар республикалык жэне жергілікті болып 
боліпеді.

Бюджеггік инвестициялар бюджетгік инвестициялык жоба
ларды іске асыру, концессиялык жобаларды ортак каржыландыру, 
мемлскеттік заңи түлғалардың жаргылык капиталына катысуы 
аркылы жүзеге арылады. Шешілстін міндетгердіц маңыздылығы 
деңгейіне карай бюджеттік инвестициялык жэне концессиялык 
жобалар республикалык жэне жергілікті болып болінеді.

Инвестициялык үсыныстарды эзірлеуді бюджетгік бағдар- 
ламалардыц экімшілері жүзеге асырады. Бюджеггік инвес
тициялык жобаныц белгіленген тсхникалык-экономикалык 
парамстрлерінрастауүшінҚазакстанРеспубликасызаннамасында 
көзделген экономикалык жэне басқа сараптамалар жүргізілуге 
тиіс, техникалык-экономикалық негіздеме эзірленеді.

Үкімет және жергілікті аткарушы органдар Қазақстан
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Республикасының концессиялар* туралы заңнамасына сэйкес 
концессиялык міндеггемелер қабылдауы мұмкін.

Республикалык бщцжетіік инвестициялык және концессиялық 
жобаларды орталық мемлексттік органдар республикалык бюд- 
жеттің каражаттары есебінен, жергілікті бюджеттік инвес
тициялык жэне концессиялық жобаларды жергілікті атқарушы 
органдар іске асырады.

Бюджетпк кодексте сонымен бірге гранттарды -  донорлар- 
дьщ (шет мемлекетгер, олардын үкіметтері мен агентгіктері, халы- 
каралық жэне шетелдік мемлскеттік ұйымдар, қызметі Қазақстан 
Республикасыньщ Конституциясына қайшы келмейтін шет елде- 
ріц үкіметгік емес қоғамдық ұііымдары жэне қорлары) Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік үйымдарына беретін өтеусіз кар
жылык немесе техникалык көмегін қолдану карастырылған.

Гранттар берілу шарттары бойынша былай бөлінеді:
1) байлаулы гранттар -  Қазақстан Республикасы Үкіметінін 

грант берген донардан одан ары карыз алуын немесе байлаулы 
грантгы іске асыруга багытталган тиісті бюджепік багдарлама- 
ныц шеңберінде республикалык жэне жергілікті бюджеттерден 
ортақ қаржыландыруды көздейтін гранттар;

2) байлаусыз гранттар -  Қазақстан Республикасы Үкіметініи 
грант берген донардан одан ары карыз алуын немесе республика
лык жэне жергілікті бюджеттерден ортақ каржыландыру көздел- 
мейтін гранттар.

Байлаулы гранттарды пайдалану жеке бюджетпк багдарлама 
бойынша козделедд жане оны байлаулы грант туралы келісімге 
жэне Қазақстан Республикасы заңнамасына сэйкес мемлекетпк 
ұйымдар -  гранттарды алушылар жузеге асырады.

14.6 Бюджет тапшылыгы, оныц сыныптамасы.
Бюджет тапшылығының тұжырымдамалары

Бюджет тапшылыгы инфляция басылганнан кейін ел экономи- 
касының шешуші проблемалары бола бастайды.

Бюджет тапшылыгы сез жок, инфляция, дагдарыс, жұмыссыз- 
дық сияқгы «жагымсыз экономикалык категориялар» деп атала-

* Концессия -  концедештің концессионерге мемлекеттік меіішікті пайдалану 
кұкыгын беруі нэтижееінде мемлекет (коіщедеігг) жэне жекеше зани немесе жеке тулга 
арасында туындаитын катынастар жуйесі; өзара пайдалы жағдайларда экномиканы 
дамытуга шақыратын мемлекет жэне жекеше бизнес арасындағы өзара іс-қилшл мен 
әріптсстік нысакы
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тыпдарға жатады, алайда олар экономикалык жуйенің ажырағы- 
сыз элементтері болып табылады.

Бюджетті әзірлеу кезінде негізгі мэселе мемлекеттің ақшалай 
түсімдері мен шығыстарыныц балансына -  тепе-тецдігіне жету 
болып табылады. Әр бюджетте оның кіріс жэне шығыс бөлігін 
тецестірген, яғни баланстаган дұрыс.

Жалпы түсініісге кірістердің шыгыстардан асып түсуі бюд
жет артызын -  профщитті, ал шыгыстардыц кірістердеп 
асып түсуі мешекеттік бюджеттщ татиыпыгын күрайды. 
Бюджет профициті мемлекетпк борышты өтеугс бағытталады не
месе бюджеттік каражаттардың (республикалык жэнс жергілікті 
бюджеттегі) бос калдығын кұрауы мүмкін.

Қазақстанда, Бюджетгік кодекіске сэйкес, бүл ұғымдарға нак- 
тыланған түсінік берілген: бекігілген, нактыланған жэне тузетіл- 
ген республикалык жэне жергілікті бюджеггердің тапшылығы 
(профициті) олардың борышынын негізгі сомасын отеу сомасы- 
нан шегеріп тастағандағы карыз алу сомасына тен. Теріс белгімен 
алынғаи шама республикалык жэне жергілікті бюджетгсрдш тап- 
шылыгы, оң белгімен алынган шама-профицнті болып табылады.

Бскітілген, нақтыланған жэне түзетілген республикалык бюд- 
жеттің мүнайлық емес тапшылығы (профицигі), ¥лттық қордың 
түсімдерінен баска республикалык бюджет шығыстарын шегеріп 
тастағандағы республикалык бюджет түсімдсрінід сомасына тен.

Бесжылдык кезецде республикалык бюджетгің тапшылығы 
кепілдік берілген трансферт мөлшерін алып тастап, ¥лттық кор
та түсетін жалпы тусімдер ретінде еселтелетін ¥лттык кордыц 
орташа жыддық өсімінен аспауға тиіс.

Профициттін сомаеы мемлекетгік борышты өтеуге бағыттала- 
Ды немесе республикалык жэне жергілікті бюджеттердегі кара- 
жаттардыд бос калдыкгарын күрауы мүмкін.
, Бюджеттік қаражатгардыд бос қалдыкгары -  өткен каржы 
жылынан кейінгі 1 қаңтардағы жағдай бойынша өткен қаржы 
жылындағы бюджетгін аткарылу корытындылары бойынша пай- 
даланылмай қалған бюджеггік каражаттар. Бюджет каражатгары- 
ныд қалдықтары — есепті кезсдінід аяғындағы жағдай бойынша 
пайдаланылмай калган бюджет қаражатгары.

Бюджетгік қаражаттар калдыкгарынын қозғалысы — бюджет- 
тік каражатгардың бос калдықгары мен есепті кезеңініц аяғында- 
ғы жағдай бойынша бюджетгік қаражаттар калдыкіарыныц ара- 
сындағы айырма.
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Бюджеттік кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, жер- 
гілікті бюджеттердің бюджеттік каражаттарыыың бос қалдықга- 
рын жоғарғы бюджетке алуға болмайды.

Бюджетгік каражаггардыц бос қалдықгары агымдағы жылдың 
шығыстары бойынша жоспарлы жұмсалымдарды үлғайтуга мы
надай ретпен жүмсалуы мүмкін:

1) бюджеттік кредштерді жэне пайдаланылмаған нысаналы 
трансферттердін сомаларын оларды белген жоғарғы бюджет
ке ағымдағы жылдың бюджетін түзету арқылы міндетті түрде 
кайтаруға;

2) өткен жылғы бюджтте бекітілген бюджеттік инвестициялык 
жобаны оныц бекітілген жылдық көлемін он пайызынан аспайт- 
ын сомаға ағымдаш жылдың бюджетін Парламентте немесе 
мәслихатга нактыламай-ак, ағымдағы қаржы жылына арналған 
республикалык нсмесе жергілікті бюджета түзету аркылы кар- 
жыландыруды аяқтауға жүмсалуы мүмкін. Мүндай шыгыстар 
ағымдағы жылдың шығыстары болып табылады;

3) агымдағы жылдыц бюджетін Парламентте немесе мәслихаг- 
та нақтыламай-ақ, республикалык немесе жергішкгі бюджетп тү- 
зету аркылы алынган карыздар бойынша нсгізгі борыштар өтеуге;

4) ағымдағы жылдыц бюджетін Парламентте немесе мэсли- 
хатта нактылай отырып, мемлекетгің мекемелердің кредиторлык 
берешегін өтеуге;

5) ағымдағы жылдьщ бюджетін Парламентте немесе мәсли- 
хатга нақтылай отырып, ағымдағы бюджеттік бағдарламалардың 
қаржыландырылуын камтамасыз етуге;

6) ағымдағы жылдың бюджстін Парламентте немесе мәсли- 
хатта нақгылай отырып, басқа да шығыстарга жүмсалуы мүмкін.

Уақытша бос бюджет ақшасы -  белгілі бір уакыт кезең ішінде 
пайдаланылмаған, бірыңғай қазынашылык шотта жатқан бюджет 
каражаттары.

Республикалык жэне жергілікті бюджеттердің уакытша бос 
бюджетгік ақшасын бюджетті атқару жөніндегі орталык уэкілетп 
орган Қазақстан Республикасының ¥лттык банкісіндегі депозит- 
терге орналастыра алады. Уакытша бос бюджет акшасын депо- 
зитке орналастыру тэртібін Қазақстан Республикасыныи Укіметі 
белгілейді.

Тапшылықтың едәуір эрі түракты болуы каржының дағдарыс- 
тык жай- күйін сипатгайды. Тапшылыкгыц ұйғарымды денгейі 
деп елдің жалпы ішкі енімге қатысты 2-3% мөлшері саналады.
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Мұндай жағдайда тапшылық мемлекеттік қарыздар шығарудыц 
немесе қағаз ақшалар эмиссиясының көмегімен біршама жеділ 
жабылуы мүмкін. Бюджетгің едэуір жэне созылмалы тапшылы
гы кезінде карыздар мемлекеттің қажеггіліктерін жаппайды, олар 
ақшаның қосымша (яғни тауар айналымының қажеттіліктерінен 
тыс) эмиссиясымен камтамасыз етіледі, бұл инфляциядыд даму- 
ына, ақша айналысы зацының бұзылуыда, акшадыд құнсызда- 
нуына, пактылы табыстардыд жэне халыктың түрмыс децгейінін 
төмендеуіне апарып соғады.

Бюджет тапшылыгы экономиканьщ жай-кұйін бейнелсп көр- 
сетеді, ал оныц болуы мына себептерге байланысты:

1) елдід экономикасында өндірістін жалпы күлдырауы;
2) қоғамдық ендіріс шығыддарының өсуі;
3) айналысқа тауар жиынымен жабылмайтын ақшаны шекген 

тыс шығару;
4) бюджетгің шығыстарында экономиканьщ даму децгейіне 

сэйкес келмейтін едэуір элеуметтік шығыстардыд басымдығы;
5) эскери-өнеркэсіп кешенін үстауга жүмсалатын эскери шы- 

ғыстарды, басқару шығыстарын қаржыландырудыц қомақты 
аукымы;

6) «келенкелі» экодомиканыд ірі ауқымды айналымы;
7) ұлтгық шаруашылыктағы өнімсіз шығыстар мен ысырап- 

тар.
Барлық деңгейлердің бюджеттерінің теңгерімділігі бюд- 

жеттік-каржылык саясаттын қажетті талабы болып табылуы мүм- 
кін. Билік пед басқарудың тиісгі органдары бюджетгерді қарап 
,бекіткен кезде бюджеггер тапшылығыныц шекті мәлшерлері 
белгіленуі мүмкін.

Ақшалай эмиссия есебінен бюджет тапшылыгын жабуға бол
майды. Бюджет тапшылыгын жабудыц негізгі нысандары мына- 
лар болып табылады:

мемлекеггік қарыздар шыгару;
кредит ресурстарын пайдаладу.
Тапшылыкты азайту немесе оды жою максатымен секвестор -  

агымдагы каржы жылыньщ калган уақыты ішінде барлык баптар 
бойынша (коргаландарынан баска) белгілі бір пайызга мемлекет- 
Tin шыгыстарын үйлесімді кыскарту пайдаладылады. Қоргалган 
баптардыд кұрамыд республика Парламент! мсн бнліктің жергі- 
лікгі органдары аныкгайды.

Бюджет тапшылыгын төмсддетудін мынандай әдістері болады:
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1) шығыстар түрақты, кірістер өседі;
2) кірістер тұрақты, шығыстар азаяды;
3) кірістер өседі, шығыстар азаяды (тапшылық 2 еседен жыл- 

дамырақ төмендейді).
Тапшылыкты каржыландыру -  оны жабу үшін қосымша ак

шалай каражатгарды іздестіру.
Бюджет тапшылыгын каржыландырудың жолдары:
1. Ақша белгілерін шығару. Бүл жол теріс әлуметгік -эконо

микалык салдарлары болатын инфляцияға жеткізеді. Өз кезегш- 
де ақшалай эмиссия айналысқа ақша белгілсрін тікелей шыға- 
руда да, жанама түрде мемлекеттік багалы қағаздар шығару жэне 
оларды коммерциялык банкгерге өткізу аркылы да түлғалануы 
мүмкін, коммерциялык банктер өзінің резервтерін көбейтеді жэ
не банкгік мультипликатордың арқасында айналыстағы ақшаның 
санын көбейтеді.

2. Мемлекетгік қарыздар. Бұл жагдайда каржыландыруға бос 
ақша каражаттары бар компаниялар, банктер жэне т.б. қатысады.

3. Шетелдік карыздар. Оларды Дүниежүзілік валюта коры, 
баска халыкаралык қаржы үйымдары, үкіметтер, банктер береді.

4. Үлттық байлықты пайдалану. Бүл орайда мемлекет баска 
субъектілерге өзінің активтерін сатады.

Мемлекет жүргізетін каржы (фискалдық) саясатыньщ тұрпатьша қарай бюд
жет тапшылыктарының сыныптамасын біркатар америкалык экоиомистер (Р- 
Кэмбелл, Макконелл, Стенли JI. Брю, Э.Дж.Доллон, С. Фишер, Р. Домбуш және 
басқалары) ұсынғаи болатын,

Бюджет тапшылыгыиың өзінің сапасы зр түрлі болуы мүмкін жэне оны пай- 
да болуының саналуан себсптерінс қарай сыныптайды.

Елдіц бюджеттік күрылысына қарай республикалың (оцірлік) жэпе жср‘ 
гілікті бюджеттердің тапиіыльщтарын боліп көрсетуге болады. БяліктіК 
жергілікті органдары үшін бұл проблеманың маңызы зор, өйткені орталык 
үкіметке Караганда оны шешу үшін олардың каржыльтқ ресурстары шектеулі 
болады.

Бюджет тапшылыгынын пайда болу себептері занды түрде төтеншс тапшЫ' 
лықты, дағдарыска қарсы тапшылықгы, дағдарыстан кейінгі тапшылықгы бөліи 
корсетуге мүмкіндік береді.

u Тапшыльтқтың бірінші түрінің негізінде тотенше жағдайлар (согыстар, ДҮ' 
лей апаттар және т.б.) жатыр, олардал сағсгану қиын эрі мүмкін емес. Бұл жаг
дайда мемлекетгің кәдуілгі резсрвтсрі келтірілген зиянның салдарларын жоюға 
жетпейді, сондыктан ерекше көздерге жүгІруге тура келеді.

Дагдарысқа ңарсы тапшыяық экономика дамуына ірі мемлекетгік жұмса- 
лымдарды жұзеге асыру кажетпгімен байланысты, ол экономика мемлекетгік 
реттеу үдерістерін, қогамдык ондіріс кұрылымында прогресті байланыстарды 
камтамасыз етуге ұмтылысты бейнелел көрсетеді.
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Даздарыстан кейіпгі тапшылъщ экономикадағы дагдарыстық курылыстар- 
ды, оның күйреуіи, каржы-креднтгік баиланыстардыңтиімсіздігш, елдегі каржы 
жагдаятын бақылап ұстап туруга үкіметгін қабілетсіздігін бейнелеп көрсетеді.

Бірінші, сондай-ақ екінші жагдайда да бюджет тапшылығын ең алдымен 
дагдарыс жэне экономикадағы онын салдарлары тудырыл отыр, Бүдан ынта- 
ландырушы жэне ынталандырмайтын манызы бар тапшылыктарды боліп кор- 
сетуге болады.

Тапшылықтын экономикалык мазм^ны мен ыкпал ету бағытына карай ак
тив™ жэне пассивті бюджет тапшылыктарын бөліп корсстуге болады. АктивтІ 
татиыльщ қаржылық параметрлерді (салық садудың, шілгыстардыц жекелеген 
түрлерінің молшері) мемлекетпк жедел онтайландыру нэтижесіндс пайда бо
лады. Дж. Кейнс теориясына сэйкес тапшылыктың бул түрі улттық табыстың 
осуіне мүмкіндік тугызады. Пасснвті тапшылық ^лттык табыстың ІЖӨ-тң 
осу қаркынының қыскаруы нэтижесінде пайда болады, ал бүл бюджеттіц кіріс 
базасы негізінің салыктык түсімдердің кулдырауына жеткізеді.

Экономнкалық теорияда қүрыльшдық және ц іш дщ  бюджет тапгиылы- 
гын ажыратады. Тап экономиканың жай-күйі күрылымдык жэне циклдіқ тап- 
шылықтардың денгейін аныкгайды.

Пайда болу сипаты бойынша кездейсоқ (кассалық) жэие ақиңа/n (бюджет) 
тапиіылыгын беліп корсетуге болады.Бісджсттің ксздейсок тапшылыгы, бас- 
каша кассалық деп аталатын каражатгардың түсімдері мен жумсалымдағы 
кассалық (уакытша) алшақгықтан пайда болады. Әдеттегідей, кассалық тап- 
шылықтарға кірістің бір көзіне жогары тэуелдігі немесе түсімдер коздерініц 
маусымдық сипаты бар (мысалы, жер салышнан, жеке адамдардың мүлкіне 
салынатын салыктап жоне бірқатар баска салыктар мен алымдардан түсетін 
түсімдср) біоджетгер ^шырайды. Мұндай бісджеттсрге эдеттегідей жсргілікті 
бюджеттер жатады.

Нақты немесе быджет тапшылыгының бул создіц шьш магынасында 
пайда болуы бюджетке кірістер түсуінін ксздейсок уактытша кірістерінен 
және шышстардың озык графигінен ( кірістер мен шығыстардың токсан сай- 
ынғы тһімдемесі) емес бюджет шығыстарының өсуімен жэне олардан кіріс- 
тердің тым калып қоюына байланысты. Мундаи тапшылык әдегге кезекгі, 
каржы жылына арналған бюджет туралы занда шекті мөлшср ретінде бел- 
гіленеді, бірақ бюджетгін атқарылуы барысында одан не томен, не жогары 
болуы мүмкін.

Жоспарға катысы бойынша бюджет тапшылығын келссі каржы жылына 
арналған бюджет туралы заңга күні бұрын салынған (жоспарлы) жәнс жос- 
пардаң тыс (ксздсйсоқ, бірақ әрдаиым кассалық емес) тапшылык ретінде сн- 
патгауга болады. Жоспардан тыс тапиіылық кірістердін колемін онда бол- 
маган кыскартудап, есепті жылы шыгыстардыц кобсюінен пайда болады. Егер 
op түрлі резервтік, сақтык, бюджеттен тыс арнаулы қорлардьш каражаттарыи 
пайдалык және басқа жедел шараларды жүргізу есебінеи жагдаятты корғауға 
болмаса жоспардан тыс тапшылық, әлеуметтік- экономикалык багдарлашлар- 
ДЫ Ц орындалу барысына оте жагымсыз эсер етуі мумкін.Жоспардан тыс тап- 
шьілыкты жою мақсатында бюджетгің аткарылу барысында оныцшыгыстарын 
секверстілеу өте-мотс тсріс болып табылады.

БсйбІт кезде бюджет тапшылыгының тұракты денгейІнін саісгылымына 
дурыс болатьшын әлсмдік тэжірибе корсстіп отыр.
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Үзактығы бойынша бюджет тапшылыгын стылмалы (жүйелі) жзне уа- 
қытша (дүркіп-дүркін) тапшылықка белуге болады. Созылмалы тапшылык 
ұзак, уақыт бойы жылдан жыл га пайда болуы жэне аса «жазылуы аса киын 
ауру» болып табылады. Оның болуыиын негізгі себеитері болып экономика
лык дағдарыстыц ұзақ циклі ( бірінші кезекте жауапсыздық, олак экономикалык 
саясат тудырган жоне т.б.), ұэак соғыстар және бейбіт ксзде әскери максатсарға 
жұмсалатын шамадап тыс шыгыстар («кырги кабак согыс» кезінде), төтенше 
оқиғалар, өтелімділіктің белгілі бір мерзімсіз ондаған жылдарға созылған қым- 
бат тұратын инвестициялык бағдарламалар қызмет атқарады.

¥закгығы бірнеше айға, жылга тең болатын немссе кагарынан 3-5 жыл 
бойы кайталанатъш бгоджеттіц уақытша (дүркіидік) тапшылық сондайлық ке> 
ленсіз эрі жабуға киыи болмайды, себебі оныц негізінде жаткан экономикада- 
ғы дағдарысты құбылыстар емес, керісінше бірқатар объективтік (дүлей апат- 
тар жэне баскадайы) жане субъекгииггік (жоспарлау мен болжаудағы- кателер, 
элемдік тауар жзне қор рыноктарындағы багалардың ауытқуы және баскалары) 
себептер жатыр.

Каражатгарды пайдалану бағыттарына (немесе бюджет сапасыиа) қарай 
агымдагы бюджет тапшылыгын (агымдагы тапи/ылық) жэне дачу бюдже- 
тіц тапшылыгын (швесппщаялыц тапшылыц) болуге болады.

Қазақстанда, дүние жүзінің көптеген елдерінде сиякты, тапшылыктын бүкіл 
колемін немесе оның үлкен бөлігін ағымдагы бюджеттен даму бюджетіне кешІ- 
рудіц заңнамалық негізі қаланған. Даму бкщжетінін тапшылыгын жою шығыс- 
тарды секвестрлеу жолымен, сонымен бірге мемлекеттік карыздар шыгару не
месе кредіптік ресурстарды пайдалану есебінен жүзеге асыру кзрасшрылған.

Әлемдік тарихтың барысы бюджет тапшылыгы жалпыга ортақ 
құбылыс екенін дәлелдейді. Онымен іс жүзінде барлык мемле- 
кетгер қақгығысады. Дамыған елдерде бюджеттерде тапшылык 
30-жылдардан бастап жоспарлана бастады. Сонымен бірге тап- 
шылықты қаржыландыруға үдайы ондіріс үдерістерін реттеудің 
белмсенді тепгі мәртебесі берілді, бұл салада белгілі бір ереже- 
лер мен тапшылықгы басқару механизмдерін жасауға мүмкіндік 
берген ғылыми-практнкалық зерттемелер жүргізілді.

Бюджет тапшылыгын жою салықгық жэне салықгық емес кі- 
рістердің көлемін көбешу, сонымен бірге инфляциялық емес жэне 
эмиссиялық емес коздер есебінен, соньтң ішінде халықгың бос ак- 
шаларын тарту жолымен (банк жүйесі арқылы, ұзақ мерзімдІ мем
лекетпк бағалы кағаздарды орналастыру арқылы жэне т.б.) жүзеге 
асырылуы тиіс. Түрлі деңгейлер бюджетгерін баланстаудың ішкі ре- 
зервтерін толық пайдалану сыртқы рынокта кдрыз каражаттарының 
көлемін, мемлекетпк борышты жэне қызмет корсету шышстарын 
қысқартуға мүмкііщік туғызады. Әлемдік тэжірибде тал өнірлік жэ
не жергілікті деңгейдегі балансталынған бюджет макроэкономика- 
лық түрақтылыкшң шешуші факторы болып табылады.
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Салықтардыц молшерлемелерін кебейту бюджет тапшылы
гын қаржыландырудың әдісі емес, оны қысқартудың амалы бо
лып табылады.

Бюджетгін кірістерін көбейтуге жэне шыгыстарын кыскарту- 
ға, біоджет тапшылыгын реггеуге, басқа экономикалык дағдарыс- 
қа карсы шаралардың жиынтыгында нысаналы басқаруга багыт- 
талган шараларды эзірлеу жэне дәйекгі іске асыру мемлексттің 
каржы жагдайын түрактандыруға жагдай жасайды, оның әлеу- 
меттік-экономикалык дамуына жэрдемдесстін болады.

Бюджет тапшылығына катысты фискапдъщ саясат үш түжы- 
рымдамага негізделеді.

1. Жыл сайынгы баланстандырылатын бюджет. Мүндай 
бюджет мүндага дейін фискалдык саясаттың максаты деп есеп- 
телді. Алайда бюджеггің мұндай жай-күйі фискалдық саясатгың 
түрақтандырушы, циклге карсы багыттылыгын азайтады. Бюд- 
жетті тедгеру тіпті экономикалык ц и к л д ы н  ауытқуын үлгайтуы 
мүмкін. Жүмыссыздықтың болуы жэне халыкгың табысыныц 
кулдырауы кезінде салық түсімдері автоматты түрде қысқарады. 
Бүл жагдайда бюджетгі теңгеру ушін мсмлекетке не салықтардың 
молшерлемелерін арттыруы не мемлекетгіц шыгыстарын қыс- 
қартуы не бұл екі эрекетті де жүзеге асыруы кажет. Қорытынды- 
сы жиынтық сүранымның кысқаруы жэне өндірістің одан сайын 
Күлдыруы болып табылады.

Бюджетті баланстау саясаты сонымен бірге инфляцияны үде- 
туі мүмкін. Инфляцияның болуы кезінде акшалай табыстардың 
артуы автоматты түрде салык түсімдерін кобейтеді. Бюджетгің 
артыгын жою үшін мемлекет мына шараларды колдануы тиіс: не 
салықтардың мөлшерлемелерін төмендетуі, не мемлекеггің шы- 
ғыстарын кобейтуі, не бұл екі шараның үштастырылуын пайдала- 
нуы тиіс. Бүл жагдайлардыц кез келгенінде инфляция кушейеді.

2. Циклдік негізде баланстандырылатын бюджет. Бүл Г-ужы- 
рымдамага сэйкес бюджет жыл сайын емес, экономикалык цикл
ами барысында тенгеріледі. Өндірістің күпдырауын болдырмау 
үшін мемлекет тапшылықты эдейілеп жасай отырып салықгарды 
азайтады жэне шыгыстарды кобсйтеді. Экономиканын келесі ор- 
леуі кезінде мемлекет салықтарды көбейтеді жене шыгыстарды 
Қыскартады, ал пайда болган бюджеттіц артыгы күлдырау жыл- 
Дарындагы тапшылыктарды етеуге багытталады. Сойтіп, циклге 
карсы фискалдык саясат жэне экономикалык цикл ішінде бгад- 
жетті теңгеру жүргізіледі. Күэдыраулар мен орлеулер терендігі
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мен үзақтығы бойынша бірдсй болмайтындығы, мұнын өзі бюд- 
жеггің циклдік тенгерімділігін бұзатындығы бұл тұжырымдама- 
ның элсіз буыны болып табылады.

3. Қаржының функциялын, тұжырымдамасыньщ мақсаты 
макроэкономикалық түрақгылыққа, инфляциялық емес толык 
қамтылуды қамтамасыз етуге жету үшін жалпы экономиканы тең- 
геру болып табылады. Бұл түжырымдама кезівде бюджетті тең- 
геру болмашы мэселе болып табылады, бюджет тапшылыкгары 
мен мемлекеттік борыштың да, бюджет артығының да болуына 
рүхсат етіледі. Б_үл жағдайда экономикалық өсуге карай салық 
жүйесі бюджетке түсетін түсімдерді автоматты түрде қамтамасыз 
етеді, ал микроэкономикалық тұрақтылық бұл өсуді ынталаңды- 
ратын болады, мұиың нәтижесінде тапшылық озін-озі қаржылан- 
дырады деп шамалауға болады. Бұдан басқа, мемлекет салыкгар- 
мен іс жүзінде шексіз айла-шарғы жасай алады жэне бюджсттін, 
тапшылыгын жаба алады. Бүл тркырымдамада сонымен бірге 
тапшылықтар мен ірі мемлекеттік борыштың болуы калыпты 
экономика үшін кауіпті емес деп шамаланады.

Циклдік негізде жэне функция лык каржы түжырымдамасында 
теңгерілетін бюджеттің тұжырымдамасына бағдарланған фискал- 
дық саясат ақша айналысының жай-күйін есепке алатын, бюджет 
тапшылығының калыптасуына бакылауды, мемлекет шығыста- 
рының бағыттары бойынша тиімді шараларды қаржыландыруды 
камтамасыз ететін каржылық шаралардың негіэделген бағдарла- 
масьш әзірлеуді қажет етеді.

14.7. Бюджеттік үдеріс

Бюджеттік қаражаттарды тиімді басқару тікелей бюджеттік 
үдеріспен байланысты.

Бюджеттік үдеріс -  бюджетті жоспарлау, әзірлеу, карау, бекі- 
ту> аткару, бюджетті накгылау жэне түзету, бюджетгік аткарылуы 
бойынша бюджетгік есеп пен бюджетгік есептемені, бухгалтер- 
лік ессп пен каржылык есептемені жүргізу, мемлекеггік каржы
лык бақылау, бюджетгік мониторинг жэне нэтижелерді бағалау 
бойынша бюджет заңнамаеымен регламенттслінген мемлекегпк 
органдардың қызметі. Бюджеттік үдерістің барлық стадиялары 
озара байланысты жэне қоғамныц экономикалык үдерістерін га- 
на емес, сонымен бірге саяси әмірінің тікслей бейнеленуі болып 
табылады.
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Бюджеттерді жоспарлау, аткару, бюджетгің атқарылуы туралы 
есепті жасау атқарушы билік органдарының функциялары, карау 
жэне бекіту Парламент пен жергілікті екілетгі органдардын функ
циялары болып табылады; бюджеттердің аткарылуы бакылауды 
билікгің екі тармағы орыцдайды. Қазақстан Республикасы 
Президентінің функциялары -елдін бюджетгік саясатының негізгі 
бағыттарын, республикалык бюджетті жэне оның аткарылуы 
туралы есепті әзірлеу тэртібін аныктау, мемлекеттік төтенше 
бюджетті енгізу туралы шешім, Республикалық бюджетгік комис- 
сияны құру, Казакстап Республикасы зандарына сэйкес баскадай 
өкілеггіктерді жұзеге асыру,

Бюджеттік үдерісте мына күжаттар пайдаланылады:
1) республиканың немесе еңірдің элеуметтік-экономикалық 

дамуы мен бюджеттік параметрлерінің болжамы.
2) республикалык бюджет туралы заң, жергіпікті бюджет тура

лы мэслихат шешімі;
3) мсмлекеттік органдардың стратегиялык жоспарлары;
4) операциялық жоспарлар.
Әлеуметтік-экономикальщ дамудың жэне бюджеттік пара- 

метрлердің болжамы стратегиялык жэне бағдарламалык кұжат- 
тарды: макроэкономикалық корсеткіштердщ болжамын, элеуметтік 
параметрлсрдіц болжамын, Қазақстан Республикасынын бесжылдык 
кезеңге арналған әлеуметгік-экономикалык дамуының үрдістері мен 
басымдықгарын, үш жылға арналған бщцжетгік парамстрлердің 
болжамын ескере отырьш әзірленеді.

Бюджеттік параметрлердіц балжамы:
Қазақстан Республикасынын сапыкгык-бюджетпк саясатыпын 

негізгі бағытгарын;
Мемлекетпк жэне республикалык бюджетгердің, Қазакстан 

Республикасы ¥лттық қорының, Қазакстан Республикасы шогыр- 
лацдырылған бюджеттін болжамдарын;

Республикалык бюджстгік бағдарламалардьгң экімшілері бойын
ша шығыстардыц болжанатын колеміи жэие басқаларды қамтиды.

Мемяекеттік органның стратегиялық жоспары жоспарлы 
кезецге жыл сайын Кэзакстан Республикасынын стратегиялык жэне 
бағдарламалық күжаггары, элеуметпк-экономикалық дамудың 
жоне бюджеттік параметрлердіц макулдаған болжамы негізінде 
эзірленсді.

Мемлекеттік оргаидардыц стратегиялык жоспарлары бекітіл- 
т ш е н  ксйін мемлекеттік органдардьщ басшылары мемораңцуьщар 
әзірлейді.
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Меморандум мемлекетпк орган басшысынын кезекгі каржы 
жылына арналган республикалык бюджепе көзделген бкщжепж 
каражатгар шегінде стратегиялык жоспарда көзделген мемлекетпк 
орган кызммінің тура жэне түпкі нэтижелерге қол жеткізуін 
камтамасыз ету ниетін раетайтын күжатш білдіреді.

Стратегиялык жоспарды жузеге асыру үшін мемлекетпк ор
ган операциялық жоспар эзірлейді, ол ресурстарды, стратегиялык 
жоспардың мақсаттарына, мівдетгеріне жэне нәтижелерінін 
көрсеткіштеріне кол жеткізу жөніндегі іс-шаралардын жауап- 
ты орындаушылары жэне жұзеге асыру мерзімдері бойынша 
байланыстырылган мемлекетпк органның агымдагы қаржы жы- 
лындағы нақгы іс-қимылдарын кэмтитын қркат болып табылады.

Республикалык бю дж ет мемлекетгік жоспарлау жөніндегі 
орталык уэкілетті орган -  Экономика жэне бюджеттік жоспарлау 
министрлігі әзірлейді.

Бюджеттік тусшдерді болжауды әлеуметгік-экономикапык да- 
муцың және бюджеттік параметрлердін болжамын ескере отырып, 
мемлекетпк жоспарлау жөніндегі уэюлетгі орган жүзеге асырады.

Республикалык жэне жергіліюі бюджеттерді тиісінше мемле- 
кеттік жоспарлау жөніндегі орталык жэне жергілікті уэкілетгі ор- 
гандар жыл сайын жоспарлы кезеңге әзірлейді.

Республикалык бюджет жобасы Қазақстан Республикасы за- 
нымен, жергілікті бюджет жобасы тиісті мэслихатгардын шеші- 
мімен бекітіледі.

Республикалык бюджеттің жобасын әзірлеу тэртібін Казак- 
стан Республикасыныц Президент! айкындайды, жергілікті біОД- 
жетгердің жобаларын әзірлеу тэртібін Үкімет айкындайды.

Өтеусіз техникалық көмек түрінде байлаулы гранттар алын
ган кезде гана, сондай-ақ тек Қазақстан Республикасы ратифи- 
кациялаган халыкаралық келісімшартта козделген жагдайларда 
тауарлардың (жұмыстардьщ, қызметтердің) күны түрінде бюд
жетпк түсімдерді көрсетуге жол беріледі. Бұл ретте шыгыстарда 
алынган тауарлардың (жұмыстардыц, қызметтердің) кұнына тен 
колсмдс бюджеттік багдарлама козделуге тиіс.

Бюджет імыгыстарын жоспалау ұшін бюджетгік багдарла- 
малардың экімшілері агымдагы қаржы жылынын 15 мамырына 
дейін мемлекеттік жоспарлау жоніндегі уэкілетті органга стра
тегиялык жоспарлардың жобаларын, өткен қаржы жылындагы 
стратегиялық жоспардың іске асырылуы туралы есептерді, бюд
жетпк етінімдерді ұсынады.

424



Бюджет шығыстары базалық шығыстар жэне жаңа бастамалар 
шыгыстары болып бөлінеді.

Тұрақты сипатгағы шыгыстар, күрделі шыгыстар, сонымен 
бірге бюджеттен ортақ каржыландыру шарттарында басталған 
(жалғасатын) бюджеттік инвестициялык жобапардың жэне кон
цессиялык жобалардың шығыстары базалыц шыгыстар болып 
табылады. Түрацты сипаттагы шыгыстар деп мемлекеггік 
кызметтер тізіліміне сэйкес мемлекеттік функциялар, өкілетгік- 
тер жэне мемлекеттік кызмеггер көрсетумен, трансферттер тө- 
леумен жэне мемлекеттің баска мівдеттемелерімен байланысты 
шыгыстарды айтады.

Жаңа бастамалар шығыстарына: кейіннен жаңа бюджетгік 
багдарламалар бойынша каржыландырылатын стратегиялык жэ
не бағдарламалық кркаттарга сэйкес элеуметтік-экономикалық 
дамудыц жаңа басым бағыттарын іске асыруға, макроэкономи- 
калық жэне элеуметтік корсеткіштердің өзгеруімен байланыс
ты емес және іс жүзіндегі бюджеттік багдарламалар шеңберінде 
бюджеттік қаражаттарды жұмсаудын косымша багыттарын (ат- 
карылатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттікіердің жэне 
мемлекеттік қызметтердің келемін кекейтуді) коздейтін базалық 
шыгыстарды ұлгайтуга багыггалатын шыгыстар жатады.

Бюджеттік бағдарламалардын экімшісі шығыстардыц кә- 
лемдерін негіздеу үшін кезекгі жоспарлы кезеңге кркаггардың 
жиынтыгы болып табылатын бюджеттік өтінімдер жасайды.

Кезекті қаржы жылына арналган республикалык бюджетпң 
бекітілетін тапшылыгының (профицитінің) мөлшсрі ішкі жалпы 
өнімге акшалай тұлгалауда жэне пайызбен хөрсетіледі.

Мемлекеттік жоспарлау жонііщегі орталык уэкілетп орган 
республикалык бюджет туралы заңнын жобасын Қазақстан Рес
публикасы Үкіметінің қарауына агымдагы каржы жылының 15 
тамызынан кешіктірмей ұсынады.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталык уэкілетгі орган 
стратегиялык жоспарлаудың жобапары бюджеттік багдарламар 
экімшілерінің бюджеттік өтінімдерін стратегиялык жэне 
багдарламалық күжцтгарка, элеуметгік-экономикалық даму 
бюджетгік параметрлер болжамына, Қазакстан Республикасының 
бюджетгік жоне басқадай зацнамасына, колданыстагы натуралдық 
нормаларга жэне мемлекеттік кызметтердің стандарттарына 
олардыц сэйкестігі тургысынан қарайды.

Бюджетгік багдарламалар әкімшілері мен мемлекетпк жо-
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спарлау жөніндегі уәкілетті орган арасындағы келіспеушіліктер 
бюджетпк комиссияда қаралады.

Бюджеттік комиссия бюджегтік бағдарламалар экімшілерінің 
бюджеттік бағдарламаларын стратегиялык жоспарлардыц жо- 
баларымен, мемлекетпк жоспарлау жөніндегі орталық немесе 
жергілікті уэкілетті органдардың корытындыларымен озара бай- 
ланыста карайды жэне олар бойынша озірлейді.

Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталык уәкілетп орган 
Республикалық бюджеттік комиссия қабылдаған шешімдердің 
негізінде республикалык бюджет жобасынын түпкілікті нұсқасы 
негізінде республикальщ бюджет туралы заңныц жобасын жа
сайды жэне оны Үкіметтің қарауына агымдагы каржы жылынын 
15 тамызынан кешіктірмей усынады.

Кезекгі каржы жылына арналган республикалык бюджет тура
лы зан жобасының мэтінінде:

кірістердің, трансферт түсімдерінің, шыгындардың, таза бюд
жетпк кредиттеудің, қаржылык активтермен операциялар бойын- 
ша сальдоның, тапшылыкгың (профицитгін), тапшылыкты қар- 
жыландырудың (профицитті пайдаланудьщ) көлемі;

жалакының, зейнетакыныд ең томенгі мәлшері, айлык есептік 
көрсеткіштің, ең томенгі күнкөріс денгейінің жэне мемлекеттік 
базалық зейнетакы төлемінің молшері;

жергілікті бюджеттерден республикалык бюджетке бюджетпк 
алынымның көлемі;

республикалык бюджеттен жергілікті бюджеттергс берілетін 
бюджеттік субвенциялар көлемі;

Ү кімег резервінің мөлшері;
Қазакстан Республикасы Үлттық корынан кепілдік берілген 

трансферт көлемі;
мемлекет кепілгерлігін беру лимиті;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің концессиялык міндегге- 

мелерінің лимиті;
Қазақстан Респубшкасының мемлекепік кепілдікгер беру лиміпі; 
үкімегпк борыш лимиті жэне баска да кагидалар қамтылуга тиіс. 
Республикалык бюджет туралы заңның жобасын Үкімет агым

дагы каржы жылының 1 кыркүйегінен кешіктірмей Қазақстан 
Республикасының Парламентіне енгізеді.

Республикалык бюджет жобасының түпкілікгі нүскасын карау 
жэне айқындау агымдагы каржы жылының 1 тамызынан кешікгі- 
рілмей аяқталады.
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Республикалық бюджет бекіту ауелі Мәжілісте, ал сонан 
кейін Сенатга өз кезегімен карау аркылы ағымдағы каржы жылы- 
ның 1 желтоксанынан кешіктірілмей палаталардын бөлек отыры- 
сында бекітілсді.

Егер Парламент ағымдағы жылдың 1 желтоқсанына дейін 
республикалық бюджет туралы заңды қабылдамаса Президент 
кезекгі қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған республи
калык қаржы жоспары туралы жарлық шығаруға кұкылы, ол рес
публикалык бюджет туралы занды Парламент бекіткенге дейін 
Қолданылады. Бұл республикалык каржы жоспары кезекгі қаржы 
жылына арналған республикалык бюджет болжамынын тврттен 
бір бөлігі көлемінде ағымдағы жылдын 25 жслтоксаньшан кешік- 
тірілмей бекітіледі. Кезекгі каржы жылының бірінші тоқсанына 
арналған республикалык каржы жоспары бскітілген жағдайда, 
осы қаржы жылына арналган республикалык бюджет сол жыл- 
ғы 1 наурыздан кешіктірілмей бекітілуге тиіс. Бүл ретте осы кар
жы жылына арналған республикалык бюджет сол жылдын бірін- 
ші тоқсанына арналған республикалык қаржы жоспары ескеріле 
отырып бекітіледі.

Республикалык бюджет туралы заң қосымшаларымен бірге, 
Президенттің алдағы қаржы жылыныц бірінші тоқсанына арнал
ган республикалык каржы жоспары туралы Жарлығы қосымша- 
ларымен бірге бұқаралық акпарат күралдарында жарііяланады.

Қазақстан Республикасы Президентінін Қазақстан Респуб
ликасынын аумағында тотенше немесе соғыс жағдайын енгізу 
немесе оның кушін толық немесе ішінара жою туралы жарлык- 
тары тотенше мемлекетпк бюджетті эзірлеу, енгізу немесе онын 
колданысын тоқтату үшін негіз болып табылады. Қазакстан Рес
публикасынын бірнеше өңірінің аумагында бір мсзгілде тетенше 
жағдайды енгізу төтенше жагдайдын салдары республиканың 
үлттық мүддесі мен экономикалык кауіпсіздігіне накгы катер 
төвдіруі мүмкін жағдайда ғана тетенше мемлекетпк бюджетп 
снгізу ұшін негіз болып табылуы мүмкін. !

Тотенше мемлекетпк бюджсггі Қазақстан Республикасы зан- 
намасында белгіленген тэртіппен мемлекеггік жоспарлау жонін- 
дегі орталық уэкілетгі орган әзірлейді жэне ол Қазақстан Респуб
ликасы Президентінің жарлыгымен бекітіледі.

Бюджетке түсімдердің түсуін,бюджетгік бағдарламалардың 
(кіші багдарламалардың) іске асырылуын камтамасыз ету, бюд
жет тапшылығын каржыландыру (профицитгі пайдалану) жөнін-
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дегі іс-шаралар кешенін орындау бюджеттің атцарылуы болып 
табылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің тиісті қаржы жылына 
арналган республикалык бюджет туралы занды іске асыру тура
лы қаулысы жоспарланып отырған жыл алдындағы жылдыи 20 
желтоқсанына дейін қабылданады жэне каулы бюджетгік бағдар- 
ламалардың экімшілеріне, бюджетгік жоспарлау жөніндегі уәкі- 
летті органға республикалык бюджетгің уакытылы атқарылуын 
камтамасыз ету жөніндегі тапсырмаларды көздейді.

Республикалык бюджеттің аткарылуын Үкімет, жергілікті бюд- 
жеттердің аткарьшуын жергілікгі аткарушы органдар камтамасыз 
етеді. Бюджепі аткару жоніндегі орталық уәкілетгі орган бюджет- 
тердің атқарылуы саласында мемлекетгік саясатты калыптасты- 
руды және іске асырылуын жұзеге асырады, өзінін күзыры шек- 
терінде Республикалык жэне жергілікті бюджетгердің атқарьшу 
мәселелері бойынша нормативгік кұкыктык актілерді эзірлеп, бекі- 
теді, Республикалык жергілікті бюджетгердін атқарылуы, бухгал- 
терлік жэне бюджеттік есеп, қаржылық жэне бюджеттік есептеме 
саласында эдіснамалық басшылыкгы жүзеге асырады.

Бюджеттід атқарылуы ағымдағы каржы жылының 1 қанта- 
рында басталып, 31 желтоқсанында аяқталады.

Бюджеттің аткарылуы кассалык негізде жузеге асырылады.
Біоджеттің аткарылуы республикалык бюджет туралы занмен 

немесе жергілікті бюджет туралы мэслихаттың шешімімен бекі- 
тілген тиісті қаржы жылына арналған бюджеттік қаражаттар кө- 
лемінің шектерінде жүзеге асырылады.

Бюджетпң аткарылуын ұйымдастыру жэне бюджеттсрдщ ат
карылуы бойынша бюджетгік багдарламалар әкімшілерінің кыз- 
метін ұйлестіру бюджеттік атқарылуы жөніндегі тиісті уәкілетгі 
органға жукгеледі.

Бюджеттін атқарылу рэсімдерін және оларға кассалық кузмет 
көрсетуді Қазақстан Республикасының Үкіметі айкындайды.

Аударым операцияларын орталыктандырып жүзеге асыру жэ
не олардьщ есебін жүргізу үшін Ұлттық банкге ұлттық валютамен 
бірыңғай қазынашылық шот ашылады. Ол қолма-қол акшаны ба
кылау шотгарындағы қаражаттардың қалдықтарын кіріктіреді-

Бюджеттің атқарылуы кезінде мемлекеттік жоспарлау жө- 
ніпдегі уәкілетп орган каржыландырудың жылдық жоспарын -  
бюджет шығыстарының экономикалык сыныптамасы бойынша1 
бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) жылдык
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түсімдер көлемімен тендестірілген каржылаиді.ірудың жылдық 
көлемдерін айқындайтын қүжатты жасап, бекітеді. Қаржыланды- 
рудың жылдык жоспары да бюджеттік бағдарламалардың әкімші- 
леріне бағытталады.

Бюджеттік түсімдер бойьшша атцарылуы бюджетгі атқару - 
жөніндегі орталык жэне жергілікті уәкілетгі органның Қазақстан 
Республикасы заңнамасына сэйкес бюджетке түсетін түсімдердің 
толық жэне уактылы есепке алынуын камтамасыз ету жөніндегі 
іс-шаралар кешенін жүргізуі болып табылады.

Бюджетгің түсімдер бойынша атқарылуы: түсімдерді бірың- 
ғай қазынашылық шотқа есепке жатқызуды; түсімдерді респуб
ликалык, жергілікті бюджеттер жэне Ұлттық кор арасында бөлу- 
ДІ; бюджеттен артық (қате) төленгсн түсімдер сомасын қайтаруды 
не оларды берешекті өтеу есебіне есепке жатқызуды кірікгіреді.

Бюджетке түсетін түсімдер акшалай нысанда жүзеге асыры
лады жэне бюджетке түсетін түсімдердің сыныптамасына сэйкес 
Үкімет белгілеген тэртіппен голық көлемде бірынғай казынашы- 
лық шотқа есепке жазылады.

Бюджетке шетелдік валютамен түсетін, ¥лтгык банк шетелдік 
валютамен бюджетгі атқару жоніндегі орталык уэкілетгі орган- 
ның шотына есепке жазылған түсімдер кайта айырбасталуға жэ
не бірыңғай қазынашылык шотқа есепке жазылуға тиіс.

Түсімдерді республикалык, жергілікті бюджетгер жэне ¥лт- 
тық қор арасында бөлуді бюджетгі аткару жөніндегі орталық 
уэкілетті орган эрбір жүмыс күні Бщцжеттік кодекске сэйкес жү- 
зеге асырады.

Бюджетгің шығыстар бойынша аткарылуы бкджетгік багдар- 
ламалар әкімшілерінің жэне оларға ведомстволык бағынышты 
мемлекетпк мекемелердің өздеріне арналған бюджетгік қара- 
жаттарды Бюджетпк кодекстің талаптарына, тиісті нормативтік 
Құкықтық актілердің қагидаларына сэйкес жэне мемлекетпк 
органдар қызметінін алдын-ала белгіленген көрсеткіштерге кол 
жеткізу максаттарында өздерінің пайдалануы болып табылады.

Бюджетгің шығыстары бойынша агкаруылуы мемлекетпк меке- 
мелердің келісімшарт нысанында жасасьшған тіркелген азаматгык- 
кұкықгық мэмілелерге жэне баска міидеттемелерге сэйкес төлемдер 
мен аударымдарды жүзеге асыру нэтижесінде бірьщғай казынашы- 
лық шоттан қаражапарды есептен шығаруцы кіріктіреді.

Бюджетті атқару кезінде мемлекеттік мекемелер бюджетпк 
каражатгарды бірыңғай бюджетпк сыныптамаға жасасылған аза-
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матгық-құқықтық мэмілелерге, оларга сай бюджетгік каражаттар 
бөлінген нормативтік қукыктық актілсрге сойкес пайдалануға 
міндетгі.

Мемлекеттік мекемелер тиісті қаржы жылына арналған мін- 
детгемелер бойынша каржыландырудың дара жоспарларында 
бекітілген сомаларга сэйкес берілген сомалар, рұқсатгар шегінде 
ғана міндеттемелер қабылдайды.

Мемлекетпк мекемелердіц міндеттемелері бойынша твлем- 
дер мен аударьшдарды жузеге асыру алдын ала акы төлеу ны- 
санындағы толемдерді қоспағанда, төлсмдерді растайтын кұ- 
жаттардың негізінде орындалады. Бюджеттен төленетін төлем 
сомасы мемлекетгік мекемелер міндеттемелерінің сомасынан ас- 
пауға тиіс.

Бюджетген төленетін төлемдер тиісті бюджеттегі қолма-қол 
ақшаның бақылау шшындағы бюджеттік қаражатгардың калды- 
ғы шегінде жүзеге асырылады.

Төлемдердің уакытылы жэне толық төленуін камтамасыз cry 
үшін бюджеттік жоспарлау жөніндегі уэкілетті орган республи- 
калық жэне жерілікті бюджеттерге тұсетін түсімдерді бюджеі- 
тік каражаттардың бос калдықтарын жэне ағымдағы қаржы жы- 
лынын тиісті кезеңіне арналған бюджетгік багдарламалар (кіші 
багдарламалар) деңгейіндегі төлемдер бойынша каржыландыру 
жоспарларына сэйкес жүргізілетін толемдерді есепке ала оты
рып, бюджет қаражатының (қолма-қол ақшаның) күтілетін көле- 
мін айқындайды.

Телемдердің бюджетке түсетін түсімдердің мерзімдеріне 
сәйкес толемдердің уақтылы төленуін қамтамасыз ету жөнінде- 
гі іс-шаралар кешені бюджеттік ацшаны басцару деп аталады. 
Оны басқаруды бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган жу
зеге асырады. Ол түсімдер мен толемдер бойынша каржылан- 
дырудың жиьштық жоспарында козделген көлемде толемдерді 
қолма-кол акшамен камтамасыз ету үшін қажетті шараларды 
қабылдайды.

Бюджетпң орындалу барысында бюджеттерді нақтылау -  
тиісті каржы жылы ішінде республикалык бюджет туралы зая- 
ға немесе жергілікті бюджет туралы мэслихатгардын шешіміне 
өзгерістер мене толықтырулар енгізу арқылы бюджеттік көрсегг- 
кіштердіц өзгертілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасынын саяси, экономикалык, эколо- 
гиялық жэне әлеуметгік түрақтылыгына қауіп тондіретін ахуал-
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ды жою кажет болған, республикалык жэне жергілікті бюджстгер 
кірістерін кыскартуды немесе шыгыстарын үлгайтуды көздейтін. 
Қазақстан Республикасыньщ заңнамалық акгілері қабылданған 
немесе өзгертілген жэне бюджетгерді аткару барысында түсімде- 
рі ағымдағы каржы жылы олардың бекітілген жылдык көлемінен 
он пайыздан астам сомаға кеміген, жогаргы бюджеттен қосым- 
ша бөлінген жэне бөлінген нысаналы трансферттер мен бюджет- 
тік кредиттердің көлемдері өзгерген жағдайларда міндегті түрде 
бюджеттерді нацтылау жүргізіледі.

Республикалык бюджетті накгылау Қазакстан Республикасы 
заңнамалық актілеріне сэйкес Үкіметтін жэне (немесе) Парла
мент депуттаттарынын -үсыныстары негізінде жузеге асырыла
ды. Республикалык бюджеггі накгылау жөніндегі ұсынысхарды 
Республикалык бюджепік комисия карайды. Республикалык 
бюджетті нақгылау кезінде Бюджеттік кодсксте бслгіленген рес
публикалык бюджетгі эзірлеу мен бекіту кезіндегі талаптар сак- 
талады.

Бюджеттерді атқару кезінде бекітілген түсімдер бюджеттерге 
толық түспеуі салдарынан бекітілген бюджеттік бағдарламалар- 
ды толық квлемде каржыландыру мүмкін болмаған жагдайларда 
секвестр —  бюджеттік каражатгардың шыгыстарын белгілі бір 
шектерде кысқартуды кәздейтін арнайы тетік енгізіледі.

Тиісті каржы жылына арналган республикалык бюджет тура- 
лы завда немесе жергілікгі бюджет туралы мәслихатшц шеші- 
мінде секвестрлеуге жатпайтын республикалык жэне жергілікгі 
бюджеттік багдарламалардың тізбесі белгіленеді.

Бюджеттік бағдарламаларды олардың бекітілген жьшдық кө- 
лемінің он пайызынан кем сомага секвестрлеу Қазақстан Респуб
ликасы Үкіметінің немесе жергілікті атқарушы органның шешімі 
бойынша, ал он пайыздан астам сомага секвестрлеу занньщ неме
се мәслихат шешімінің негізінде жүзеге асырылуы мүмкін.

Алайда бюджеттік багдарламалар қыскартылған кезде олар
дьщ басымдыгы мен элеуметтік багытгылыгы ескеріледі.

Республикалык жэне жергілікгі бюджетгерді секвестрлеу. ке- 
зінде бюджеттік қаражаттар есебінен жасалған азаматгық-қүкык- 
тық мәмілелер бойынша туындаған катынастарды ретгеу Қазак- 
стан Республякасының азаматтык зацдамасына сэйкес жүзеге 
асырылады.

Бюджетті тузету дел кезекті қаржы жылына арналган мін- 
детгсмелер бойынша каржыландырудың жиынтык жоспарына
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Үкіметтің, жергілікті атқарушы органдардың қаулылары жэне өз- 
ге нормативтік кұқыктык актілер негізінде түсімдер мен толем- 
дер бойынша, өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы бекі- 
тілген (нақтыланган) республикалык бюджет туралы завды іске 
асыру туралы бюджеттік көрсеткіштерді өзгертуді айтады.

Республикалықжзнежергілікті бюджеттердітүзетуоргалықмем- 
лекеггік органдар жэне жергілікгі бкаджетген каржыландырылатын 
атқарушы органдар мен оларға ведомстволық бағьшыштагы мемле- 
кеггік мекемелер күрылган, таратылған, кайта үйымдастырылган, 
функцйялары озгертілген жагдайларда, бюджетге бюджетпк баг
дарламалардыц белгілі бір әкімшісінің бюджетпк бағдарламалары 
қүрамында бекітілгеіі бюджсттік багдарлама қаражаты бюджетк 
багдарламалардын тұрлі экімшілері арасында б ө л ін гея  жагдайларда 
жүзеге асырылады. Бұл ретте түзегу аталган жағдайларға байланыс
ты тиісті бюджетпк багдарламаларды республикалык бюджет тура
лы задмен жоне мәслихатгьщ жергілікгі бюджет туралы шешімінде 
бекітіпген (нақгыланған) осы бюджеггік багдарламалардыц жалпы 
сомасышегінде біріктіруці, бөлуді, беруді білдіреді.

- Міндеттемелердің уақгылы кабылданбау, бюджетгік багдар
ламалар бойынша төлемдердің уақтылы жүргізілмеу себепте- 
рін анықгау, бюджеттік түсімдер мен шыгыстардың атқарылу 
болжамдарьш жасау мақсатында жүзеге асырылатын бюджетпн 
атқарылу көрсёткіштерін, сондай-ак бюджетгік багдарламалар 
экімшілерінін стратегиялык жоспарларында айкындалған нэти- 
кенің көрсеткіштері бойынша деректсрді тұрақты жэне жұйелі 
жинау, бақылап отыру жане талдау мақсаттарында бю дж ет т ік  
мониторинг жүргізіледі.

■ Бюдкеттік мониторинга бюджепік багдарламалар экімшіле- 
рі, бюджетті атқару жөніндегі орталықжэне жергілікті уәкілетгі 
органдар жүзеге асырады.

Бюджеттік мониторинг бюджетгі аткару жөніндегі орталық 
және жіргілікті уэкілетті органдардың бюджеттік есептемесі 
бюджетпк багдарламалар әкімшілері ұсынатын ақпарат негізінде 
жүзеге асырылады.

: Республикалык жэне жергілікті бюджетгік багдарламалар 
окімшілері бюджета атқару жөніндегі орталык жэне жергілікті 
уэкілетті органдарга бюджеттік багдарламалардын іске асырылу 
мониторингінің нэтижелері туралы есептер береді.
: Өткен каржы жылындагы Республикалык; бюджеттің атца

рылуы туралы жылдыц есепті бюджетті атқару женіндегі орта-
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лық уәкілетті орган есепті айдан кейінгі жылдың 1 сэуірінен ке- 
шікгірмей Үкіметке, мемлекетгік жоспарлау жоніндег і орталық 
уәкілетті органға жэве мемлекетпк каржылык бақылау органда- 
рына ұсынады.

Республикалык бюджеттің аткарылуы туралы жылдық есеп 
бекітілген, нақтыланған түзетілген республикалык бюджетті, тір- 
келген міндеттемелерді, өзге нормативтік күкыктың актілер негі- 
зінде түсімдер мен төлсмдер бойынша қаржыландырудың жиын
тык жоспарына төленбеген міндеттемелерді жэне республикалык 
бюджетгіц бюджеттік бағдарлама (ішкі бағдарлама) бойынша тө- 
ленген міндетгемелерін корсетеді.

Есспті қаржы жылындағы республикалык бюджеттің аткары
луы туралы жылдық есепті қосымшаларымен бірге Қазакстан 
Республикасынын Үкіметі жыл сайын ағымдағы жылдың 1 ма- 
мырынан кешікгірмей Қазакстан Республикасыиың Парламенті- 
не жэне Республикалык бюджетгің аткарылуын бакылау жонін- 
дегі есеп комитетіне ұсынады.

Парламент республикалык бюджеттің атқарылуы туралы Үкі- 
меттің жылдық есебін, Республикалык бюджеттің аткарылуын 
бақылау жөніндегі есеп комитетінің республикалык бюджеттін 
атқарылуы туралы есебін алғаннан кейін өз кезегімен, карау ар
кылы алдымен -  Мәжілісте, содан кейін Сенатта талқьшайды. 
Есепті қаржы жылықдағы республикалык бюджеттің аткарылуы 
туралы жылдық есептері Парламенттіц Мэжілісі мен Сенатында 
талқылағаннан кейін Парламент Палаталарының бірлескен оты- 
рысында бекітіледі.

Республикалык жэне жергілікті бюджеттердің аткарылуына, 
олардың аткарылуы бойынша есепке алу мен есептеме жүргі- 
зуге, олардың аткарылуын бацылауга республикалык дсцгейде 
Республикалык бюджеттін аткарылуын бакылау жөніндегі есеп 
комитеті, жергіліісгі дедгейде мэслихаттардың тексеру комис- 
сиялары жузеге асырады.

Республикалык бюджеттің аткарылуын бакылау жөніндегі 
есеп комитеті бюджеттік катынастарды реттеу саласында респуб
ликалык біоджеттіц аткарылуына рыртқы бакылауды жүргізу тэр- 
тібін белгілейді, ішкі бакылау жәніндегі орталык уэкілстті орган- 
мен бірлесіп мемлекеттік каржылык бакылаудыц ставдарттарын 
эзірлейді, сондай-ақ оларды бекітеді және олардың сакталуына, 
республикалык бюджетгің және тетенше мемлекетгік бюджеттің 
атқарылуына, бакылау іс-шараларыішң қорытындылары бойын-
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ша қабылданған шешімердің орындалуына бакылауды жэне Қа- 
зақстан Республикасыньщ заңдарына сэйкес өзге өкілетгіктерді 
жүзеге асырады.

КАКЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ

1. Мемлекеттік бюджеттің элеуметтік-экономнкалык мәнін ашып беріңдер.
2. “Мемлекетгік бюджет” ұгымының қысқаша анықтамасын тұжырымдаң* 

дар жэне оньщ көріну нысандарын атандар.
3. Коғамдық ұдайы өндірісте мемлекетгік бюджеггің ролі неде?
4. Мемлекеттің біоджет жүйесі дегенімгз не жэне оның іс^рамы немеи анык- 

талады? Бюджет жүйесінің негізіне кандай капгдаттар қойылган?
5. Қазақстанның республикалык біоджетінің кірістсрі мен шығыстарының 

К¥Рамы мен К¥рылымын сипатгап беріқцер.
6. Бірыңғай бюджеттік сыныптама дегсніміз не және оньщ маңызы кандай?
7. “Бюджет балансы” ұғымы жэне окымен байланысты бюджеттің жай-күйі 

нені білдіреді?
8. Бюджет тапшылыгын кандай факторлар тудырады? Бюджет тагтшыльтғын 

қаржыландырудың жолдарын атап шыгындар.
9. Бюджет тапшылығымен байланысты бюджет саясатының кандай тужы- 

рымдамалары бар?
10. Бюджеттік үдеріс дегеніміз не жэнс ол кандай стадияларды қамтиды?
11. Бюджетаралық қатынастар деп нені түсінеді жэне олар қандай әдістер- 

мен реттеледі?
12. Республикалық бюджсттің түсімдері мен шыгыстарын бөлуді баяндаң-

дар.
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15 -  тарау. Жергілікті қаржы

15.1. Жергілікті каржыныц мәні мен мацызы

Жергілікті царжы -  ақшалай нысандаш коғамдык өнімнің 
бір бөлігін жергілікті басқару органдары ездеріне артылған 
функцияларға сэйкес жасау, белу, пайдалану үдерісіндегі каржы
лык катынастардьщ жүйесі. Жергілікгі каржы мемлекетгің кар
жы жүйесінің маңызды қүрамды бөлігі больш табылады. Ол 
жергілікті бюджеттерді, арнаулы бюджеттен тыс цорпар- 
ды және басқарудың жергічікті органдарының қараліагындагы 
шаруашылык, жүргізуші субъектілердің қаржысын кіріктіреді*.

Жергілікгі каржы отандық экономика үшін біршама жаңа 
ұғым. Бүкіл жергілікгі бюджеттер елдің мемлекеттік бюджет- 
тің бірыңғай жүйесіне енгізілген 1938 жылдан бастап жер- 
гілікті қаржы дербее категория рстінде өзінін өмір сүруін 
тоқтатқан болатын.

Бүгінде, жүртқа мэлім, елімізде басталған екілетті дэйекті 
орталықеыздандыру жагдайында жергілікгі органдар кызме- 
тінің сферасы кенейе түсуде, олар элеуметтік, экономикалык, 
экологиялык, демографиялық снпаттағы проблемаларды шешу- 
де едәуір дербестікке ие бола бастады.

Қазіргі кезде орталықтан оцірлерге екі жарым мыңға жуық 
функціилар мен кұзырлар берілді.бүл жергілікті аткдрушы жэне 
өкілетгі органдарды күшейтіп, жергілікгі өзін-өзі басқару орган
дары ретіндегі мәслихаттардын ролі арггырды.

Жергілікті каржынын элеуметтік-экономикалык мәні жалпы 
мемлекетгік каржыға ұксас.

Жергілікті қаржының рөлі, оның курылымы мен бағыты 
бүтіндей билік пен басқаруцың жергілікті органдарына жүк- 
телінген функциялардың сипатьшен, сондай-ақ мемлекегпң 
экімшілік-аумақтык күрылысымен жэне оныц саяси-экономи- 
калық бағыттылығымен аныкталады.

Жалпы жергілікті қаржыньщ жай-күйі эрқашанда, бірінші- 
ден, елдің жалпы экономикалык жағдайына, екіншіден, тиіс-

* Кул тзрауда жергілікгі каржыгтың басты буьщдарыиьщ бірі -  жергілікті біоджет- 
тср сгжей-тсгжсйлі қаралады, ал басқа буындары -  жергілікті шаруашылык жүгіэуші 
су&ьектілердіц каржылары (корпоратквтік каржылар), сондай-ак бюджеттен тыс қорлар 
жалпы улттық шаруашылықтың шаруашылык жүрлзуіш субьектілері мсн мемлскеттіл 
бюджеттен тыс корларьша тэн біркелкі белгілері мен қастіетгері бар функциялык жа- 
ғьінан біртектес угымдар регінде оқулыктьш тністі тарауларында каралган.
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ті аумақтардың экономикалық элуетіне, үшіншіден, билік пен 
баскарудың жергілікті органдарыньщ к^қыгы мен міндеттерін 
белгілі бір дәрежеде реттеп отыратын мемлекеттік зандардың 
деңгейіне, төртіншіден, биліісгің жергілікті органдары к^зьіры- 
ның дэрежесіне байланысты болады.

Өркениетті батыс елдерінде жергілікті каржы мемлекеттің 
қаржылық ресурстарын калыптастыру мен пайдалану үдері- 
сінде едэуір рөл атқарады. Оның үстіне жергілікгі бюджет- 
тердің айтарлыктай дербестігі болады жэне батыс елдерінде 
олар мемлекеттІк бюджетгің жалпы жүйесіне кірмейді.

Қаржылық қатынастарды ұйымдастырудың бюджсттік түрінде екі 
үрдіс катар өмір сүреді:

1) дағдарыстан шығу және түрақтандьтру максатымен экономиканы 
басқаруца орталыктандырылган негіздерді дамытудың анағүрлым ортак 
үдерісІніқ бейнелеп көрсетілуі ретінде каржылық ресурстар қозғалысын 
басқарудың нысандары мен әдістерініц жүйесін орталықтандыру;

2) қаржылық қорларды калыптастыру мен пайдалануда билік пен 
баскарудың жергілікті органдарының функцияларын күшейте отырып 
қаржыны орталықсыздандыру.

Екінші үрдіс жергілікті оргаидардьщ жергілікгі жагдайларға жуық- 
тығымен дәлелденеді.

Қаржылық қатынастардың экімиіШгін эісүргізудііі ңагидаты каржы
нын бақылау функциясын жүзеге асыру мүмкіндігі болып табылады: 
негұрлым аз дәрежеде белгілі бІр каржылык катынас немкұрайды ба- 
кылауга берілсе, соғүрлым оны оргалықсыздакдырылған реттеуге жат- 
кызган дурыс.

Дүниежүзілік қаржы теориясы мен практикасы жергіітікті бюджеттер 
бюджет жүйесінің дербес бөлігі рстінде жүмыс істейтіндігін-. айкын- 
даиды. Бюджетгің дербестігі деп өңірлік баскару органы бекітіп берген 
кіріс базасының негізінде бюджеттіқ колемін, баптар б о й ы н ш а  кірістер 
мен шығыстардың нақтылы күрылымы мен мөлшерін өзі аныктайтын 
кағида ұғынылады. Оның аткарылуы басқарудың онірлік органдарының 
бұл саласындаіы қ^кықты анықгайгын Қазақстан Республикасы заңнама- 
сының негізінде жүзеге асырылады.

Басқа жағынан оңірлер белгілі бір матасушылыкта болатын бірыңгай 
шаруашылык кешеннің бір бөлігі болып саналады жэне одан тыс өмір 
сүре алмайды. Өңірлік үдайы өндірістің мазмүны мен сипаты бүкіл ко- 
гамдық ^дайы өпдіріс дамуының негізгі заңдылықтарымен анықталады.

Сондықган баскарудағы централизмнің қажеттігін орынды, өндірістің 
нақтылы жай-күиімен шартгасылгаң шектерде кажет етеді. Өнірлердің 
экономикалык дербестігі абсолютгік бола алмайды. Ол эрдайым салыс-
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тырмалы жэне оңір негүрлым кіші болса, бүл дербестікгің көріну шегі 
де аз бояады, ягни шешімдер кабылдауда орталыққа тәуелсіз еркін бола
ды. Оның үстіне өңірлердің элеуметтік-экономикалық дамуының казіргі 
деңгейі, бюджеттік өзара қатынастардың капыптаскан сипаты, рыноктык 
экономикаға көшу кезеңінің күрделілігі Қазақстанның жергілікті бюджет- 
тері көпшілігінің накгылы дербестігі туралы айтуға мүмкіндік бермейді. 
Сондықган әлеуметтік инфракұрылымды халықты элеуметтік игіліктердің 
кепілдікті ең аз молшсрімен камтамасыз ететін мөлшерлердс қаржыланды- 
ру үшін қаражаттардың жеткіліктілігі кағидаты жүзеге асырылуы тніс. 
Әрбір әкімшілік-шаруашылық бірлігі дербестігінің бір онтайлы деңгейі 
болуы тиіс, бұл деңгейдін критерийі осы өнірдің экономикалык мүдделе- 
рін ец жоғары мүмкііідікте іске асыруда болып келеді.

Өңірлердің экономикальгқ дербесгігінің манызды шарггарының бірі 
оларда өңірлік ресурстарды жанғырту табиғатты қорғау жөніндегі шара
лар ды қаржылаидыруға қажет қаражаттардың кепілдікті коздерін жасау 
болып табылады.

Өңірдің экоиомикасын баскарудағы орталықтандырылған және жер- 
гілікті ііегіздердің оңтайлы үйлесуін анықтаудың ортақ кағидаты былай- 
ша тұжырымдалады: экономикалык дамудың стратегиясын аныктаудағы 
централизм, оны іске асыруцағы дербестік.

Оперативтік-шаруашылық дербестік жергілікті буында шығыстардың 
50%-нан кем емесін жабатын кірістердің оқшауланылған, бекітіп беріл* 
ген жүйесін жасауды, бюджетке ұзақ мерзімге кірістердің катаң бекітіп 
берілуін қажет етеді.

Дамыған рыноктық экономикасы бар елдерде үлттык табысты бюд
жет арқылы қаита болу «фискалдык федерализм» теориясы негізінде 
жүзеге асырылады.

Теорияның мәні мынада. Бүкіл мемлекетпк шаруашылык (экономи
каньщ мемлекеттік секгорына кіретін барлық кэсіпорындар, мекемелер 
және экімшілік қүрылымдар) жалпы көп деңгейлі жүйе болып келеді, 
онда баскарудың функцияларын деңгейлер арасында болу жэне олардың 
сатылас бойынша заңды баганышы болады. Осыған байланысты назар 
аударылатын мосслелер мыналар:

1) мемлекеттік секторды басқару деңгейлерінін онтайлы саны,
2) басқару деңгейлерінің арасында өкілеггіктерді онтайлы болу;
3) элеумсттік шығыстарды неғұрлым тиімді каржыландыру деңгейі,
4) биліктің жергілікті органдарын басқаруға жэне каржыландыруға 

орталық үкіметгің араласу дәрежесі;,
5) билік пен басқарудың жергіліктІ органдарының шығыстарын кар- 

жьіландырудагы мемшікті каражаттардың үлесі;
6) мемлекетпк экономиканың барлық деңгейлеріндегі каражатгарды 

жұмсауға бақылау жасаудың нысаиы.
Фискалдық федерализм саясаты баскарудың жергілікті органдарының 

орталықка қаржылық тәуелділігін азайтуға бағытталған. Б¥Л жергілікп
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бюджеттердің ғаиа емес, сонымен бірге жалпы исмлскеттік бюджетпң 
де тапшылығын томсндстудін жолы, жсргіяікті элеумеггік проблема- 
ларды шешуцегі нақты дербсстікке апаратын жол. Бұған өнірлердің са- 
лықтык автономиясын дамыту, жалпымемлскеттік сапыктарға үстемелер 
еқдіріп алу немесе меншікті салыктарды (экологиялык, мүлік салық- 
тары, м^раға салынатын салық, тртлнуға салынатын салык) белгілеу 
жөніндегі оларға кұқық беру есебінен жегеді. Бул ретте жертілікгі ор- 
гандарды қаражаттарды тиімді пайдалануға ынталандырылмайтын, олар
ды каржылық дербестігінен айыратын орталык біоджеттен жүргізілетін 
трансферттік каржыландыру кысқарады.

Басқа елдердегі аумактық баскаруцы дамытуцың тәжірибесі 
баскдруды орталықсыздандыруцың, ведомстволык бағыныдпаіы 
аумақгарды дамьпуцың элеуметтік жэне экономикалык пробле- 
маларын шешудс биліктің жергілікті органдарына кең күкықгар 
берудін қажетгігш қолдайды. Унитарлық мемлекеттің жағдайына 
-Қазакстанға сэйкес фискалдық федерализм үғымиың мэні сак- 
талған кездс «фискалдык регионализмге» ауыстырылуы мүмкін.

«Бюджеттік реттеу» аумақгық деңгейге өздеріне жүктелген 
функцияларды толық орындауы үшін меншікті кіріс көздері 
жетіспеген кезде жалпымемлекеттік жэне жергілікті сапықгарға 
бәлудің күші жойылуына байланысты «бекітілген» жэне «рет- 
тсуші» кірістер мен салыктар термиңдері пайданылмайды дей 
түрсақта субвенсиялар, бюджетгік алынымдар, есеп айырысу 
бойынша берілстін қаражаттар мен басқа трансферттер ныса- 
нындағы бюджеттік реттеу үдерісі сияқгы іс жүзінде кірістер- 
ді бекітіп беру сақталынған.

1994 жылға дейін Қазақстанда 3045 жергілікті бюджегт- 
теР болған еді; 1994 жылдың басынан жүргізілген бюджет 
жүйесін орталықгандыруга байланысты 2500 жергілікті бюд
жеттер — селолык, поселкелік, ауылдық бюджеттер жойылды. 
Осының нэтижесінде бюджет жүйесіне түсетін қаражатгар- 
ды орталықтандырудың дэрежесі едэуір бэсеңсіді. Қаржылық 
ресурстарды жұмылдыру мен пайдалануда аудандық буын- 
ііы ң  қаржылық мүмкіндіктері айтарлықтай шектелінді. Бюд
жет жүйелерінің микрошаруашылықгық дамуының жогарыда 
баяндалған үрдістерініц аспекгіпде Қазақстанда бюджет жүйе- 
сін орталыкгандыру үдерістерін бюджет-қаржы сферасынын 
экономикалык жэне элеуметтік реформалауға оцтайлы сәйкесігін 
үнемі іздестірутуғызған мэжбүрлі іс-шараларына жатқызуға 
болады. .
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Бюджеттердің барлық түрлерінің езара байланысы Бюджет
пк кодскске сэйкес 14 тарауда баявдалған бюджетарапык қа- 
тынастардың кағидаттары негізінде жүзеге асырылады.

Өңірдердің шаруашылык қызметінің ұлгаюы республикалык 
жэне жергілікгі бюджеттердіц өзара катынастарының пробле- 
масына, жергілікті бюджитердің мемлекеттік қаржыландыру- 
дағы жэне оны жүзеге асыру нысандарындаш кажеттілікгерш 
дурыс үйымдастыруға жаңа козкарасты талап етеді.

Осығаи байланысты түрлі деңгейлердегі бюджеттер ара- 
сындағы бюджеттік қүқықтарды айқын шектеу жэне орталық 
лен еңірлердің бюджеттік муддслерін тецестіру туралы моселе 
айырықша мэнділікке ие болып отыр.

Қазақстан Республикасындағы бюджетіер арасындағы қа- 
тынастардың жүйесі калыптасу жэне даму стадиясывда тұр, 
оның оңтайлы механизмі іздестірілуде.

Қазақстанда баскаруды орталыксыздандыру мемлекетпк 
басқару мен бекітіліп берілген міндеттерді жүзеге асыру ушін 
жергілікті бюджет дербестігі арасында шығыстар бойынша 
жауапкершілікті неғұрлым байыпты болуді кажет етеді.

15.2. Жергілікті йіоджстгердіц мзиі, кірістері 
меи шығыстары

Жергілікті қаржыда ұлттык табысты аумактық тұргыда 
Кайта бөлуге мүмкіндік жасайтын жэне билік пен баскарудың 
жергілікті органдарынық қаржы базасын жасауды камтамасыз 
ететін экономикалық катынастардың жиынтығы ретіндегі жер- 
гілікті бюджеттерге манызды рөл берілсді.

Жергілікгі бюджеперді қапьттастыру мсн пайдалану ендіріс 
пен айырбасқа катысушьілар арасындапл, атал айткэнда: кэсіпо- 
рындар мен мемлекет арасыңдағы, меншікгің барлық нысанда
рындаш макроэкономиканың өндірістік жэне кызметгер корсету 
салаларының кәсіпорындары, үйымдары мен мекемелері арасьш- 
дағы, бюджет жүйесінің буындары арасындағы, мемлекет пен ха- 
лық арасьщдағы коғамдық өнім кунынын қозгалысын білдіреді.

Жергілікті бюджеттердің экономикапьщ мәні олардыд мы- 
нандай арналымында корінеді:

билік пен басқарудыц жергілікгі органдарының акшалаи қор- 
ларын қалыптастыру;
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бұл корларды жергілікті деңгейдегі инфрақұрылым салала- 
ры мсн халықтын арасында қайта бөлу.

Жергілікті бюджеттер билік пен басқарудың жсргілікгі ор- 
гандарынын сан қырлы кызметінің негізгі қаржы базасы бола 
отырып, олардын экономикалык дербестігін нығайтады, шару
ашылык қызметін жандандырады, ведомствоға карасты аумақ- 
тарда оларға инфрақұрылымды дамытуға, аумактыц экономи
калык әлуетін ксңейтуге, қаржьшык ресурстардың резервтерін 
ашып, пайдалануға мұмкіндік жасайды.

Сөйтіп, жергілікті бюджеттер жергілікті деңгейдегі эконо
микалык жэне әлеуметгік міндеттерді жұзеге асыруда елеулі 
рөл атқарады. Бұл түтынудың қоғамдық қорларын бөлгсн 
кездс көрінеді. Жергілікті бюджет арқылы мемлекеттік бюд
жет қаражаттарының басым бөлігі әлеуметтік инфракүрылым- 
ға жұмсалады.

Әлемдік және отандык тарих жергілікті шаруашылыкгы 
дамытудағы, әкімшілік-аумактық боліністерді абаттандыру мен 
олардың санитарлық жагдайын жақсартудағы, сондай-ақ әлеу- 
меттік сфера мекемелерін ұстаудағы жергілікті (муницилалды) 
қаржының маңызын дәлелдеп отыр. Осылай элдеқашан болған 
жэне бұл үрдістер жиырмасыншы ғасырдың 80-90 жылдары 
күшейді.

Дамыған рынокгық экономикасы бар елдерде биліктің жер- 
гілікті органдарының бюджетгері мемлекеттің бүкіл каржылык 
ресурстарының 30%-дан- 60%-ын кайта бөледі (Англия, АҚШ, 
Жапония, Германия жэне т.б.) жэне ецірдщ ендіргіш күште- 
рін, бүкіл элеуметгік сферасын дамытуда, рыноктык инфракұ- 
рылым күрып, кеңейтуде маңызды рөл атқарды:

олар арқылы өндірістік ортаны қаржыландыруға жүмсала- 
тын шығындардың үлкен бөлігі өтеді (жергілікті өнеркәсіпті, 
ауыл шаруашылығьш, су шаруашылығын, көлікті жэне басқа- 
ларын каржыландыруға жұмсалады);

жергілікті бюджет арқылы өндірістік емес ортанын дамуы 
қаржыландырылады, сөйтіп, қоғамдық ондіріске жанама ык- 
пал жасалады;

түтынудын қоғамдық (элеуметтік) қорларын беле отырып, 
жергілікгі бюджеттер жумни күшін үлаіііл молайтып отыруға 
мүмкіндік т^ғызады.

Қазакстан Республикасы жергілікті бюджетінің кур^льі 
облыстык бюджеттерді, қалалардың (аудандық манызы бар
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калаларды қоспағанда) жэне аудандардың (калалардағы ау- 
дандарды коспағанда) бщцжеттерін кірікгіреді. Қазіргі кезде 
Қазақстандағы жергілікті бюджеттер кірістері бойынша 53,0% 
аралығын, ал шыгыстары бойынша мемлекеттін бщджеттік 
қаражаттары колсмініц 45,4%-ын кұрайды. Барлық аудавдық 
жэне қалалық бюджетгердің 80%-ы (193 осындай бюджеттердің) 
дотациялык болып табылады. Жергілікті бюджеттер мемлекеттік 
бюджеттің құрамды болігі болып есептелмейді, республика
лык бюджетпен бірге қогштың мемлекеттік бюджетінің 
жиынтыгын қүрайды.

Қазақстан Республикасында жергілікті бюджеттер комму- 
налдық заңи түліаларга бекітілген; мүліклен жэне экімші- 
лік-аумактық бөліністің меншігіндегі өзге де мүлікпен бірге 
экімшілік-аумақтық, экономикалык жэне каржылық негізін ку- 
райды; түсімдер мен бюджет тапшылығын (профицитін пайда- 
лану) каржыландыру есебінен калыптасатын, Коиституциямен, 
зандармен жэне Қазақстан Республикасы Президентінің жэ
не Үкіметінің акгілерімен жукгелген міндеітерді жузеге асы
ру үшін жергілікті аткарушы органдар белгілейтін жергілікті 
бюджеттік бағдарламаларды каржьшандыруға ариалған тиісті 
мэслихаттың шешімімен бекітілген экімшілік-аумақгық болі- 
ністердің ақшалай қорлары болып табьшады.

Рыноктық қатынастар, басқарудың жергілікті органдарын 
реформалау жергілікті бюджеггердін кіріс көздерінің қалыпта- 
суына эсер етіп отыр.

Қазақстан Республикасынын экономиками дамуының қазір- 
гі кезеңінде реформа ауыртпалығының салмағы шаруашылық 
жүргізудің өңірлік деңгейіне ауысып отыр, осыған орай бас- 
^арудьщ жергілікгі органдарына үлкен өкілегтік беріліп, олар
дыц жауапкершілігі арта түсуде. Білім беру мен денсаулық 
сақтау саласындағы бағдарламаларға, камсыздандыру жөнін- 
дсгі іс-шараларды жэне атаулы элеуметпк кәмекке жұмсалы- 
натын шығындардың ең көбі оларды қаржыландырудың жана 
тәртібіне сэйкес жергілікті бюджеттерге жүктеліп отыр. Со
нымен бірге бюджетгерде соңғы кездердс бюджегпк белініс 
және элеуметтік женілдіктердің орнына қаржылай жэрдемакы 
сияқты жаңа ръшдар өзінің көрінісін тапкан.

«Бюджеттік бөлініс» салыктар мен алымдардың эр түрш 
Деңгейдегі бюджеттерге түсуін нақты шекгеумен ерекшсленеді. 
Атап айтқанда корпорациялық табыс салығы түгелдей респуб-
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ликалық бюджетке, ал акциздердін бір бөлігі, жеке тұлғалар- 
дан алынатын табыс салығы мен элеуметтік салық жсргілікті 
бюджетке қалдырылды. Бұл экімдердің жергілікті қазынаны 
толтыруға, элеуметтік мэселелерді шешуге деген ынтасын арт- 
тыруға септігін тизізері сөзсіз. Сонымен қатар қоршаған орта- 
ны ластанғаны үшін төлем, табиғатгы қорғау туралы заңдар- 
ды бүзғаны ұшін алынатын айыппұлдар республикалык жэне 
жергілікті бюджеттер арасында тепе-тең болінетін болды.

Рыноктық экономикаға өту жэне тиісті экономикалык ре- 
формаларды жүргізу кезінде жергілікті экімшілік органдары 
өздерінін кұзыры мен дербестігін арттыруға обьективті тұрде 
^мтылады. Бұл эволюция ең алдымен республикалык билік 
өкілетгігінің бір белігі жергілікті мемлекеттік деңгейге етуі 
тиістілігінде көрінеді. Өңірлер Қазақстан Республикасының 
аумақтык субъектілері болып табылатындықган биліктің жер- 
гілікті органдары өз өңірінің халқының толып жаткан эконо
микалык, әлеуметтік жэне мэдени мұктаждары мен тілекгері- 
не жауапты өздерінше іздестіруі тиіс.

Жалпы жеке аумақгар мен өңірлер бюджетгеріне каражат- 
тардын тұсу көлемі мен кұрылымына елдегі экономикалык жағ- 
даят: қаржылық-бюджетгік саясат, өндіріс дамуының өңірлік 
деңгейі, оның кұрылы.мы, инфляция қарқыны, бағаныц өсуі жэ
не т.с.с. сан алуан факторлар эсер етеді.

«Казакстан Республикасының Бюджеттік кодексіне», «Казак- 
стан Республикасының жергілікті мемлекеттік баскару туралы» 
Қазақстан Республикасы заңына сэйкес жалпы жергілікті бюд- 
жетгерге түсетін тұсімдер республикалык б ю д ж е т г і ң  түсімдері- 
не ұқсас жэне мыналарды кіріктіреді (сызбаны караңыз):

Облыстық бюджетке түсетін түсімдер Республикалық мәңызы бар қала, 
астана, аудан (облыстық маңызы бар 
қала) бюджеттеріне түсетін түсімдер

Салықтар
1. Жеке табыс салығы.
2. Өлеуметтік салық.

1. Жеке табыс салығы.
2. Өлеуметтік салық.
3. Жеке және заңи тұлгалардың, дара 
кәсілкерлердің мүлкіне салынатын са- 
лық.
4. Ж ерсалығы.
5. Бірыңғай жер салығы.
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6. Квлік құралдарына салынатын са
лык.
7. Тіркелген салық,
8-Акциздер. ________;________

Төлемдер, алымдар
1. Облыстық маңызы бар ақылы мем- 
лекеттік автомобиль жолдары арқылы 
жүргені үшін алым және бүл жолдар- 
дың бөлінген белдеуіне сыртқы (кер- 
некі) жарнама орналастырғаны үшін 
төлемақы.

1. Республикалық, аудандық маңызы 
бар қаланың, астананың ақылы мемле
кетпк автомобиль жолдарымен жүргені 
үшін алым және бул жолдардың бөлін- 
ген белдеуінде және елді мекендерде 
сыртқы (көрнею) жарнаманы орналас* 
тырғаны үшін телемақы.
2. Мемлекеттікбаж.
3. Көлік құралдарын мемлекеттік тірке- 
гені үшін алым және басқа алымдар.

2. Қоршаған ортага эмиссия төлемақысы.
3. Жер үсті су көздерінің ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем.
4. Орманды пайдаланганы үшін төлем.
5. Жергілікті маңызы бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны 
үшін төлемақы
6. Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем.

7. Дара кәсіпкерлерді және тұлғаларды 
мемлекеттік тіркегені үшін төлем.
8. ҚызметтІң жекелеген түрлерімен 
айналысу куқьігы үшін лицензиялық 
алым.
9. Аукциондардан алынатын алым жэ
не баска да төлемдер мен алымдар.

Салықтык емес түсімдер
1 ■ Коммуналдық меншіктен түсетін түсімдер.
2. Облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның бюд- 
жеттерінен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұ- 
мыстарды, кызметтерді) өш зудеи  түсетін тусімдер,
3. Обльістық бюджеттен, республикалык манызы бар қаланың, астананың, ау- 
данның бюджеттерінен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдас* 
тыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшалай түсімдер.
4. Облыстық бюджеттен, республикалык маңызы бар қаланың, астананың, ау- 
Данның бюджеттерінен қаржыландырылатын мемлекөггік мекемелер салатын 
айыппүлдар, өсімлүлдар, санкциялар, өндіріп алу және басқадай салықтық емес 
тусімдер.
5. Облыстық бюджеттен, республикалык маңызы бар қаланың, астананың, ау- 
данның бюджеттерінен каржылаңдырылатын мемлеквттік мекемелергө бекітіп 
берілген мемлекетпк мүлікті сатудан түсетін ақша. ______________;______„

Баскадай түсімдер
1. Облыстық бюджетке негізгі капитал- 
ды сатудан түсетін түсімдер.________

1. Жер учаскелерін сатудан түсетін тү- 
сімдер. __________  —___________
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2. Жер учаскелерін жалдау құқығын жэ
не жалға беру құқығын сатқаны үшін тө- 
лемақы.
3. Бюджеттегі негізгі капиталды сатудан 
түсетін түсімдер. Республикалық бюд
жеттен трансферттер.

4. Облыстық бюджеттен, республикалық маңызы бар қаланың, астананын. аудан 
бюджетінен берілген кредиттерді өтеуден, коммунапдық мениііктегі мемлекеттің 
қаржылық активтерін,жергілікті атқарушы органдардың қарыздарын сатудан тү- 
сетін түсімдер.

2. Аудандар (облыстык; маңызы бар қа- 
лалар) бюджеттерінен трансферттер.

3. Республикалык бюджеттен транс
ферттер.

Жергілікті бюджеттерден берілген кредитгерді өтеуцен, ком- 
муналдық меншіктегі мемлекеттің қаржылық активтерін са- 
тудан, жергілікгі атқарушы органның қарыздарынан түсетін 
түсімдер жергілікті бюджеттерге еоептеледі,

Дамуцың казіргі кезеңінде Қазақстан Республикасы жергі- 
лікті бюджеттері кірістерініц негізін аумактагы шаруаиіылық 
жүргізуші субьектілер мен халыкгьщ салықтық тусшдері 
(52,7%) кұрап отыр (15.1 кестені карацыз).

15.1 кесте. Қазақстан Республикасыныц жергілікті біоджеггері 
кірістерімен шыгыстарынын көлемі жэне құрылымы (2008 ж)

Түсімдерді атауы млрд.
тенге

жиын- 
ға, %

мем.
бюд

жетке,
%

I. КІРІСТЕР 1830,1 100,0 45,4
Салықтық түсімдер 748,1 40,9 26,5
Салыктық емес түсімдер 13,2 0,7 15,4
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 48,4 2,6 84,5
Ірансферттер түсімдері 1020,4 55,8
II. Ш ЫҒЫНДАР 1798,8 100,0 53,0
Ж алпы сипатгағы мемлекетгік кьтзметгер 78,3 4,4 34,9
Корғаныс 12,3 0,7 5,5
Қогамдық тәртіп, қауіпсіздік, куқықтык, сот, 
қы лм ы сты қ- аткару қызметі

51,6 2,9 19,0

Білім беру 475,7 26,5 83,1
Денсаулық сақтау 320,8 17,8 88,3 .
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Әлеуметтік көмек жэне элеуметгік қамсыздан- 
дыру

61,9 3,4 9,9

Тұргын үй-коммуналдық шарүашьшыга 231,9 12,9 99,1

Мәдениет, спорт, туризм жэне ақпаратгық ке- 
қістік

108,5 6,0 66,2

Отын-энергетика кешені жэне жер койнауын 
пайдалану

42,1 2,3 69,6

Ауыл, су, орман, балык шаруашылығы, ерек- 
ше корғалатын табиғи аумактар, қоршаған 
ортаны ж эне жануарлар дуниесін корғау, жер 
катынастары

72,2 4,0 42,4

Өнеркәсіп, сэулет, кала кұрылысы жэне күры- 
лыс кызметі

39,1 2,2 97,5

Көлік ж эне коммуникация 198,2 11,0 59,6

Баскадай шығындар 11,2 0,6 11,6

Борыш ка қызмет көрсегу 0,6 0,04 1,1

Трансферттер 94,4 5,2

III. ОПЕРАЦИЯЛЫ Қ САЛЬПО 31,4 4,9

IV. ТАЗА БЮ ДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 7,5 17,5

Бюджеттік кредитгер 8,1 17,1

Бюджетгік кредиттерді етеу 0,6 13,5

V. ҚАРЖ Ы ЛЫ Қ АКТИВТЕРМЕН 
ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛьДО

36,7 3,9

Қаржылык активтерді сатып алу 38,0 4,1

М емлекеттің қаржылық активтерін сатудан 
түсетін түсімдер

1,2 92,3

VI. БІГЩЖҒ.Т ТАПІІГҺТПЫҒЫ ШРОФИЦИТІ) -12,8 3,8

VII. БЮ ДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН КАРЖЫ
ЛАНДЫ РУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

12,8 3,8

Карыздарды өтеу
Дереккөз: Қаржы мипистрлігінің статистикалык бюллетені.

Түсімдердің екінші козі республикалык бюджеттен беріле- 
тін трансферттер болып табылады. Әйтседе, орта есеппен, 
олар түсімдердің 40%-ын қүрганмен, біркатар субвенциялык 
облыстардыд бюджеттерінде әлеуметгік-экономикалык кажет- 
тіліктерді қаржыландырудыц қолайлы деңгейіне жету үшін 
меншікті салықтық жэне баска тусімдердің жетіспейтіндігінен 
бұл түсім көзі 70 пайызға дейін барады. Бз£л мұндай облыс-
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тардын салык базасының нашарлығымен байланысты. Бұл 
жағдайда республикалык бюджет арқылы бюджеттік алыным- 
дар мен субвенциялар тетігінің көмегімен түсімдерді қайта 
бөлу проблемасы кекейтесті болып табылады, яғни бүл тетік 
обьекгивті негізделген жетілдіруді кажет етеді.

Жергілікті бюджстгердің проблемасы сондай-ак олардын 
меншігіц кұрактын шаруашылық салалары (тургын үй-ком- 
муналдық шаруашылығы, мэдениет және шығармашылык ме- 
кемелсрі, коммуналдык инфрақүрылым -  су қүбыры, көлік, 
тазалау службасы жэне басқалары) бюджеттерді қалыптас- 
тыруға кіріс бермек түгіл өздері залалды болып келеді жэ
не жергілікгі бюджетіер қаражаттарының едәуір бөлігік жсп 
коятындығында болып отыр. Меншікті республикалык жэне 
коммуналдық етіп бвлген кезде биліктің жергілікті органдары- 
ның басқаруына залалды кэсіпорындар немесе шамалы кіріс 
әкелетіндері берілген.

Жергілікті бюджетгердің шыгыстары да республикалык 
бюджеттің шығысгары сиякгы негізінен мына бағытгар бой
ынша жүзеге асырылады: жалпы сипатгағы мемлекеттік кыз- 
меттер көрсету; қорғаныс, қоғамдык тэртіп жэне кауіпсіздік; 
білім беру, денсаулық сақтау; әлеуметгік көмек жэне әлеуметш 
қамсыздандыру; түрғын үй-коммуналдық шаруашьшығы; мэде
ниет спорт, туризм жәие ақпараттык кеңістік; ауыл, су, орман, 
балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау; өнеркәсіп 
жэне қүрылыс; көлік жэне байланыс; экономикалык 'қызметп 
реттеу (кэсіпкерлік кызметгі қолдау); басқа да бағытіар: аудан- 
Дар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджетгеріне берілетін 
трансферттер, республикалык бюджетке берілетін трансферттер, 
жергілікгі аткарушы органдардың борышына қызмет көрсету. 
Аудан (облыстык маңызы бар қала) бюджетінің шышстарында 
денсаулық сакгау, сэулет, қала күрылысы жәие қүрылыс кызме- 
ті, экономикалык кызметп реггеу бағытгары бойынша жүзсге 
асыру кезделінбейді..

Жергілікп бюджеттерден кадрларды қайта даярлауды және 
мемлекетпк мекемелер кызметкерлерінің біліктілігін артгыру- 
ды қоса алғанда, қызмет түрлерін орьшдайтын мемлекетпк 
мекемелердің қызметін1 камтамасыз етуге, бюджетпк инвес
тициялык жобаларға (бағдарламаларға), жергілікті басқару ор* 
гандарының заңцарында көзделген өзге де функцияларына 
жұмсалатын шығындар да қаржыландырылады.
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Жергілікті бкщжеттерден қаржьшандыратын жергілікті ат- 
карушы органдарды ұстауға арналган шыгындар Үкімет бе- 
кітетін штат санының жалпы лимиті жзне затгай нормалар 
негізінде жоспарланады.

Республикалық манызы бар кала, астана бюджеттерінщ щ- 
рамында қаладағы ауданның, аудан (облыстық манызы бар 
кала) бюджетінің құрамында каладагы ауданның, ауцавдық 
маңызы бар қаланың, кснпін, ауылдын (селоның), ауылдық 
(селолық) округтің бюджеттік бағдарламалары мынадай ба- 
ғыттар бойынша көзделеді: каладагы ауданның, аудандык ма- 
ңызы бар қаланьщ, кенттің, ауылдың (селоның), ауьшдык (село- 
лык) округгіц экімі аппаратының жұмыс істеуі; шаруашылықтар 
бойынша статистикалық есепке алуды жұзеге асыру; азаматтық 
хал акгілерін тіркеу жөніндегі кызметті камтамасыз ету; мектепке 
дейінгі тэрбие беру мекемелерін материалдык- техникалык кам
тамасыз ету; ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дэ- 
рігерлік көмек көрсететін ең жакын денсаулык catcray ұйымына 
жеткізуді ұйымдастыру; мүқтаж азаматгарға үйінде элеумеггік 
көмек корсету; елді мекендердің санитариясын камтамасыз ету; 
жерлеу орындарын күтіп-ұстау жэне туысы жок адамдарды жер- 
леу; елді мекендерді абаттандыру жэне кегалдандыру; мәдениет 
мекемелерін материалдық-техникалык камтамасыз ету жэне бас
ка да багдарламалар.

Жергілікті бюджеттердің шышстарында әлсуметгік инфра- 
кұрылымдарды -  білім беруді, денсаулык сақтауды,. халыкты 
элеуметтік корғауды каржыландыру (47,7%), экономикалык car 
лалардан -  көлікке және отын-энергетика кешсніне (11,0%) жұм- 
салған шыгыстар басым болып отыр (15.1 кестені қараңыз).

Қорганысқа жұмсалатын шыгыстардың функциялык тобы 
азаматтык корғаныс (төтенше уакиғалар кезінде) пек эскери 
комисариаттардың шыгындарын қаржыландыруды білдіреді.

Трансферттерде — жогаргы бюджетке (бү.л жерде респуб
ликалык бюджетке) беру үшін жергілікті бюджетгсрден ка- 
ражаттарды алуга жұмсалынган шығыстардьщ үлес салмағы 
айтарлықтай жогары.

Бюджетгік алынымдар дамудың анагұрлым жогары эко
номикалык дэрежесіне байланысты немесе табиғи жагдайы 
бойынша орта есеппен елдегіден жогары салык базасы жэне 
тиісінше, салықгық түсімдердің жогары деңгейі бар облыстар- 
да болады. Субвенциялар да, сондай-ак алынымдар да экім-
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шілік-аумактық бөліністердің әлеуметтік-экономикалық даму 
деңгейін теңестіру үшін пайдаланылады.

Жеке функциялық топтар бойынша мемлекеттік бюджет 
шығыстарындағы жергілікті бюджеттер шығыстарынын үле- 
еінде әлеуметтік-түрмыстык инфракұрылымды қаржыландыру 
бағыттары бойынша ол басым орын алады, мысалы: түрғьін 
Үй коммуналдык шаруашылығы -  100%, білім беру -  81,5%, 
денсаулық сактау -  87,8%, мэдениет, спорт, ақпараттық кеңістік 
-60,4%.

Әлеуметтік қамсыздандыру және элеуметгік көмекке жұмса- 
лынған шыгыстар 8,9%-ды алады, бүл олардың басқарудың жо- 
ғарғы басым экімшілік етуімен түсіндіріпеді.

Баска топтар бойынша шығыстардың көлемдері айтарлыкгай 
әжептэуір: баскару (жалпы сипаттағы мемлекеттік кызметтер) -  
26,8%, қоғамдық тэртіп жэне қауіпсіздік -  18,6%.

Жергілікті бюджеттердің шығыс болігінде жалпы экономика- 
лык қаржыландырудың үлес салмағы азғантай -  16,1% (мемле
кетпк бюджетге -  18,4%), бірақ екі жағдайда қызметгін «Келік 
жэне коммуникация» түрі баеым болып отыр -  тиісінше 10,6% 
және 9,3%.

Жергілікті деңгейдегі қаражатгық түсімдср мен жұмсалы- 
мыныц құрамы мен к¥рылымы әкімшілік-аумактык бөлініс- 
тердің әлеуметгік-экономикалық даму дәрежесін анықгайтын 
мынандай факторларға байланысты: өндірістік объектілердік 
болуы, табиғи ресурстар, элеуметтік жэне турмыстық инф- 
рақұрылым обьектілері, бөлініс мэртебесі, халыктың жиілігі, 
табиғат-климат жағдайлары жэие т.с.с.

15.3. Жергілікті буыцдағы бюджеттік үдеріс

Жергіцікті буындаш бюджеттік үдеріс анықтамасы бой
ынша 14 тарауда баяндалған бюджеггердің барлық түрлері- 
не ұксас: Оүл — бюджепші жоспарлау, эзірлеу, царау, бекіщ, 
атқару, нақтылау, тузету, бюджеттіц атңарылуы бойыпш о  
бюджет есебі мен есептемесін жүргізу, мемлекеттік цоржы- 
лыц бақылау.

Бюджетпк кодексте билік пен басқару органдарының — облыс, 
республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудан (облыстык ма- 
ңызы бар қала) мәслихаты мен акиматының өкілетгі белгіленген.
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Ж ергіл ікті бюджеттерді жоспарлау жоспарланып отырган кезеңге 
арналған ж ергілікті бюджет түсімдерінін көлемін және стратегиялық 
м індеттерді, басымды қты  ескере отырып эрі мемлекеттін элеуметгік- 
эконом икалы қ дам у  міндеттеріне сэйксс олардың пайдаланылу ба- 
ғы гтары н айқы ндау жоніндегі үсыныстарды эзірлеу үдерісі болып та- 
бы лады .Ж ергілікті бю джеггердіц жобаларын әзірлеу тэртібін Үкімет 
айкындайды .

Бюджеттік үдерісте мынадай күжатгар пайдаланылады: өнірдід элеумет- 
тік-экономикалық дамуы мен бюджеттік парамеірлерінің болжамы; жергілікті 
бюджет туралы мэслихат шешімі; мемлекеттік органдардың стратегиялык жос- 
парлары; операциялық жоспарлар.

М емлекетпк жоспарлау жөнівдегі жергілікті уэкілетті органдар страте
гиялык және бағдарламалық кұжаттарды ескере отырып жыл сайын жылжыма- 
лы нсгізде элеуметтік-экоиомикальщ дамудыц жэне бюджеттік параметр- 
лердің болжамын әзірлейді, ол жергілікті аткарудш органныц шешімімен ма- 
Кұлданады. Бүл болжам мемлекеттік басқарудың жергілікті денгейінде оңірдің 
бес жылдық кезеңге арналған элеуметтік-экономикалық дамуының болжамын, 
үрдістері мен басымдықтарыя қамгишн кркат болып табылады.

Бюджеттік параметрлердін болжамы оңірдің салыктык-бюджсттік саясаты- 
ның негізгі багыттарын, тиісті жергілікті бюджеггердің болжамын, жергілікті 
бгаджеггік бағдарламалардың әкімшіяері бойынша шыгыстардын болжаяатын 
көлемін камтуы тиІс.

Жергһікті бюджеттеи қаржһиіапдырылатын атқарушы органның стра- 
пгеггшық оісоспарыи жергілікті атқарушы орган бекігеді, оны іске асыру ушін 
мемлекеттік орган операциялық жоспар әзірлейді.

БюджеттІк түсІмдерді болжауды элеуметгік-экономикалық дамудың және 
бю джетпк параметрлердің болжамын ескере отырып, мемлекетпк жоспарлау 
жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.

Бюджет шыгыстарын жоспарлау үшін бюджетпк багдарламалардын экімші- 
лері мемлекетпк жоспарлау жөніндегі уәкілетті органга:

1) стратегиялык жоспарлаудын жобаларьш;
2) өткен қаржы жылындағы стратегиялык жоспардың іске асырылуы іуралы 

есептерді;
3) бюджетгік өтінімдерді үсынады.
Республикалык деңгейгс ұқсас, жергілікті бюджетпң шыгыстары базалың 

шыгыстар хсэне жаңа бастамалар шыгыстары болып болінеді.
Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікгі уәкілетті органдар бюджет- 

тік багдарламалар әкшшілерінің стратегиялык жоспарларының жобалары мен 
біоджстпк отінімдерін олардың Қазакстан Республикасыныц стратегиялык жэ
не бағдарламалық қүжаттарына, әлеуметтік-экономикалык дамудыц жэне бюд
ж етпк парамегрлердін болжамьша, бюджетгік жэне взге зацнамаға, мемлекет- 
тік кызметтіц колданылып жүрген натуралдық нормаларьша жәке стандартта- 
рына сэйкестігі түргысынан қарайды. м . ,

Стратегиялык жоспарлар жэне бюджсггік багдарламалар бойынша тупкілік- 
ті үсыныстарды жергілікті бюджетпк комиссия кабылдағаннан кейін жсргілік- 
ті бкщжеттік багдарламалардыц әкімшілері оларды қабылданган шешімдермен 
сэйкестендіреді және мемлекетгік жоспарлау жоніндегі жсргілІкті уэкілетгі op-
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гандарға стратегиялык жоспарлардын түпкілікті жобалары мен бюджегпк өті- 
німдерді ұсынады.

Аудаи (облыстыц маңызы бар ңапа) бюджеті жобасының түпкілікті нүска- 
сын карау және айқындау агымдагы каржы жылынъщ 1 казанынан кешіктіріл- 
мей аяқталады.

Жергілікті бюджеттіи жобасын жергілікті атқарушы орган тиісті мәслихатка 
агымдағы қаржы жылыныц 15 казанынан кешіктірмей ұсынады.

Аудан (облыстық маңызы бар кала) бюджетінің жобасын ауданнын (облыс
тык маңызы бар каланың) жсргіліюі атқарушы органы тиісті мәслихатка агым- 
дағы қаржы жылының 1 қарашасыиан кешіктірмей енгізеді.

Жергілікті бюджеттің жобасы тиісті мэслихаттың тұрақты комиссияларында 
қаралады. Түрақты комиссиялар комиссия мүщелерінің арасыиан жүмыс тоггга- 
рын қүрады, олардын пікірлерін ескере отырып, тиісті негіздемелермен жэне 
есеп-кисаптармен жергілікті бюджет жобасына өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу жөніндс ұсыныстар эзірлейді жэнс оларды тиісті мэслихат айқындагаи 
теракты бас комиссияға жіберер.

Егер мэслихат белгіленген мерзімде жергілікті бюджет туралы шешімді ка- 
былдамаған жағдайда тиісті әкімшілік-аумактық бірліктің жергілікті атқарушы 
органы кезекті каржы жылының бірінші токсанына ариалған жергілікті каржы 
жоспары туралы каулы шыгаруга күқылы, ол мэслихат жергіліюі бюджетгі бе- 
кіткенге дейін колданылады.

Жергілікті бюджеттердің аткарылуын жергілікті бюджет туралы мэслихат- 
тың шешімімен бекітІлген тиісті қаржы жылына арналган бгаджеттік қаражат- 
тар көлемініц шегінде жүзеге асырылады.

Бюджеттік кодексте сэикес бюджеггіц аткарылу тәртібін айқындайтын нор
матив™ құқықтық аюілер бюджеттің атқарылу негізі болып табылады.

Бюджеттің кассалык аткарылуына қызмет корссту жоніндегі шоттар респуб
ликалык бюджеттщ аткарылуы кезінде колдаиылатын шоттарға үксас.

Бюджеттің тусіидер бойынша атқарылуы бюджетті атқару жөніндегі 
жергілікті уэкілетті органдардың Қазақстан Республикасы зацнамасына сэйкес 
бюджетке түсетін түсімдердіңтолықжәне уактылы есепке алынуын қамтамасыз 
ету жөніпдегі іс-шаралар кешенін жүргізуі болып табылады.

Бюджеттің шыгыстар бойынша атқарылуы бюджеттік багдарламалар 
әкімшілсрінің және оларга ведомстволық багынышты мемлекеттік мекемелер- 
діц өздеріие арналган бюджеттік қаражаттарды БюджеттІк кодекстің талапта- 
рына, тиісті норматнвтік қүкықтык актілердің кагидаларына сэйкес және мем- 
лекеттік органдар қызметінің алдын алабелгілеиген көрсеткіштерге кол жеткізу 
мақсатында өздерінің пайдалануы болып табылады.

Жергілікті бюджсто нақтылауды оның аткарылуы барысында Бюджеттік ко* 
декске сэйкес тиісті жергілікті аткарушы орган жэне (немесе) мэслихат депу* 
татгарының үсыныстары негіздемесінде жүзеге асыралады. Бюджетті нактылау 
бойынша үсыныстарды тиісті бюджеттік комиссия карайды.

Жергілікті бюджеттсрді аткару кезінде республикалык бюджеттсгі жагдаят* 
ка үксас секвестер колданылуы мүмкін.

Сондан-ак түсімдер мсн толемдер бойынша каржыландырудың жиынтык 
жоспарына, кезекті қаржы жылына арналган міндеттемелер бойынша каржы- 
ландырудыц жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы 
бекітілген (нақтыланган) бюджеттік корсеткіштер түзетілуі мүмкін.
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Бюджетті аткару жөніндегі уәкілетті органдар, бюджеттік багдарламалар 
әкімшілері бюдэісеттік мопиторипгті жүзеге асырады.

Бюджетті атқару жөніндегі уәкілетгі орган ай сайын кейінгі айдың бірінші 
жұлдызындағы жай-күйі бойынша әкімдікке, мәслихатгың тексеру комиссиясы- 
на, мемлекетпк жоспарлау жөніндегі уэкілетгі органга, ішкі бақылау жөігіндеіч 
уэкілетті органға, сондай-ақ бюджеггі аткару жөнівдегі орталык уәкілетті ор
ганга ^сынады.

Стратегиями^ жоспарды іске асыру турапы есепті жыл сайын жергілікті 
бюджеттен каржыландырылатын аткарушы органдар агымдагы каржы жылы- 
ның бірінші наурызына дейінгі мсрзімде әкімге, мемлекетгік жоспарлау жонін- 
дегі және бгоджетгі аткару жөніндегі жергілікті атқарушы органдарга нәтиже- 
лерді багалауын жүргізуге ұсынады.

Облыстык, республикалык маңызы бар каланын, астаианыц бюджетгі атка
ру жепіндегі жергілікті уәкілетті органдары есепті жылдак кейінгі жылдың 1 
сәуірінен кешіктірмей есепті қаржы жылындағы бюджетгердің аткарылуы ту
ралы жылдык есепті әкімдікке, мемлекеттік жоспарлау және Үкімет уәкілетгік 
берген ішкі бакылау женіндегі уәкілетгі органға ұсынады.

Әкімдіктер жыл сайын агымдағы жыддын 1 мамырынан кешіктірмей есепті 
каржы жылындағы бюджеттердің аткарылуы туралы жылдык есепті косымша
ларымен қоса тиісті мэслихатқа ұсыиады. Облыстық бюджеттіц, республика
лык маңызы бар қала, астана бюджеттсрінің аткарылуы туралы жылдык есеп 
мәслихаттың тұракты комиссияларында қаралганпан кейін мәслихаттын сессия- 
сында бекітіледі.

Ауданның (облыстык мацызы бар каланың) бюджетті аткару жоніндегі 
жергілікті уәкілегті органы ссепті жылдан кейінгі жылдыц 1 иаурызынаи ке- 
шіктірмей еселті қаржы жылындағы аудан (облыстық мацызы бар кала) бюд- 
жетінің аткарылуы туралы жылдык есепті косымшаларымен коса әкімдікке, 
ауданныц (облыстык мацызы бар каланын) мемлекетпк жоспарлау жоніндегі 
уэкілетті органына жэне Үкімет уэкілеттік берген ішкі бакылау жоніндегі ор
ганга ұсынады.

Аудан (облыстык маңызы бар каланың) эківдігі жыл сайын агымдагы жыл- 
Дьщ ] сэуірінен кешіктірмей есспті қаржы жылындагы аудан (облыстык мацызы 
бар кала) бкджетіиің аткарылуы туралы жылдык есспті косымшаларымен коса 
ауданныц (облыстык маңызы бар қаланын) мәслихатына үсынады.

ТиІсінше, аудан (облыстык мацызы бар кала) бюджетінін аткарылуы туралы 
жылдык есеп мэслихатгын түрақгы комисскяларында к а р а л  ғаннан кейін мзсли- 
хаттыц сессиясында бекітіледі.

Біоджеттік шешімдер қабылдауцы оңтайландыру қаржьіландырудың 
дара жоспарларын надцік негізде жасау жэне бюджетгерді жоспарлау, 
бағдарламалау (БЖБ) жүйесін пайдалану әдісі арқылы мүмкін.

Бюджеттерді нөпдік негізде жасау әдісІ мынада: жыл сайьш жана кар- 
жыландырудыц дара жоспары жасалынады, ал бюджетгік мексме өзінііі 
бағдарламасың толық негіздеуі жэнс басымдыктарды анықтауы мівдетп. 
Бүл жүзеге асырылып жаткан бағдарламаларды каржылақдыруды жокка 
шығармайды(6ірак Қаржы министрлігі аныкгайтын бюджеттік мекемелер 
каржыландырудын дара жоспарын жасау кезінде паңдалаиатын бюджетгік

451



өкімхаттарда(циркуляцияларда) осы бюджеттік мезгілде еткізіліп жаткан 
салыктык- бюджеггік саясат шедберінде ғана.

БЖБ одісі үйымдык шарапар мен эр түрлі мекемелер арасыцца 
ресурстарды бөлудің кандай ұштастырылуы нэтижеліктің ең жақсы 
көрсеткіштеріне жетуге ең жоғары дәрежеде жэрдеівдесегінін анықгау 
үшін бюджеттік бағдарламалардың өлшеуге еретін пәтижелерін кар
жыландыру үшін пайдаланылады. Бу:і әдісте шығыстардын нормала
ры пайдаланылуы мүмкін. Сөйтіп, жергілікті буындагы бюджет рәсімі 
тиімділік өлшеміне п стделу і мүмкін.

15.4. Ариаулы экономикалық аймактардың қаржысы

Рыноктық эконмикада экімшілік-аумақтык бірліктердің 
аумақтарында экономикалык жэне элеуметтік қызмегті ие- 
ғүрлым кең ырықтандыру арқылы оларды дамытудын өзін- 
дік ұйымдық-экономикалық эдістері кең тараған. Бұл эдіс- 
тер еркін немесе арнаулы экономикалык, аймацтар түрінде 
экономиканы дамытудыц рьшоктық жолын таңдап алған 
елдерде кеңінен дамыған. Экономикалык кызмет еркіндігі- 
нің дэрежесі эр түрлі болуы мүмкін, сондықтан атауларда: 
еркін сауда аймағы, еркін кеден аймағы, қосалқы аймақ жэ
не т.с.с. нүсқалар болуы мүмкін; экономикалық ырыктан- 
дырудың шекті нүскасы оффшорлық аймак немесе аумақ 
болып табылады.

Арнаулы (еркін) экономикапьщ аймаң (АЭА) -  қызметгің ба- 
сым түрлерін жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайлар жасала- 
тын дэл белгіленген шекаралары бар Қазакстан Республика- 
сының шектеулі аумағы.

Қа'ііргі уақытта Қазақстан аумагында б арнаулы экономикалық 
аймақ жүмыс істейді: «Ақтау теңіз порты», «Астана -  жаңа 
Кала», «Ақпараттық технологиялар паркі», «Оңтүстік», «¥лтгық 
индустриялық мұнай-химия технопаркі» жэне «Бурабай».

Арнаулы экономикалық аймақтар экономиканын сапаларын 
дамыту жэне қолдау, өңірлерді жедел дамыту жэне әлеуметтік 
проблемаларды шешу, кэсіпкерлік қызметтің тиімділігін артты
ру, инвестицияларды, технологияларды жэне қазіргі заманғы 
менеджмент тарту тиімділігі жоғары және бэсекеге қабілеггі 
өндірістерді қүру мақсатында қүрылады.

Арнаулы экономикалық аймақтар жиырма бес жылға дейін- 
гі мерзімге қүрылады.
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АЭА-ны кұру өңір экономикасын сауықтыруға, маңызды 
микроэкономикалық міндеттерді шешуге- өндірісті түрақтан- 
дыруға және оны үлғайтуға, шаруашылыкты жаңғыртуға, ішкі 
рынокты жоғары сапалы тауарлармен толықтыруға бағыттал- 
ған. Қосымша шетелдік капитал мен озық технологияны тарта 
отырып, халықтың жұмыспен камтылуын кеңейтуге, жергілік- 
ті жұмыс күшінің біліктілігін арттыруға, маркетинг жэне ме
неджмент саласында тәжірибе алуға мүмкіндік туады.

АЭА аумағында отадық жэне шетелдік заңи тұлғалар мен 
азаматтардың шаруашылық, қаржылық және өзге қызметінің 
кез келген түріне (заңнамамен таым салынған түрлерінен бас- 
қасы) рүқсат етіледі. Отандық заңи тұлғалар (энергетикалық 
және көлік жүйелеріне жататаныдарьшан басқасы) аймақта 
дербес және ведомстволық бағыныштығына карамастан тэуел- 
сіз ұйымдар болып табылады. Аймақтан тыс орналаскан заңи 
түлғалар аймақ аумағында өздерінің филиалдары мен жаңа 
кәсіпорындарын кұра алады.

Қазақстанда АЭА жүмысының тэжірибесі бар: тіпті 1992 ж. әр түрлі 
облыстарда бірнеше аймактар күрылған болатын, бірақ олардың жумыс 
істеуі тауар-ақша аукымының қозғалысына толық бақылаудың жоғалуы 
және әкімшілік-аумақтық бөліністердің экономикалык дербестігін алуы 
гүргыеынан орталык билікгі қанаштандыршдьг-аймактар таратыдды.

1996 жылдан АЭА-ның (Қызылорда, Ақмола, Лисаков) іс - эрекетін 
жаңғырту өцірлерді дамытудың бүл тиімді жолының жұмыс істеу тетік- 
терін жақсаргуға мүмкіндік берді, бірақ 199S жылдың аягынан бастап 
басқару мен каржыны орталықтандыруға белгіленген бет бұрыс бұл 
аймақгардың омір сүруін алдын ала шешті. Қазіргі кақыгга Қазақстан- 
да АЭА Ақтауда «Морпорг Актау» ЖШС «АЗСТ», Оңтүстік Қазақстан 
облысыида жэнс Астаііада жүмыс істейді, олар кыска мерзім ішінде 
бірқатар жаңа өндірістер қүруға мүмкіндік берді. Астана қаласында 
оның мемлекег астанасы регіндегі айрыкша мэртебесіне байланысты са- 
лыктарды бөлу, өндірістік-техникалык арналым заттары мен тауарлары 
импортының жеңілдетілген режімі сақталынған, Елде ақпараггық техно- 
логиялардың жаңа экспортка бағдарланган жэне импорт алмастырушы 
саласын құру мен Қазакстан Республикасының гьшыми-техникалык жэ
не инновациялық элустін неғүрлым толық пайдалану мақсатында 2013 
жылғы қазанның 1-іне дейінгі кезеңге «Акпараттық технологиялар» 
паркі арнаулы экономикалык аймағы қүрылган.

Бұл мысалдардан арнаулы экономикалык аимактардағы шаруашылык 
жүргізуді экономикалық-кұқықтық реттеу тәртібін бақылап отыруга бо
лады.
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Арнаулы экономикалык аймақ орталык атқарушы биліктің жергі- 
лікті окілетті жэне атқарушы органдарынық ұсыныстарына негЬделген 
шешімдері бойынша кұрылады. Басқару үшін бнлік пен басқарудың 
республикалык және жергілікті органдарынын, АЭА аумағында тіркел- 
ген отандык және шетелдік кэсіпорындар мен ұйымдардың окілдерінен 
ӘкшиіШк кеңес күрылады, кеңесті төрага басқарады, оны Президент 
тагайықцайды және қызметінсн босатады. Аймактың Әкімшілік кеңесі 
егер кэсіпорындар мен ұйымдардыц оперативтік шаруашылык-каржы- 
лық қызметі аймақты белгіленген құқыктык режімге қайшы келме- 
се оған араласпайды. Жалпы аймактың Әкімшілік кеңесіне шетелдік 
капиталды тарту, ағымдағы және келешек кезеңге арналған аймақты 
дамытудыц бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру жөнінде кен өкі- 
летгіктер берілген; ол аймақтағы қаржылык, кредиттік, кедендік саясатгы 
аныктайды; тауарлардың, кызметтердің, табиғи ресурстардың экспорта 
мен импортыи лицензиялау мен үлестеуді жүзеге асырады; салықтар 
мен басқа толемдерді өндіріп алады, бағалы кағаздар шығарады; жерді, 
жер койнауын, басқа табиғи ресурстарды, негізгі капиталдарды жалға 
береді; қаржы рыногы мсн оның инфрақұрылымын ұйымдастырады.

Аймақтың отандық жэне шетелдік заңи тұлғаларының аймактыд 
аумагынан тыс әріптестерімен кредиттік-есеп айырысу операциялары 
корреспонденттік шоттар жүйесі арқылы үлттық валютада жүзеге асы
рылады.

Әкімшілік кеңестің сальщ службасы аймақ аумағынагы салықтык 
операциялардың барлық түрлерін жүзеге асырады.

Арнаулы экономикалык аймакгардың аумағында қызметін жүзеге 
асыратын үйымдарға салык салу Қазақстан Республикасы салық ззңна- 
масына сэйкес жүзеге асырылады.

АЭА Әкімшілік кеңесі царжылъщ қорды, ал аймақ шекараларының 
әкімшілік-аумақтық бөліністер шекарасымен тоқайласқан жағдайда бюд
ж е т  калыптастырады, ол сонымен бірге әкшшілік-аумақтық болінісмің 
бюджеті болып табылады. Қор (бюджет) аймак аумағында тіркелген 
заңи жэне жеке тұлғалардан алынатын салыктар, алымдар жэне баска 
мІндетп төлемдер есебінен қүрылады. Арнаулы корларға тусеггін тү- 
сімдер АЭА қаржылық қорын (бюджетін) қалыптастырудыц көзі бола 
алмайды.

Қаржылық қордың (бюджеттің) жоғарғы бюджетпен езара қарым- 
қатынасы АЭА-ның каржылық қорына (бюджетІне) түсетін кірістердін 
жалпы сомасынан аударылатын аударьтдардыц ұзақ мерзімді тұрлаулы 
нормативі арқылы анықталады.

 ̂Аймақтың Әкімшілік кеңесі мақсатты каржылық қорларды, соның 
ішінде АЭА-ныц экономикалык және әлеуметтік қорын қүра аяады, 
сонымен бірге бос бюджетпк қаражаггар, салықтық емес смпаттагы 
аударымдар мен алымдар есебінен оларды кддыптастырудың квздерін 
аныктай алады.
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Аймақ аумағында салық салу елдіц салық заңнамасына сэйкес жү- 
зеге асырылады. АЭА аумағында тіркелген және қызметін жүзеге асы- 
рушы заңц ұнымдардаи алынатын корпорациялык табыс салығының 
мөлшерлемесі кэдуілігі молшерлемеден төмен бслгіленеді.

АЭА аумағында еркін кеден аумагыныц режті іс - эрекет етедІ.
Егер АЭА-ныц күкықтық режімі өзгерсе немесе ол мезгілінен бу

рый таратылса, онда аймак аумагында инвестициялык қызметті жүзеге 
асырып жаткан шаруашылық жүргізуші субьектілерге мүндай кызметті 
инвестициялар салынган мезетке сай келетін жағдайда жалғасытыра бе
ру кұқыгы кепілдендірілсді. Мүқдай қуқық АЭА күрылған мерзімінің 
аяғына дейін іс-әрекет етеді, бірақ ол 10 жылдан аспауы тиіс; мерзім 
айтылган құкықтық режімді жою немесе озгсрту күнінен есептеледі.

Сойтіп, АЭА-да бизнестід барлық сфераларындағы сан алуан кәсіп- 
керлік қызметті өрістеу үшін колайлы жағдайлар жасалады.

Баска мемлекеттердегі АЭА-ның жұмыс істеу практикасы әлемдік 
экономикада болып жатқан езгерістерді белсенді қабылдай отырып, 
аймақтардың щрылымы  ездігінше дамуга кабілетті екенін жэне оз 
кезегінде оз мемлекетініц экономикасына оцтайлы эсер ететінін көрсе- 
тіп отыр. Бірлескен кэсіпорындар жұмысының тэжірибесі бар, жоғарғы 
дайыңдықтың жобалары бар, инфракұрылым мен колік жүйелері дамы- 
ған, шет мемлекетгсрмен шекарасы бар аймактар негүрлым піімдірек 
болады.

БАҢЫЛАУ СҮРАҚАТРЫ

1. Қаржы жуйесінің қандай буыңдары жергілікті каржыга жатады?
2. «Өңірлердің экономикалык дербестігі» үғымына кандай магына қои- 

ылады?
3. «Фискалдык федерализм» саясаты дегеніміз нс?
4. Қазақстан Республикасының жергІліктІ бюджеттері түсімдерІнің қү- 

рамын атап шыгындар.
5. «Бекітіп берген» жэне «ретгеуші» кірістер үғымы нені білдіреді?
6. Казақстан Республикасы жергілікті бюджсттерІнің шығыс бөлігініц 

Күрамы мен құрылымының ерекшеліктері қандай?
7. Арнаулы (еркін) экономикалык аймактар дегеніміз не?
S. Қазақстанныц арнаулы экономикалык аймақтарын К¥РУДа кандай та- 

нсірбиесі бар?
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16-тарау. Мемлекетпк бюджеттен тыс қорлар 

16.1. Бюджеттен тыс қорлардын мәні

Жалпы мемлекепік (аумактық) көлемде республикалык жане 
жергілікті бюджеггер қаржылық ресурстарды ұйымдастырудыд 
ең белгілі нысаны болып табылады.

Бірак рынокгык катынастарға көшу барысында экономика- 
лық және элеуметтік салаларды каржыландыруда бір ғана бюд
жет қаражаттары жеткіліксіз бола бастады. Сондыктан косымша 
қаржы көздерін іздестіру қажет болды. Бюджеттік қормен қатар 
1991 жылдан бастап мақсатты бюджеттен тыс қорлар к¥Рылып’ 
жүмыс істей бастады.

Бюджеттен тыс цорлар -  мемлекет қаржы жүйесінің манызды 
буыны; мемлекеттің қатан белгілі бір мақсаттарға пайдаланатын 
жэне заң жүзінде калыптасуының бекітілген кездері бар акшалай 
ресурстардың жиынтығы. Экономикалык категория ретінде бюд- 
жетген тыс корлар біркатар қоғамдық қажетгіліктерді каржылан
дыру үшін мемлекет тарапынан қаржылық ресурстарды кайта бе
лу жэне пайдалану жөніндегі катынастар болып табылады.

1991 жылдан бюджеттен тыс қорлардың пайда болуы элеумет- 
тік-экономикалық дамуцың қажетгіліктерінен іуындады: қатаң 
функциялық мақсаттарға жұмсалатын мемлекетгін каржылык ре- 
сурстардың бір бөлігін окдіауландыру, мемлекеттік бюджетгерді 
оған тэн емес шыгыстардан жеңілдеіу, бір жағынан бюджет тап
шылыгын төмендету қажет бонды. Белгілі бір дэрежеде буд мем- 
лекетпц жұмыс істеуімен тікелей байланысты емес шығыстардыи 
ауыртпалыгын шаруашылық органдарына аударуды кажет етп; 
бүл мақсаггкз Экономиканы тұрактандыру коры (кейін Экономика- 
ны жаңгырту қоры) сай болды, Басқа жагдайларда, рынокқа өту 
кезінде халықгың түрмыс деңгейінің томендеуі жағдайында оны 
неғүрлым сенімді жэне тиімді қорғау мақсатымен әлеуметгік мұк- 
таждарға жұмсалатын кейбір шығыстарды болу жэне оларды жа- 
будың коздерін межелеу қажет болды. Бұл міндеттерді Зейнетакы 
қорының, Әлеуметпк сақтаі ідыру қорының, Халыкты әлеуметгік 
қорғауцың бірыңгай одақгық-республикалық қорынын, Жұмыс" 
пен камтуға жәрдемдесудің мемлекетпк қорының ніешуін кажет 
етті. Біркатар корлардың -  Жол қорының, Әскери өндірісті конвер- 
сшлау қорыньщ, түрлі арналымньщ шіновациялык корларының 
жэне басқаларының өте-моте тар мақсатты арналымы болды.
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Бірқатар корлар, мәселен, Экономиканы тұрақтандыру коры, 
Халықты элеуметтік қолдаудың бірыңғай одактык-республика- 
лык коры уақытша қызмет етті -  бұл экономиканыя дағдарысты 
жағдайында муңдай қорлардың каражатгарын калыптастырудың 
белгілі бір иесізденуімен, бөлу кезінде ресурстарды кайтарусыз 
лайдаланудағы қорды калыптастыру субъектілерінің мудделік- 
сіздігімен тұсіндіріледі.

Қорларды калыптастыру кезінде шаруашылык жүргізуші суб- 
ъектілерге кайтарусыз тәртіппен акшалай қаражатгардьщ бір 
бөлігш салудың қосымша міндеттілігі жүктеледі. Егер мұндай 
болік қосымша өнім (пайда, табыс) қүнынын есебінен сапынса, 
онда тікелей кэсіпорьшдардыи экономикалык мүдцелсрін ша- 
лады -  олардын ұдайы өндіріс пен түтынудагы мүмкііщіктерін 
тежейді (мысалы, 1995 жылға дейін жүмыс істеген Кәсіпкерлік 
пен бэсекені дамытуды колдау корывда). Қорларга аударылған 
аударымдарды онімніц өзіндік кұнына жатқызған жағдайда, кұн- 
ның бір болігі баға арқылы түтынушыга аудара салынады жэне 
бул күш - салмаісты жаллы қогам котереді. Сөйтіп, бүл корды 
калыптастыру жэне пайдалану кезінде шаруашылык жүргізуші 
субъектілердің бір болігі үшін белгілі бір уакыт межелдемесінде 
баламасыз болып табылатын кайта болгіштік удерістер орбиді, 
яғни олардың экономикалык мүдцелеріке кысым жасалады. Со
нымен бірге бүкіл коғам аукымында бюджеттен тыс корлардьш 
көмегімсн әлеумсггік-экономикалык теңгерімділік псн түракгы- 
Л Ы Қ  қолдап отырылады, өйткені халықтын жекелеген топтарын 
элеуметтік колдау жөніндегі жергілікгі жэне жалпы мемлекет- 
тік аукыг.шыц мэселелерін, бүкіл экономиканын немесе өнірдін 
мүддесі үшін белгілі бір максаггы багдарламапарды орындауды, 
әлеуметтік-экономикалык дамуды тенестіруді шешу мүмкін бо
ла бастайды. Сөйтіп, бюджеттен тыс корлардың жұмыс істеуінде 
топтық жэне қогамдық мүдделердіц карама-кайшылыгы көрінс- 
ді- Жалпы бюджеттен тыс корлардыч жүмыс істеуі сайып келгсн- 
Де, бүкіл қоғам мүддесі ушін жузеге асырылады, оны нығайтуға 
багытгалган жэне каржылык қатынастардың бүл нысаньшың 
элеумстгік-экономикалык мэні осында.

Бюджеттен тыс арнаули корлардың мемлекеггік бюджетпен 
біргс қосарлана кызмет етуі каржылык катынастарды саралауға, 
олардьщ бір болігін тармаландандырылган сфсраларга багыттау- 
ға, каржылык кызметгід әр түрлі багыгтарында бүл катынастар- 
Дың өзіндік эртараптавдыруына жетуге мүмкіндік береді.
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Бюджеттен тыс корлар өзінің функциялык-мақсатты арналы- 
мы бойынша да, баскарудыц деңгейі жағынан да өте эр түрлі. 
Мақсатты арналымы бойынша бюджеттен тыс корлар эконо
микалык жэне элеуметгік, ғылыми-зерттеу, табиғат қорғау (эко- 
логиялық), көші-қон, кұқықтық тэртіпке жэрдемдесу, мэдени 
арналым жэне баска корлар, ал баскару деңгейіне царай мемлеке- 
таралық, мемлекеггік жэне өнірлік (жергілікті) болып бөлінеді.

Экономикалык, цорлар -  экономикалык дамудың, ал злеумет- 
тік цорлар коғамның элеуметгік проблсмаларын шешуге арнал
ган корлар болып табылады. Мемлекеттік цорлар -  бул мемле- 
кетгік денгейде, ал өңірлік цорлар өңірлік децгейде калыптасатын 
корлар.

Мемлекеттік бюджеттен тыс цорлар мен мемлекеттік емес 
цорларды ажырата білген жөн; соңғылары бірқатар мемлекеггік 
бюджеттен тыс корларға, мысалы, мемлекеттік емес жинақгаушы 
зейнетақы корлары, эр тұрлі ізгілікгік, соның ішінде халыкаралык 
қорларға ұқсас болғанымен өзінің мақсатты арналымы бойынша 
ете сан алуан болып келеді. Сондай-ақ бюджеттен тыс цорлар 
жэне мақсатты царжыландыру цоры болып ажыратылады, бұл 
корлар 1996 жылға дейін (оны коса) мемлекеттік бюджеттіқ кұра- 
мында болып келді: жер койнауын қорғау жэне минералдык-рес- 
публикалық коры. Мұнда каралған баска да қорлар мезгіл-мезгіл, 
1992-1996 жылдар ішінде мемлекеттік бюджетке енгізіліп, одан 
шығарылды. Бул каржы жүйесінің қалыптасу үдерісін, онын кү- 
рылымының оңтайлы нұсқасыіі іздестіруді бейнелеп көрсстеді.

Барлык бюджеттен тыс жэне баска корлар, шаруашылык жүр- 
пзупіі субъектілердің корлары (жаргылық капитал, резервтік ка
питал, амортизациялык, валюта, жөндеу, қорлану, іүіьшу жэне 
басқа корлар) үшін қабьшдауға болатын «арнаулы цорлар» терми- 
ні колданылуы мүмкін, мүның езі олардьщ мақсатты арналымын 
баса корсетеді.

¥йымдық жағынан корлар арнаулы аппараттьщ немесе ми- 
нистрліктің карауында болады, бул каржылык ресурстардын ок- 
шауланған бөлігін басқару, оларды ү.тымды, мақсатгы пайдала- 
нуға бакылау жасау икемділігіне жэрдемдеседі. Бюджеттен тыс 
қорлардың болуы олардьщ карауында шогырландырылган мак- 
сатты қаражаттарды жедел басқарып, үйымдастыруға мүмкіндік 
береді: дүниежүзілік практикада қорлар дербес -  билікгің өкі- 
летті органдарының араласуынсыз баскарылады, бұл корларды 
баскарудың мемлекеттік органдарына максатты каржыландыру
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мэселелерін тез. шешуге, дер кезінде жағдаяттын өзгерісіне дер 
кезінде күлақ асуға мүмкіндік береді.

Бюджеттен тыс қорлар арқылы каржылык ресурстардың 
едэуір көлемі кайта белінеді: Қазақстан Республикасында кайта 
бөлудің аукымы 2005 жылдың басында елдің ішкі жалпы енімі- 
нің 16%-ына, 2009 жьшдың басында 18%-ына жетгі (Ұлттык кор 
меи дамудьщ мемлекеттік институтгарын есепке ала отырып).

Өтпелі кезендегі бюджеттен тыс қорлардың жалпы пробле- 
масы төлеушілердің қаржылық жайсыз жағдайынан жобаланған 
көлемдегі олардың қаржысын калыптастырудың қиындықтары: 
олардьщ көбісінің залалдығы, өзара берешектер, төлем кабілет- 
сіздігі болып табылады. Нэтижесінде қордыц бюджетгсрі тен- 
герімсіз болды жэне шұғыл олеуметгік-экономикалык мұқгаж- 
дарды максатты каржыландыру жөніндегі көптеген шаралар 
қамтамасыз етілмеді.

Қазақстанда бюджеттен тыс корлардың жүйесі реформалауға 
жиі ^шырады: біраз уақыт олар өзін өзі биледі, мемлекетпк бюд- 
жетгің қүрамында «Максатты каржыландыру коры» бөлімінде 
бөлек бөліп көрсетілді.

Қазақстанда мемлекеттік бюджеттен тыс корлар 1998 жыл- 
дан бастап мемлекетгщ каржьшык ресурстарын орталыкган- 
дыру саясатын жүргізуге байланысты максатка сэйкес емес деп 
танылды: қорлардьщ каражаттары республикалык бюджетке шо- 
ғырландырылды. Алайда әлемдік практика қоғам тарапынан қа- 
ражаттардың жұмсалуына бакылауды камтамасыз еткснде мем- 
лсксттід каржылык ресурстарын оперативті баскару максатымен 
оларды дербес қалыптастыруды орталықсыздаидырудың жэне 
пайдаланудың тиімділігін растайды. Сондыкган болып жаткан 
әлеуметтік-экономикалык үдерістерге: зейнетакы жүйесін рефор- 
малауға (Мемлекеттік жинақтаушы зсйнетакы қоры, 1998 жыл), 
Индустриялык-инновациялык даму стратегиясын орыішауга (Қа- 
зақстандық инвестициялык кор, ¥лтгық инновацнялык кор, 2003 
жыл), мүнайлық табыстарды кордалау қажстгігінс (Қазакстан 
Реепубликасының ¥лттык коры, 2001 жыл), элеуметтік сактан- 
дыру жүйссін ендіруге (Әлеуметгік сақтаіщырудын мемлекетпк 
қоры, 2005 жыл), шагын бизнесті дамытуға (Шағын кэсіпкерлік- 
ті дамыту қоры, 1997 жыл) байланысты бюджеттен тыс корлар 
кайтадан біртс-бірте калпына ксле бастады.
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16.2. Әлеуметтік арналы м ны ң бюджеттен тыс корлары

Мемлекеттік бюджеттен тыс элеуметтік қорлар сан алуан элеу- 
меттік қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін мақсатгы ақшалай 
қаражаттарды калыптастыруға және пайдалануға арналған. 
Олардьщ қүрамы, бағыттылығы мемлекеттің жүргізіп отырған 
элеуметтік саясатымен, қоғам дамуыньщ бұл кезеңіндегі онын 
максатгарымен, сонымен бірге экономиканың мүмкіндіктерімен 
аныкталады.

Қазақстанда қаржылық катынастарды ұйымдастырудын бүл нысаііын қол- 
данудың тэжірибесі жинақталғаи. 1995-1998 жылдар ішіпде мына әлеуметтік 
бюджеттен тыс корлар жұмыс істеді:

Мемлекетгік жинактаушы зейнетакы коры;
Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік коры;
Міндетті медициналык сақтандыру коры;
Ж^мыспен камтамасыз етуге жэрдемдесу коры;
Олардың жұмыс істеуі «Қазақстан Республикасында зейнетақымеи қамсыз- 

дандыру туралы», «Міндстті элеумсттік сактандыру туралы», «Азаматтарды 
медициналық сактандыру туралы» Қазакстан Республикасы зандарымен рет* 
теліп отырды, оларда міндетті элеуметтік сақтандыру каражаттары жұмыс бе- 
рушілердің сақтық жарналары мен басқа түсімдердіц есебінен калыптасатыны 
белгіленді. Жарналардың молшері «Республикалык бюджет туралы» жыл сай- 
ынғы бекітілген занда белгіленіп, корлар арасында бөлІніп отырды. Бүл норма
лар 1998 жылға дейін түрақты болды және заци тұлғалардын еңбекке акы төлеу 
қорыныц 30%-ын қүрады. Заңи тұлга кщзмаи кәсіпкерлік қызметпен айпалыса- 
тын жеке тұлгалар ай сайын эрбір жүмыскерге келетін бір айлық есептік көрсет- 
кіпггің мөлшерінде толеп отырды.

Жарналарды төлеу бойынша мүгедектердіц, еңбекке кабІлетгілігі шсктелін- 
ген адамдардыц, ардагерлердіц үйымдары үшін, бірқатар ізгіліктік, балалардьтц 
және басқа ұйымдары үшін жеңілдіктср белгіленді.

1998 жылдан бастап зейнетакы реформасын жүргізумен байланысты бұрын- 
ғы Зейнетақы корының — МелілексттІк жинаңтауіиы зейнешсгқы цорыныц кд- 
лыптасу жэне пайдалапу тәртібі өзгерді.

Міидетп зейнетакы жарналары косіпкерлік қызметпен айналысатын заңи 
жэне жеке түлғалардан (жұмыс берушілерден) табысты төлеу көзінен ұсталын- 
ды жэне енімді, жұмыстарды, кызметтсрді өндіруцің шығындарына жаткызыл- 
ды. Жарналардьщ мөлшерлемесі еңбекке акы төлеу қорының 15%-ы мөлшерін- 
де белгіленді.

^ Міндетгі зейнетақы жарналарынан басқа мемлекетгік емес жинакгаушы 
зейнетакы корларыныц сальшшылары бүл қорларға еңбекке акы телеу корьшын 
10/&-Ы молшерінде қосымша зейнетакы жариаларын аударып отырды. Сөйтіп, 
жаңа зейнетақы жүиесінің калыптасу кезеңінде жарналардың жалпы норматив» 
ецбекке ақы толеу корыныц 25%-ын күрады.

Жүмыспеи ңаитуга жэрдемдесу цоры енбекке ак у  т&леу қорыиын 2% мөл- 
шерінде Қазакетан Республикасы азаматтарының жалакы коры жайында шетел- 
дід  қатысуымен және шетелдік заңи окілдікті қоса, жұмыс бсрушілердід міндст-
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ті сактық жарналары есебінен калыптасты. Бірқатар ұйымдар үшін жеңілдіктер 
карастырылды.

Бул корларды калыптастьфуга аударылған каражаттардьщ аударымдарык 
заңи жэне жеке түлғалар, ұйымдар мея мекемелер өпдіріс пен айналыс шыган- 
дарына кіріктірді жэне онімнін, жүмыстардын, кызметгердін озіидік кунына 
жатқызылады.

Әлеуметтік арналымның корларын қалыптастыруга баска коздерден қара- 
жаттар багытгалды.

Міндетгі әлеуметгік сактандыруға толенген жармалар салық заішамасына 
сэйкес жиынтык жыпдық табыстан шегерілетін шыгыстарга жатхызылды, ал 
біоджсттік жэне баска коммерциялык емес ұйымдар ушін оларды устауға жұм- 
салатьш шыгыстардың сметасында карастырылды.

Өлеуметгік корлардың бюджетгерін Ү кімет бекітетін.
Міндетті әлсуметгік сактандыру корларынын уакытша бос каражатгарын 

инвестнцнялау тек мемлекетгік багалы қагаздарға, Ұлгтық банкгіц багалы ка- 
газдарына жоне мемлекеттік банктердін депозитіие жіберілетін.

Мсмлекстгік жинақтаушы зейнетакы коры мыналарды каржыландырды:
1) көрсетілген қорга олардыц пайдасыпа зейнетакы жарналары толенгеи 

зейнеткерлер болгандарга және зейнетақы толемдерін алушыларга берілетін 
мемлекеттік зейпетақыларды;

2) епер зейнетақышн мелшері зацнамамсн бскітіягеи сң томенгі децгсйдсн 
томен болса, косьшша төлемдер түріндегі әлеужлітік жәрдемақшарды.

Халықты жұмыспен камтуға жәрдемдесу қоры жүмыссыздық бойынша 
жордемакыларды, жұмыссыздарды кайта даярлауды және қайта окытуды, мұк* 
таж азаматтарды қолдау үшін қогамдық жүмыстарды үйымдастыруды қаржы- 
ландырды.

Әлеумеггік сактандыру қоры енбекке уакытша жарамсыздык бойынша, 
жүкті болғанда және босангэнда берілетін жордемакыларды телеуді, бала ту- 
ғанда жоне жсрлсугс берілетін біржолгы жэрдшак^іларды, сауыкгыру сипатын* 
дағы қызметтерге ақы толеуді каржыландырды.

Міпдетті медициналык сактандыру корыиың каражаттары есебіиен медн- 
Цішалық ұйымдардың немесе жекеше медициналык практикамен айналысатын 
адамдардың, келісімшарттардың шарттарына сэйкес сактакдырылушыларға 
медицииалық кызметтер корсету жоніндегІ шыгыстар етелініп отырды. Қор 
міндстті медициналык сақтандырудың базалык багдарламасыныц шеңбсрінде 
медициналыкұйымдарда немесе медициналык кызметтер корсету жонінде Кор
мен келісімшарттар жасаспаган, жекеше медициналык пракгикамен айналыса- 
тын адамдарда медициналык кызметтер алган жагдайда сактандырушылардың 
шығыстарын о теп отырды.

1999 жылдан халыкты алеуметтік коргауды каржыландыру мемлекеттік 
бюджет аркылы әлеуметтік салык алуцы жэне бюджетке оны шогырландыру 
ссебінен жүзеге асырылды. Будан баска, мемлекеттік емес зейнетакы жүйссіндс 
каражаттардыц едэуір бөлігі мемлекетпк емес жинакгаушы зейнетакы корлары 
аркылы барлык сактанушылардын (сакгандырушылардыц) міндетгі зейнетакы 
жарналары ессбіпсн шогырландырылып, жүмсалады.

Мемлекетпк жинакгаушы зейнетакы коры -  Казакстаи Рес
публикасы заңнамасы белгі леген тартіппен салымшылардын зей-
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нетақы жарналарын тарту жөніндегі кызметгі жэне алушыларға 
зейнетақы төлемдерін жұзеге асыратын, зейнетақы акгивгерін 
қалыптастыру жөніндегі қызметті жүзсгс асыратын жэне олар
ды мемлекетпк бағалы қағаздарға, банкгердің депозиттеріне, 
халықаралык қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарына инвести- 
циялайтын заңи түлга.

Зейнетақымен камсыздандыру заңнамасына сэйкес зейнета- 
қымен камтамасыз ету Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеггік 
орталықтан, жинақтаушы зейнетақы корларынан жэие сақгық 
үйымдарынаіі жүзеге асырьшады.

Зейнетақы төлеу жөніндегі орталъщ (Орталық) -  мемлекет- 
тік кэсіпорын нысанында күрылған, Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен камсыздандыру туралы задның талаптарындағы 
міндетгерді жүзеге асьгруга Үкімет уэкілдік берген защі түлға 
(уэкілетгі үйым).

Орталықтан зейнетақы төлемдері 1998 жылғы 1 қаңтардағы 
жай-күйі бойынша кемінде алты ай енбек өтілі бар жеке тріға- 
ларға заңда белгіленген тэртіппен еңбек өтіліміне бара-бар түрде 
жүзеге асырылады.

Орталыктан зейнетақы төлемдері емір бойына тағайындалып, 
төленіп отырады.

Орталықтан төленетін зейнетақы төлемдсрін толық көлемінде 
есептеу белгіленетін орташа айлық кірістін 60 пайызы есебінен 
жүргізіледі.

Орталыктан теленетін зейнетақы толемдерінің мөлшерін есеп
теу жүмыста болған үзілістергс қарамастан, қатарынан кез келген 
3 жыл жүмыс үшін орташа айлық табыс негізге алына отырып,
1995 жылғы 1 қаңтардан бастап жүзеге асырылады.

Орталык Зейнетақымен камсыздандыру заңына сэйкес зей- 
нстақымен қамсыздандыруға құқығы бар азаматтарға бюджетпк 
қаражаттар есебінен зейнетақы төлемдерін төлеуді;

азаматгарға әлеуметтік дара сәйкестендіру немірлерін беруді;
Үкімет белгілеген тэртіппен міндетті зейнетақы жарналары 

бойынша салымшылардың деректер базасын жэне міндетгі зей- 
нетақы жарналары есебінен зейнетақымен камсыздандыру тура
лы келісімшарт жасасқан жеке түлғалардың бірыңғай тізімін қа- 
лыптастыруды;

міндетп зейнетақы жарналарын дсрбес түрғыдан есспке апуды;
міндетті зейнетақы жарналарын агенттерден жинақтаушы зей- 

петақы қорларына аударуды;
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міндеггі зейнетакы жарналары есебінен зейнетакымен кам
сыздандыру туралы келісімшарт жасаспаған жэне (немесе) дара 
сэйкестіру нөмірін беру туралы куэлігі жок (немесе) деректеме- 
лерінде кателер жіберілген тұлғалардың міндетті зейнетақы жар
наларын агенттке кайтаруды;

салымшылардың жинактапган зсйнетақы қорланымдарын 
бір жинақтаушы зейнетакы қорынан баскасына аударуды жэне 
Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріне сэйкес баска да 
функцияларды жүзеге асырады.

Орталықтан зейнетакы толемдері айма-ай төленеді 
Қазақстанда жинакгаушы зейнетакы корларынан алушылар- 

ға Мемлекетпк зейнетақы қорланымдарын төлеуді мемлекеттік 
жэне мемлекеттік емес жітақтаушы зейнетақы цорлары жүзе- 
ге асырады.

Жинакгаушы зейнетакы корлары ашык жәнс корпоративтік 
болуы мүмкін.

Аіиьщ жинақтщтіы зейчетаңы корлары алушыныц жұмыс іс- 
тейтін жэне тұратын жеріне карамастан салымшылардан зейне
такы жарналарын кабылдауды жұзеге асырады. Корпоративтік 
эісиіюқтаушы зейнетақы қорлары осы жинакгаушы зейнетакы 
қорының кұрылтайшылары мен акционерлері болып табыла- 
тын бір немесе бірнеше заңи трғалардын алушы-жумысксрлері 
үшін қүрылады.

Жинақтаушы зейнетакы қорларына төленуге тиісті міндетті 
зейнетақы жарналары Қазақстан Республикасы Үкіметі белгі- 
леген тэртіпке сэйкес айкындалатын тәртіппен зейнетақы жар
наларын есептеу үшін қабылданатын, жүмыскерлердін ай сай- 
ынғы табысының (бүл ретте міндетті зейнетакы жарналарын 
есептеу үшін қабылданатын ай сайынгы табыс тиісті каржы 
жылына арналган республикалык бюджет туралы заида белгі- 
ленгсн жалақыныц жетпіс бес еселенген ен төменгі молшері- 
нен аспауы тиіе) адвокаттар, дара нотариустср, сондай-ақ дара 
кәсіпкерлер үшін өз пайдасына толеуге жататын, салык ксзені- 
ніц эрбір айы үшін табыстың 10 пайызы молшсрінде, арнаулы 
салық режімін колданатын шаруа немесе фермер кожалыктары 
үшін шаруа немее фермер кожалығы мүшссініц (катысушысы- 
ның) жэне басшысының пайдасына ай сайынгы табысының 10 
пайызы мелшерінде.бірақ тиісті каржы жылына арналган рсс- 
публикалық бюджет туралы зандмен белгілснген жалакының ең 
төменгі мөлшерінің он пайызынан кем емсс жэне жалақынын
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жетпіс бес еселенген ең төменгі мелшерінің он пайызынан жо
гары емес болып белгіленеді. Бұл ретте міндетті зейнетақы жар- 
наларьш есептеу үшін қабылдаиатын ай сайынғы табыс тиісті 
каржы жылына арналган республикалық бюджет туралы заңда 
беягіленген жалақының жетпіс бес еселенген ең төменгі мөл- 
шерден аспауга тиіс.

Салымшы-жеке түлгалар жинактаушы зейнетакы корлары- 
на ерікті зейнеіпақы жарналарын олармеи ерікті зеннетақы 
жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы кс- 
лісімшарт жасасқан жагдайда өз пайдасына оз табысы есебінея 
төленеді. Алушының пайдасына ерікті зейнетакы жарналары- 
ның салымшылары жеке жэне заңи тұлгалар болуы мүмкін. 
Ерікті зейнетакы жарналарының молшерлемесі, оларды төлеу 
тэртібі, сондай-ақ зейнетакы талемдерін төлеу тэртібі ерікті 
зейнетакы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы келісімшарт тараптарыньщ келісімі бойынша белгіле- 
неді.

Ерікті кәсіптік зейнетақы жарналарын төлеуді кэсіптерінің 
тізбесін Үкімет белгілейтін жұмыскердіц пайдасына салымшы- 
лар оз қаражаты есебінен жузеге асырады.

Ерікті кэсіптік зейнетакы жарналарының мөлшсрлемесі ерікті 
кәсіптік жарналары есебінен зсйнетакымсн камсыздандыру ту
ралы келісімшарт тараптарыньщ келісімі бойынша белгіленеді, 
бірақ ол жұмыскердіц ай сайынгы табысының 10 пайызынан жо
гары болмауга тиіс. Бул ретте ерікгі кэсіптік зейнетакы жарнала- 
рын есептеу ұшін алынатын ай сайынгы табыс Үкімет белгілеген 
тэртіппен аныкталады.

Жинақтаушы зейнетакы қорларьшан зейнетақы төлевдері 
дара зейнетакы шоттарында жинақталган зейнетақы қорланым- 
дары бар алушыларга оның жеке басын куэландыратын куэлігі 
болган жағдайда толенеді.

Міндетті зейнетақы жарналары, жинактаушы зейнаткы қорла- 
рынан ерікті кзсіптік зейнетакы жарналары есебінен калыптас- 
кан жинакталган зейнетакы корланымдарынан зейнетакы төяем- 
дерінтөлеуді жузеге асыру ережесін Үкімет белгілейді.

Ерікті зейнетакы жарналары ессбінен қалыптаскан корланым- 
дардан зейнетакы толемдерін толеуді жүзеге асырудың тәртібі 
мсн алушы табыс стетін қүжаттардың тізбесі ерікті зейнетакы 
жарналары ссебінен зейнетакымен камсыздандыру туралы келі- 
сімшарттың талапгарьшен аныкгалады.
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Жинакгаушы зейнетақы қоры мен салымшылардың арасында 
зейнетакымен камсыздандыру туралы келісімшарт жасасылады.

Мемлекетпк жинактаушы зейнетакы коры жинақтаушы зсй- 
петацы ңорларыиың меншікті капиталын калылтастырады, бцл 
капитал оньщ міндетгемелерінің сомасы шегерілгеннен кейінгі 
жішаңтаушы зейпетацы қоры активтерішң куны болып табы
лады. .

Жинақтаушы зейнетакы қорының меншікті капиталы мына- 
лардың есебінен қалылтасады:

1) жарғылық капиталға салынған қүрылтайшылар мен ак- 
ционерлердің салымдары;

2) комиссиялык сыйақылар;
3) Қазақстан Республикасы заннамасымен карастырылган бас

ка көздер;
Зейпетсщы активтері -  зейнетакы толемдері мен аударымда- 

рын, сопдай-ақ жинакгаушы зейнетакы қорларынан аударымдар- 
ды камтамасыз етуге жэне жүзеге асыруға арналған ақша, бағалы 
кағаздар, өзге қаржылық кұралдар.

Жинақтаушы зейнетакы корларының зейнетакы активтері кас- 
тодиандық келісімшартқа сэйкес банк-кастодиандарда шотта сак- 
талынып, есептеледі. Кастодиандық келісімшарт банк-кастодиан, 
жинақтаушы зейнетакы коры жэне зейнетакы активтерін ннвес- 
тициялық баскаруды жүзсге асыратын ұііі.ім арасында жасасы
лады. Егер зейнетакы активтерін инвестициялык баскаруды жи- 
нақтаушы зейнетакы қоры өздігінше жүзеге асыратын жағдайда 
кастодиандық келісімшарг банк-кастодиан мен жинактаушы зей
нетакы корының арасында жасасылады.

Жинақтаушы зейнетакы қорыньщ зейнетакы активтерін инвес
тициялык баскаруды зейнетакы акгивтерін инвестициялык бас- 
кдруды жұзеге асыратын үйы м немесе жинакгаушы кор жузеге 
асырады. Шетелдің катыеуымен зейнетакы акгивтерін ннвести- 
диялык баскаруды жүзеге асыратын ұйымнык жиынтық жарғылык 
капиталы Қазақстан Республикасы зейнетакы активтеріи шшести- 
циялык баскаруды жүзеге асыратын барлык үйымдардыц жнын- 
тық жарияланған жарғьшык капиталыныц 50%-нан аспайды.

Жинактаушы зейнетакы корларыныц зейнетакы активтерін 
инвестициялык баскаруды жүзеге асыратын үйғ.ім заци түлга, ба- 
галы кагаздар рыногыныц кэсіби катысушысы болып табылады 
жэне Қазакстан Рсспубликасынын заннамасымен белгіленген 
тэртіппен акционерлік когам нысанында кұрылады.
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Жинақгаушы зейнетақы қорының зейнетакы активтері тек м,ина 
мақсатгарға ғана жүмсалуы мүмкін: тізбесін уэкілетгі органдар бел- 
гілейтін қаржы кұралцарына орналастыруга; зейнетакы төлемдерін 
Қазақстан Республикасы заңнамасына сэйкес жузеге асыруға; зейне
такы қорланымдарын баска жинакгаушы зейнетакы корына не зей
нетакы аннуитеті бойынша Қазақстан Республикасы заднамасында 
кезделген тэртіппен сактык ұііымына аударуға; қате есептелген зей
нетакы жарналарын жэнс өзге де кате есептелген акшаны кайтаруға; 
Қазақстан Республикасы заңнамасына сэйкес зейнтеакы төлемдерін 
төлеуді жэне жинақгалған зейнетакы корланымдарын ауцаруды жу
зеге асыруға байланысты шығыстарды өтеуге.

2009 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша Қазақстанда 
14 жинақтаушы зейнетақы қорлары ж.ұмыс істеді, олардың рес
публика өңірлерінде филиалдары мен өкілдіктері бар. Жинактау- 
шы зейнетақы корларының зейнетақы активтерін инвестициялык 
баскаруды 12 үйым, соның ішінде зейнетакы активтерін дербес 
басқаруға лицензиясы бар 5 жинактаушы зейнеақы қорлары: 
«МЖЗҚ» «Жинақтаушы зейнетакы қоры» АҚ, «Казақстаннын ха- 
лық банкінің жинакгаушы зейнетакы коры» АҚ, «ҚазақстанныН 
БТА жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ, «Капитал» жинактаушы 
зейнетакы коры АҚ жене «Қазақмыс» жинакгаушы зейнеакы ко
ры АҚ жузеге асырады. г

Зейнетақымен қамсыздандыру заңына сэйкес азаматтар сак- 
тык уйымымен міндетгі зейнетакы жарналары есебінен қа- 
лыптасқан жинақталған зейнетакы қорланымдарын пайдаланз 
отырып сакгык төлемдерін өмір бойы 'жузеге асыру туралы зей
нетакы аннуитеті келісімшартын жасасуға қүкылы. Бул ретге 
сақтық уйымынан төленетін ай сайынғы сақтық төлемдсрі зей
нетакы аннуитеті келісімшарты жасасылған күнге тиісті каржьі 
жылына арналған республикалык бюджет туралы занда белгі- 
ленген ең теменгі зейнетақы молшерінен кем болмауы керек. 
Азаматтардың сақгық үйымымен зейнетақы аннуитеті келісім- 
шартын жасаскан жағдайда жинақталған зейнетакы корланым
дарын алуға кұкы бар.

Әлеуметтік аударымдар алымын жинауды жэне міндетгі элеу- 
меттік сақтандыру жүйесіне катыеушы болган асыраушысынан 
айырылған жағдайда, оның асырауындағы отбасы мүшелерін 
қоса алғанда, оған қатысты элеуметтік катер жағдайы басталған 
міндетгі әлеуметгік сақтандыру жүйесіне қатысушыларға төле- 
мақылар төлсуді жүргізуді заңи тулга ретіндегі Ә леум ет т ік  сақ-
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тандырудың мемлекеттік қоры (Қор) жүзсгс асырады. Қор -  ак- 
ционерлік коғам нысанындағы коммерциялык емес үйым, оның 
бірден-бір қүрылташнысы мен катысушысы мемлекет болып 
табылады. Ол азаматтардын еңбек ету кабілетінен, жүмысынан 
немесе асыраушыеынан айырылуына, сонымен бірге жүкгілігіне 
жэне босануына, жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуына 
бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты табы- 
сынан айырылуына әкеліп соқтыратын жагдайлар туындағанда, 
оларды элеуметгік қорғау максатында күрылган. Бұл ретте қор- 
дан төленетін элеуметтік төлем акылар Кордан төленетін элеу- 
меттік твлем ақыларга күкық туындаган күннен бастап тагайын- 
далады.

Қор өз қызметін Қордың акгивтерінен алатын комисснялық 
сыйакы есебінен жүзеге асырады.

Комиссиялық сыйакының пайыздык мвлшсрлемесінің шекті 
шамасы мен оны пайдалану механизмін жыл сайын Үкімет бел- 
гілейді.

Қордың метиікті царажаттары онын жаргылық капиталы- 
нан жэне комиссиялык сыйақыдан күралады жэне солардан тұ- 
рады.

Қордың:
1) міндетгі элеумеггік аздарымдарды шоғырлакдмруды жузеге ашруга;
2) Казахстан Реслубликасыныи Үкіметі алыктайтан тзртіппен багалы ка- 

ғаздарга жэне баска каржылык кураадарға байланысты қызметпен айналысуга;
3) Қор қызмегін жүзеге асыруға комнссиялык сыіһқи алуга;
4) каражаггардын козгапысы туралы Ортапыкган ақпараг алуга;
5) Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінде карастырылған жаг- 

дайларды коспағанда, мшдстгі эпсуметтік саиандыру жүйесініц катысушыла- 
рынан Қор кызметін камтамасыз сгуіе қажетті акяаратты сұратуға жәнс алуға 
кұқыгы бар.

Кор мыиаларды:
1) Орталыктың алеуметтік төлемдерді жүзеге асыру үшін каражатгардың 

уактыліл аударылуын камтамасыз етуге;
2) Үлтшк банк аркшы каржылык куралдарга Қордын уацытша бос кара- 

жаггарьш орналастыруса;
3) жыл сайын аудит өткізуді камтамасыз етуге;
4) Казақстан Республикасы заннамалық акгілеріне сэйкес озге мііщсттеме- 

лерді атқаруга міндетгі.
Кярдыц актішгсрііі кепілге беругс жэне зацмен карастырыямагаи кәсіпкер- 

лік жане озге кызметпен айналысуга Қор кұкилы смсс.

Қордың активтерін Кор мен Үлттық баик арасында жасала- 
тын келісімшарт негіздемесінде Үлттық банк аркылы қаржылық
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К¥ралдарға орналастыру жолымеи Қор инвестициялық қызметгі 
жүзеге асырады. ¥лттық банк Кордың акгивтерін шоғырландыру 
жэне орналастыру жөніндсгі, инвестшиялык табыс алу жөнін- 
дсгі барлық опсрациялардың есебін жұргізеді жэне жасалынған 
келісімшартқа сэйкес Қор шоттарының жэнс оның активтерімен 
жасалатын инвестициялык қызмепің жай-күйі туралы Қорға ток- 
сан сайын есеп беруді табыс етіп отырады.

Қордың активтері элемстгік аударымдар, әлеуметгік аударым- 
дарды төлеу мерзімін өткізіп алғаны үшін алынған өсімпүл, Қор 
қызметін қамтамасыз етуге арналған комиссиялық сыйакылар 
шегерілген инвестициялык табыс, Қазакстан Республикасы заң- 
намасымен карастырылған баска кездер есебінен калыптасады.

2005-2007 жылдар міндепі әлеуметтік сақтандыру жүйесін 
кезец-кезеңмен енгізу жылдары болды.

Міндетті әлеуметтік сактандыру жүйесіне катысушылар үшін 
Мемлекеттік элеуметтік сактандыру қорына толенуге тиісті элеу- 
меттік аударымдар оларды есептеу объектісінсн 2005 жылдын 
1 қактарынан бастап 1,5%, 2006 ж -  2%, 2007 ж. -  3%, 2009 ж.
-  4%, 2010 ж .- 5% мвлшерінде белгілеңді. Салык заңнамасына 
сэйкес арнаулы салық режімі колданылатын ездерін жұмыспсн 
қамтыған адамдар* үшін олардың оз пайдасына төлейтін элеу- 
метпк аударымдарда осы мөлшерде белгіленген, бірақ тиісті 
каржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заида 
белгіленетін ең томенгі жалақының тиісінше 4 жэне 5 пайызынан 
кем емес болады.

Қордың активтері тек мына мақсаттар ушін пайдаланылуы 
мүмкін:

1) элеуметтік толемдерді жүзеге асыруға;
2) тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі анықгайтын 

каржылық кұралдарға орналастыруга;
3) әлеуметпк аударымдардьщ артык төленген сомалары мен 

озге қате есептелген қаражатгарды қайтаруға.
Қор бухгалтерлік ессп жүргізеді жэне Қазақстан Республика

сы зацнамасымен белгіленген тәртіппен Қордың меншікті кара- 
жаттары мен активтері бойынша болек қаржылық есептеме тап- 
сырады. Қор бухгаптерлік ссепте жэне есептеме жасау ксзінде 
пайдаланылатын кұжаттардың есебі меи сакталуын камтамасыз 
етуге міндетп. Сақталуға жататын негізгі кұжаттардыц тізбесі

* Өзіи - өзі жұмыспеи қамтыган адамдар өздеріне табыс экслетін жумыспен оздерін 
Камтамасыз етстін дара кәсіпкер, жекеше нотариус, адвокат.
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мен олардың сақталу мерзімі Қазақстан Республикасы заңнама- 
сымен белгіленеді.

Мемлекет Қордағы әлеуметтік аударымдарды11 сакталуына 
жэне нысаналы пайдаланылуына кспілдік береді.

Әлеуметгік аударымдардың сақталуы мыналар аркылы камтамасыз етіледі.
1) Қордын кызметін, онын каржылык тұрақтылыгын камтамасыз ететін, Қа- 

зақстан Республнкасының Үкіметі айкындайтын тиістІ нормалар мен лимиттер- 
ді белгілеу аркылы реттеу;

2) Қазақстан Республикасының Ұлттык банкІ аркылы инвестициялык кыз
метп жүзеге асыру;

3) Қор активтерін инвестициялык басқару жөніндегі барлык операцияларды 
Үлттық банкті есепке алу; .

4) Қордың меншікті каражаттары меп активтсрінің болек есебж жүрпзу,
5) Қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған шыгыстарга шектеулер ен 

гізу;
6) жыл сайын аудит жүргізудің міндеттілігі; „  _
7) Қазакстан Республикасыныц заңнамасында белгіленген тәртіппен к,°Р 

дьің ұдайы каржылық жэне статистнкалық ессптемссі; ,
8) Қор активтсрін инвестициялау үшін қаржылық куралдардың тіз есін 

метгің айқындауы.

16.3. Экономикалык арналымның бюджеттен тыс қорлары

Дамудың мемлекетік ннституттары ретінде бюджеттен ты с 
әкономикалық қорларды -  Инвестициялык, Инновациялык, ¥лт- 
тық қорларды К¥РУ 2003-2015 жылдарға арналган Қазақстан 
Республикасыныц Индустриялық-инновациялыц даму страте 
гиясы ны ц  мақсатгары мен міндеттеріне жетуге бағытталған.

Стратегияньщ мақсаты -  шикізаттық багыттылыктан шы* ^  
жэрдемдесетін салалык экономиканы эртараптандыру арқ 
елдің тұрақты дамуына жету ұзақ мерзімді жоспарда сервиеті 
технологиялық экономикаға өту үшін жагдайлар даиындау. 
деуші енеркэсіп пен қызметгер сферасында бэсекеге ка 
және экспорттык-бағытгалынған тауарларды, жүмыстард_ 
кызметтерді өндіру мемлекетпк индустриялык-иннов 
саясатгың басты предметі болып табылады.

Стратегия елде ғылым мен инновациялык кызм яннпва. 
дьіруға бағытталган белсенді мемлекеттік ғылыми жэ!
Циялық саясатты жүргізуді болжайды. Қойылған мақс® •
ту үшін қаржы рыногын одан ары дамыту жзне Фи™ жетілдіру 
беру, монополияга қарсы, инфракұрылымдык саяс 
болжанады. Стандарттау саясаты шеңбершде эконо
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қаруцың барлық салаларында элемдік стандарттарға көшу карас- 
тырылған.

Стратегия іске асыру экономика құрылымында сапалы әзге- 
рістер жүргізуге жәрдемдесуі тиіс. Бұл өзгерістер адами, өнді- 
рілген жэне табиғи капиталды тиімді пайдалануға негізделген 
экономиканыц тұракты өсуіие, Қазақстанды әлеуметгік дамудық 
жэне қоғам құрылысының жаңа децгейіне шығаруға жеткізеді.

Проблемаларды шешу жэне қойылған максаттар мен мііі- 
деттсрге жету ұшін Стратегия шеңберінде даму институттары 
ісүрылған. Кдзақстанның даму банкісін жандандыруды, дамудың 
арнаулы институттарының -  «Қазақстан инвестициялық коры» 
акционерлік қоғамының, «¥лттық инновациялык қор» акционер- 
лік коғамының, «Экспортгык кредиттерді сақтандыру жөнінде- 
гі корпорациясы» акционерлік қоғамының жүмыс істеуі болжа- 
нады. Бұл институітар жаңа өндірістерді жасауға жэне жоғары 
қосымша к¥ны бар жумыс істеп түргандарын дамытуға инвес
тициялык саясатгы жэнс перспективалы салаларды кешснді тал- 
дау, олардыц негүрлым маңызды элементгерін анықгау негізінде 
ғылыми жэне шлыми-техникалық зергтеулср мен зерттемелерді 
колдауды жүргізеді.

Экономикалык арналымньщ бюджеттен тыс қорлары коғам- 
дық даму кезеңінің максаттары мен міндетгері негізге алына оты
рып кұрылып отырды. Бүрын жүмыс істеген қорлар практикасы 
мүны растайды: мысалы, эр түрлі уақытта И нвест ицияпы ц цор, 
Экономиканы турақтандыру қоры, Экономиканы жаңгырту цо
ры, Кэсіпкерлікті қолдау жзне бәсекені дамыту қоры, Жол қоры 
Ж-Ү-Мыс істеді.Экономикалык корлар каражаттарды дамудьщ не
месе шешуші салалардыц негізгі багыттарын, сондай-ақ даму
дьщ салааралық бағдарламаларын қаржыпандыруға шогырлан- 
дыру үшін қүрьшады. Бұл ретте бүкіл экономиканын баланысты, 
үйлесімді дамуын камтамасыз ету міндеті қойылады.

Мәселен,^ Инвестициялық қордың каражатгары негізгі капи: 
талдың вдайы толықтырылуының қол жеткен ауқымын қолдау, 
әлеуметпк сфераны одан ары дамыту үшін пайдаланылды. Кур- 
дел! қаржы жүмсалымын каржыландыру өнеркәсіп кәсіпорын- 
дарын рентабелді өнім шағаруға каііга бейіндеу үшін, оларды 
кайта кұру (жаңгыріу) үшін мүмкіндікгер жасауға Үкімет бскіт- 
кен жоспарлар мен лимиттер бойынша жүргізілді. Акционерлік 
қоғам нысанындағы коммерциялык ұйым болып табылатын, Қа- 
зақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша кү-рылпін,
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жалғыз құрылтайшысы үлттық баскарушы компания болған Ин
вестициялык корға 2003-2015 жылдарға арналғаи

Қазақстан Республнкасының индустриялык-инновациялық 
даму стратегиясын іскс асыруда мацызды орын берілді. Қазақ- 
станның инвестициялык қоры үдггык даму институты болып 
ссептелді.

Қор қызметінің мақсаты перспективалық ұйымдардың жоба- 
ларына инвестицияларды жузеге асыру жэне тарту аркылы, эко- 
номиканыц шикізаттық емес секторындағы жекешс сектордың 
бастамаларын қаржылық колдау аркьшы Қазакстанның индуст- 
риялық-инновациялык саясатын іске асыруга жэрдемдесу болып 
табылды.

Қор акцияларды және ұйымдардың жаргылық капиталына ка
тысу үлестерін сатудан апынғак капиталды кейін қайта инвести- 
циялай отырып, ұйымдардьщ жарғылык капиталдарына, басқа 
ұйымдарға инвестициялауды жұзеге асырды.

Қордың уакытша бос ақшалары Қор мағлұмдамасымен анык- 
талатын шектерде жэне тәртіппен ішкі жэне сырткы рыноктар- 
да мемлекеттік жэне мемлекеггік емес багалы қагаздарды коса, 
өтімді активтерге орналастырылды.

Инвестициялык кор қызмегі келешекте «Самрұк-Қазыиа әл- 
аукат үлттық қоры туралы» закныц кабылдануымен жэне «Ак- 
ционерлік коғамдар туралы» заңға сэйкес жалпы кү.киктық epic 
шеңберінде жұзеге асырылатын болады.

Экономиканы жаңгырту коры опім (жумыс, кызметтер) күны- 
ның 5% мөлшеріндегі міндетгі аударымдар есебінен қалыптасты, 
бүл аударымдар өндіріс шығындарына (залалды кэсіпорыпдарды 
шығарып тастағанда) кіріктірілді.

Кэсіпксрлікті қолдау жэне бэсекені дамыту коры рыноктық 
катынастарды дамыту жэне баламалы экономикалык курылым- 
дарды қалыптастыру, меншіктін эр түрлі нысандарынын кэсіпо- 
рындары мен үйымдарына қолдау керсету, кәсіпкерлікгі, бэсексні 
дамыту жэііе монополиялық қызмстгі шектеу бойынша шаралар- 
ды крсдитгеудің прогрессивті нысандарымен бюджеттік каржы- 
ландыруды тиімді үйлестіру максаттарында үйымдастырылған 
болатын.

Жол қоры жалпы арналымдаш автомобиль жолдарын салу- 
мен, жаңғыртумен жэне ұсьшумен байланысты акшалай кара- 
жаттарды шоғырландырды, яғни каржы жүйесіндс айрыкшалык- 
ты шаруашылык кызметпен байланысты акшалай қаражаттарды
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шоғырландыруцы, яғни қызметпен байланысты тар маманданды- 
рылған буын болып табылды.

Қазақстан Республикасында ұлттық экономиканьщ бэсске- 
ге кабілетгілігі мен орныктылығын қамтамасыз сту жөніндегі 
іс-шараларды аткару үшін 2008 жылы «Самрұқ- Қазына ұлттық 
эл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы кұрылды, оның жалғыз кұ- 
рылтайшысы жэне акционері Қазақстан Республикасының Үкі- 
меті болып табылады.

«Самрұқ» мемлекетгік активтерді басқару жөніндегі Қазак- 
стандық холдинг және «Қазына» орныкты даму қоры акционерлік 
қоғамдары «Самрұқ- Қазына» үлттық эл-ауқат қоры» акционер- 
лік коғамына қосылу жолымен кайта ұйымдастырылды.

«Самрұқ- Қазына» ұлттық эл-ауқат қоры» акционерлік қоға- 
мы ұлтгық экономиканың бэсекеге қабілеттілігі мен орныкты- 
лығын арттыру жэне элемдік рыноктардағы өзгерістердіц елде- 
гі экономикалык өсуге мүмкін жағымсыз әсерінің факторларын 
төмендету үшін қүрылган ұлттык басқарушы компания болып 
табылады.

Қордың тобына тікелей Қор, дауыс беретін акциялардың (ка- 
тысу үлестсрінің) 50%-дан астамы компанияларға тиесілі олар- 
дың еншілес үйымдары, сондай-ақ дауыс беретін акциялардын 
(қатысу үлестерінің) 50%-дің астамы компаниялардьщ көрсетіл- 
ген еншілес ұйымдарына тиесілі, заңмен өздеріне қатысты ар
наулы құкықтык қағида белгіленетін заци тұлғалар кіреді.

Қор меншік күкығында олардьщ үзак мерзімді кұндылыгын 
барынша кобейту жэне әлемдік рынокгарда бэсекеге кабілетгі- 
лікті артгыру үшін дамудың ұлтгық институгтарыньщ, үлтгык 
компаниялардың жэне басқа заңи тұлгалардың оган қарасты ак
циялар пакеттерін (қатысу үлестерін) басқарады.

Қор кызметінің негізгі мақсатгарьг.
1) ел экономикасының орнықгы дамуын камтамасыз етуге 

жардемдесу;
2) экономиканы жаңғырту мен вртараптандыруға жэрдемдесу;
3) компаниялар қызмстінің тиімділігін арттыру болып табы- 

лады.
Қ°Р жэне компаниялар қызметініц негізгі багыттары Казак- 

стан Республикасы Президентінің Жолдауларын, 2 0 0 3 -2 0 1 5  жыл- 
дарға арналған Қазакстан Республикасының индустриялык-ин- 
новациялық даму стратегиясын, «Қазақстаннын 30 корпоративтік 
көшбасшылары» бағдарламасын, компаниялар алдына қойьшган
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максаттар мен міндеттерді іске асыру шеңберінде улггық эконо- 
миканы жацғырту және эртараптандыру болып табылады.

Осы бағыт шенберінде Қазақстан экономикасында жуйелі 
сипаггағы проблемалык мэсслелер шешілетін болады, олардын 
Катарына мыналарды жатқызуға болады: экономиканың шикізат- 
тық бағытгылығы; өвдеу өнеркэсібініц төмен өнімділігі; өнді- 
рістік инфрақұрылым (темір жол инфракурылымы, электр энер- 
гстикасы және элекгр берісінің желілері, телекоммуникациялар 
қызметтері жэне озге инфрақұрылым) дамуының элсіз деңгейі; 
отандық өнімнің бэсекеге нашар кабілеттілігі, өндірістік компа- 
ниялардың негізгі капиталдарының жогары тозуы; сл ішіндегі 
болмашы экономикалык интеграция, ягни Қазақстан экономика- 
сындағы салааралық жэне өңіраралық байланыстардың жеткілік- 
сіз дамуы; отандық кэсіпорындардың меншікті ақшалай каражат- 
тарының жетімсіздігі, соньщ ішінде инвестициялык жобаларды 
жузеге асыру үшін жэне т.б.

Қордың міндетгері:
1) қазақстандык экономиканы эртараптандыру бағдарламала- 

рын әзірлеуге жэне іске асыруға катысу;
2) ұлттык, салааралык жэне еңірлік ауқымдагы инвести

циялык стратегиялык жобаларды эзірлеу жэне іске асыру;
3) Қазақстан Республикасынын экономикасына инвести- 

цияларды тартуға жэрдемдесу;
4) кәсіпкерлік қызметті дамытуға қолайлы жағдайларды мем- 

лекстгік жэне жекешс мүдделерді шоғырландыру аркьшы кам
тамасыз етуге катысу, сондай-ак тиісті өңірдің әлеуметтік жоба- 
ларын іске асыру есебінен халыктың омір сүру деңгейін осіруге 
жэрдемдесу жэне енірлердегі іскерлік жэне инвестициялык бсл- 
сенділікті осіруге жэрдемдесу;

5) бәсекелестікке кабілетгі қазақстандык тауар ендірушілерді 
құруға жэне дамытуға жэрдемдесу;

6) тауарларды, жұмыстарды жэне керсетілетін кызметгерді 
отандық өндірушілермен озара іс-қимыл жасау аркылы қазақ- 
стандық улесгі камтамасыз етуге жэрдемдесу;

7) компаниялардың бэсекелестікке қабілеттілігін оларды кор- 
поратнвтік баскаруды жетілдіру аркылы арттыру болып табыла
ды.

Қордын кызметі мынадай кагидаттарга:
1) Қордың жалғыз акционері ретіндегі мемлскеттіц мүддсле- 

рін сактауға;
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2) Қор мен компаниялар қызметінің ашықгығына, тиімділігше 
жэне икемділігіне;

3) шешімдерді қабылдау мен оларды іске асырудағы жұйелілік 
пен жеделдікке;

4) жауапкершілік пен есеп бсрушіліккс;
5) зандылыкка негізделеді;
Белгіленген мақсаттар мсн міндеттерді іске асыру үшін қор- 

дың мынадай ерекше өкілеттіктері бар:
1) меншік иелері иеліктен шығаратын стратегиялык объекті- 

лерді Қазақстан Республикасы Үкіметінін шешімі бойынша са- 
тып алудың басым құқығы;

2) акциялардың пакстгері (катысу үлестері) Қазақстан Рсспуб- 
ликасының заннамасына сэйкес стратегиялык обьекгілерге жат- 
кызылған үйымдардың немесе республика экономикасы үшін ма- 
кызды стратегиялық мэні бар үйымдардыц банкроттығы кезінде 
конкурстық массаны Қазақстан Республикасы Үкіметшіңшешімі 
бойынша сатып алудың басым құқыгы;

3) Қазакстан Республикасы заңнамаеында көзделген тәртіппен 
банктердің акцімларын сатып алу кұқшы.

Қорды баскаруды Қазақстан Республикасынын Үкіметі ар
кылы Қордың жалғыз акционері болып т а б ы л а т ы н  мемлекет 
жүзеге асырады. Үкімет Қазақстан Республикасы заңнамасы- 
мен белгіленген тэртіппен Қордың Директорлар ксңесінің к¥~ 
рамын айқындайды. Қордың Директорлар кеңесінің Торағасы 
Қазақстан Республикасынын Премьер-Министрі болып табы
лады. Қордың Директорлар кеңесінің күрамына Экономика 
жэне бюджеттік жоспарлау, Қаржы, Энергетика жэне минерал- 
дық ресурстар, Индустрия жэне сауда министрліктерінін бі- 
рінші басшылары, тэуелсіз директорлар, Қор басқармасынын 
Төрағасы жэне өзге түліалар кіреді. Атқарушы орган — Қор 
басқармасы.

Қордың даму стратегиясы елдің элеуметгік-экономикалык 
даму мақсаттары мен үзақ мерзімді басымдықтарына сэйкес он 
жылга эзірленеді.

Даму стратегиясы Қордың кызметі бағаланатын негізгі көр- 
сеткіштерді, сондай-ақ олар бойынша мақсатгы мәндерді камти- 
ды.

Қордың даму стратегиясының негізгі көрсеткіштерінің орын- 
далуын бағалау Қордың директорлар кеңесі айкындайтын тэртіп- 
пен жүзеге асырылады.
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Қор барлык, дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) Қорга 
тиесілі зани тұлғалардың акшасын баскару бойынша Қордың ди- 
ректорлар кецесі бекітетін бірьщғай саясатты іске асырады.

Қордың тобына кіретін ұйымдар өзге ұйымдарға, онын ішінде 
Қордыц тобына кіретін ұйымдарга ақылылық, мерзімділік жоне 
кайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысанда кредиттер (ка
рыздар) беруге қү-қилы. Мұнда көрсстілген крсдиггерді (қарыз- 
дарды) бсру тэртібі мен шарттары Қордыц дирскторлар кеңсеі 
бекіткен ішкі кредиттік саясат туралы кағидаларда айкындалады.

Үкіметгің ¥лтгық банктегі шотында шогырландырылашн, 
каржылык активтер түріндегі, сондай-ак материалдык емес ак- 
тивтерді қоспағанда, өзге мүлік түріндегі мемлекет активгері Қа- 
зақстан Республикасының Үлттың қорьі болып табылады. ¥лт- 
тық қор мемлекеттің қорланымдарьш калыптастыру, сонымен 
бірге элемдік бағалардын жағдаятына республикалык жэне жер- 
гілікті бюджетгердін тэуелділігін төмендету максатында жэсалы- 
нады. Ол мемлексггіц тұрақты элеуметтік-экономикалық дамуын 
Камтамасыз етуге, каржылык активтерді жәнс материалдык емес 
активтерді қоспағанда, езге мүлікгерді жинакгауга, экономика- 
ның мүнай секторына тәуелділігін және қолайсыз сыртқы фак- 
торлардың ықпалын төмендстуге арналған. ¥лтгык кор жинактау 
жәнс тұрактапдыру функцняларын жүзеге асырады.

Жииақпгау функциясы материалдык емес акгивтерді қоспаганда, 
каржылық активтер мен өзге мүлікгің жинакгалуын жэне тэусксл- 
дің калыпты деңгейінде ұзақ мерзімді перспекгавада ¥лггык кор ак- 
тивтерінің кірістілігін камтамасыз етеді. Тұрақтандыру функциясы 
¥лттық қордьщ акгивтері отімділігінің жеткілікгі дснгейін үстал 
тұруға арналган. Қордын түрақгандыру функциясын жүзеге асыру 
үшін пайдапанылатьш бір болігі кепілденілген трансферт қамтама- 
сыз етуге кажетгі мөлшерде айкындалады.

Үлттық қорды каяьштастыру жэне пайдалану әлемдік, ішкі 
тарау жэне қаржы рынокгарынын конъкжкгурасы, мемлекеттегі 
жэне шст елдердегі экономикалык жағдай, бүл ретте макроэко- 
номикалық жэне фискалдык түрактылык сақатала отырып жоне 
Үлттық кордың негізгі максатгары мен міндсттері сакталынып, 
Қазақстаннныц әлсуметтік-экономикалык даму басымдықтары 
ескеріле отырып айқындалады.

Үлтгық корды қалыптастыру жзис пайдалану тиімділігіц арт- 
тыру жөніндсгі, сондай-ақ оны лайдаланудьщ колемдсрі мен ба- 
гыггары бойынша шсшімдерді Президент кабылдайды.
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¥лттық қордың түсімі мен жұмсалуы ұлттық жэне шетелдік 
валюталармен жүргізіледі, ал оның операциялары бойынша 
есепке алу мен есептеме улттык валютамен жүзеге асырыла
ды.

Кдзақстан Республикасының ¥лттық корын сенімгерлік бас- 
каруды ¥лтгык банк пен Үкімет арасында жасалатын сенімгер- 
лік баскару туралы келісімшарттың негізінде ¥лттык банк жузеге 
асырады.

Үлттық корға жіберілетін бюджетгік түсімдер ¥лттық қорды 
қалыптастыру көздері болып табылады. Бул түсімдер:

1) мунай секторы үйымдарынын* тура салықтарынан (жергі- 
лікті бюджеттерге ееептелетін салықтарды қоспағанда) тұрады, 
оларға: корпоративтік табыс салығы, үстеме пайда салығы; бо- 
нустар, пайдалы казындыларды ендеру салығы; енімді бөлу бой
ынша үлестер; экспортқа рента салыгы және өнімді белу туралы 
келісімшарт бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын 
пайдаланушының қосымша төлемі жатады;

2) мунай секторы уйымдары жүзеге асыратын операциялардан 
түсетіи басқа түсімдерден (жергілікті бюджетгсрге есептелетін 
түсімдерді қоспағанда), соның ішінде мүпай келісімшарггары 
талаптарыньщ бузылғаны үшін түсетін түсімдерден (жергілікгі 
бюджеттерге есептелегін түсімдерді қоспағанда);

3) республикалық меншікгегі жане тау-кен өндіру мен өвдеу 
салаларына жататын мемлекетгік мүлікті жекешелендіруден тү- 
сетін түсімдерден;

4) ауыл шаруашылыгы арналымындагы жер учаскелерін сагу- 
дан түсетін түсімдерден түрады

¥лттық қордың қаражаттары:
1) ¥лтгық қордан түсетін республикалык бюджетке кепіл- 

денілген трансферт түрінде;
2) Қазакстан Республикасыныц Президенті айкындайтын мак- 

саттарға Үлттык қордан республикалык бюджетке берілетін ны- 
саналы трансферттер түрінде;

3) ¥лттык корды баскаруга жэне жыл сайын аудит өткізуге 
байланысты шыгыстарды жабуга жумсалады.

* Нсгізгі қызметі табигат ресурстарын ондіру мен оңдеу болып табылатын занн тұл* 
ғалар ыұнан сскторының уйымдары болып табылады. Мұыай секторы ұнымдарына ши* 
кі мұнаиды, газ конденсатьш өндірумен жэнс (немесе) өткізумен айналысатын, солымен 
бірге шикі мұнан мен газ конденсаты» барлауга кслісімшарттар жасасқан зани т^лгалар 
жатады. Мұнай секторы үйымдарыньш тізбссш Казахстан Республикасыныц Үкіметі 6sj1- 
гілсйді.
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Қазақстан Республикасының Ұлттық коры:
1) Қазақстан Республикасы Үлттык қорының сақталуын;
2) ¥лггық қордың жеткілікті өтімділік децгейін үстап тұруды;
3) тэуекел деңгейі қалыпты болған кезде үзак мерзімді перспек- 

тивада ¥лттық қор гарістілігішң жогары деңгейін;
4) үзақ мерзімді перспективада инвестициялық кірістер алуды 

қамтамасыз ету максатында материалдык емес активтерді қоспа- 
ғанда, рүқсат етілген каржылық құралдарга орналастырылады.

Материалдық емес активтсрді коспагаида, рүқсат етілген кар
жылык құралдардыц тізбесін Қазакстан Республикасынын ¥лт- 
тық корын басқару жөніндегі кеңестің үсынысы бойынша Үкімет 
Үлтгық банкпен бірлесіп айқындайды.

¥лттық қорды жеке және заңи тұлгаларды крсдиггеугс жэне 
міндсттемелердің орындалуын камтамасыз ету ретінде пайдала- 
нуға болмайды.

Активтерді Үлггык кордға есептеу жэне Ұлттык корды пайда
лану тэртібін Қазакстан Республикасынын Үкімсті айкындайды.

Үлттык корға түсетін немесе бул кордан алынатын акгивтер 
¥лттық банк бслгілеген тэртіппен айырбастауға немесе кайта 
айырбастауға жатады.

Үлттық кордан үш жылдык кезеңгс арналған кепілденілген 
трансферт мөлшері республикалык бюджет эзірлснетін жыл ал- 
дындағы қаржы жылының аягындағы жағдай бойынша Ұлттык 
кор активтерінің үштен бір бөлігінсн аспауга тніс, ол Үкімет бел- 
гілеген тэртіппен айқындалады жэне Қазақстан Республикасы- 
ның заңымен бекітіледі.

Үлттык қордан республикалык бюджетке тусетін кайтарусыз 
түсімдер осы Қордан кепілденілген трансферт болып табылады.

Есепті қаржы жылы ішінде Ұлттык кордан республикалык 
бюджетке аударылмаған кепіпденілген трансферт сомасын Рес
публикалык біоджеттік комиссияның усь:нысы бойынша жэне 
Үкімет бекіткен тэртіпке сэйкес Үкіметтің бюджетгі түзету ар
кылы тиісгі бюджетгік багдарламалар бойынша төленбеген тір- 
келген міндетгемелер сомасынан аспайтын көлсмдс еткен каржы 
жылының республикалык бюджетінде бекітілген бюджеттік даму 
бағдарламаларын каржыландыру үшін агымдагы каржы жылын- 
да пайдалануға күкыгы бар.

Есепті қаржы жылы үшін республикалык бюджетте ¥лттық 
кордан аударьшмаган кепілденілген трансферт сомаларын тарту 
отксн қаржы жылынын бюджеггік даму бағдарламалары бойын-
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ша тіркелген міндеттемелердщ толенбсген бөлігінің жэне кдржы 
жылының басындағы бюджеттік каражаттар қалдықтары айыр- 
масыныц сомасында жұзеге асырылады.

Қазакстан Республикасының Үлттық корын басқару женінде- 
гі кеңес Үлттық қорды тиімді пайдалану жзне оны, материалдык 
емес аісгивтерді коспағанда,шетелдік каржылык құралдарға ор- 
наластыру женінде ұсыныстар эзірлейтін Қазакстан Республика- 
сының Президент! жаньшдағы консультациялык-кеңесші орган 
болып табылады.

Қазакстан Республикасынын Үлтгык корын басқару жөніндегі 
кеңестің функциялары:

1) Үлттық қорды калыптастыру мен пайдалану тиімділігін 
арттыру жөиінде ұсыныстар әзірлеу;

2) Үлттық қорды пайдалану колемдері мен бағытгары жөнін- 
дегі ұсыныстарды қарау және әзірлеу;

3) Үлтгық қорды орналастыру үшін, материалдык емес акгив- 
терді коспағанда, рұқсат етілген қаржылык кұралдардың тізбесі 
жөнінде ұсыныстарды эзірлеу болып табьшады.

Қазакстан Республикасынын Үлттық корын басқару жөнін- 
дегі кеңесті к¥РУ туралы шешімді, оның кұраыы мен ол туралы 
қағиданы Қазақстан Республикасынын Президенті бекітеді.

Үлтгық қордың қалыптастырылуы жэне пайдаланылуы тура
лы жылдық есепті Үкімет Үлттык кор аудитінің нәтижелерін ко
са отырып, жыл сайын есепті жылдан кейінгі жылдын 1 сэуіріне 
дейін Үлтгық банкпен бірлесіп жасайды жэне оны Үлтгық банк- 
пен бірлесе отырып жыл сайын агымдагы жылдың 1 мамырынан 
кешікгірмей Президентгін бекітуіне ұсыпады.

Үлтгық қордың калыптастырылуы жэне пайдаланылуы тура
лы жылдық есепті Президент бекіткеннен кейін Үкімет оны ақпа- 
рат ретінде Қазақстан Республикасынын Парламентіне ұсынады.

Үлттық қорды басқаруға байланысты кызметгін ашыкплғын 
камтамасыз ету мақсатында жыл сайын аудит жургізіледі. Ауди- 
торлық үйымды тандау конкурстык негізде Қазақстан Республи- 
касын заннамасына сэйкес жұзеге асырылады. Үлтгық кордын 
калыптастырылуы жэне пайдаланылуы туралы жылдык есеп жэ
не аудит жүргізудің нэтижелері туралы ақпарат бұқаралык аппа
рат кұралдарында жарияланады.

Қордың калыптастырылуы жэне пайдаланылуы туралы жыл
дык есепте:

1) Үлттық қордың түсімдері жэне пайдаланылуы туралы есеп;
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2) Үлттық банктің Үлггык корды сенімгерлікпен басқару жө- 
ніндегі кызметі туралы есеп;

3)¥лтш қ корды басқару жөніндегі езге мэліметгер болуы тиіс.
2009 жылдың басына ¥лттык кор қаражатгарының сомасы 3,3

триллион тецгені -  27,9 миллиард АҚІІІ долларын немесе елдің 
барлык алтын-валюта резервтерінің 60,5%-ын құрады. Қордың 
жииақтау жэне тұракгандыру портфелдерінің ара салмағы 63:37% 
болды. 2002 жылдың аягына бұл сома 1,9 миллиард доллар күрап, 
Қордың жинақтау жэне тұрақтандыру портфелдерінің ара салмагы 
90:10% болған еді.

Қазақстан Республикасы ¥лттык корының калыптастырылуы 
мен пайдаланылуы туралы 2008 жылғы есеп бойынша 2009 
жылғы 1 қаңтарға. ¥лггық қордың таза активтері 3,3 трилли
он теңгсні (аудиттелген каржылык есептемеге сэйкес есептеу 
твсілімсн) құрады.

2008 жьшы ¥лтгық корға 1,7 триллион тенге түсті, соның 
ішінде мұнай секторы кэсіпорындарынан түскен тура салықгардын 
тусімдсрі есебінен (жергілікті бюджеттерге есепке алынатын 
салықтарды коспағанда) -1,7 триллион тенге, онын 717,8 миллион 
тецгесі (6 миллиард АҚШ долларына барабар) кезекгі айырбастау 
/ кайта айырбастау операциясын дэл сол куні жургізу жолымен 
¥лтгык қордың тиісті шотына теңгемен есепке алынған шетелдік 
валютадагы тусімдер болып табылады, мұнай секторынын 
кэсіпорындары жүзеге асыратын операциялардан түсегін баска 
түсімдер (жергілікгі бюджетгерге түсетін түсімдерді қоспағанда)
— 16,6 миллиард тенге, ауыл шаруашылыгы арналымындагы жер 
учаскелерін сатудан тусеіін түсімдер-1,6 миллиард теңгс, ¥лттык 
Корды басқарудан түсетін инвестициялык табыстар -  66,2 милли
ард тсңге.

¥лггық корды баскару мен жыл еайынгы сырткы аудитті 
жүргізуге байланысты ¥лттық кордың шотынан есепті кезеңде 
жалпы сомасы 2,7 миллиард мьщ тенге ге шыгыстар жүргізілді.

«Қазақстан Республикасынын ¥лттык корнынан 2007-2009 
жылдарга арналған кепілдендірген трансферт туралы» Қазакстан 
Республикасы Задына сэйкес 2008 жылы ¥лтгык кордан 
республикалык бюджетке даму бюджетінің шыгыстарын жабуга 
кспшдендірілген трансферт түрінде жоспарланган 461,4 миллион 
тенгеиш 461,4 миллион теңгесі аударылды. Ол жоспардын 99,9%- 
ык құрайды. Будан баска, 2008 жылы Қазақстан Республикасы 
¥лттык қорыван республикалык бюджетке жоспарланган 5,1 мил
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лиард теңгенің 3,5 миллиард теңгесі аударылды, бұл 69,1%-ды 
қүрайды.

«Қазакстан Республикасының Үлттык қорьтан берілетіи 2008 
жылға арналган нысаналы трансферт туралы» Қазақстан Респу
бликасы Президентінің Жарлығына сэйкес 2008 жылғы караша мен 
желтоқсанда Қазақстан Республикасы ұлттык экономикасының 
бэсекеге қабілетгілігін жэне орныкты дамуын камтамасыз ету 
жөніндегі шараларды іске асыру үшін «Самүрык-Қазына» үлтіъщ 
әл-ауқат қоры» акционерлік қогамының жарғылық кашггалын 
ұлгайтуға ¥лттық кордан республикалык бюджетке нысаналы 
трансферт түрінде 607,5 миллион теңге аударылды.

Үлггық қордьщ сенімгерлік басқарудьщ корытьшдылары 
бойынша 2008 жылы алынған ұлттық валютада көрсеіілген 
и ііе с с т и ц и я л ы қ  табыс ( 6 6 ,2  миллион) тсцгені қүрады.

Ұлттық қорды басқаруға байланысты кызметтің транспарент- 
тілігін камтамасыз ету мақеатында аудиттің халыкаралык стан- 
дарттарьша сэйкес 2008 жылға аудиторлык тексеру жүргізідді.

Кордың активтері айрықша шетелдік валіоталарда номи- 
налдандырылған иетелдік каржылык құралдарға инвести
ция ланады.

Тұраңтандыру тртфелі жоғары кредиттік рейтингі бар ел- 
дердің ақша рыногының сенімді активтеріне инвестицияланады. 
Жішақтау портфелі эртараптандыру және ұзақ мерзімді перс- 
пективада баршама жоғарырақ табыстылық алу мақсаттарында 
дүние жүзініц дамыған елдеріқде айналыста жүрген борышкор- 
лық, сондай-ак үлестік қаржылык кұралдарга инвестицияланады.

2006 жылдыц 1 шілдесінен Орта мерзімді перспективаға ар
налган ¥лттық қор каражаттарын калыптастырудын жаңа әдісіне 
кошу жүзеге асырылды.

¥лтгық қор да бюджеттік және макроэкономикалык түрақты- 
лықты камтамасыз етуге шақырады; ал мұнай кірістерінін үлкен 
бөлігін Ұлтгық қорда жинақгау анагүрлым салмақталған фискал- 
дық саясатты жүргізуге мүмкіндік жасады. Индустриялык - инно- 
вациялық даму стратегиясында қаланған экономиканы эртарап
тандыру жөніндегі мэселелерді шешуге көмектесуі, сондай-ак 
болашақ ұрпакгарға Қазақстанның мүнай ресурстарыньщ игілік- 
терін паидалануға мүмкіндік беруі тиіс.

¥лпы к кор проблемасы ТМД елдерінщ тап осы қорлар сиякгы 
олардын каражаттарын пайдалану тиііаділігі больш табылады. Қор 
активтері шетел банктерініц (ABN AMRO Bank, State Street Bank, 
Deutche Bank, BNP Paribas, Citibank, HSBC) бағалы қағаздарына op- 
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наластырылған. Кордың жұ.мыс істегін бүкіл кезені ішінде кор ак- 
тивтерініц табыстылығы 6,1%-ды қүрады, бүп 2003 жылдың осы 
көрсегкішінен 8%-ға төмен.

Ел ішінде кредипер бойынша пайыздык мелшемелер заңи 
түлғалар үшін орташа есеппсн 2008 жылы 14,8%-ды кұраса, ал 
жеке түлғалар үшін 18,6%-ды құрады. Сонднқтан экономика- 
ньвд нақты секторының ірі жобаларын инвестициялау бойынша 
Қордың функцняларын көбейту орынды болар еді. Бүл экономи- 
калық қызметтің шектес түрлерінде мультипликациялык нэти- 
жс тудырар еді, елде қабыдцанған индустриялык-инновацнялык 
даму стратегиясын іске асыруга жэрдемдеседі. Тап осы бағыт 
элемдік қаржылық дағдарыс жағдайларында 2009-2010 жьшдарга 
арналган экономиканы жэне каржы жүйесін түрактандыру 
жөншдегі жоспарларда кабылданған.

¥лттық қор каражаттарынын жылдам өсуіне карамастан онын 
кальгптасуының түрақтылыгы шындап күмзн тудырмай қоймай- 
Ды. Қор табысынын толымдылығы кәбінесе колайлы сыртқы эко
номикалык конъюнкгурамен ұзақ уакыт бағаның мунаііға жоғары 
болуымен байланысты болып отыр.

Бюджеттік кодекске сэйкес Улттық корды толтырудыд көздері 
республикалық бюджеттен түсетін трансферттер (шнкізат сала- 
ларынан бюджетке түсегін жоспарланған тусімдердің 10%), сон- 
дай-ақ шикізат секторынан түсетін нақгы түсімдердін олардың 
жоспарланғанынан асып түсу келемі болып табылады. Сөйтіп 
корды қалыптастыру коздері жеткілікті сиякгы болғанымен бірақ 
бул оиың түракты толымдылығына кепіддік бермейді.

Инвестицнялық табыстардың бірде болуы, бірде болмай ка- 
луы мүмкін, сондықтан кордын инвестициялык табыстары оған 
түсетін түсімдердің т.уракты козі ретінде карастырылмайды.

Мсмлекеттік бюджеттен берілетін трансферттер сиякгы козі- 
не келетін болсақ мунлй мен металдарға бағанын узақ уакыт те- 
мендеуі кезінде олар едәуір қысқарады. Бүл жагдайда, керісіншс, 
Ұлтгық қордың қаражатынан бюджеттін ысыраптарын отеуге 
тура келеді. Мемлекеттік меншікті жекешелендіруден түсстін кі- 
рістермен бонустар біржолғы болып табылады, оларды да корды 
Қалыптастырудың тұракты көзі деп атауға болмайды.

Сараптаушылардың көзқарастары бойынша тап табиғи рента 
гана қор кірістерінің негізгі көзі болуга тиіс жэне де оны кен өн- 
Діруші сектор кэсіпорындарынын салық ауыртпалыгын арггыр- 
маңды: табигн рентаны алу кен-геологиялык жағдайлары эр түрлі
косіпорындар қызметінің жағдайларын теңестіреді.



Шагын кэсіпкерлікті дамыту цоры (ШКДК) Үкіметтщ, қазақ- 
стандық заңи тұлғалар мен кәсіпкерлердің, халықаралық кдржы 
ұиымдарының, шетелдік үкіметгік жэне үкіметтік емес кэдрыльш- 
дардың қатысуымеи «Шагын кэсіпкелікті дамытуцы мемлекетпк 
колдауцы күшейту және жандандыру жөніндегі шаралар туралы» 
Қазакстан Республиксы Президентінің 1997 жылғы мамырдың 
6-сындағы Жарлығын атқару үшін кұрылган. Аталған Қордың не- 
гізгі қызметі шағын бизнес жобалары бойынша дербес, сондай-ақ 
екінші деңгей банктерінде конкурстық негізде Қор каражатгарын 
шартгасымды орналастыру арқылы кредиттер беруге багытгалган. 
Қорды құру туралы Үкіметтің каулысында Қаржы министірлігінің 
Мемлекетпк мүлік пен активтерді басқару департаменте 1997 
жылдың Імаусымына дейіи банктік емес қаржы мекемесі ретІнде 
жабық тұрпаттағы акционерлік қогам нысанында Шағын кәсіп- 
керлікті дамыіу қорын қүру табысталынган болатын.

Қор іске асыратын багдарламалар:
Қазакстаида шагын бизнесті дамыту багдарламасы бойынша шагын кә- 

сіпксрлік жоне ауыл шаруашылығы секторы үшін халыкаралык, қэржы 
инстнтуттарының кредитгік желісі;

бюджеттік қаражатгардан шагын кэсіпксрлік субъсктілерін (соның ішінде 
эйел кәсіпкерлігіи) кредиттсу бағдарламасы;

Қордың меншікгі қаражаггары есебінен шағын кэсіпкерлік субъектілерія 
кредиттеу, соның ішінде: 

факторинг;
каржылык лизинг (таза жоне қайтарылатын лизинг); 
дайын бизиесті сатып алуды каржыландыру;
екінші деңгей банктерімен шагыц кэсіпкерлік субъекгілерінін жобаларын 

ортак каржыландыру;
шағын кәсіпкерлік субъектілерінің ойдағыдан жобапарын қайта каржылан- 

Дыру; .
шагын кәсіпкерлік субъекплсрі іске асыратын франчайзинг жобаларын кдр' 

жыландыру;
жұмыс істеп тұрган бизнестің айналым қаражаттарьін каржыландыру; 
шагын кзсіпкерлік субъектілерінің шығындарын кейіи 50 пайызға дейін 

отеитін сапаның халықаралық стандарттарын енгізуді каржыландыру;
шағын кэсіпкерлік субъекгілерш колдау инфракұрылымынын қатысушыла- 

рын неснелеу;
оралмандар, жастар, зейнеткерлік жастағы әлуеггі кэсіпкерлср, қолоиерші- 

лер, мүгсдеетер іске асыратын жобаларды каржыландыру;
Шагын калаларды дамыту бағдарламасы бойынша каржыландыру; 
әкімятгармен бірлесіп шагын кәсіпкерлік субьектілерін ортак қаржыланды- 

ру багдарламасы;

16.4 Ш ағы н кәсіпкерлікті дам ы ту коры
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микронесиелсу;
кепілдік беру.
Қор микрокреднггік ұйымдардын желісін курган, микрокредиггік ұйым- 

дарды қаржыландырады, сонын ішінде каражаттар рынокта іс-әрекет етуші 
микрокредштік үйымдардыц экономикалык айқындамасын күшейтуле багыт- 
талады, Қордың катысуымен құрылған микрокредитгік ұйымдар каржылан- 
дырылады.

Микронесиелеу секторыка жекеменшік капиталды тарту мақсатымен 
ШКДК жарғылык капиталда ШКДҚ-ның улестік катысуымен шпсрокредит- 
тік ұйымдарды құру жөніндегі механизм әзірленді, ШКДҚ-нын үлеегік каш- 
суымен микрокредиттік ұйымдарды К¥РУ жөиіндегі жобалар жіберіледі.

ШКДҚ шағын кэсіпкерлік субъектілері үшін оларга екінші деңгей банкте- 
рінде кредиттер алу кезінде кепілдіктер береді. Б^л механизмді енгізу шагын 
бизнес сферасына ресурстардыц үлкен көлемін тартуға мүмкіндік береді, со
нымен бірге Казақстанда сақгык компаниялары қызметтерінің спектрік кеңейту 
үшін козғау салады.

Лизинг -  Қордың қаржылық қызметі бағыттарының бірі; ірі лизинггік ком- 
паниялар майда жобаларды каржыландырмайды, м%ның озі шағын бизнестід 
каржылық-каражатгарға кіруін шектейді. Бүл жагдайда қордыц артықшылығы 
— төмен пайыздық молшерлемесінде жэне мэмІленің ең жоғары сомасына шек- 
телімдердіц жоктығывда.

Қордың өңірлік филиалдарының торабы, кэсіпкерлік пракггнканың респуб
ликалык оқу орталыгы, оку-әдістемелік, ақггараттық, таддамалык және кэсіп- 
ксрлікке консалтингтік қолдау көрсететін кәсіпкерлікті колдаудын оңірлік ор- 
талықтары бар.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Бюджеттен тыс қорлардын әлеуметгік-экономикальж мояі иеде?
2. Бюджеттен тыс қорлардың жұмыс істеуі каядаЙ қайта бөлгіштік үдері 

теРДі тудырады?
3. Бюджеттен тыс қорлар қалай сыныпталады? _
4. Қазақстан Республикасында дагдарыстық жагдаЙ кезіндс юд 

корлардың жұмыс істеуінін кандай проблемалары болды? ___
5. Әлеуметтік багыттағы бюджеттен тыс корларды қалыптастыруды 

лайдаланудьщ ерекшеліктері мен тэртібін баявдап беріңдср. „ „ „ « .« и .
6. Қазақстаи Республикасында жұмыс істейтін өздерще белплі

лы қ арналымныц бюджстген тыс корларын снпатгаңдар. ^
7- Ү лпы к эл-аукат қорын калыптастыру жэне паидала 

баяндацдар. „0 v
8. Қазақстан Республикасы Үлттык корының арналымы кандаи. ордын 

лыптасу жэне пайдалану тэртібін баяндавдар. і̂ ттап-
9. Шагын кәсіпкерлікті дамуту қорын күрудьш шқсать/ лсд Қ РД 

тастыру жэне пайдалану тэртібін баяндандар.
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І7-тарау. Мемлекеттік кредит 
пен мемлекеттік борыш

17.1 М емлекетпк кредиттін мэні

Мемлекет пен муниципалдық кдоылымдардың (жергілікті ат- 
қарушы органдардың) карамағына едцің заци жоне жеке түлғала- 
рының бос ахша қаражагггары да, сонымен бірге, басқа елдердік 
(үкімсттсрдіц, қаржы-кредит мекемелерінін) жэне халықаралық 
қаржы-кредит институтгарының ресурстары да несие капиталы 
ретінде уақытша пайдалануга жұмылдыру үшін жэне бюджет 
тапшылыгы проблемаларын шешу үшін тартылуы мүмкін. Оны 
алудың басты эдісі мемлекеттік кредит болып табылады.

Мемпекеттік кредит -  жалпымемлекеттік каржының басты 
буындарының бірі жэне кредиттік кагынастардың жиынтығы, 
бұл қатынастарда мемлекет кредитордың да, қарыз алушынын 
да, гарантгыц да (қарыз алушы үшін мемлекеттің кепілгерлігін 
білдіреді) рөлінде кәрінуі мүмкін. Кредитгік қатынастарда тарап- 
тардың бірі мемлекет, ал заңи жэне жеке тұлғалар кредиторлар 
немесе карыз алушылар болып табылады.

Мемлекеттік кредиттің ерекшелігі қарызға берілген қаражат- 
тардың цайтарымдытлгында, мерзімділігінде жэне ацылыгын- 
да. Алайда, бүл қатынстарды банк кредитімен шатаетыруға бол
майды.

Мемлекетгік кредиттіц жекеше кредитген айырмашылығы:

Жекеше кредит Мемлекеттік кредит
1) еңцірістік муқтаждар үшін жұ- 

мылдырылады;
2) несие капиталы жумылдырыла-

ды;
3) өтеу қосымша өнім немесе өн- 

діріс үдерісінде пайда болатын құннан 
жүргізіледі;

4) капиталдың қолдану сферасын 
(ендірістік сфераны) кеңейтеді.

1) внцірістік және өндірістік емес 
мұқтаждар үшін жұмылдырылады;

2) төлем жэне сатып алу каражат
тары жумылдырылады;

3) етеу бюджет кірістірінен (негі- 
эінен салықтық түсімдердің есебінен) 
жүргізіледі;

4) капиталды қолдану сферасын 
тарылтады.

Мсмлекетгік кредктгіц коздері -  кэсіпорындарда, банкгерде> 
зейнетакы корларында, сақгык корларында, халықта пайда бола
тын уакытша бос каражаттар.

Мемлекет кредитгік ресурстарды:
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1) бюджет тапшылығын каржыландыру;
2) ұлттандырылған жэне аралас кэсіпорындарга жұмсалатын 

күрделі жұмсалымдарды каржыландыру;
3) биліктің жергілікгі органдарының шаруашылық органда- 

рьш каржыландыру:
4) елдің ақша айналысын ретгеу үшін пайдаланады.
Мемлекеттік кредитгің көмегімен жұмылдырылған каражат-

тар көбінесе экономиканы каржыландыруға бағытгалатындық- 
тан оныц өндірістік сипаты болуы тиіс. Мемлекстгік кредит жө- 
ніндегі катынастар мына негіздемелерде каржылык қатынастарга 
кіреді:

1) мемлекетпк кредит жолымен жүмылдырылатын каражаттар 
эр түрлі мүктаждарды -  өндірістік, өндіріетік смес, сол сиякты 
стратегиялык, оперативтік мүқтаждарды каржылаидыруға бағыт- 
талатьш мемлекеттін каржылык ресурстары ретінде карал ады;

2) алынған жэне берілген кредиттер үшін есеп айырысулар, 
олар үшін пайыздар телеу бюджетгердін — үкіметтің карыз алу- 
лары кезінде орталык (республикалык) нсмесе билікгін жергілік- 
ті органдарының карыз алулары кезінде жергілікті бюджетгердіц 
каражаттары ссебінен жүргізіледі. Бюджет кірістсрінің негізгі 
жэне тұрақты бөлігін салыктық түсімдер кұрайтындыктан карыз- 
дар арқылы жұмылдырылатын каражатгар «антиципацияланды- 
рылған салықтар», яғни мерзімінен бұрын ендіріп алынған са- 
лықгар деп саналады.

Қаржының доайыөндірістік функциясы шектеріңде мемле
кетпк кредит ақша каражаттарды (оларды кейін кайтару шарт- 
тарында) қайта бөлудің қосапқы функциясыи орындайды. Бұл 
халықтын, шаруашылык' жургізуші субъектілердіц уакытша 
бос ақшалай қаражатгарын шоғырландырумен байланысты. 
Бүл функдияда мемлекетпк кредит жинак акшаны .үйымдасты- 
ру нысандарының бірі болып табылады. Кредиттін комегімен 
халықтың, кэсіпорындардың шамамсн көп емсс орташа жинак 
ақшалары мемлекетте шоғырландырылады жоне экономиканы, 
элеуметтік-экономикалық инфракүрылымды каржыландыруға 
багытталады. Бүган халыктың, шаруашылык жүргізуші субъек- 
тілердің арасында орналаетырылатын мемлексттік қарыздардың 
облигацияларын шыгару, мемлсксттін бағалы кагаздарының бас
ка түрлсрін (қазынашылык міндсггемелерді, қазынашылык бона- 
ларды, сертификатгарды) шығару аркылы кол жетеді.Мемлскет- 
тік карыз алудын сан алуан күралдарынын болуы халыкка жииак
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акшалардың ұйымдык нысандарын таңдау еркіндігіне мүмкіндік 
береді. Бул функция іс-эрекетшің объективті нәтижелері үлғай- 
малы ұдайы өңдірістің ауқымыи арттыру жэне оның қарқынын 
тездету болып табылады.

Ағымдағы кезенде пайдаланылатын каражатгар кредиторға: 
ондаған жылдардан кейін, яғни келешектегі ү.рпақтардан онді- 
ріп алынатын салықтар есебінен қайтарылуы мүмкін болғанда 
мемлекеггік кредиттін кайта бөлгіштік функциясы сонымен бір- 
ге оның «мерзімінсн б.үрыи төлену» қасиетінде көрінеді, сөйтіп, 
келешекгегі ұрпактардың каражаттарын бүгінгілердің пайдасына 
кайта белуге қол жетеді («уақытка қарай кайта бөлу»),

Мемлекетгік кредиттің екінші қосалқы функциясы -  реттеу- 
ші функциясы. Бірінші кезекге мемлекет несиелік пайыздың мел- 
шеріне ықпал жасай отырып, акша ағындарын реттейді: несие 
капиталының рыногында карыз алушы бола отырып, ол б.үл ка- 
питалға деген сүранымды арттырады, мүлыц нәтижесінде несие 
капиталының нормасы артады. Бұл ретте мемлекет бүл рынок- 
тағы бэсекеге араласады, одан жеке инвесторларды ығыстырады 
(«ыгыстыру эсері»), Бұл олардың бизнестің белгілі бір түрлерін 
инвестициялауын шсктеуді тудырады. Бір мезгілде мемлекст- 
тіц бағалы қағаздарын сатып алу кезінде айналыстағы акшаның 
(қолма-кол жэне колма-қолсыз ақшалардың) кыскаруына жет- 
кізеді, мұның езі акшалай эмиссияның зардаптарын жою үшін 
тиімді болуы мүмкін.

Сөйтіп, егер кредиттін кайта болгіштік функциясының көмегі- 
мен мемлекет ақшалай ресурстарды тікелей белгілі бір салаларға 
(немесе кажетп өндірістерді дамытуға) бағыттайтын болса, рет- 
теуші функция аркылы мемлекеттік кредит жөніндегі қатынас- 
тарға катыспайтын шаруашылык катынастарының субьектілері- 
не қосымша жанама ы кпал етуге кол жетеді.

 ̂Мемлекетгік кредиттің рөлі халыктың, кәсіпорындардын, 
үйымдардыц уақытша бос қаражатгарын жүмылдырудағы мүм- 
кіндікгеріне жэне оларды мсмлекетгің кезек күттірмейтін мұк- 
таждарын каржыландыруга бағытгауға саяды.

Мемлекеттік кредит түрлері бойынша ішкі, сыртқы, шарггы 
болып ажыратылады (17.1 сызбаны қараңыз).

Ішкі кредитте мемлекетпк - кредиггік катынастар жан-жакты 
тұрғыда: карыз алушылар кезінде де, кредиторлар ретінде де ел- 
дегі үкіметтің, билікгіц жергілікті органдарының, кэсіпорындар- 
дың, үйымдардың жэне халықгың арасыізда пайда болады.
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17.1 сызба. Мемлекеттік кредит пен мемлекетпк борыштыц сыныптамасы



Халықаральщ кредгітте қатынастарға бір жағынан, үкімет, би- 
ліктің жергілікті органдарды, басқа жағынан баісқа мемлекеттер- 
дің үкіметтері, банктері, компаниялары, сондай-ақ халықаралык 
каржы-банк үйымдары араласады. Кредит беруші тарап мемле- 
кет-донор немесе үйым-донор, ал кредит алушы ел реципиент-ел 
деп аталады.

Шартты мемлекеттік кредит отандык қарыз алушылар: кә- 
сіпорындар, ұйымдар, фирмалар, жергілікті билік органдары ал- 
ған карЫздарына баска елдердің кредиторларына берілген кепіл- 
діктер бойынша үкіметгің міндеттемелері ретінде болады. Карыз 
шартгары орындалмаған жағдайда үкімет отавдық қарыз алушы- 
ньщ уақыты келген міндеттемелері бойынша қарыз алушынын 
мүлкінсн немесе баска активтерінен бюджетгік қаражаттар есебі- 
нен карыздың сомасын телейді.

17.2. Мемлекетпк кредиттіц нысандары мен әдістері

Мыналар: мемлекеттік қарыздар шығару; коммерциялык банк- 
тердегі халыкгын салымдарының бір бөлігін мемлекеттік қарыз- 
дарға айналдыру; казынашылык несиелер мемлекеттік кредитгің 
нысандарыболып табылады

Мемлекетгік кредиттің негізгі нысаны кредиттік катынастар
ды білдіретін мемлекеттік царыздар болып табылады, бүл каты- 
настарда мемлекет негізінен қарыз алушы ретінде болады.

Карыздардыц салықтардан айырмашылығы:

Қарыэдар Салықтар
1) ерікті сипаты;
2) мәжбүрлеудің бүркемелі нысаны

1) мәжбүрлеме сипаты;
2) мәжбурлеудің анық нысаны

Қарыздар отеу мезгілі, орны, орналастыру әдістері, карыз ва- 
лютасы, эмитенттер, табыстылық түрлері бойынша ажыратыла- 
ды. Өтеу мезгічі бойыніиа: ңысқа мерзімді (бір жылға дейін), ор
та мерзімді (1 жылдан 5 жылға дейін), үзак, мерзімді (5 жылдан 
жоғары) болын ажыратылады. Орналастыру орны бойынша ка- 
рыздар ішкі жэне сырткы карыздар болып бөлінеді. Ішкі карыз
дардыц облнгацияларын шетсл азаматгары мен коғамдар сатып 
ала алады. Орналастыру әдістері бойыниіа: еркін айналатын, 
жазылу бойынша орналастырылатын және мэжбүрлеме карыздар 
болып ажыратылады. Мемлскеттік карыздар, эдеттегідей акша-
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лай нысанда шығарылады, бІрак қажег болғанда олардың заттай 
нысаны да болады.

Элттентке царай қарыздар ортапыцүкіметтіц царыздарына 
жзне бшіктің жергіпікті органдарьіның қарыздарыиа (мунгщи- 
палдық қарыздарга) ажыратылады.

Табыстылық түрлері бойынша карыздар паныздык (карыз 
иелері жыл сайын тең үлеспек бекітілген мөлшерлеме бойынша 
тұрлаулы табыс алады), үтыс немесе лотореялык (табыс облига- 
циялардық өтеу тиражы немесе ұтыс тиражи шыкқанда толеяе- 
ді) карыздар болуы мүмкін.

Дсрбсстікке ие болғаннан ксйін Қазақстан Республикасында меншікті іш- 
кі қарыздарды қолдану басталды. 1992 жылы республика үкіметі Мсшекеттік 
іиікі қарыз шығарды, ол кэсіпорывдар мен үиымдар арасында таратылды. Сол 
жылы айналысқа 20 жылға еселтелінген Қазақетан РеспуСтикасының мелме- 
кеттік ішкі ұтыс қарызыныц боналары шығарылды. Қарыздар бойынша үтыс- 
гар жыл саньщ 25, 50, 500 мын теңге холемівде 4 рет ойналады. Қарыздың 
шарттары бойынша 1982 жылш одақтыц қарьгз бойынша облигацияларды бо- 
наларга айырбастау жолымен Үкімет міндеттемслер кабылдады.

1996 жылы Қазақстан Республикасында резидент және бейрезидент-зацгс 
жәие жеке т^лгалар арасында номиналы ІОООтеңгеге, айналым иерзімг 364 күн- 
ге тең мемлекетпк бағалы кағаздар болып табылатьш Мемпексттік іиікі қары- 
зының ұлттық жикақ облигащіяларын тарту басталды. Үлттык жннак облнга- 
Цияларьша жузбелі табыстык пайьщары есептеліп, олар токсан сайьш толеніп 
түрады.

Шартты мемлекетгік крсдитге кепілдік жэпе кепілгерлік ны- 
сандар болып табылады.

Елдің қарыз алушы — резиденті одан тиесілІ соманы белгілеіггеи 
мерзімде төлемеген жағдайда Үкіметгің берешекті толык немесе 
ішінара отсугс қарыз берушінің алдындагы мІндетгемесі осы елден 
мемлекетпк (үкіметгік, егеменді) кепілдІгі (мемлекетпк кепілдік) 
болып табылады. Мемлекетпк кепілдіктер қарыз берушілерге осы 
ел резиденттерінің өздері алган мемлскетгік емес карыздар бойын- 
іпа мііщеттемелерін орындауды камтамасыз етуі ретінде бсріледі.

Үкіметтің кепілгерлік шартына сонкес концесснялық шарт 
шеңберінде тартылган, қарыз бойынша карыз берушІ алдындагы 
карыз алушының борышын толық немесе ішінара өтеу міндегге- 
месі мемлекет кепілгерлігі бояып табылады.

Кепілгерлік бойынша міндеттемелср қарыздыц негзгі сомасын 
экәне ол бойынша сыйакьшы кІрІктіреді. Сойтіп, мемлекет кепіл- 
герлігімен тартылатын карыздык қаражатгар. Концессия объск- 
тілерін қүруга ғана пайдаланылады.
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Мемлекеттік кепілдік жэне кепілгерлік бюджетті аткару жө- 
ніндегі орталық уэкілетті орган мен қарыз беруші арасында жаз- 
баша келісімшарт жасасу аркылы беріледі.

Кірістер түспеген немесе жеткіліксіз түскен кезде қарасты- 
рылған шараларды бюджеттен каржыландыру кезінде акшалай 
ресурстардағы кысқа мерзімді кажеттіліктерді жабу үшін крс- 
диттің мемлекеттік цазынашылыц міндеттемелері (МҚМ) сияқ- 
ты нысаиы пайдаланылады. МҚМ кағазсыз (заттандырылмаған) 
нысанда заңи тұлғаларға -  коммерциялық банктерге, кәсіпорын- 
дарға, фирмаларға арналып үш, алты, тоғыз, он екі ай мерзімге 
шығарылады. ¥стаушылар арасында МҚМ-ді орналастыру аун- 
циондық сауца- саттыкта жүргізіледі, онда міндетгемелердіи кс- 
зекті шығарылымының дисконтталған бағасы белгіленеді. Айка- 
лыс мерзімі откеішен кейін Қаржы министрлігі оларды керсетул 
құны бойынша сатып алады, бұл бағалы кағаздмңлтаулы (ном'.‘- 
налды) кұны мен дисконттық бағасы арасындаш айырма щы-л- 
тордыц табысьш күрайды. Мемлекет МҚМ-ға конъюша^раш. 
ескере отырып, калыптасып отырған рыноктық бағалар бойынша 
шаруашылык операциялар бойынша олаоға ссеп айырысу жэне 
толемдер құралының мэртебесін бере отырып, МҚМ-нын орнық- 
тылығына кепілдік береді.

МҚМ бюджеттің «кассалық алшақтықтарын» жабудын пэр- 
менді күралы болып табылады, бірақ бір мезгілде МҚМ-ДЫ сатып 
алу кезінде мемлекеттіц белгілі бір ысыраптары болады, ол дис- 
контгың шамасыпа тең болады, ал оның молшері — МҚМ ■ нын 
табыстылығы — шшесторларды МҚМ-ды сатып алуға қызыкты- 
ру үшін банктік пайыздың қолданыстағы шамасынан асып тусуі 
тиіс. Кул аспектіде МҚМ өзгсше « каржылык пирамида » болды, 
ол мемлекеттің бюджетгік каражаттары есебінен болатын терак
ты қаржылық қолдаудың арқасында орнықтылығын сақтайтын.

Мемлекеттік эмиссиячық багалы ңагаздар күжатгамалык 
жэне күжаттамалык емес нысанда, ал ұсынушыға арнапып тек 
кркаттамалық нысанда гана, атаулы жэнс дисконтталған қүны 
бойынша сыйақының тіркелген және тіркелмеген (қүбылмалы) 
молшерлемесімен шығарылуы мүмкін.

Мемлексттің шыгыстарын каржыландыру үшін халықпіыц мемлекеттік 
бапктердегі салымдары бойынша қалдықтарының бгр болігін мемлекеттм 
царыздарга айпалдыру -  мемлекеттік креднггің бүрын кодданылған писаны. 
Әдетге бұл жішақ банкілері аркылы жүргізіледі жэнс егер, олардың капиталы 
мсмлекетке жататын болса, опда депозиттерді пайдалану тэуекелдері бойын-
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ш а мемлекет жауап береді; жинак банкінің (акционердш) капиталына мемлекет 
катынасқан жағдайда банк мекемелерінің (акцтшерлердін) шкірлеріне сэйкес 
тартылған кэражатгарды т ім ді пайдалану иұсқаларыиың проблемалары лаяда 
болады.

Мемлекеттік кредитгің қисынды нысаны -  бүл елдің орталық эмиссііялық 
банкісінің царажаттарын тарту болуы мүмкін. Бүл нысан, тіпті егер мұндай 
карыз алу коммерциялык негіздерде, яғни несиелік пайыздың колддныстагы 
нормасыіг ескере отырып жүзеге асырьшса да, айналыстағы ақша массасының 
іінфляцііялық кұ?/сьпдануыме« қабаттаса жүреді, бұл экоіюмлкаға ахшаныд 
сдэуір біржолгы кұйылуымен байланысты, ал оны алу (егер бул болган жаг- 
дайда) үзакқа созылуы мүмкін. Мемлекетбүл нысанга мемлекетгік кредиттшэр 
түрлі келенсіз себептерден -  дагдарыстык жагдаятгардан, мемлекетпк багалы 
кағаздарга сенімшц жогалуынан, төтенше жагдайлардан туатын баска иысанда- 
рьш пайдалану мүмкіндігі болмаған жагдакда иек артады.

Үкіметтің, жергілікті органдардың қарамагына ақшалай кара- 
жаттарды тартуға карама-қарсы мемлехетгің операцияяары олар 
жағынан заңи жэне жеке іұлғаларға крсдштер беру болып табы
лады. Кредиттің бұл нысаны метекеттік (қазынашылық) не
сиелер деп аталады жэне бүл несиелер шаруашылык жургізуші 
субьектілсрге немесе бюджеггік каражатгар ссебінен мемлекет
пк билік пен баскару органдарынын халыққа каржылык комек 
корсету жөніндегі ақшалай катынастарын білдіреді.

Қазақстан Республикасы Үкіметініц жэне жергілікгі аткару- 
шы органдардьщ карыз алуы, мемлекет кепілдендірген карыз алу 
Қазақстан Республикасынын бюджет заңнамасына сэйкес жұзеге 
асырылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің карыз алуы «Казак- 
стан Республикасынын Үлттық Банкі туралы» Қазакстан Респуб
ликасы заңына сэйкес жузеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінід жэне жергілікті аткару- ■ 
шы органдардың жэне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
карыз алуы мемлекетпк қарыз алу болып табылады.

Мемлекетпк емес қарыз алуды Қазакстан Республикасынын 
резиденттері кез келген молшерде, кез келген валіотада жэне кез 
келген нысанында Қазақстан Рсспублпкисы заннамасында белгі- 
ленген шектеулерді ескере отырып, өз бетінше жүзеге асырады.

Мемлекетгік емес карыздарды заңды тұлғалар мемлекетпк кс- 
пшдікпен жэне мемлекет кепілгерлігімсн таріа алады.

Жедел баскару куқыгывда мулкі бар зани тұлғаларға мемле- 
кеттік емес қарыз алуды жузеге асыруға тыйым салынады.^

Бюджетгік кодексте мемлекетгік қарыздардын мынадай түр- 
лері мен нысандары карастырылган;
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1. Мемлекеттік царыздар царыз алушыга цатысты алганда: 
Қазакстан Республикасы Үкіметінін карыздары;
Қазакстан Республикасы Ұлттық банкінің карыздары; 
жергілікті аткарушы органдарының қарыздары болып бөлінеді.
2. Несие капиталыныц рыноктары бойынша мемлекеггік ка- 

рыздар:
сырткы мемлекеттік қарыздар;
ішкі мемлекеттік карыздар болып бөлінеді.
3. Қарыз алу нысаны бойынша мемлекеттік царыздар: 
мемлекетгік эмиссиялық бағалы кағаздар шығару; 
қарыз келісімшартгарын жасасу болып бөлінеді.
4. Мемлекеттік эмиссиялыц багалы цагаздар цолданылу мер- 

зімі бойытиа:
айналыс мерзімі 1 жылға дейін, кысқа мерзімді; 
айналыс мерзімі 1 жылдан 5 жылға дейін, орта мерзімді; 
айналыс мерзімі 5 жылдан артык, ұзақ мерзімді болып бөлі- 

неді.
5. Мемлекеттік эмиссиялыц багалы цагаздар шыгару мацсат- 

тары бойыниіа:
бюджет тапшылыгын қаржыландыру мақсатында шығарыла- 

тын;
борыштық құралдардың ішкі рыногын дамытуға жэрдемдесу 

мақсатында шығарылатын болып бөлінеді.
Қазацстан Республикасы Үкіметінің царыз алуы республика

лык бюджет тапшылыгын каржыландыру мақсатында, борыштык 
кұралдардың ішкі рыногын дамытуға жэрдемдесу мақсатында 
жүзеге асырылады. Үкімет бюджет профициті кезінде үкіметтік 
борышты қайта каржыландыру үшін карыз алуды жүзеге асыра 
алады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарыз алуы Үкімет белгі- 
леген тэрпппен карыз алудыд максаттары мен каржылык шегін 
белгілеу , қарыз алудың инвестициялык басымдықтарын айкын- 
дау, болжамды үкіметпк қарыздардың тізбесін қалыптастыру не- 
гізівде жүзеге асырылады.

Жергілікті атцаруиіы органдардың царыз алуы Үкіметген ка
рыз алу жэне республикалык манызы бар кала, астана бюджетінін 
тапшылыгын каржыландыру үшін олардыц жергілікгі атқарушы 
органдарыпың ішкі рынокга айналысқа жіберу үшін мемлекетгік 
бағалы қағаздар шығаруы женінде жүзеге асырылады. Аудандар- 
дың (облыстык манызы бар қалалардың) жергіліісгі атқарушы op-
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гандарының қарыз алуы аудан (облыстык маңызы бар кала) бюд- 
жетінің тапшылыгын каржыландыру ұшін облыстын жергілікті 
атқарушы органынан карыз алу түрінде жүзеге асырылады.

Облыстың жергілікгі атқаруіды органыньщ, республикалық 
маңызы бар қала, астананын мемлекеттік қарыз алуы тиісті жер- 
гілікті атқарушы органның белгіленген борыш лемитімеи және 
тиісті жергілікті органныц борышын отсуге жэне оған қызмет 
көрсетуге бағытталатын жергілікті бюджет қаражатының колемі- 
мен шекгеледі.

Қазақстан Республикасынын Үкіметі атынан карыздар тарту- 
ды эрбір жекелеген қарыз шарпы немесе мемлекетпк эмиссиялық 
бағаиы қағаздар түрі бойынша Казакстан Республикасы Үкіметі 
шешімінің негізінде бюджетті аткару жөніндегі орталык уэкілетгі 
орган жұзеге асырады.

Бұл орган Қазакстан Республикасы Үкіметінік мемлекетпк 
эмиссиялық бағалы кағаздарының эмитенті болып табьшады, 
ол осындай мемлекеттік эмиссиялық бағалы кағаздардын эрбір 
шығарылымының келемдерін мерзімдерін жэне шартгарын 
айқындайды.

Жергілікгі аткаруші.і органдардың карыз алуы Қазакстан Ре
спубликасы Үкіметінен қарыз алу және республикалық макызы 
бар кала, астана, аудан (облыстык маңызы бар қала) бюджеггіц 
тапшылыгын каржыландыру үшін жергілікті атқарушы 
органдардыц ішкі рынок айналыскд жіберу үшін мемлекетпк 
бағалы қағаздар шығаруы, атқарушы органынан карыз алу 
түрінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік емес қарыз - Ү к і м с і т і . Үлттық банкгі жэне жер- 
гілікті агкарушы органдарды коспаганда, Қазакстан Республика
сынын резиденті- қарыз апушы болатын карыздық катынастар.

Мемлекеттік кредиттщ әдісшері сан алуан жэне баяндалған 
нысандарга сай келеді. Мемлекеттік қарыздарда -  бұл каражат- 
тарды тартудын жэне оларды кейін кайтарудын амалдары, тэсіл- 
Дері: олар карыздарды шыгарудың келісімшарттарымен аныкта- 
лады: табыстылыкты анықтаудыд жэне табыс алудын эдістерімен, 
іс-қимылдың мерзімімен, орналастыру амалдарымен(облига- 
цияларды, боналарды еркін сатып алу жане сату, жазылу, мэж- 
бүрлсме орналастыру), өтеу амалымен (облигациялар бойынша 
Ү-Тыстар, қордаланган пайыздық кірісі бар облигацияларды төлеп 
сатып алу, мерзімсіз қарыздарда -  пайыздык кірісті кезендік тө- 
леу).
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Қарыздардағы әдістерге сондай-ақ мемлекеттік борышты 
басқару әдістері де жатады (ары карай қараңыз: экаңгырту, мер., 
зімді ұзарту, сәйкестендіру, цайта царжыландыру).

Мемлекеттік цазыпашылъщ міндеттемелерде мыналар әдіс- 
тер болып табылады: дископттың молшері, кесіп тастау бага- 
сы’, көрсетулі цуиы бойынша МҚМ-ды өтеу, отеу мерзімі, аук- 
циондарды өткізудіц тәртібі (реті).

Мемлекетгік кредиттің нысандары кезінде -  мемлекеттік 
банктердің депозитгік ресурстарыныц қалдыкгарын пайдалану 
кезінде-мүндай пайдаланудың шарттары эдістер болып табыла
ды: мемлекеттің қаржылық ресурстары ретінде тартылатын 
ресурстардыц үлесі, цайтару мерзімі, табыстылъщ норм асы. 
Елдің орталық эмиссиялық банкісінің қаражатгарын тарту кслі- 
сімшарттары -  әдістері ұксас болады, бұл эдістер мүндай қарыз 
алудың инфляциялық ықпалын азайтуы тиіс.

Мемлекетгік несиелер нысанындағы эдістер кэдуілгі банк 
кредитінің эдістеріне ұқсас болып келеді.

17.3. Сыртқы (халыкаралык) кредит

Өзінің шығындарын жабуға мемлекет иіетелдік кредит- 
терді де тартады. Сыртқы экономикалық байланыстардын 
қаркындап өсуі халықаралык мемлекеттік кредиттін тез даму- 
ына жеткізіп, соның негізінде сыртқы берешектердің шапшаң 
өеуіне себепкер болып отыр. Мемлекеттер өзіне қажет каржы- 
лық ресурстарды жүмылдыру үшін ұлттық шекарадан тысқары 
жерлердегі бос ақша көздерін барған сайын белсенді пайдала- 
нуда. Компаниялар, банктер, сондай-ақ эр түрлі елдердің мем- 
лекетгік органдары кредиттік мәмілелердін катысушылары бо
лып отыр.

Сыртқы (халықаралық) кредит — бүл біркатар елдер мемле- 
кеттерінің, банктерінің, сондай-ақ басқа заңи жэне жеке тұлғала- 
рының басқа елдердің мемлекеттеріне, банктеріне жэне өзге де 
заңи жэне жеке түлғаларына берілетін қарыздары.

Сыртқы экономикалык байлаиыстардың дамуына байланысты халыкара
лык кредит сферасында мына валюта-кредит ұйымдары барган сайыи маңызды 
орын алып отьтр: Халыкаралык валюта коры (ХВҚ), Халыкаралык кайта күру 
жэне даму банкі жэне опыц ұйымдары — Дамудьщ хапықарылық ассоциацнясы, 
Инвестициялар кепшдігінің кепжакгы агенттігі, Халыкаралык каржы корпора-

* Өііімлердің каиагаттандирылуи басталатын ен төменгі дисшнтталпш баға.
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циясы, Европа кайта кұру жэне даму банкі, Азия даму баню, Ислам даму банкі 
жэне баскалары. Хальтқаралык валюта коры валюта багамдарын реттеу иорма- 
ларын белплеу жэне оларды сакгауға бакшіау жасау, қатысушы-елдер арасында 
валюгалык шектеулерді жою, оларга гелем баланыстарын реттеу ушіи хзражат- 
тар беру арқыльг халықаралық сауда мен валюталык ыитымақтастықка жэрдем- 
деседі.

Халықаральщ мемлекеттік кредит -  халықаралық экономика
лык қатынастар сферасында елдердің материалдық рссурстары- 
ның козғалысы, мемлекет әлемдік каржы рыногында борышкер 
немесе кредитор ретінде болатын катыиастардың жиынтыгы. Бұл 
қатынастар сыртқы мемлекеггік қарыздар нысанын кабылдаиды 
жэне ішкі карыздар секілді олар да кайтарымдылык, мерзімділік 
және ақылық жагдайында беріледі. Алынған сыртқы карыздар- 
дың сомасы есептелген пайыздармен бірге елдің мемлекстгік бо- 
рышына кошлады. Мемлекетпк сыртқы қарыздар ақшалай жэне 
тауар иысанында беріледі. Кредит субъектілері мемлекетпк уэкі- 
летті оргаңдар аркылы елдер болып саналады.

Дүниежүзілік банк пен оиьш ұйымдары елдердің экономика
лык дамуыи оларға техникалык көмек көрсету мен елдердің эко
номикалык элуетін іске асыруға қабілетгі жобаларды каржылан
дыру аркылы қолдап отырады.

Өзінің мәні жағынан халықаралык мемлекеттік кредит ̂ лғаймалы үдайы он- 
дірісті камтамасыз ету кұралдарыныц бірі болып табылады, біркатар жағдайда 
дамушы елдерге экономикалык көмек керсетудіц кұралы болыл саналады.

Халыкаралык хредіптщ кажетгігі экономикалык заидардын бүкіл жиынты* 
гымен айқындалады.

Халықаралық кредиггіц дамуы мыиа факторларга байланысты болады:
1) енбектің халыкаралық болінісінін терсңдеуі жэне экономикалык бірігу;
2) өндірістін мамандаидырылуы, қауымдасуы;
3) елдердің табиги ресурстарымен және жүмыс күшімсн эр түрлі камтама

сыз етілуі;
4) жеке елдердің экономикалык дамуынын біркелкі еместігін жеціп шыгу* 

Дыц қажеггігі;
5) дамушы елдерге экономикалык комек корсетудің кажсттігі;
6) дамушы елдердін дамыған елдермен сауда-экономикалык ынтымақгастогы.
Халыкаральтк кредитке берілетін мемлекеггің кредит ресурстары.
О корланым корларына жататын мемлекетпк бнижсттердің каражаттары 

нал;
2) үжымдык несие қорларынан (ултгық жэне халыкаралык банктердіи мен- 

шікті жонс тартылынды (тартылған) қаражатгары);
3) мемлекетпк кэсіпорындар мен ұйымдардын каражаттарынаіі(коммер 

Циялық кредиттер бергенде) түрады.
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Ақшалай нысандағы халықаралық кредит үлттық валюталар- 
да жэне еркін айырбасталымды валюталарда беріледі.

Хальщаралыц кредиттің функциясы мемлекепердід сырт- 
кы экономикалық қызметі үдерісінде мерзімділік, акылық жэне 
қайтарымдылык жағдайында олардыд тауар жэне ацш'алай ре
сурстарды цайта бөлу болып табылады.

Халыкаралық кредитгі пайдалану экономиканьщ дамуын тез- 
детуге, экономикалық дамудың деңгейлерін тсцестіруге, сыртқы 
сауданың есуіне, экономикалық бірігуді тездетуге жэрдемдсседі.

Халыкаралық мсмлектгік крсдитте тараптар арасындағы уағ- 
даластык әдетте кредиттік желілер -  кредитордьщ (донордын) 
карыз алушыға (реципиентке) келісілген лимит шектерівде шарт- 
тасылған мерзім ішіндс кредиттер беру міндетгемелері ретін- 
де ресімдследі. Ашық кредитгік желілер шектеріңце жекелеген 
кредиттік келісімдер жасасылады, мұның негізінде нссиелер 
сериялармен -транштармен беріледі. Кредитгік желілер ныса- 
нын пайдалану несие капиталдарының дүниежүзілік рыногында 
конъюнкгураньщ өзгеруі кезінде карыз алушы үшін де, сондай-ақ 
кредитор үшін де кредиттік қатынастарда орныктылык псн се- 
німділікке жетуге жағдай жасайды.

Халыкаралық кредиттің негізгі нысаны сыртцы қарыздар бо
лып табылады. Қарыздық қаражаттар сыртқы сауда мэмілслерін 
жүзеге асыру немесе экспорт пен импортқа жэрдемдесу -  сырткы 
саудакы несиелендіру үшін пайдаланьшады. Сыртқы сауданы не- 
сиелендіру кезінде кредиттерді беру, пайдалану жэне өтеу елдер- 
дің тиісті бағдарламалары мен бюджеттерінде қарастырылады, 
м.ү;іыц өзі оларға өздерінің міндеттемелерін толық эрі бөгстсіз 
орындауына мүмкіндік береді.

Халықаралык кредит нысандарында экономикалык дамуды 
қолдау мақсатымен шетел мемлекеттері мен көпжақты ^йым- 
дар (МБРР, ЕБРР, АБР) беретін дамуга ресми көмек ерекшеле- 
неді.Рыноктық шарттарда берілетін карыздардан айырмашы- 
лығы кемек беру мақсаттарьшың коммерциялық емес сипаты 
болады, яғни көпжакты валюта-кредит үйымдары өздерініи 
пайдасын барынша көбейтуге үмтылмайды, керісінше К¥" 
рылымдық жаңғыртуды жэне экономикалқ есуді камтамасыз 
ететін сфераларды каржыландырады. Мысалы, Халықаралык 
валюта қорының кредиттері Қазақстанға макроэкономикалык 
тұрақтандырудың жэне құрылымдық реформалардың бағдар- 
ламаларына, теңгенің бағамын қолдауға беріледі, мұнын өзі

496



басқа халықаралық үйымдар қарыздарының елге тұсу шартта- 
рының бірі болып табылады.

Халыкаралык экономикалык қатынасггар пракгикасында сон
дай-ак экспорттыц немесе «байлаулы кредиттер» нысаны кол- 
данылады. Мұндай кредиттерді беру карыз алушы-елге нактылы 
тауарларды сатып алуға берілетін кредит олардьщ жеткізілімімсн 
«байланады». Әдетте байланылған кредиттер жеңілдік жагдайда 
беріледі, мұның езі өз еліндегі жеткіліксіз сұранымды тауарлар
ды баска елдердін рыноктарында коргаудың қажетпгінен туады.

Экспорттык кредитгерді пайдаланудын елдің сауда балансы- 
на ықпал жасайтын зардабы болады. Қосымша қаржыландыру- 
дыц есебінсн импорт өседі, ал бүл сауда балансының тапшылы
гын тудырады немесе көбейтуі мүмкін. Бүдан баска, экспорттык 
кредиттер реципиент-еддегі экономикалык осуге ыкпал жасаиды, 
ойткені, біріншіден, тиісті каражаттарды өндірістік сфераға са- 
луға мүмкін болар еді жэне болашақга ағымдағы қажетгіліктерді 
мсзетгік канағаттандырудыц орнына табыс экелер еді, екінші дсн, 
импортталатын тауарлар нсғұрлым сапалы жэне арзан тауарлар 
ретіндс отандық тауарларды ығыстырады немесе оларды өндіру- 
ді жаншиды. . .

Кдзіргі жағдайларда жабдыкты, материалдарды,^азык-түлікп
сатып алу кезінде дамыган елдерде сырткы сауда үйымдары мен 
сырткы экономикалык банк контракттар мен келісімдер, сопыц 
ішінде өтемдік кепісшдер негізінде бұл елдердің банктері мен 
фирмаларынан алатын банктік жэнс коммерциялык кредитгерді 
пайдаланады. Өтемдік келісімдер -  бүл сырткы сауда келісімде- 
рінің түрі, бұл келісімдер кезінде тауарды сатып алушы оныц кү- 
нын баска тауарлар жеткізілімімен тәлейді. Өтемдік келісімдер, 
эдетгегідей, шетел банктерінен ұзақ мерзімді кредиттер алуды 
Карастырады, бұл кредиттердіц есебінен шетелдік фирмаларға 
белгілі бір объектіиі салу үшін олардан сатып алынатын тауарлар 
төленеді. Жеткізілім қүнын өтеу сапынган объектілср ешмінщ 
экспорты есебінен берілген кредиггін сомасын пайыздарды коса 
толық жабатын келемдс жүргізіледі.

Мемлскеттік сыртқы карыздардың максаттары респу я 
лық біоджсттің тапшылыгын каржыландыру жэне телем ал н 
сын қолдау болып табылады. Үкіметгің сырткы карыздар о 
ша алған қаражаттары республикалык бюджетке есепке ̂ 11’ _  
жэне бюджетгің аткарылуы ретінде пайдаланылады, ал л 
банктің алған карыздары ақшалай-кредиггік саясатты жү
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асыру мақсаттарына пайдаланылады. Бұл қаражаггар мақсатты 
арналымына қарай тікелей өтеусіз пайдалануға бағытіалуы неме
се ішкі (тұпкілікті) қарыз алушыға кайтарылатын негізде берілуі 
мүмкін. Өтеусіз пайдалану бюджетгік жұмсау (қаржы белу) не
месе ¥лттық банктің каражаттарды пайдалануы аркылы жүзеге 
асады. Ішкі (түпкілікті) қарыз алушылар үшін каражатгарды кре- 
дитгік келісімшарітар бойынша қарыз берушілер болып табыла- 
тын Үкімет немесе ¥лтгықбанк береді. Қарыздық каражаттарды 
мақсатты пайдалануға бақылау жасауды заңнама мсн кредиттік 
келісімшартқа сэйкес карыз беруші жүзеге асырады, ал келісілген 
шарттар сақталмаған кезде тиісті саігщиялар қолданылады.

Соңғы жылдары Қазақстан Республикасы шетелдерден едэуір 
кредиттер алды. Сондықтан валюталык каражаттарды ұтымды, 
үнемді жүмсаудың маңызы арта түсуде. Олар бірінші кезекге і%■ 
тынуға арналған тауарларды шығаратын кэсіпорындарды К¥РУ 
жэне жацғырту жэне басым өндірістерді, яғни экономиканы сау- 
ықтыру үшін белгіленген құрылымдық саясатгы ескере огырып 
дамыту үшін пайдаланылуы тиіс.

Кредитгін отеу қабілетін багалау үшін рейтинг агенттіктері елдің несие 
рейтингіи эзірлейді, бұл ретте мына аспектілсрге назар аударыладьт:

1.Демократиялық саяси жүйені жасаудағы прогресс; мүны демократиялық 
саяси институтгардың тиімділігі, шешімдер қабылдау үдерісінін ашықтыгы, 
экономикалык реформаларды жургізуге саяси жолды устаушылык жэне оларды 
пракгикалық жүзеге асыруга қабілеггілік деп түсінеді.

2. Қаржьілық тұракгылыкка жэне экономикалык өсуге жетудегі жетістік- 
тер. Олар өзіне мыналарды кіріктіреді: фискалдык жэне монетарлык саясаггың 
тиімділігі, ^лттық валіотаны ң турақты лы Еы  мен айы рбасталы м ды ғы  кезінде 
инфляцняның томенгі деңгейін устап түру,

3. Рыіюктык экономикаға көшудсгі прогресс: экономикадағы жеке мен- 
шік ссктордьш ролі (мемлекетіік секгорды жсксшслепдірудін дэрежесі, жеке 
меншік компапиялардың жетістіктсрі, кэсіпорыңдардьщ кұрылымын озгерту, 
корпорациялық басқарудың тиімділігі, қоғамньщ салық салуға катысындагы 
озгсрістер және телем тэртібі, экономикалык кызмеггті ырыктаңдыру (баға бел- 
плсудің еркіндігі, жаңа отандық және шетелдік компаниялар үшін рыкоктардын 
ашыкшғы, сыртқы сауда мен инвестициялық қызметгегі ашыкгык), каржы сек- 
торыньщ ахуалы (банк секторыныц дамуы жэне оны реттеу, каржы делдалды- 
гыныц дамуы, кор рыногынын жэне банкгік емес каржы мекемелерінін дамуы). 
Р—  институтгардыц дамулығы (тиімді инфракүрылым мен заңнаманыи

4. Сауда ағындарын кайта бағдарлау. Экспорт пен импорттъш осу серпіні 
мен қурылымы, халыкаралык экоиомикалық сауда үйымдарына катысу, каржы- 
лаңдыруцыц козі ретіндсгі шетеддік тура инвестициялардың ролі, менеджмент- 
тің дсңгеиі, технологияларды беру аркылы багаланады.
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17.4. Мемлекеттік борыш

Мемлекетпк кредит кызметінің нэтижесінде мемлекетпк бо
рыш түзіледі. Мемлекеттік борыш -  бұл алынған (игерілген) 
жэне етелмеген мемлекеттік қарыздардыц, белгілі бір күнге, 
сондай-ақ борыштык міндетгемелердіц белгілі бір күнге сомасы 
(олар бойынша есептелген пайыздарды қоса). Мемлекетпк бо
рыш үлгаймалы үдайьт әндірісті жэне қогамдық кажетпліктерді 
қанағаттандыру үшін ақшалай ресурстарды тарту нысандарының 
бірі ретінде мемлекетгік карыздарды пайдаланудан туады. Мем
лекетпк борышты мемлекет мемлекетпк бгоджеттің каражатта
ры есебінен өтейді. Орналастыру рыногына, карыз валіотасына 
жэне басқа сипаттамаларына қарай мемлекетгік борыш ішкі 
жэне сыртқы мемлекеггік борьпи болып болінеді. Ішкі мемле- 
кет т ік борыиі -  Үкіметтің, Үлтгық банктің жэне жергілікті ат- 
қарушы органдардың Қазақстан Республикасынын резиденттері 
алдындағы ішкі мемлекетгік қарыздары мен басқа борыштық 
міндеттемелері бойынша мемлекетпк борышынын күрамдас бо- 
лігі. Сыртцы мемлекеттік борыш—Үкімет пен Үлтгык банктіц 
Қазақстан Республикасынын бейрезиденттері алдындагы сырт- 
қы мемлекеттік қарыздары мен баска борыштык міндетгемслері 
бойынша мемлекеттік борышының күрамдас белігі. Сондаи-ак 
күрделі жэне агымдагы мемлекетпк борыш болып бөлінеді.

М емлекет  кепілдендірген борыш -  Қазақстан Республикасы- 
ны ц мемлекеттік кепілдіктері* бар белгілі бір күнге алынган жэ
не өтелм еген мемлекеттік қарыздардың сомасы.

К үрделі мемлекет т ік борыш деп мемлекеттін шығарылган 
жэне өтелмеген борышкорлық міндеттемелерінін бүкіл сомасын 
(бүл міндеттемелер бойынша есептелген пайыздарды коса) аита- 
ДЫ. Агы мдагы  борыш -  бүл мемлекетгің барлық борышкорлық 
міндеттемелері бойынша кредиторларга табыс төлеу жэне мерзі- 
мі келген міндетгемелерді өтеу жөніндегі шығыстар.

Қазақстан Республикасында мемлекетгік борыш оз кезепн- 
Де тікелей Үкіметгін, Үлтгык банкгін жэне Үкіметпц кепшдігі 
уэдесін алган кэсіпорындардың борышы болып болшеді. тер, 
борышты креднторлардың түрлері (түрпаттары) бойынша озара 
боліске салсақ көбінесе ДүниежүзІлік банккс, Халықаралы

* Кдзакстац Реслубликасыііың мемлекетпк (үкіметпк, creMeĤ ^_ ^Dĉ ^ Mê ^ c 
стан Республикасынын карш алушы-резиденті одан тиссілі соман бсоушінін
толемеген жагдайда берешекті тольж немесе ішінара отеугс Үкім 
алДьлідагы мііідсттемесі.
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17.2 с ы зб а . М с м л с к е г т ік  к р е д и т т е г і 
с е б е п -с а л д а р л ы к  о з а р а  б а й л а н ы с т а р

ліота қорына жэне Қазақстандық экспортты қарж ы ланды раты н 
ұйымдарға қарыз. Қарыз алудың едәуір көлемі жеке несиелер- 
ге де тиеді. Бұлар көбіиесе Қазақстанның багалы қагаздары н -  
казынашылық міндеттемелерді, Үлттық банктің ноталары мен 
еурооблигацияларын сатып алатын шетелдік жеке жэне заңи 
ұйымдар. Орналастырылған еурооблигацияларды өтеу мемлекет- 
тік борышқа қызмет көрсетуге жұмсалатын шығыстардың негізгі 
баптарының бірі болып отыр.

Мемлекеттік борыштың пайда болуы мен өсуінің себебі мем- 
лекеттік бюджеттің теракты тапшылығы болып табылады.

Ішкі мемлекеггік борыштың болуы экономикадағы ерекшелік 
емес, бірақ көп дэрежеде қағида болып табылады: экономика
лык жағынан дамыған елдердің едәуір мемлекетгік ішкі боры- 
шы болады. Ішкі мемлекеттік борыш Қазақстанда 2008 жылдың 
ортасында 1213 миллиард теңгені (10 миллиард долларды), бұл 
ІЖӨ-нің 7,6% пайызына жуық; соның ішінде, Үкіметтің борышы
820,2 миллиард теңгені (6,8 миллиард долларды) қүрайды.
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Алайда борыштыд бұл түрінін түзілу себептеріндегі, әдістеріндегі және жү- 
мыс істеу ерекшеліктеріндегі аиырмашылык елеулі болады. Дамыған елдерде 
мемлекеттік борыш жэне оны тудырған бюджет талшылыктары экономикалык 
циклге экономиканы түрақтапдыру мен оны дамытудың кіріктірілген факгор- 
лары болып табылады. Халықган, корпорациялардан, банктерден, баска каржы 
жэне кредит мекемелерінен карызға алынған ақшалары онімді пайдаланылады 
және аталған карыз алушылардың активтері ретіиде қараллды. Мемлекетгік 
борыш «^лттың өзіне озініц карызы» ретінде каралады және үлттың жиынтық 
байлыгының жалпы молшеріне эсер етпейді. Ішкі борышты баскару жоніндегі 
пайызарды толеу қажеттігі түріндегі оның белгілі бір тсріс зардаптары инвести- 
цияларға немесе елдін экономикасын дамытуға қосымша каржы ресурстарын 
жумылдырудан болатын оңтайлы иәтижелермен жабылады. Ішкі борыштыц 
осуі кезінде ұлтгык табыс пен байлық кемімейді, мүныц озі, әриие, табыстар- 
дың кайта беліиісімен байланысты болатын бірқатар келецсіз салдарлардм жок- 
ка шыгармайды, олар мынаған саяды:

1. Береиіекті втеу мен пайыздарды төлеу бюджет қаражатгары ссебінен, яг- 
ни салық төлеушілер есебінен жургізіледі, сойтіп, табыстар мемлекеттік багалы 
кағаздар ислеріне, эдеттсгідей, коғамнын дэулетті жіктерінс агылады.

2. Салықтарды кобейту жолымен мемлекеттік борышты азайту жөніндегі 
мемлекеггің іс-кимылы кезінде макроэкономикалық тәуекелдікгер косылады, 
жиыитык сүранымныц қысқаруы тепе-теиді таза үлттык оиімніц азаюына урын- 
дырады, кәсілкерлер тарапыиан каражаттардын жұмсалымына дегеи ынталан* 
дырмалары томендейді» экономнкага қаражаттарды инвестициялау қыскарады.

3. Жекеше кәсіпкерлердін «итестицііяларып ыгыстыру» нәтижесі іс-әре* 
кет етеді. Бүл кұбылыс мыиадан туып отыр. Мемлекет бюджет тапшылыгын 
немесе борышты жабу мақсашмсн нссяе рыногына шыга отырып, ақша ры- 
ногында бәсскені күшейтеді, мұиын нәтижесінде акша капитальшыц пайыздық 
мөлшерлемелері артады. Бүл жеке меншік секторды инвестициялардыц бір бв- 
лігінен айырады, ал ннвеспщияльгқ шьггыстардын томсндеуі тепе-тевді таза 
улттық өнімді азайтады..

Егер мемлекет ақша рыногынын оқшауландырылған каражаггарын түтыну 
мақсаттарьгна смес инвестициялык тауарларга бағытгаса, егер экономика жү- 
мыспен толық смес қамтылгаи жағдайда жүмыс істесе мүндан іс-эрекстпц ке* 
лецсіз иэтижесі шектелуі мүмкш.

Қазақстан праюикасыида бюджет тагтшылыкгары мсн мсмлекетпк борыш 
каржыландыру нысандары жэне туындайтын зардаптары бойынша айтарлык- 
тай ажыратылады. Мемлекеттік борыштын едзуір болігі машексттік қазыпа- 
гиылық міпдеттемелер бойышиа берешек нысанында корсетіледі. Мемлекетк 
колданыстагц жогары дисконткд карыз алгаи сомасы скінші децгсй баііктсрі 
меп басқа коммерциялык күрылымдардыц табысыиа айиалады.

Ішкі мемлекеттік борыштың баска нысандары мыналар болды.бюджет тап* 
шылығын жабу үшін бүрын алынган кредиттер бойынша Уяттық банккс be- 
реиіек\ облигациялар жэне басқа бағалы қагаздар шыгарумен ресімделгеи ха- 
лықтан, шаруашылық жургізуіиі субъектіперден алынган қарьадар боиыпша 
борыш: .

Қазақстанда оньгң дербес дамуьшьщ басынан Ішкі мемлскешк борыиітыц 
айрыкша нысандары болды:
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ауыл шаруашылығы өніміне, жеңіл өнеркәсіп үшін шикізатқа бағалардағы 
айырманың орнын толтыру және ауыл іиаруашылығы өиіміне сатьтп алу бағала- 
рына сараланған үстемакы төлеу бойынша бюджеттің тыгарылган берешегі, 
бұл бөлудің әкімшілІк эдістері жагдайларындагы баға сәйкессіздікіершін нэти* 
жесі болып табылады;

банктердіц песиелері бойыпша су шаруашылыгының ауыл гиаруашылыгы 
кэсіпорындары мен ұйьшдарыиың шыгарылған берешегі — қырсыздыкгын, кре- 
дитгеу қағидаттарының жәие шаруашылық жүргізудің шаруашылык есебініи 
бұзылуыныіі салдары;

«директивалық кредиторлар» деп аталатындар нысапындагы, сондай-ак іш- 
кірсспубликалык есепке алу міндеттемелеріне қызмет корсету жэне өтеу бой
ынша кордаланған берешек. Директивалык кредитгерді дагдарыс жағдайларын* 
да кэсіпорьіндар мен салаларга олардың шаруашылық кызметін колдап отыру 
үшін Қаржы министрлігінің кепілдігімен ¥лттык банк беріп отырды.

17.5. Елдің сыртқы борышы

Сыртқы борыиі -  шетелдік кредиторлар турасында белгілі бір 
күнге, белгіленген мерзімде өтеуге жататын елдің қаржылык мін- 
детгемелерінің сомасы. Елдің сыртқы борышыныц болуы орын- 
ды элемдік парктика болып саналады. Алайда, оның шегі болады, 
ол шектен мемлекеттік борыштың артуы кауіпті бола бастайды. 
Мемлекеттік сырткы қарыз алу бойынша тартылатын каражат- 
тардың көлемі елдің ¥лттық банкінің таза алтын-валюта резерв- 
терінің 50 пайызынан аспауы тиіс. Сыртқы қарыздарды көптен- 
көп ауқымда тарту кредитор- елдерге экономикалық жэне саяси 
тэуелділікке ұрындыруы мүмкін.

Мемлекетпк борыштың молшерін салыстырмалы сипаттау 
үшін дүниежүзілік практикада Дүниежүзілік қайта құру жэне даму 
банкі усынғаи арнаулы көрсеткіштер пайдаланылады (17.1 кесте).

17.1 кесте.Сыртқы борыштын салыстырмалы параметрлері

Сыртқы борыштың салыстырмалы 
пяраметрлері

темен бе- баяу бере
шек

жогары
берешек

1. Жалпы сыртқы борыштың ІЖӨ-ге қаты- 
насы (%-бен, фирмааралық берешекті ко
са)

48-ден
аэырақ

48-80 80-нен
жогары

2. Жалпы сыртқы борыштың тауарлар мен 
қызметтердің жылдық экспортына қатына- 
сы (%-бен, фирмааралық берешекті қоса^

132-ден
азырақ

132-220 220-лан
жоғары
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3. Жалпьс сыргқьг борыштың тауарлар мен 
кызметтердің экспортына ^тынасы {%- 
бен, фирмааралық берешекті шығарып 
тастағанда).

18-ден
азырак

18-30 30-дан
жоғары

4. Сыйақы төлемдерінің тауарлар мен қыэ- 
меттердің экспортына қатынасы (%)

12-ден
азырақ

12-20 20-ден
жогары

Әлемдік практикада мемлекетпк борыштың мөлшерін салыс- 
тырмалы сипаттау үшіп арнайы көрсеткіш -  борышқа қьамет 
көрсету коэффициенті пайдаланылады. Ол борыштык төлем- 
дердің елдің валюталық түсімдеріне катысы ретінде есептеп шы- 
ғарылады. Мүндай катынастың қауіпсіз денгейі 25 пайыз болып 
саналады.

Елдід экономикасыиың калемімен салыстырпшдаш оныц 
сырткы борышыныц мөлшері туралы түсінікті Дүниежүзілік 
башсгіц сыныптамасы негізінде жасауға болады. Осы халықара- 
лық қаржы ұйымыныц аиыктауы бойынша мемлекеттің берешегі 
төмен деп есептелінеді, егер:

а) жалпы сырткы борыштыц ішкі жалпы өнімге қатысы 48 
пайыздан аспаса (Қазақстанда -33,8%); э) жалпы сырткы борыш- 
тың экспортқа катынасы 132 пайыз (Қазакстанда -113%); 6) бере- 
шекке қызмет көрсету сомасының экспортка катынасы 18 пайыз 
(Қазақстанда -22,8%); в) сыйақы төлемдерінің экспортка каты
насы 12 пайыз (Қазақстанда -5,1%). Сөйтіп, егер мезгілі өткен 
төлемдердің кептігін есепке алмасак, Казаксташіың берешегін 
әзірше томен деп санауға болады. Бірак, республика борышынын 
жоспарлы всіп отырғанын, ап оныц экспортының керісінше то- 
мендеп отырганын ескерсек ахуалдын нашарлауы мүмкін.

Сыртқы борыштьщ болуы жасалынған онімнің бір болігін ел- 
ден тыс жерге берудіц қажеггігін білдіреді. Мемлекеттік борыш 
бойынша пайыздык талемдердің тез осу үрдісі бар. Мүпдай то- 
лемақылар болашақ экономикалык дамуды тежейді жэне реци- 
пиент-ел бюджетінін тапшылышн үлгайтады.

Сыртқы борыштыц осуі сонымен катар реципиент-елдін ха- 
лықаралық абройын төмендетеді жэне ел үкіметінін саясатьша 
халықтъщ сенімін кетіреді.

Ірі жэпе созылмалы тапшылықтардың жэне мемлекетпк бо- 
рыштың болуының келецсіз зардаптары микроэкономнкалық те
ракты лыют.щ бұзылуымеи бірігеді.

Инвестицнялардыц «ығыстыру эсерінен» баска, мемлекетпк 
бағалы қағаздар бойынша пайыздың жогары денгейі шетел ка-
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питалын тартады, бірақ каражаттардың мұндай ағыны сырткы 
борыштың өсуін білдіреді. Шетел инвестицияларын отандық ба
галы кағаздарға жүмасудың артықшылығы ұлттык валютаға сү- 
ранымды арггырады және халықаралық валюта рыногында оның 
бағамының өсуін тудырады. Валюта бағамының артуы экспорт- 
тын кымбаттауына жоне импорттың арзандауьша жеткізеді, щ - 
ның нэтижесінде экспорт кыскарады, ал импорт артады. Сауда 
балансы теріс сальдога саяды. Таза экспорт жиынтық сұраным- 
ның компоненті болатындықтан, оның кысқаруы немесе теріс 
салъдосы ұлттык өндіріске тежеушілік ықпал жасайды.

Осыган байланысты мемлекеттің өзінің өкілдікті органы ар
кылы қаралған үдерістерге бюджет тапшылығы мен мемлекетгік 
борыштыц шегін белгілеу жолымен заңнамалык араласуы бюд
жет шығыстарының жеке баптары бойынша тиым салу қүкыгын 
белгілеуі мүмкін.

1992 жылы бұрынғы КСРО-дан мұра болып калған Қазақстан- 
ның сыртқы борышы 3,2 миллиард АҚШ долларын кұрады. 1993 
жылдың аяғында Ресей Федерациясымен бұрынғы КСРО-ның 
сыртқы борышындағы Қазакстаиның үлестік борышы мэселесін 
реттеген «нолдік нұсқаны» келісімге қол койылғаннан кейін жэне 
берешекгің бір бөлігін мемлекеттік борышқа қайта ресімдеген- 
нен кейін Қазакстанньщ сыртқы борышы 1.9 миллиард, доллар- 
ды қүрады. Бұл борыш экспортгық мүмкіншілігі бар Қазакстан 
Республикасы ушін көп емес еді. 1995 жылдың а я ғ ы н д а  Халыка- 
ралық валюта қорынан сатымды ресурстарды коса жалпы сырт
кы борыш 3,09 миллиард, долларды кұрады (шамамен ІЖӨ-НІҢ 
19%). 1999 жылдың аяғында жалпы сырткы борыш ен жоғарғы 
мәлшерге — 8,0 миллиард долларға жетгі (ІЖӨ-нің 50,5 %), со- 
ның ішінде тура мемлекеттік және Үкімет кепілдендірген сырткы 
борыш -  4,0 миллиард доллар, Үкімет кепілдендірген сырткы бо
рыш— 2,8 миллиард доллар. Ішкі жалпы борыштың жылдык экс- 
портқа қатынасы 115,3%-ды, ал берсшекке қызмет ету сомасынын 
экспортқа қатынасы 27,3%-ды, халыктыц жан басына шакканда- 
ғы ішкі жалпы борыш 533,8 долларды күрады. Бүл уакытга сырт- 
вд>і борыш статистикасында жекеше секгордьщ борышын, сонын 
ішінде фирмааралық берешекгі беліп көрсету басталды(17.2 кес- 
тені қараныз).
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17.2 кесте. Жалпы сырткы борыштыц дипамикасы, 
млрд АҢШ долларыида.

2004ж 2005ж 2006ж 2007ж 2008ж
Мемлекеттік жане мемлекет 
келілдендірген борыш

3,1 2.2 3,1 2,1 1,7

жиынға %-бен 9,6 5,0 4,2 2,2 1,6
Мемлекет кепілдендірмеген 
борыш

29,6 41,2 70,9 94,3 106,2

жиынға%-бен 90,4 95,0 95.8 97,8 98,5
Жиыны 32,7 43,4 74,0 96,4 107,8
Соның ішінде фирмааралық 
берешек

16,7 19,2 25,5 29,9 36,9

жиынға%-бен 51,0 44,3 34,5 31,0 39,8

Дсреккоз: Ұлтгык банк, Қаржы мияистрлігі, Статистика жоніндегі агенттік

2004 жылдың аяғында мемлекепік жэне мемлекет кепілден- 
дірген сырткы борыштың жиыны 3,1 миллиард долларға жетті. 
Алайда, жеке меншік сектордың борышымен бірге -  29,6 мил
лиард доллар (соныц ішінде фирмааралык берешекті -  16,6 мил
лиард доллар), жалпы сырткы борыш 32,7 миллиард долларга 
жетті. Жалпы сыртқы борыш 2005 жылы 9,4 миллиард АҚІП дол- 
ларына үлғайып, 43,4 миллиард долларға жетті.Бұл ретте банк 
секторының борышы екі есе үлғайып 13,9 миллиард долларды 
немесе ІЖӨ-ніц 25%-ын дерлік күрады. Қазақстаннык сырткы 
мемлекеттік борышы 2006 жылы 30 миллиард АҚЩ долларына 
көбейіп, 2007 жылдьщ ол 96,4 миллиард долларды күраган ІЖӨ- 
нің колемі кезінде 74 миллиард АҚШ долларын күрады. Жалпы 
борыштың ІЖӨ-ге қатынасы 91.4%-ды күрады, ал 80%-дағы сы- 
ни деп саналатын белгіні атгап өтпеген дұрыс. Әзір еліміз оған 
жеткен жоқ, сырткы борыш айрыкша катсрлі деп саналмайды. 
Бірақ берешек сомасы бұл планкеден асса, мемлекеттің төлем ба- 
лансымен проблемалары панда бола бастайды, ал карыз алушы- 
лардың оздері үшін дефолт ықтималдығы артады. Мүндай үрдіс 
сырткы конъюктураның нашарлауы жағдайында аса қауіпті, ал 
бұл ерте ме, кеш пс болуы мүмкін.Үкіметтік борыштың күрылы- 
мында ішкі борыштыц сырткы борьтшпен ара қатынасы тиісінше
62 жэне 38%-ды кұрайды.

2008 жылдың соцьшда жалпы сырткы борыш 105,5 мил
лиард долларды, соның ішіндс мемлексттік жэне мемлекет
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кепілдендірген борыш -  2,1 миллиард долларды, мемлекет кепіп- 
дендірмеген борыш -  103,3, фирмааралықберешек- 36,7, екінші 
деңгей банкгерінін берешегі -  41,6 миллард долларды күрады. 
Сөйтіп, жалпы сыртқы борыштың ІЖӨ-ге қатынасы 66,3%-ды, 
ал мемлекеттік жэне мемлекет кепілдекдірген борыштнң жал
пы сырткы борыштағы үлесі 20%-ды, ІЖӨ-дегі үлесі 1,3%-ды 
құрады; халықтың жан басына шаққандағы жалпы сыртқы бо
рыш 6,8 мын доллар, таза сыртқы борыш (елдін сырткы активтерін 
шегергендегі) 18,6 миллиард доллар болды.

Мемлекетгік борыштьщ болуы мезгілі келген пайы'здарйы 
жэне борыштық міндеттемелерді өтеуді төлеу жөніпдегі жьг 
сайынғы гиыгындарды қажет етеді, олар мемлекеттік борьшты 
басңару жөніндегі шыгындар деп аталады.

Қазақстан Республикасынын үкіметтік борышын отеуді жэне 
оған қызмет көрсетуді Қаржы министрлігі тиісті жылға арналған 
республикалык бюджет туралы Қазақстан Республикасы занында 
көзделген қаражат ессбінен Үлттық банк арқылы, ¥лттык банк- 
тің борышын отеуді жэне оған кызмет көрсетуді ¥лттык банк өзі- 
нің билігіндегі активтер есебінен, жергілікті аткарушы органдар- 
дың мемлекеттік борышын өтеуді жэне оған қызмет корсетуді ол 
тиісті жылға арналған мемлекетпк бюджетте козделген қаражат 
есебінен Үлттық банктің келісімі бойынша жергілікті атқарушы 
органның карыздарына кызмет керсету үшін тартылатын екінші 
деңгей банктері аркылы жүзеге асырылады.

Барлық мсмлекеттік қарыздар Үкімет белгілеген тэртіппен 
Қаржы министрлігінде тіркеліп, есепке алынуға тиіс.

Қазақстан Республикасынын мемлекеттік борышын есепке алу 
үшін Үлттық банк псн жергілікті атқарушы органдар келісілген 
тәртіппен Қаржы министрлігіне оз карыздарының талаптары, 
алынуы, оларга қызмет корсетілуі жэне етелуі туралы акпарат 
тапсырып отырады.

Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалык бюд- 
жеттің қаражатымен қамтамасыз етілетін үкіметтік борышты 
отеу жэне оған кызмет көрсету, Үлттық банк езінің билігіндегі 
барлық активтермен камтамасыз етілстін Үлттық банкгің боры
шын өтеу және оған қызмет кврсету, жергілікгі аткарушы орган 
билігінде түрған меншік қүқығындағы мүлікпен, каржы ресурс- 
тарымен жэне баска активтермен камтамасыз етілетін өз боры
шын отеу жэне оған кызмет керсету жөніндсгі міндеттемелерді 
аткарады.
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Борыштыц негізгі сомасы қайтарылған жэне борышка қызмет 
көрсету жөніндегі төлемдер толык көлемінде төленген жағдайда 
мемлекеттік борыш етелген болып саналады.

Казахстан Республикасы Үкіметініц, Ұлттық банкініц жэ
не жергілікті аткарушы органдарының осындай шартгын 
(келісімнің) талаптарьщда, осындай кағаздарды шыгару талапга- 
рында көзделген жағдайда, қарыз туралы шарт (келісім) бойын
ша міндеттемелерді мерзімінен бұрыи отеугс, мемлекетпк эмис- 
сиялық бағалы қагаздарды мсрзімінен бүрын сатып алуға кұкыгы 
бар.

Бюджеттік кодекске сэйкес карыз алудың мынандай турлерін 
атауға болады: Үкіметтің карыз алуы, жсргілікті аткарушы орган- 
дардык карыз алуы жэне мемлекет кепілдік берген карыз алу.

Үкіметтің карыз алуы республикалык бюджеттін тапшылы
гын каржыландыру максатында жузсге асырылады. Жсргілікті 
атқарушы органдардың қарыз апуы бюджеттік инвестициялык 
жобаларды (бағдарламаларды) іске асыру максатында жергілік- 
ті бюджеггің тапшылыгын каржыландыру ушін Үкіметтен карыз 
алу түрінде жұзеге асырылады.

Қарыздар бойынша Қазақстан Республикасынын атынан ке- 
пілдіктер беруге Үкіметтің айрыкша кұкыгы бар.

Қазақстан Республикасы Ұлггықбанкісінің, жергілікті аткару
шы органдарының карыздар бойынша Қазакстан Республикасы- 
ның атынан кепілдіктер беруге кұқыгы жоқ.

Қазақстан Республикасынын Үкіметінің тапсыруымен мсмле- 
кеггік кепілдіктер беруді Қаржы министрлігі жүзеге асырады.

17.6. Мемлекетпк борышты басқару

Мемлекеттік борыиіты басқару -  мемлекетгің озі жэне оньщ |  
кепілдігімен алынган борышка кызмет корсету, оны жоспарлы | 
отеу, жаца қарыздарды таріу мен жузеге асырудыц шартгарын жа
сау жоніндегі мемлекет шараларынын бүкіл спсктрі; мемлекеттін 
оған уэкілетті органдары аркылы утымды жэнс тиімді қарыз алу- 
ды камтамасыз ету жэне мемлекетгік кредитке кызмет корсетудіц 
кұнын оцтайландыру жоніндегі кызмегі. Мемлекетпк борышты 
баскару келешскгс макроэкономикалык киыншылықгардан жэне 
толем балансынын проблемаларынан аман болу максатында жу
зеге асырылады. Бул ретте -  борышты есепке алу, талдау жене 
калыптастыру, езгерту жэне оган кызмет корсету үдерістсрін ка-
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дағалап, бакылап отыру жөніндегі уэкілетгі органдардын кызметі 
ретіндегі мемлекеттік борыш мониторинг! жургізілсді.

Мемлекетгік борышты басқарудың нақтылы үдерісі:
1) алдағы жоспарлы кезеңге арналған мемлекетгік жэне мем

лекет кепілдендірген қарыз алу мен борыштың, мемлекет кепіл- 
герлігі бойынша борыштың жай-күйі мен болжамын онда оған 
сэйкес үкіметтік борышты жэне жергілікті аткарушы органдар
дын борышын өтеу жэне кызмет көрсету көлемдері, мсмлекет- 
тік кепілдіктер мен мемлекет кепілгерлігін үсынудың лимитгері 
белгіленетін көрсеткіштерді айқындай отырып жыл сайынғы ба- 
ғалауды кіріктіреді. Алдағы жоспарлы кезеңге арналған мемле
кетпк жэне мемлекет кепілдендірген карыз алу мен борыштын, 
мемлекет кепілгерлігі бойынша боырштың жай-күйі мен болжа
мын жыл сайынгы багалауды дайындауды мемлекетпк жоспар- 
лауды жөніндегі орталык уэкілетгі орган Қазакстан Республи- 
касыньщ ¥лтгык банкімсн бірлесіп, бюджета аткару жвніңдегі 
орталық уэкілетті органның катысуымен жинакталған мемлекет- 
тік жэне мемлекет кепілдендірген борыштың, мемлекет кспілгер- 
лігі бойынша борыштың көлемдсрі мен кұрылымыныц негізінде 
жүзеге асырады;

2) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уэкілетті орган- 
ның Қазақстан Республикасынын Үкіметі бекіткен республика
лык бюджет туралы занда бекітілетін тэртіппен үкімеггік борыш 
лимитін жэне жергілікті аткарушы оргаішың борышын, мемле
кетпк кепілдіктер жэне мемлекет к е п і л г с р л і г і н  б е р у  лимиттерін 
айқындауын; .,

3) бюджетті атқару жөніндегі орталық уэкілеггі органнын 
тиісті каржы жылына арналған республикалык бюджетте бекіті- 
летін Қазакстан Республикасы Үкіметінің карыз any колемдерін, 
нысандары мен шарттарын, үкіметтік борышты отеу мен қызмет 
корсету көлемдерін айқындауыи;

4) бюджетті атқару жәніндегі орталык уэкілетті органның 
мемлекетпк карыздарды жэне мемлекеттіц онык кспілдіктері 
мне кіпілгерліктері бойынша міндеттемслерді орындауға байла
нысты талаптарды тіркеуін, мемлекетгік карыздар мен мемлекет- 
тік борышты, мемлекет кепілдік бергеп борышты жане м е м л е к е т  

кепілгерлігі бойынша борышты алу, пайдалану, етеу жоне кызмет 
корсету мониторинг»!, сондай-ақ оның кепілдіктері мен кепілгер- 
ліктері бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты туьш- 
даған меіушекет талаптарын жүзеге асыруын; :
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5) борыш қүрылымын оңгашиндыру жоніндегі, соның ішінде 
борышты мерзімінен бүрын отсу, ұйымдаетырылған багалы кагаз- 
дар рыногында мемлекеттік эмиссиялык багалы кагаздарды эми- 
тенггіц сатып алуы мен сатуы, мемлекеггік жэне мемлекет кепіл- 
дендірген борышты, мсм.ісксттіц кепілгерлігі бойынша борышты 
қайта қүрылымдау, борышты кайта каржыландыру, мемлекеттік 
жэне мемлекет кепілдендірген карыз алу меи борыш, мемлекет ке- 
пілгерлігі борыш жэне мемлекетпн алдындагы борыш тэуекелде- 
рін баскару жөніндегі іе-шаралар дайыцдап, іске асыруын;

6) мемлекеттік борыштьщ, мемлекет кепілдік берген борыш
тын, мемлекет кепілгерліктері бойынша борыштын жэне мемле
кет алдындагы борыштын тәуекелдерін басқару озіне біоджстгі 
аткару жөніндегі орталық уэкілетті орган рэсімдср мел опера- 
цияларды регламенту, белгіленген лимиттер мен талаптарды 
сакгау, күралдар мен рыно.тгарды эртараптаидыру, зр тұрлі туын- 
ды қаржылык күралдарды (тэуекелдерді баскару мақсаттары 
үшін рынокта пайдаланылатын опцновдар, своптар, форвардтык 
фыочерлік жэне баска мэмілелер) колдану здіетсрін пайдаланып, 
оларды аныктауды, сэйкестендіруді, багалау мен барылша азай- 
туды, сондай-ақ үшінші тулгалардың алдындагы борыштык мін- 
деттемелері мемлекеггік келілдіктермен жэне кслілгерлікгсрмсн 
камтамасыз етілген защі түлгалардын борышын баскаруда уак- 
тылы ден кою мен кажетгі шарапар қабылдауды кіріктіреді.

Мемлекетгік борыштың, мемлекет кепілдік берген борыштын, 
мемлекет кепілгерліктері бойынша борыштың жэне мемлекет 
алдындагы борыштын тэуекелдерін басқару Үкімет айкындаган 
тэртіппен жузеге асырылады.

Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексімен тиісті 
мемлекеттік күрылымдар үшін қарыз алудыц іиекпіелімдеріі бел- 
гіленген. Бүл шектелімдер тиісінше республикалык бюджетге, 
жергілікті бюджетте жоспарланатын, алынган жоне отелмсген 
карыздардың тіркелген сомалары болып табылады, бүл сомалар 
берілген күнге (каржылык жылдын аягына) тиісті күрылымііын 
нақты борышынан аспауы тніс.

Қазакстан Республикасы Үкіметінің мсмлсксттік карыз алуы 
республикалык бюджет туралы зацмен белгіленген үкіметгік бо
рыш лимитімек жэне үкіметтік карызга кызмет корсстугс багыт- 
талатьш бюджеттік қаражатгар колемімен шекгследі.

Облыстың жергілікті аткарушы органының, республикалык 
маңызы бар қаланьи, астананыи мемлекеттік карыз алуы тиіс-
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ті жергілікті аткарушы органньщ белгіленген борыш лимитімен 
жэне тиісті жергілікті аткарушы органньщ борышын өтеуге жэне 
оған кызмет көрсетуге бағытгалатын жергілікті бюджет қаражат- 
тарының көлемімен шектеледі.

Қазақстан Республикасы Үкіметінін борышын отеуді жэне 
оған кызмет көрсетуді, ол шығарған мемлекеттік бағалы кагаз- 
дарды ұйымдастырьшғап бағалы қагаздар рыногында сатып алу- 
ды бюджета атқару жөніндегі орталық уәкілетгі орган респуб
ликалык бюджет туралы занда көзделген бюджеттік каражаттар 
есебінен Үлтгық банк арқылы Үкімет белгілеген тэртіппен жүзе- 
ге асырылады.

Тиісті каржы жылына жергілікті атқарушы орган борышынын 
лимитін Үкімет белгілейді. Жергілікті аткарушы органнын боры
шын өтеуге жэне кызмет көрсетуге арналган шыгыстардың көле- 
мі тиісті каржы жыльша арналган жергілікті бюджет кірістерінін 
он пайызына тең мвлшерден аспауға тиіс.

Заңмен мемлекеттік кепілдіктерді берудің лимиті -  тиісті кар
жы жылына арналган республикалык бюджеттіің кұрамынд’ 
бекітілетін тіркелген сомасы белгіленеді, бүл соманың шегінде 
Қазакстан Республикасының мемлекетгік кепілдігі -  үкіметгің 
кредитор алдында Қазақстан Республикасының қарыз алушы-ре- 
зиденттерінщ одан тиісті соманы белгіленген мерзімде төлемеген 
жағдайда берешекті толық немесе ішінара өтеу міндеттемесі.

2009-2011 жылдарға арналган республикалык бюджет туралы 
занда 2009 жылга арналган республикалык бюджете үкімсггік 
борыш лимиті 1577 млрд миллиард теңге мөлшерінде, ал Казак- 
стан Республикасынын мемлекеттік кепілдіктерін беру лимиті
30 миллиард теңге мөлшерінде белгіленген. Мемлекет кепілдеа- 
дірген қарыздарды отеу жэне оларга кызмет көрсету үшін 1550,5 
миллиардқа жуық теңге көзделіп, мсмлекеттіц кепілдемелер беру 
лимиті 70 миллиард тенге колемінде белгіленген.

Меылекеттік борышқа қыіліет корсету деп уақытгыц белгіпі бір кезеңіпдс 
карыз алу шартгарынан туындайтын сыйақы, комиссиялык, айыппұлдар жэн.' 
өзге төлсмдердің жиынтық төлемақыларын айтадьг.

Қарызга ̂ ызліеш корсету -  бгоджетті аткару жөншдсгі орталық уәкілетл ор
ганный немесе карыз алушының шоттарыіідагы қарыздық қаражаттарды пайда- 
ланудьщ есебі бойынша банктің жэне қарыз шарггарына сэйкес қарыз алущы* 
ның сыйақы, комиссиялық және озге төлемдерін жүзсге асыру қызметі.

Борышты отеу — қарыз алушының карыздьщ алынған сомасын креднтор- 
лармен келісімшарттармен белгіленген тәртіппен кайтаруы, борыштың баскд 
кұрамды болігінің белгіленген тәртібі мен міндеттемелердің орныдауы.
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Жергілікті атқарушы органдардың борышын отеу және оған кызмет көрсе- 
туці олар жергілікті бюджетгерде карастырылған қаражатгар есебінеи Үкімет 
аныктаган тәртіппен жузеге асырады.

Мемлекетгік борышты басқарудыц әлсмдік лрактикасы сонымсн біргс мы
надай әдістерді қарастырады: қайта каржыландыру, жацгырту, мерзімді үзарту, 
сэнкестеіідіру, кемімелі арасалмақ боньгаша облигашіяларды айырбастау, қа- 
рызды отеудіц мерзімін ^зарту, мемлскеттік борь/штап бас тарту.

Қайша қаржыландыру мемлекетпк берешекті жаңа карыз шыгару есебінеп 
отеуді білдіреді. Бүл ретге, бурын шығарылган қарьпдардын орнына бірдей кұн- 
дык арасалмақпсн бағамдык айырмашылыкты есепке алмай жана каршдын об- 
лигациялары беріледі.

Жаңгырту деп бүрын шығарылган карыздардың шарттарын табыстылыш 
бойынша. аз жогьшан да, коп жагыпан да азгертуді антады. Бірінші жшдацда 
үкімет борыш бойынша елеулі шығыстар кезінде, екіншісшде шіфляцияпын бо
луы ксзінде нсмесе карыздык облигацііяларды сатып алудагы халыктын мүдцс- 
лтін кушейту мақсатымсн істейді,

МсрзЫді үзарту мерзімі бойынша қарыздыц бастапқы шартгарыи оларды 
ұзарту немесе кысқартумен байланысты өзгсрту болыгг табылады.

Сэйкестендіру біркеше карыздарди бір карыэга біріктіруді бІлдіреді, брі 
мешекетгік борыиіты басқзруды онайлатады.

Облигаі/ііяіарды кемімелі ара салмақ бойынша айырбастау ұлтгак акша 
бірлігінің дефляциясы жагдайында жэне мемлекетке карыздар бойынша тым 
кымбат ақшамен есептесу тиімсіз кезде жургізіледі.

Қорыздарды өтеудің мерзшіп үзарту мемлсксггің едәуір бсрсшегі кезінде, 
соцдай-ақ олармея байланысты болатын каржылык киьшшылыкгар кезіндс кол- 
даныладь7, үкілгет қарыздарды өтеудің жэне олар бойынша төлемақының мер- 
з;м/ерін кейніге қалдыра түру туралы мәлімдейді.

Һ/смлекеттік борышты төлеудсн бас тарпіу (күшін жою) елде саясіі рсисім 
ауысі ‘мы жэне жанд үкіметтіц бұрынғы міндеттемелердІ олардык заңсызлыгы 
себепті орындауды моиывдамауы кезіқде болады. Бас гарту мемлекет банкрот- 
шғының салдарынан болуы мумкіп.

Меділекеттік борышты басқарудын аталган эдістері op түрлІ үйлесімде бір 
мезгілде, мысалы айырбастау, мерзімді ysapry жэне сэйксстсіщіру нсмесе айыр- 
бастау және сәйксстендіру және т.с.с. колданылуы мүмкш.

Каржыны сауықтыру, соның ішінде мемлекеттік борыштшс осу қаркьшьш 
томендету жөніндегі шаралардыд ішінде мемлекетпк мсншіктій бір болігін 
өткізуге болады, ягни жскешс секторга сату жолымен актнвтердЫ бір боль
ней бас тарту; бүл тишділігі аз меншікті колдау жоніндегі мемлекет көтсретш 
ауыртпалыкты азайтады.

Үлттық экономиканы дамыту шикізат салаларына шетсл кре- 
диттерін, инвестицияларын салмайынша, экспорт жэне импорт 
алмастырушы салаларга, аграрлык сектор мен тугыну тауарларьт- 
ның ондірісіне озат технологияларды тартпайьшша мүмкін смсс. 
Бірақ щетел капиталы мен валюталык ресурстарды тарту олар
ды жоғары тиімділікпен пайдалануға, лайықты қарыздық кара- 
жаттардың қайтарымьша дэлелді т^сілдемені кажет етеді; иегізгі
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борыштың сомасы мен пайыздарын төлеу бүл жағдайда нақты 
өнімиіц бір болігін баска елдердің қарамағына беруді кажет етеді. 
Елеулі сыртқы борыштың кобеюі ұлттық валюта бағамынын, экс
порт пен импортгың арасалмағының озгеруімен, отандық эконо
миканьщ дамуындағы киыншылықтармен байланысты ұзак мер- 
зімді теріс экономикалык зардаптарды тудыруы мұмкін.

17.7. Мемлекетпк б о р ы ш ты ц  
экономикалмқ салдарлары

Үлкен көлемдсгі мемлекеттік борыш мемлскетті банкроттык- 
Ка ұшыратпайды, өйткені Үкіметтін мынадай іс-кимылдары кол- 
даныдуы мүмкін:

1. Қайта қаржыландыру. Төлеу мезгілі жеткен облигациялар- 
ды отеу үшін практикада Үкімет шығыстарды қысқартпайды жэ
не сапыкгарды көтермейді (токыраулык экономика жағдайында 
мүндай саясат кате болар еді). Ол өзінің борышын қайта каржы- 
ландырады, япіи жана облигациялар сатады жэне түсім - акшаны 
өтелетін облигацияларды ̂ стаушыларға төлеу үшін пайдаланады.

2. Салық салу. Үкімсттің салық салуға жэне оларды жинауға 
күқығы бар. Қаржылық күйреу кезінде жекеше шаруашылыкіар 
мен корпорациялар салық жинау есебінен кірістер ала алмайды, 
ал үкімет ала алады; сөйтіп, жекеше шаруашылыктар мен корпо
рациялар банкроттануы мүмкін, ал үкімст банкротганбайды.

3. Ақша жасау. Борыштыц негізгі сомасын жэне пайыздарды 
төлеу үшіи үкіметтің ақша басып шығаруға мүмкіндігі бар, бірак 
мүның инфляццялық нэтижесі болады.

Алайда үкіметтің мүндай іс-қимылдары жағымсыз зардаптар 
тудырады:

1. Кірістердегі теңсіздіктің кобеюі. Кірістердіц мелшері бой
ынша халықгыц түрлі топтары болады. Және салық жүйесі шама- 
лы үдемелі болуы мүмкін, облигацияларға ие болудан алынатын 
пайыздық кірістерді кайга болудің нәтижссінде ол артык кірістер 
«алмайды»;

2. Пайыздык төлемдер салық салуды кобейтуді кджет стеді, 
бұл инновацияларға, инвестицияларға, жұмысқа ынталандыр- 
маларды томендетеді, мүның озі экономикалық осугс зиян келті- 
реді. Көрсеткіштердіц борышы бойынша пайыздық төлсмдердін 
катынасы -  борыш бойынша пайыздарды төлсу ушін кажет салык 
салудың депіеііі;
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3. Ығысгыру нәтижесінің іоәрекеті. Егер экономика голық 
жұмыстылық жағдайда жұмыс істсп тұрса жэнс бюджет бала- 
нстандырылған болса, сгср үкімет шыгыстарды көбейтсс, онда 
ондірістік мүмкіндіктсрдің қисық сызыгы бойынша экономика 
кисык сызыктын бойымен үкшеттік тауарлардың осі бағытын- 
да жылжиды жэнс жскеше тауарларға ашықтық ксмірек болады 
(17.3. сызбаны қараңыз).

17.2 сьгзба. Өкдірістік мүлгкшдіктердщ кнсык сызмгы

Үкіметтік
тауарлар

Жекешө
тауарлар

Же кеше тауарлар не тұтьшу, пе инвестициялык тауарлар болуы мүмкін:
1) егер түтыну тауарларын кыскарту ссебінеи ұсыным азайса, онда халык- 

тың бүгінгі ұрлағының түрмыс дсңгейі томендснді, ал ннвсстішиялардың дец- 
гейі сақталынады жэіге келер үрпақ шалынбайды;

2) егср төмендеу инвестициялык тауарларды іиалса, онда бүгшгі ұрпактын 
түтыну деңгейі озгермейді, ал болашакта табыс дскгейі аз болады.

Уақигалар дамуыныцекі сценарнйі болуы мүмкІн:
1) Үкіметтік шышстардың кобеюі салык салудын есуімен қаржыланады, 

онда тұгыну шығыстары томсндейді жэяс үкіметтік шышстардыц ауыртпалы- 
п>і бүгілгі ұрпакқа гуседі;

2) Үкіметтік шыгыстардын кобеюі мемлекеттік борыштыц кобеюі сссбінен 
каржтлланады.

Салдарлары: үкімег акша ршюгыпа шығады, жсксше кзрьп алушылармен 
бэсекелсседі, пайыздык молшерлсме кобсйсді, инвсстициялар кыскарады. Бо
лашак урпақ аз экономикалык әлустті мүраланады жонс онын сн томен тұрмыс 
ДецгеЙі болады.

Бірақ екі шектелім болады:
I. Мемлекетгік инвсстициялар, Егер үкімст шышстарынын осуі түтыиу 

шыгыстарының кобсюі есебіисіі болатын болса, онда борыштыц кобеюінің 
ауыртпалыгы болашак ұрпактарга аударылады. Ал егср сонымен бірге мемле- 
кеггік «квесттгциялар кобейетш болса, онда бул экономиканын болашак оиді*
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17.3 сызба.

20 30 I инвестициялар

рістік әлуетін ныгайтады, капиталдың қүрылымы мемлекетгік капиталды паи- 
дасына езгереді.

2. Жұмыссыздық. Егер бұғаи дейін қоғам жүмыспен толық камтылу кезінде- 
гі экономиканьщ жұмыс істеу жағдайларында болса, онда жұмыспен толык кам- 
тылмаган кезінде экономика евдірістік мүмкіндіктер шектеріищ ішінде болады. 
Үкімет шығыстарының өсуі капиталды ағымдағы тұтыну мен қордалау жағы- 
иан ешкандай күрбандарсыз экономиканы кисык сызыққа жақын орналастыруы 
мумкін. Демек, егер бастапқыда жұмыссыздык, тапшы каржыландыру болатын 
болса, бұл экономикалык әлует молшерлерінің кыскару нысанында болашақ ҰР* 
пақтарға түсетін ауыртпалықты міндетті түрде тудырады.

17.4, сызбада пайыздық мөлшерлемелердің өсуі 10 миллиард шартгы өл- 
шсмнің иноестицияларын ығыстырады. Бірак тапшы қаржыландырудьш нәти- 
жесінде енді үкімет шығыстарыныц өсуі мультипликатордың нәтижесі аркылы 
кұлдыраудың жай-күйіқдегі экономикаға ынталандырушы нәтиже корсететін 
болады, сойтіп жекеше бизнестің күтіп отырған пайдаларын жаксартады жэ* 
не инвестициялык сүранымның оңға 1,-ге іл^рілзуін тудырады. Нәтижесінде 
мөлшерлеменің тым жоғары деңгейінё -  10%-ға қарамастан инвестициялык 
шыгыстар 30 миллиард шартгы өлшем- пецгейінде қалады. Инвестициялык 
ранымныц өсуі сызбада көпсетілгеннед^не азырак, не көбірек болуы мүмк»11* 
1-жагдайда ығыстыру нэтизйеСшщ іс-эрекеті жабылатын болады, 2-жағдаЙда 
артығымен асыра жабыдадй. Негізгі идея ииаестицпялық сұранымныц өсуі кез 
келген ығыстыруға қарсы іс-і^зкет ететіндігінде болып отыр.

Мемлекет үшін дефолтгы колайлы практнкалық шешім етіп айкындайтын 
мынадай негізгі факторлар бар:

1) қогам тарапыиан болатын саяси қолдаудан ел басшылығынын айрылуьі;
2) экспортгаи түсетіи кірістердің төмендеуі;
3) борышқорлык ауыртпалыктыц кобеюі;
4) капиталдыц халықаралық рыноктарына шығу мүмкіндігінің жоктыгы;
5) жалғасылған экономикалык күлдырау; ' •
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6) берешектің кұрылымын өзгертуге халыкаралык каржы ұйымдарының 
әзір екендігі.

Яғни егер ел басшылығы дефолтгы жариялаудан түскен пайданы онымен 
байланысты санкцпядан асып түсті деп санаса, сырткы борыш бойынша дефолт 
ел басшылыгының стратепіялық шешімініч нәтижесі болуы мүмкін.Елдіц ал
тын-валюта резервтерінен сырткы борышка кызмет корсетуге жүмсалатын то- 
лсмдер сомасыпыц асып түсуі де маңызды фактор болып табылады. Бюджсттің 
барлык шыгыс бөлігін жеңілдету дефолттың оң салдары болып табылады, бүл 
оның орындалуына мүмкіндік бере алады. Сырткы борышка толенетін толе- 
мақылардан бас тарту үкіметке бюджеттін баска баптары боишша, мысалы 
элеуметтік сфера бойынша шыгыстарды көбейтуге мүмкіндік береді, мұның озі 
укіметке сеиімді ішінара кайтаруға мүмкіндік туғызады. Бірак кредит рейтингі 
төмеңдейді жэне халақаралык рьшоктарда карыз алу қиындайды.

Қарыз алудың шамадан тыс көлемдері кезінде мемлекет 
«борышқорлық торга» түсіп калу қаупінде, яғни ол тек бүрын- 
ғылар бойынша пайыздарды төлеу үшін жана қарыз алулардыц 
көлемін өнбойы көбейтіп отыру жағдаятьша мэжбүр болады. 
Борыштын өзгеру динамикасы пайызды төлеуге дейін ІЖӨ-нің 
5%-ын қүраган бюджет тапшылыгын каржыландыру үшін кд- 
жет қарыз алулардың өсуі мысалында көрсетілуі мүмкін (17.2 
кесте).

17.2 кесте. Орта мерзіліді кезецдегі мемлскетпк бсрешек 
параметрлерінің шоғырланымдьіқ улгаюы

1-жыл 2-жыл 3-жып 4-жыл 5-жыл 6-жыл

Тапшылық (пайыздық төлем- 
дерді шегеріп тастағанда)

50 - > 5 0  -
4

> 5 0  -  
4 .

>  50 -
4

> 5 0  -
4 ..

> 5 0

Л —
Жыл басындағы жай-күйі бой
ынша шогырланымдық борыш.

0 /50 /108 /174 /250 1^37

Жыл басындағы шоғырланым- 
дықборыш бойынша пайыздар

0
/ ' 8/16 /

І  26
/

/  37 * 51

Талап етілетін қарыз алулар 50 ' 58 / г  66 / 7 6 / 87 / 101

J000 акшалай өлшемге теи ІЖӨ -ні жэне жылдыктың 15%- 
Дьіқ мөлшерлемесін қабылдай отырып, мынандай нэтижелерді 
аламыз.

Цифрлар керсетіп тұрғандай, тіпті сгер б-жылы тапшылык
озі жойылатын болса да, мемлекет - қарыз алушыға бэрібір эн- 
шейін алдьщғы 5 жылда кордаланғаи борыш бойынша пайыз- 
дарды толеу үшін 5%-дан сэл томен мөлшерде қарыз алуга тура 
келеді.
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Әлемдік кайта кұру жэне даму банкі белгілеген сырткы бере
шек деңгейін бағалау параметрлері Қазақстанда былай күрылады:

!) жалпы сыртқы борыштың ІЖӨ-ге катынасы -76,1% (фир- 
мааралық берсшексіз) (34,6%);

2) жалпы сыртқы борыштың тауарлар мен кызметтер корсету- 
дің жылдык экспортына катынасы —124,6% (56,7%);

3) борышты өтсу жэне оған кызмет көрсету бойынша төлем- 
дер сомасыныц тауарлар мен кызметтердің экспортына қатына- 
сы-36,7% (24,7%);

4) сыйақы (мүдде) толемдері сомасының экспортка қатынасы 
—1,5%, Сөйтіп, борышты отеу және оған кызмет корсету бойын
ша төлемдер қатынасының көрсеткіші Қазақстанда ең төмен дең- 
гейден асып түседі.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ
1. Мемлекеггік-кредитгік қатынастарды қаржылық қатынастарга неге жат- 

кызады?
2. Мемлекетте кандай кредиттік катынастар пайда болады?
3. Мемлекетпк кредиттіц функцияларын баяндақцар.
4. Мемлекетгік кредиттіи нысаіідарын атап шыгындар жэне оларға кыскаша 

сипаттама беріндср.
5. Мемлекеттік-кредиітік қатынастарда кандай эдістер қолданылады ?
6. Халықаралык мемлекетгік кредиттің қажеггігін каіідай факторлар туды- 

рады?
7. Халықаралык мемлскетгік кредитте кандай нысандар пайдалаиылады.
8. Мемлекетпк борыш қалай түзіледі? Оныц ұгымын түжырымдаидар.
9.Сыртқы мемлекетгік борыштыц негізгі проблемаларын баяндап шыгындар-
10 .Қазақстаіідағы ішкі мемлекеттік борыштыц негізгі нысандары кдндаи?
П.Мемлекеттік борышты баскару дегеніміз не жэне онын негізгі әдістері

кандай?
12.Мемлекеттік борыштың мүмкін жағымсыз салдарлары (зардаптары) кдн- 

дай?
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IV БӨЛІМ. ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫНЫҢ 
ҚАРЖЫСЫ

18-тарау. Үй шаруашылықтары қаржысыныц 
мәні мен ерекшеліктері

18.1. Үй шаруашылықтары каржысынын 
у г ы м и  ж зн е  ф у н к ц и ял ар ы

К ап и тал д ы ц  то л ы к  айналы м ы  өндіріс үдерісінін едэуір болі- 
гін  қ а м т ы п  оты р ған  р ы н окты к катынастар жагдайларында каржы 
ж ү й е с ін ің  д ер б ес  буы н ы н а үй  ш аруш ылығының каржысын боліп 
кө р сету  б ір  катар  ф акторларға байланысты болып отыр.

Ү й  ш аруаш ы лы қтары  экономикалык қызметтін манызды суб- 
ъ е к т іл е р ін ің  б ір і болы п  келеді, олардын нәтижелерінен жеке 
ш ар у аш л ы қ  б ірл іг ін іц  ғана емес, жалпы елдін бүкіл халкыныц 
эл -ау қ аты  тэуелд і болады . Экономиканьщ  аса ірі субьекті бола 
о ты р ы п  к ом м ерц и ялы к  кәсіпоры ндармен ж эне мемлскетпсн бір- 
ге  ү й  ш ар у аш ы л ы қтар ы  барлы к макрореттеуші үдерістерге каты- 
н асад ы . X X I ғасы рд ы ң  басы нда экономиканьщ жандана түсуі үй 
ш ар у аш ы л ы қ тар ы н  белсенді тірш ілік етуге жеткізді:

Ү й  ш аруаш ы лы ктары  экономикалык агенггер ретінде непзінен 
отбасы  м үш ел ер ін іц  тірш ілік орекетін колдауға қаж етл нгілікісрді 
тұ ты н у  турап ы  ш еш ім дер қабылдайды. Акьтр аягында барлык эко
н ом и к алы к  ресурстар  үй  шаруашылыктарына жатады, бірак 
р есу р стар  оларды ң  арасы нда өте эркелкі бш ш ген. Үй шарушы- 
л ы к тар ы н ы ң  басы м  көпш ілігі жұмьтс кушін иеленіп, баскарады. 
Р ы н о к ты қ  экон ом икада ж үмы с күші үй шаруашылығы шецбсріндс 
ж асалаты н  ж оне ондіріс факторлары рыноғында ұсынылатын не- 
гізгі тау ар  болы п  табы лады . Өзінін ресурстарын сатудан табыс ana 
оты ры п , ү й  ш аруаш ы лы ктары  эр түрлі түгыпу игіліктсрш С̂ ТЫГІ 
алу  ү іи ін  ш ектелім ді табыстарды бәлу туралы шсішмдер к а ! '^ 
дай д ы . Ү й  ш аруаш ы лы қгары ны ң басты экономикалык муддссі са
ты п  алы наты н  игіліктердіц  пайдалылығын барынша кобситуде оо- 
лы п  келеді. Ү й ш аруаш ылыктарыпын түгі.іну нгілпсгерін тандау
р ы и о к ты қ  эконом икада сүранымды қалыптастырады,

Э ко н о м и к ад а  үй  інаруашылықтары мен кэсшормндард^ 
(ф и р м ал ар д ы ц ) арасы н да айы рбас болып жатады. и
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ашылықтары ресурстарға иелік етсді жэне оларды ресурстар 
рыноктары аркылы фирмаларға береді. Фирмалар ресурстарды 
пайдаланады, өнімдер ондіреді жэне тауарлар мен қызмсттср ры- 
нокгарына жеткізеді. Үй шаруашылыктары мен баска субъекгі- 
лер арасындагы өзара іс-қимылдар нэтижесінде экономикада өн- 
дірістін жалпы колемі калыптасады(18.1 сызбаны караныз).

18.1 сызба. Экономикалык жүйсдс ресурстардыц, 
онімдердін жаие табыстардық толық айналымы

Экономикалық теорияда үй шаруаіиылығы деп бірлесіп тура- 
тын жэне ортак бюджеті болатын бір немесе бірнеше адам жүргі" 
зетін шаруашылык Ү';ынылады. Үй шаруашылыгы қогамдык өи- 
дірісте шұғылданатьш жане ш^ғылданбайтын бармлкжапда-мапы 
жұмыскерлерді, ірі жэне майда капиталдар, жер, багалы кагаздар 
иелерін біріктіреді.
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Үй шаруашылығын жүргізу отбасының андірістік қызметінін 
нысаны болып табылады. Үй шаруашылығывда осы отбасыныд 
мүктаждарын канағатгандыруға арналған кызметтер мен өнім 
ендіріледі. Рынокта сату жэнс өткізу ушін үй шаруашылығында 
үздіксіз өнім өндіру дара енбек қызметімен шүғылданатын отба- 
сын, ал ауыл шаруашылығы өнімін өндіру тауар багытгьшыгы 
бар жеке қосалқы шаруашылықты сипаттайды.

«Үй шаруашьшығы» термияі экономикалык эдебиетге «отба- 
сы» термині экономикалық әдебиетте «отбасы» терминінс ұксас 
термин ретінде жиі пайдаланылады. Бірақ отбасьшан айырмашы- 
лығы үй шаруашылыктары туған - туысқандарды ғана кіріктір- 
мейді, бір, екі жэне одан көп мүшелерден де тұра алады.

Үй иіаруашылықтарының қаржьісы, жалпы когам каржысы 
сияқты, шаруашылык мүшелерінің материалдық жэне әлеумет- 
тік жағдайларын жэне олардың удайы ондірісін камтамасыз сту 
мақсатында ақшалай қорларды калыптастыру жэне пайдалану 
жөніндегі экономикалык акшалай катынастар болып табылады. 
Жеке отбасы деңгейінде каржы жүйесінде буын бола отырып, 
ол қогамның әлеуметтік-экономикалық кұрылымының бастап- 
Кы элементі болып келеді. Ішкі жалпы өнім мен улг.'ык табыс- 
тың құнын жасауда, алгашкы бөлуде жэне пайдалануда шешуші 
манызы болатын коммерциялык кэсіпорындар мсн ұйымдардын 
каржысынан айырмашылығы үй шаруашылыкгарьшьщ каржысы 
каржы жүйесінің басым буыны болған емес жэне каржылык ка- 
тынастардың жалпы жиынтығында манызды болганымеи баш- 
нышты рөл атқарады.

Үй шаруашылыкгары қаржысын «адами капиталдың» дамуы түрғысынан 
Қарастырган манызды. «Адами капитал» тркырывдамасы өткен жүз жылдық- 
тын бО-жыдцарының басында түнғыш рет Т.Шульц үсынды.4 «Адами капитал» 
деп жұмыскерлердің кабілеггілігін, білімін жэне іскерлігі түсініледі, олар жү- 
мыскерлерге олеумепік және экономикалык салаларда белсснді іс-эрексг етуге 
мүмкіндік береді, Бүл сапалар, бірінші кезекте, үятшң білім жэне дснсаулык 
деңгейімен айқындалады.

Адами капитаддың негізгі элементгеріне, ПБеккердін** ұсынылымына сзи 
кес, мыналар жатады:

білім капиталы (жалпы жэне арнаулы білімдер); _ 
ондірістегі даярлық капиталы (біліктік, машык, ондірістік тэжірнбс), 
Денсаулық капиталы;
‘ Ijclmlz Тһ. W. Investment in Human Capital/ The Role of Education and Research/ The 

Free Press/-N/Y, 1971
"  Векгар г. Человеческий капитал (главы из книга). Воздеистиеіга заработки ипвес- 

тиций в человеческий капитал. //США: экономика, политика, идеология, и  Л
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экономикалык мэнді ақпараттарға ис болу (багалар мен табыстар туралы ақ- 
параттылығы);

көші-кон капиталы (жүмысксрлердің жұмылдырылғыштығын камтамасыз 
етуші);

экономикалық қызметгің уэждемесі.
Осыдаи «адами капиталга жұмсалаіын инвестшшялар» ягни адам дамуына, онын 

біліміне каражатгар жұмсау, кызметтіц такдамалы сферасыида. шеберлікгі арпыру, 
адами түрмысының рухани жэне табиги жактарын жетіпдіру ұғымы дамыды. Адами 
капнтапга жұмсалатьгн инвссгоциялардың жалпы экономикалык, сшіаттамасы олар
дьщ рентабелділігі накты кашггалдағы паидалылықган злдскайда көп болып табы- 
лгпындығына. Бүл түжырымдар дамыған капиталистік елдерде агарту жэне кадрлар 
даярлау сферасыи тендесі жок дамуы үшін теориялык негіздеу болды. Адамн капитал 
тсориясыныи бІрнеіне гіринцнті манызды кагидаларын бөліп көрсетуге болады:

адами ресурстарды сақтау жәпе дамыту қоғамнық ̂ зақ мерзімді экономика
лык дамуы үшін негіз болып табылады;

адамн капиталдың сапасы үлттык білім, ғылым, мәдениет және депсаулық 
децгейімеи айқындалады;

адами капитал үдайы ондірілетін капиталдын кез келген баска нысаны сіілк- 
ты, тозуы мумкін жәпе тұрақты қолдауды талап етеді;

адами капитал құнсыздаиады, егер оның сапасына (білім, денсзулык, гьтлым 
жзне басқалары) эсер ететін факторлар нашарласа.

Ішкі мүмкіндіктермен қамтамасыз етілстіи үй шаруашылық- 
тарының едэуір олуеті жөнінде ІЖӨ-дегі үй шаруашылықтары 
жасайтын енім мен қызметтердің салыстырмалы жогары жэне 
ордайым көбейіп отырған үлесі растайды (17,6%, соның ішінде: 
16,9% үи шаруашылыктарынын секторы бойынша жане 0,7% үй 
шаруашылыгына қызмет корсететін коммерциялык емес үйымда- 
рының секторы бойынша).

Үй шаруашылықтарьт қаржысының мэні өзінің көрінісін функ- 
цияларда табады. Г.Б. Поляктын* пікірі бойыкша ол екі негізгі 
функцияларды орындайды: отбасының қажеттіліктерін ақшалай 
қаражаттармеи камтамасыз ету; бөлу.

Бірінші функция бүл отбасы мүшелерінің өмір сүруініц накты
лы жағдаішарын жасайды. Рыноктық катынастардың дамуы бүл 
ф)нкциянын коріну нысанына айтарлықтай осер стті.

Тауар-ақшалай қатынастардың, рыноктын пайда болуыньш, 
онан кекін оның ұлгаюыньщ нэтижесінде мыналар болдьт:

1) озбасьшың материалдык,., олеуметтік, мәдени жзпе озге ка- 
жеттіліктеріиіц көбеюі;

2) үй шаруашылыгыныц акшалай қаражаттарыныц жасалуы 
жоне осуі;

* Финансы. Учебник д м  вузов/ Под реэ. Г.Б. Поляка.-М.: ЮНИТИ -  ДАНА, 2003
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3) акшалай кордын -  материалдык игіліктермен камтамасыз 
етуге арналган отбасы бюджстінің пайда болуы.

Үй шаруашыльтқтары каржысының бопгіштік функциясы үлт- 
тык табысты алгашқы болуді жэне отбасының алгашқы табыста- 
рыныц қалыптасуын камтиды. Үй шаруашылығыныц каржылык 
катынастары мынадай екі топты кіріктіреді:

1) осы шаруашылык бірлігі мен каржы жүйссінің баска буьшдары 
арасындағы (мемлекетгін каржысымен -  бюджстпсн жэне бгсяжст- 
тен тыс қорлармен жэне коммерциялык үйымдар меи кэсіпорындар 
каржысы арасындагы) катынастар, нэтижесіндс жалакы, зейнетакы- 
лар, жэрдемақьшар жэне т.б. түріндегі алгашқы табыстар жасалады;

2) үй шаруашылыгы мүшелерінің арасындагы катынастар, бүп 
кезде окшауланган акшалай корларды жасай отырып, каражаттар 
бөлінеді жэне оқшауланады. Үй шаруашылыгы ішінде каражат- 
тардың оқшаулануы ар түрлі баламалылыкты жокка шыгара оты
рып, меншік иесін озгертпейді.

Бүл функция үш дәйекті баспалдакты кіріктіреді: акшалай 
корларды қалыптастыру, белу жэне пайдалану.

Үй шаруашылыгы қаржысының екі функциясы өзара байла
нысты жэне бірін-бірі толыктыра отырып бір уакытта іс-эрекст 
етеді.

18.2. Үй шаруашылыктарыныц қаржылық 
ресурстары жане біоджсті

Үй шаруашылыцтарының царжылық ресурстары -  бұл отба
сы карамагындагы жиынтық акша. Үй шаруашылыгы мүшеле- 
рініц өндірістік кызметі нэтижесінде жасалынган ол когамныц 
ү-лтгық табысының бір бөлігі болып келеді. Үй шаруашылыгы- 
ның акшалай қорының көлемі шаруашылыктагы зэркімнін күш 
салуына байланысты. . „

Үй шаруашылығыньщ каржылык ресурстары, эдеттепдси, 
нысаналы арналымы бар оқшаулангаи ақшалай қорлар түршде 
болады. Екі негізгі қор жасалды: . .

түтыну коры, ол осы ужымның -  отбасынын жеке кажсттшік- 
терін (тагам виімдерш, онеркэсіп өндірісінш тауарларын сатып 
Ш1У, түрлі акылы қызметтерді толеу жэне баскалары) каііагагган-
дыруга арналган;

жннақ ақшалар (кейінге қалдырылган кажеггіліктердпО коры, 
on келсшекте кымбат түратын тауаларды сатып алу үшш панда- 
лануга немесе пайда алуга арналган капитал ретінде.
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Қаржылық ресурстардын кор нысаны үй шаруашылығының 
кажеттіліктсріц жалпы шаруашылык ұжымының мүмкіндігімен 
үйлесуіне, сонымен бірге отбасындағы ээркімнін кажетгілікгері 
калай канағаттандырылып отырғаиың бакылауға жағдай жасай
ды.

Үй шаруашылықтарынын қаржылық ресурстарының күрамы 
мыналарды кіріктіреді:

1) меншікгі каражаттар, ягни отбасынын әрбір мүшесінің тап- 
қан жалакысы, косалкы шаруашылықган алған табыс, коммер
циялык қызметтен түскен пайда;

2) рынокта жүмылдырылган, кредит үііымдарынан алган кре- 
дитгік нысандағы каражаттар, дивиденттер, пайыздар;

3) кайта бөлу ретіиде түсксн қаражаттар -  зейнетақылар, жэр- 
дем-ақылар, бюджеттерден жэне бюджеттен тыс әлеуметтік кор- 
лардан алынған несиелер.

Үй шаруашылығының қаржысы республикалык, жергілікіі 
біоджетгсрмен жэне бюджеттен тыс элеумсттік қорлармен жз- 
не меншіктің түрлі нысандары кэсіпорындарының орталыкган- 
дырылмаған қаржылармен, сондай-ак каржы рыноғымен өзара 
іс-әрекет етеді. Олардың арасында үздіксіз бір жақты, екі және 
үш жақты акша ағындары пайда болады. Үй шаруашылыга мен 
мемлекет арасында ақша ағындарының тұрақты қозгалысы жу
зеге асырылады. Үй шаруашылықгарының мүшелері мемлекет- 
тік сектор үшін жұмыс күшін береді, мемлекетке өз ондірісінің 
тауарлары мен кызметтерін сатады. Осысы үшін отбасы енбек 
ақы мен табыс алады. Бүдан басқа каржылық қатынастар казына- 
га жэне элеуметпк бюджеттен тыс қорларға салыктар, алымдар, 
баждар жэне аударымдар толеген кезде пайда болады. Сонымен 
бірге үй шаруашылықтары үкіметген эр түрлі акшалай транс
ферттер, сондай-ақ натуралдық нысанда қогамдық игіліктер мен 
кызметтер алады.

Үй шаруашылығында ақша ағындары мемлекеттік емес 
секгормен — кэсіпорындармен, ұйымдармен, компаниялармен 
пайда болады. Олардан тауарлар, қызметтер ала отырып, Т/й 
шаруашылықтары акшалай нысанда оларға алынған түрлі игі- 
ліктердің кұмын қайтарады. Заңи түлгалар сонымек қатар бүл 
үжымның мүшелерінде тиісті меншік болған жағдайда үй шару- 
ашьшықтарын кредиттік ресурстармен, сондай-ақ табыстармсн, 
дивидендтермен, пайыздармен, жалгерлік ақымен камтамасыз 
ете алады.
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Қаржылык ресурстардың толык айналымының нэтижесінде 
үй шаруашылықгары қазіргі жэне келешектегі жеке қажетгілікте- 
рін қанағаттандыра алады.

Қазақстан халқының каржылык ресурстарына жинақтаушы 
зейнетақы қорлары салымшыларынын зейнетакы корланымда- 
ры(олар 2009 жылдың басында 1439,5 миллиард тенгені (ІЖӨ- 
нін 9,5%) ісүрады, халыктын екінші деңгей банктеріндегі салым 
ақшалары (1500 миллиард тенге немесе ІЖӨ-нін 9,9%) Әлеумет- 
тік сактандырудың мемлекеггік корында шоғырландырылган қа- 
ражаттар- 137 миллиардка жуык тенге жатады.

Қаржылық ресурстар үй іиаруашылыгыиыц бюджетіи калып- 
тастырады. Өзінің материалдык мазмұны жағынан үй шаруашы- 
лығыныц бюджеті -  бүл үй шаруашылыгының акшалай қорын 
жасау мен пайдалану нысаны. Ол үй шаруашылыгы мүшелерінің 
жиынтық табыстары мен олардың жеке қажетгіліктерін камтама- 
сыз ететін шыгыстарын біріктіреді. Отбасы біоджетіііін каражат
тары кажеттіліктердіц үлгаіоымен байланысты үнемі жетіспейді. 
Бюджеттік каражатгардың жетімсіздігі, әсіресе біздін елде, нс- 
гізгі жұмыс орнында жүмыс күшін сатудан жэне еңбск келісім- 
шарты бойынша еңбек алудан баска жеке қосалкы шаруашылык 
жүргізуге, дара-еңбек және кәсіпкерлік кызметті жүзеге асыруга, 
озінің жылжымайтын мүлігінің артықіары мен узак уакыт пайда- 
ланатын заттарды жалга беруге, багалы кагаздарды сатып алуга 
және сатуға жэне т.б. можбүр етеді.

Бюджет шеңберінде мынадай окшауланган акшалай корлар 
калыптасады:

дара, отбасының жекелегон мүшелеріне арналатын жэне эр 
түрлі тауарлар сатып алуға, көніл көтеруге, окуга, медициналык 
қызмет алуга жэне сол сияқтыларға пайдаланатын қорлар;

ортақ пайдаланатын тауарларды (тследндар, тоназыткыш жэ
не т.б.) сатып алуга арналган бірлескен кор;

корланым мен камтамасыз ету корлары, болашақ күрделі шы- 
гыстарга (үй, пэтер, жер учаскесін, көлік күралдарьш сатып алу
га, сондай-ак коммерциялык кызмет үшін бастапкы капиталды 
калыптастыруга) лайдаланылады.

Қорлану корын жасаудагы кажсггілік тек кеп каражатты ка
жет ететін ұзак пайдаланылатын тауарларды сатып алу үшін, до- 
малыс жэне қымбат медициналык кызмет үшін ғана емес, соны- 
мсн бірге картайганда лайықты өмір сүруді камтамасыз ету үшін 
пайда болады.
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Үй шаруашылығының тұракгы жэне уақытша табысын ажы- 
ратады. Түрацты -  бүл адам болжалдарына сэйкес болашакта 
сақтальшатын табыс. Тэдрақгы экономикалык қогамда табыстың 
бұл туріне, эдетгегідей, еңбек қызметіне ақы төлеуді жаткызады. 
Уацытша табыс деп болашақта жоғалатын табысты айтады, мы
салы, акционерлік қогамның тоқтатылуына байланысты бағалы 
қагаздардан түскен табыс.

Қазақстанда елдін жалпы экономикалық жағдайы тұрақсыздау 
болып тұрганда үй шаруашылығының бүкіл табысы уакытша, 
қиын болжанатын табыс болып келеді.

Отбасы бюджетінің кірісін үй шаруашылыкгарының тұтыну 
көлемі аиыктайды. Мөлшері жылдан жылга кайтапанатын терак
ты табыс олардьщ тұтыну шығыстарында айтарлықтай ауытку 
тудырмайды. Бүл кезде уақытша табыс елдін жалпы төлем кабі- 
леті бар сұранымына айтарлықтай ыкпал етуі мүмкін. Уақытша 
жеке кезеңінде оиың өсуі тауарлар мен қызметтердің қосымша 
талаптарын жасап, рыноктағы жагдаятты күрделендіреді.

Мемлекет үй шаруашылығы бюджетінін көлеміне айтарлык- 
тай ықпал жасайды, өйткені рынктық экономикада ол тугелдей 
материалдық жэне акшалай қаражаттардың жалпы толык айна- 
лымына бірікгірілген. Бұл ықпал:

1) салықжүйесі арқылы—үй шаруашылықтары салыктар, алым
дар, баждар төлейді жэне басқа міндетті аударымдар жасайды;

2) мемлекеггік сектердағы жұмыскерлердің еңбегіне ақы тө- 
леу арқылы;

3) берілетін түрлі қогамдық игіліктер мен қызметгер аркылы;
4) мемлекетгік бага белгіленімі арқылы жүзеге асырылады.

Үй шаруашылықгарының бюджсттсрі түрпаттары бойынша -  калыптасу 
кагидатгарына, бюджет моделіые карай ажыратылады. Модель отбасында, эсі* 
ресе ерлі-зайыптылар арасында қандай каржылықжәне жеке қатынастар калып- 
тасуына қарай айқындалады. Осы критерийлерге сэйкес отбасы б ю д ж е т т е р і н і н  

үш тэдтаты бөліп корсетіледі: бірлескен, бірлескен-бөлектелген (пайлык) жэне 
бөлектелген.

Бірлескеи бюджет кезінде отбасы мушелерінің тапқан барлық каражатта- 
ры бірге косылады жәнс алынган каражаггарды бөлу мек пайдалану м ә с е л е л е р і  
бірлесіп шешіледі.

Бюджеттіц бірлескеп-болектелгеп турпатыи шамамен тепе-теи табыста- 
ры бар отбасының мүшелері калыптастырады. Қаражаттарды пайдалану кезінде 
ал дымен ортақ қажетпліктерге (тамак, коммуналдық төлемдер, баска шьггыс- 
тар) арналгап сома есептеп шығарылады, ал калган сома отбасы мушслерініЦ 
арасында теңбе-тең, не ортак бюджетке әрбір мүшесінің үлесіне сэйкес боліне* 
ді; жеке адамда калган үлес онын оз білгенінше жұмсалады.
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Бөяектелген бюджет эрбір мүшесініц жоғары табысы бар жэне озін-өзі 
камтамасыз етегін отбасылары үшін кабылданган. Бұл түрпагга жекелеген бір- 
лескен қажеггіліетерге акіна балінуі мүмкін жзие оны тепе-тек болелі. Брі түр- 
патгағы оң нәрсе үй шаруашылығы мүшелерінің қаржылық тэуелсіздігі жэнс 
басқалардың алдыкда есеп бермей шыгыстарды жоспарлауы болып табылады.

18.3. Үй шаруашылықтарынмц табыстары 
жәнс олардың құрамы

Үіі шаруашылықтарының табыстары -  ендіріс үдерісінде 
жасілатын жэне шаруашьшық мұшелерінің материалдык жэнс 
рухани қажеттіліктерін канағатгандыруға арналған рттык та- 
быстың бір бөлігі. Бұл табыстар адамдардың өндіріс удерісіндегі 
еңбек шығындарын өтеуі тиіс. Алайда қазіргі қогамда улттык та- 
быстыи біркелкі бөлінбеуінен үй шаруашылықтарының жекеле
ген санаттарында ресурстар кажетгі деңгейде тіршілікті қолдап 
отыруға жетіспейді. Сондықтан мемлекет бюджет пен бюджеттен 
тыс корлар есебінен үй шаруашылықтарының қаражатгарын то- 
лықтырып отырады.

Үй шаруашылықтарыньщ жалпы табыстарында* акшалай 
қаражатгардыц колемі болып табылатын ақиіалай табыстар 
басым болады, олармен үн шаруашылыгы озінін шығыстарын 
камтамасыз етеді. Ақшалай табыстар мына көздердің есебінеи 
калыптасады:

1) жалдағацда еңбек келісімдеріи орындау кезівде алынған 
үй шаруашылыктары мушелерінін еңбекакысы, сондай-ак сый- 
лықтар, жалақыға теракты үстемелер, элеуметтік-мәдени мақсаг- 
тарға жұмыс берушілердің телемақылары: жәрдемақылар, колік 
кызметтерінің, жолдамалардын акысы жэне с.с.

2) пайда, дивидендтер, багалы қагаздар мен салымдар бойын
ша пайыздық нысандағы кәсіпкерлік қызметген гускен табыстар, 
жалдау ақысы мен баскалары;

3) мемлекеттік әлеуметтік толеулер (трансферттер): зейнег- 
ақылар, жэрдемақылар жэне бюджеттен жэне бюджеттен тыс 
әлеуметтік корлардан төленетін басқа толемдср;

4) баскадай түсімдер (сактық өтемдсрі, мулікті сатудан түсетш 
табыстар жэне басқалары).

* Үіі шаруашылыктарының жалпы табысы -  бул акшалай табыстар, тағамдик ашқ 
тамыц Иаіуралдык түсімдерішн жшс натдалдык туігаганудаш мемлекет пси етшо- 
рыцдар көрсеткен жсііілдіктсрдіц, жэрдемкдржылардыц, сыйлықтардың (кор
жинақ ақшаларды есептемсгснде) куны.
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Бұл үш көздін арасындагы ара сапмақ ала бөтен өзгеріп отыр
ды: мемлекеггік меншігі бар зкімшіл-эміршіл жүйе жағдайындаүй 
шаруашылыктарының негізгі табыстары жалакы мен бюджеттен 
төленегін төлеулср балды. Рыноктык қатынастардың дамуына ка
рай екінші көздің релі арта бастады. Алайда бүгівде де енбекке ақы 
телеу басты табыс болып қалуда. Накгылы отбасы көзінщ жеке- 
леген түрінің маңызы оның алеуметтік кұрамымен айқындалады. 
Мэселен, еңбекке акы төлеу акшалай табысының 100 % - ы дерлі- 
гін құрайтың үй шаруашылыкгары бар, мысалы балалары жок жұ- 
мыс істейтін ерлі-зайыптылар. Акшалай табысы тек мемлекетгік 
әлеуметгік трансферттер есебінен құралатын үй шаруашылықіары 
бар. Мысалы, жас немерелерін тәрбиелеп отырған ерлі-зайыпты 
зейнеткерлер. Үй шаруашылыкгары табыстарының күрылымына 
т^рғылықгы жері -  қалада немесе ауылдық жерде тдеуы эсер етеді.

Қазакстанда еңбек қызметінен алынатын ақшалай табыстар 
жалпы ақшалай табыстарда 2001 жылы 77%, 2005 жылы 81,7%,
2007 жылы 81,6%-ды құрады: еңбек кызметінен алынган табыс
тар көлемінде жалдамалы еңбектен алынган табыс 2007 жылы 
70,2%-ды, өзіндік кызметтен - 11,4 %-ды, элеуметпк трансферт
тер 13,9 %-ды, езге табыстар 3,9 %-ды қүрайды.

Бұдан басқа үй шаруашылықгарынын акшалай табыстары 
натуралдық түсімдердің есебінен толығады (мысалы, қосалкы 
шаруашылықгарда өндірілген өнімдерден немесе өзінің туты- 
нуы үшін орындалған қызметтерден, сонымен бірге жұмыс бе- 
рушілерден немесе мемлекеттен кетермелеулер түрінде алынған 
тауарлар-материалдык кұндылмқтардан).

Үй шаруаиіылықтарының ақіиалай табыстары деп үй шару- 
ашылықтары мүшелерінің жалақысы, жеке-дара еңбек пен кэсіп- 
керлік қызметінен алынган табыс, зейнетақылар, стипендиялар, 
жэрдемақылар, әтемдік жэне басқа төлеулер (ізгілікгік көмекгі 
коса) пайыздар, дивидендтер, рента жэне меншікген алган басқа 
табыстары, жеке қосалқы шаруашылыктын ө н ім ііі  сатудан алган 
каражаттар жэне өзге ақшалай түсімдер түрінде алган акшалай 
қаражатгардың сомасын айтады,

Жалдамалы жұмыспен ңамтудан тусетін табыс—жалақы; 
көтермелеу ақысының барлык түрлері, жалақыға үстемелер; ка- 
ламакылар; сыйлыкақылар; пайдадан төленетін, сырқаттык па- 
рақтар бойынша, демалыстық жэрдемақылар төлемдері; жұмыс 
берушіден акша және натуралдық нысандарда медициналык шы
гыстар үшін алынатын етемақылар.

526



Өзін - өзі жұмыспен цамтудан түсетін табыс- кэсіпкерлік 
кызметтен ақша жэне натуралдык нысандарда түсетін табыстар.

Әлеуметтік трансферттер-зеітетакцпщі, стипендиялар, 
жэрдемақылар, өтемдік төлемдер, косыыша женілдікгер.кайы- 
рымдылық көмек.

Мениліктен түсетін табыс -  акциялар мен баска багалы ка- 
газдар бойынша дивидендтер мен .утыстар; салымдар бойынша, 
борыш тұрінде берілген сомаларды пайдапанғаны үшін пайыздар; 
салымдар бойынша үтыстар; түргын үйлерді, көлік ісүралдарын, 
техниканы, жер учаскелерін жалга беруден түсетін табыстар.

Сатудан түсетін табыс-жылжымайтын мүлікті, әр түр- 
лі бұйымдар мен тауарларды сатудан; қосалкы шаруашылықтан 
алынган тамақ өнімдерін сатудан; баска жакка керссгілген әр 
түрлі қызметтерден түсетін табыс.

Табыстьщ басцадай көзйері-алименттер, туған-туыстар мен 
таныстардан түсетін төлемдер.

Қолдагы ақшалай табыстар-міндеггі толемдер мен жарна- 
ларды шсгергеннен кейінгі ақшалай табыстар.

Нақтылы қолдагы ақшаіай табыстар-тлрьту багаларын 
ескере отырып міндетті төлемдер мен жарналарды шегергеннен 
кейінгі ақшалай табыстар.

Ақшалай табыстар атаулы (салыкгар мен міндетті төлемдер- 
ді толегенге дейін) жэне цолдогы (көрсетілген телемдерді жүзеге 
асырғаннан кейін) табыстар болуы мүмкін. Нацтылы ақиіалай 
табыстар— түтыну бағаларының өзгерісін қоспағандағы акша
лай табыстар. Ақшалай табыстарды тұтыну бағаларынын индск- 
сіне белу жолымен есептелінеді. Нақтылы қолдагы ақиіалай та
быстар—туіъту бағаларынын өзгерісін коспагандағы міндетті 
төлемдер мен жарналарды шегергеннен кейінгі акшалай табыс
тар.

Табыстарды сыныптаудыц негізіне түрлі белгілер койылган:
I . Табыс козіне қарай олар былай бөлінеді: жалакы жэне ецбек 

кызметінің қосымша енбекакысы; кэсіпкерлік кызметгсн түсетін 
табыстар; багалы қагаздардан түсетін табыстар;

мүлікті уақытша пайдалануга бергені ушін жалдау акысы,
сактық етемі;
мүлікті еткізуден түсетін табыстар;
мемлсксггін акшалай корларына (бюджеттерден, бюджеттен 

тыс қорлардан) теленстін төлемакылар;
басқадай көздер.
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2. Түсімнін бір цалыптылыгына қарай табыстар былай ажы- 
ратылады:

тұрақты ( енбекке акы төлеу, жалдау акысы жэне баскалары); 
дүркін-дүркін (авторлық қаламақы, бағалы кагаздар бойынша 

табыстар жэне баскалары);
ксздейсок немесе біржолғы (сыйлыктар, мүлікті өткізуден хү- 

сетін табыстар);
3. Түсшнін сеиімділігіие царай табыстарды былай ажыратады: 
кепілденілген (мсмлекетгік зейнетакылар, мемлекеттік карыз

дар бойынша табыстар);
шартты- кепілденілген (еңбекке ақы төлеу); 
кепілденілмегсн (қаламақылар, комиссиялық сыйакы).

Қазакстанда тушнуга шйдалалылған орта есеплен жан басына шакқандағы 
табыстар бойынша едэуір саралану байкалады. Олардын ең жогаргы жэне ен 
төменгі мэнінін ара салмағы өнірлер бойынша бІр жылгы есеппен 2005 жылы 
4,8 есе, 2008 жылы 3,2 есе болды. Сонымсн біргс ең томенгі күнкоріс деңгейінін 
саралаяуы жеткілікті бопғанымен -  1,4 есе -  эйтпесе едэуір аз. Тұгынуга пай- 
даланылған табыстардың осІмі 2005 жылы 116,3 %-ды, 2008 жьшы 120,0 %-ДЫ  

кұрады. Алайда ең төменгі күнкоріс деңгейінін шамасы да 2008 жылы 44,7 %-га 
өсті, ягни тұгынуға пайдаланылган табыстардың нактылы өсімі болған жок- 

2005 жылы халыктын жан басына шакқандағы орташа айлық номиналды 
ақшалай табыстары 15,8 м ы н тенгенІ, 2008 жылы 27,6 м ы іі тснгені кұрады, б р  
2005 жылғыдан 74,7 %-га жогары. Накгылы ақшалай табыстар 2008 жылы 1,7 
%-га өстІ. 2005 жылы бір ж^мыскердін орташа айлык номиналды ж а л  акысы 
34060 тенгені, 2008 жылы 59722 тенгені кұрады жоне 2005 ж ы лм ек салыстыр- 
ғанда 75,3 %-га, нақтылы г^лгалауда 38, і %-га ості. Ауыл шаруадіылыгы 
мыскерлерінің жалақысы үнемі томен болып калуда -  еліміз бойынша орташа 
жалақының 47 %-ын қүрайды; қаржы сферасы жумыскерлеріиіц жалакысы op* 
таша республикалык денгейден 2,3 есе, ондіру өнеркәсібіндегіден 1,7 есе жога
ры; айырмашылық гендерлік аспектіде сакталып отыр: ер адамдардың орташа 
жалақысы әйелдердікінс Караганда 1,6 есе жогары. Сондай-акешрлер бойынша 
да алмақтык айтарлықтай — 1,5 есе болып отыр.

Экономикалык дамудын озіндік ерекшслігіне байланысты каланын жэне 
ауылдыц үй шаруашылықтары табыстарынын дсңгейІ мен қүрылымында айыр- 
машылыктар калыптасты: ауыл халкының акшалай табыстары калалыкка Кара
ганда 1,8 ссе томен, кедейлІк ауылдық ауцандарда көбірек таралған.

2005 жылы табыстар ец төменгі күнкәрістен орта есеппен 1,3 есе, 2008 жы
лы 1,9 есе асып түсті.

Еңбектік табыстар халыктыіг барлык ақшалай табыстарынын 
төрттен үшін дерлік күрайтыпын, ал олардыи ішінде үштен скісі- 
нен артығы жалдамалы жұмыскерлердіц табыстары екеніп ескер- 
сек, жүмыссьпднк табыстар молшерінде елеулі рөл аткэратынын 
мойындауға тура келеді. Жұмыссыздық деңгейі мсн халыктын
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кедейлігі арасында ең төменгі кұнкөріс деңгейі жөніндс корре
ляция коэффициенті бойынша елеулі байланыс болатынын есеп- 
кисаптар көрсетіп отыр. Жұмыссыздықты 1 пайыздық тармакка 
кысқарту кедейлікті 3 пайыздық тармакқа кыскартуды тудырады.

Қазақстанда рыноктық катынастардың кеңеюі когамда тсз 
жіктелуді жэне халықтын элеумеггік-мүліктік жікхелуін тудыр- 
ды. Мұиы жақсы қамтамасыз етілгеи жэне нашар камтамасыз 
етілген ұй шаруашылықтары делдалдық топтары салыстыра оты- 
рып коруге болады. Үй шаруашылыгы кимасында табыстылықты 
талдау жиынтық табысты, соның ішінде оиың акшалай емес жэне 
натуралдық нысанында да бөлудін жэне пайдаланудың демогра- 
фиялық, өнірлік жэне ішкі отбасылық факторларын есепке алуга 
мұмкіндік береді. Бүдан басқа, ұй шаруашылыктарының акшалай 
табыстарына түрган жері (кала нсмесе ауыдцык жер), сондай-ақ 
саны, соның ішінде отбасындағы балалардың саны улкен эсер 
етеді.

Қазакстанда халыктын бір болігі кедей болып калуда. Кедей- 
лік -  бүл негізгі өмірлік (биололилык) кажетгілікгерді -  түрғын 
үйді, тамакты, киім-кешекті, қызметтерді канағаттандыру үшін 
жеткіліксіз акшалай жэне катуралдык табыстардын төменгі дең- 
гейі. Ел кедейлігінің көрсеткіші деп экономикалык эдбиетте ең 
томенгі тұрмыс деңгейінен томен болатын табысы бар халыктын 
үлес салмағын айтады.

Үй шаруашылықгарының бюджетгерін тексеру кедейлікгін 
кобейінді сипаттарынық болатынын көрсетеді жэне гүрғылыкгы 
жерімен, әлеуметтік факторлармен, жүмыспен қамтылу мэртебе- 
сімен, білім деңгейімен жэне басқаларымен айқындалады. Кедей 
үй шаруашылыктарынын үлееі қалага Караганда ауылды жерде 
жоғары. Әлжуаз жэне өте кедей үй шаруашылыкгары -  бул үш 
жэне одан көп бала тәрбиелеп отырған отбасылар.

Қазақстан Республикасында кедейлікті томендету бағдарлама- 
сы азаматгарды жұмыспен камту, орта жалпы білімге жэне ден- 
саулық сақіау кызметтеріне жетушілікті жаксаргу, элеуметтік кө- 
мектің атаулылыгын артгыру жэне басқа іс шараларды іске асыру 
жолымен кедейлік проблемасын шешудін кешенді тэсілдемені
карастырады.

Азык-түлік себетінід қүнынан томен табыстары бар халыктын 
улесі 2001 жылы 16,1 %-дан 2007 жылы 1,4 %-га дейін кыскар- 
ды. Ең төменгі күнкөріс деңгейініц мөлшері 2001 жылы айьша 
4546 тенгеден (31 АҚЩ доллары) 2005 жылы 7618 тенгеге (57,8
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доллар) дейін жэне 2007 жылы 9653 тенгеге (78,7 доллар) дейін 
көбейді. Алайда бұл көбею (2,1 есе) 58,2 %-га осы жылдары кор- 
даланған инфляция (158,2 %), ал долларлық баламамен елшеу ке- 
зінде косымша доллардьщ орташа жылдық багамынын 16,4 %-га 
төмендеуімен жабылды. Сөйтіп, 2008 жылы ең томенгі күнкөріс 
деңгейінің мелшері -  күніне 2,5 доллар Б ¥ ¥  критсрийі бойынша 
күніне 1 долларлык табыстармен олшеиетін кедейліктің тәменгі 
шегініц белгісінен асып түсті, бірақ айтьшған мөлшер Дүниежү- 
зілік банкгіи тиісінше арттырылған критерийінен (күніне 4 дол
лар) томен.

Қазақстанда табыс түргысынан кедейліктің біртіндеп кысқа- 
руы байқалуда. Алайда оның дсцгейі элі де жоғары болып отыр.

Сонымен бірге элеуметтік реформаларды одан ары теренде- 
ту бағдарламасына сэйкес халыктын түрмыс деңгейін жақсарту 
жөнінде бірқатар іс-шаралар іске асырылды: жалакыны кобейту, 
эсіресе айтарлықтай дэрежеде бюджет сферасы жүмыскерлеріне 
жэне мемлекеттік кызметшілерге; мүгедектердің барлык санатга- 
рына, жасына байланысты жәрдемақылар алушыларға мемлекет- 
тік элеуметтік жэрдемакылар; асыраушысынан айырылған отбас- 
тарына қолдау көрсету; қосымша базалык зейнетакы төлемдерін 
енгізу; көп балалы аналарға арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар- 
ды артгыру; баланы бір жасқа дейін карауға жэрдемакылар та- 
ғайындау; балалардың, жас өспірімдердің, жүкті эйелдердің бір 
қатар санаггарын дэрілермен ақысыз камтамасыз ету.

Кедейлікті кысқартуға ең томенгі күнкоріс деңгейімен салыс- 
тырғанда табысгардың деңгейін артгыру, жұмыссыздықгы кыс- 
қарту және жегкілікті арнаулы әлеуметік көмек корсету эсер етеді.

Ең төменгі күнкоріс деңгейі бар табыстар ара қатынасы мен 
кедейлік арасындагы корреляция тығыз — 0,9 деңгейінде болаты- 
нын есеп-қисаптар корсетіп отыр. Кедейлікті жою үшін халык та- 
быстарының орташа деңгейін көтеру қажет.

2008 жылы Қазақстан экономикасында 7,9 миллион адам ку
мыс істеді (экономикалык жағынан белсенді халыктын саны ке- 
зінде - 8,-t миллион адам жүмыспен қамтылу денгейі — 95,2 %), 
соның ішінде жолданым бойынша — 5,2 миллион адам немесе 
барлық жұмыс істегендердің 65,9 %, оздігінше жұмыспсн айна- 
лысу — 2,7 миллион (34,1 %); жүмыссыздардың саны 562,4 мил
лион адамды кұрады.

Жұмыссыздықты қьісқарту да кедейлікті қысқартуға эсер ете- 
ді. жұмыссыздықтын деңгейі 6,6% -да калылтасты. Есептер бой-
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ьшша, жұмыссыздықгы 2,8% деңгейге дейін кысқарту кедейлікке 
бүл фактордың эсерін іс жүзінде жоюға жеткізеді, ягни бұл көр- 
сеткіштін мандіяігі біртіндеп төмендейді. Сонымен бірге еқбекке 
ақы төлеудін рөлі жоғарылайды: кедейліктің негізгі себебі -  ең- 
бекакының төмен болуы, екінші орында -  жұмыстын жоқтығы.

Кедейліктің себептерін үнемі кадагалап отыру жэне жекеле- 
ген факторлардың оның кыскаруына эсерін бағалау бүл үдерісті 
баскарылатын етуге жағдай жасайды жзне елдс кедейлікті қыс- 
карту женінде баптық (статьяланган) максатгарға жетуді қамта- 
масыз етеді.

Кедейлік көрсеткіштерінің динамикасы 18.1 кестеде келтіріл- 
ген, одан оның бірте-бірте төмендеуі байқалынады.

18.1 кесте. Табыс түргысьшан Қазакстаіідағы кедейлік дспгейі

Кезең Кедей - 
лік ауқым 
дары, %

Кедей 
-лік 

терен- 
Дігі, %

Кедей 
-лік ет- 
кірлі-гі, 

%

Қорлар 
коэффи

ци ен т, есе

Джини 
коэффи 
- циенті 

(халықтын 
20 %-ДЫҚ 
топтарьі 

бойынша)

Джини 
коэффи 
-циенті 

(халықтын 
10 %-дық 
топтары 

бойынша)

2001 16,1 14,8 6,5 8,84 0,322 0,339

2002 13,8 13.3 5.5 8,1 0,312 0,328

2003 9,1 10,2 3,9 7,43 0,300 0,315

2004 6,3 8,3 2,9 6,81 0,291 0,305

2005 5,2 7,5 2,5 6,75 0.290 0,304

2006 2,7 3,9 1,3 7,38 0.296 0,312

2007 1,4 2,4 0,8 7,17 0.294 0.309

Кедейпік ауцымы -  сандық көрсеткіш, ең төменгі кункор 
деңгейінен (кедейліктің азык-туліктік піенберінен жэне кедеи- 
лікгің белгіленген шеңбсрінен) төмен табыстары бар халыкты 
үлесі (саны); бір адамдык тұтыну (табыс) денгейінщ белгші ір 
шеңберден төмен халықтын үлесі , .

Кедейлік терендігінің коэффициенті ен төменгі кункеріс д 
нікмөлшерінен еңтөмекгікүнкөрістентөменболатынЗДамл^ " '  
табыс (тұгыну) деңгейішц орга ауьггкуъш керсетеді жэне үи ру 
ашьшықгары мүшелерінің жалпы санымен ара қатынасы 
ген табыстың жиындык тапшьшыгъшың мелшерімен түлгал ■ 
Ол олардьщ табысы (тұгыну) деңгейінің каншалыкты төмс 
ына қарай олжуаз адамдардың эр түрлі ютгарын айырады.



Кедейлік вткірлігініц козффіщиенті -  үй шаруашылыкіары- 
ның ең төменгі кункеріс деңгейінің мөлшерінен орташа безбен- 
делген ауытқуын сипаттайды жэне зерттелетін үй шаруашылық- 
тары мушелерінін жалпы санымен ара қатынасы белгіленген 
табыстың жиынтық квадратикалық тапшылығының мелшерімен 
түлгаланады. Кедейлік еткірлігінің көрсеткіші табыс тапшылы- 
ғының анагүрльш жоғары мөлшері бар отбасы үшін үлкен сал- 
мақты есепке ала отырып есептеп шығарылады. Кедейлік қиын- 
дылығы дэрежесін сандық олшеу үшін кажет, ягни кедейлер 
арасындағы тенсіздікті сипаттайды.

Корлар коэффициенті -  оныншы жэне бірінші децилдык топ- 
тарда бөлу кзтарьшың ішіндегі халықгын салыстырмалы топта- 
рының орташа табыстарының арасындағы ара салмақгы өлшейді.

Халъщ арасында табыстарды бөлу тенсіздігініц коэффициен- 
ті (Лоренцтіи табыстарды шогырлапдыру коэффициенті не
месе Джини индексі) тенсіздік дәрежесін санмен бағалауға мүм- 
кіндік береді. Ол халықтын can жағынан тең топтары бойынша 
табыстарды нактылы бөлудін оларды тендей бөлудін сызыганан 
ауытку дәрежесін анықгайды. Табыстар тендігінің статистика- 
лык өлшемі 0 кезіндс -  халықтын барлық топтары табыстары- 
ның жасалған тендігін, 1 кезінде -  барлык табыс адамдардың бір 
тобына жаткызылғанда жасалған тендікті білдіре отырып, 0-ден 
1-ге дейін ауыткиды.

18.4. Халықтын гурмыс деңгейін мсмлекеттік реттеу

Рынок жағдайларында едбекке акы төлеуді ретгеуде мемлекет- 
тіц рөлі шектелінген. Қазіргі уақытта еңбекке ақы төлеуге ыкпал 
жасау заңиамаль.і' актілер көмегімен немесе салыктық механизм 
арқылы жанама жолмен жүзеге асырылады.

Жеке табыс салығын салу, фискалдық магынасынан басқа, мацызды элеумег- 
тік функция орьщдайды — халыкгың түрлі элеумеггік топтарының табыстарын 
тсңестіруді қамтамасыз етеді. Нақ осы функцпяны әлеумстгік багдарламалар 
бойынша біоджетпк шыгыстар да орындайды, соның нэтижесінде табыстары 
томен адамдар табыстары жоғарырақ топка ауысады, сойтіп элеуметгік теңсіз- 
дік біршама кыскарады.

Бүл жагдаятты Лоренцтің қисык сызығы сипаттайды (18.1 сызба). Дейгей- 
лес біліктс (осьте) отбасыларының пайызы, ал сашлас білікге табыс пайызы 
сальшган. Сызбэдагы биссектриса табыстардагы абсолклтік тендікті, Лорренц- 
тіц сызыгы теңсіздікті, бірақ қисық сызық I — салыісгы төлегенге дейігіні, қн- 
сык сызык 2 -  оларды толегеішен кейінгіні, ал кисық сызык 3 -  мемлекетпк
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бюджеттен төленетін траіісфертгік төлемакдлларды төлегеішен кейінгіні бей- 
нелеп көрсетеді./нүкгесі абсолютгік теңсіздіктің жагдаятын білдіреді. Сызба- 
пын штрихталынған болігі салықтарды толегеннен ксйінгі табыстардыц жэне 
мемлекеттік бюджеттен толенегін прнсферггік толемдердің теңсіздік дәрежесін 
бейнелеп көрсетеді.

18.2 сызба. Лорснцтіц қіісы к  сы зы ғы

Отбәсыпар пайызы

Еңбекке акы төлеудін төмен деңгейіне жол бермсу және ха- 
лықты элеуметтік корғау максатында жыл сайын қабылданатын 
«Республикалық бюджет туралы» занда жалакынын ек томен- 
гі молшері мен зейнетақының ен теменгі мөлшері белгіленеді. 
Менщіктіц барлық нысандарынын кэсіпорындары мен уііым- 
Дары, сондай-ақ жүмыс күшін жалдауды жүзеге асыратын жеке 
кәсіпкерлер жұмысксрлергс белгіленген ең төменгі децгейден аз 
телеуге қүқығы жок.

Ицфляцияга байланысты ең төменгі көрсеткіштердің накты- 
лы манызы төмендеуде. Үкімет ең аз еңбек акыиы кұнсыздануцан 
біраз коргауга тырыса отырып, оның молшерлерін мезгіл-мезгіл 
кобейтіп отырады.

Бюджсттік мекемелер болінген бюджетгік каражаттарға бай
ланысты ікұмыскердің біліктілігі мен орындайтын енбек мін- 
детгерінің күрделігіне карай үстеме ақылар түрлерін өз бетінше 
анықтайды. Жалпы еңбек ақы бюджет сферасында каржы-кредит 
Мскемелерін айтпағаннын өзінде өнеркэсіптегіден 1,3 — 2,3 рет 
томен.
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Өнірлік органдар бюджет сферасы жұмыскерлерішң нашар 
камтамасыз етілгендігін ескере отырып, өз бюджетінің мөлшері- 
не карай оларга каржылык қолдау көрсетіп отырады.

Жеке табыс салыгын сапу фискалдық манызымен бірге елеулі 
әлеуметтік функция орындайды -  халыктын эр турлі әлеумепік 
топтарыныц табыстарын тенестіруді камтамасыз етеді. Бул функ- 
цияны элеуметгік багдарламалар бойынша бюджет шыгыстары 
да орындайды, мұнын нәтижесінде табыстары төмен халык та- 
быстары жоғарырақ топтарға көшеді жэне злеуметгік тенсіздік 
біраз азаяды.

Бүл факюрға сондай-ак салык салу деңгейі томен немесе тіпп ол 
болмайтын «оффшорлык аймактардын>> бар болуы жагдай жасайды. 
Баскд жагынан, жогары сальщ молшерлемелері елге шетелдік капи- 
талдын дендеп енуіне кедергі жасайды, мүлың озі ішкі корланым- 
дардьщ жетіспеуі негізінде экономиканьщ дамуын тежейді.

Сондықтан салықтық реттеу бул факторларды ескеруі жэнс 
экономикалык карым-қатынаста (байланыста) болатын елдердің 
салықтық шарттарын теңестіруге жэрдемдесуі тиіс.

Әлемдік практикада халықгын тұрмыс денгейі индикаторла- 
рының бірі ең төменгі күнкәріс деңгейі болып табылады, ол мем- 
лекеттің әлеумеггік саясатында кедейлік шегін (табалдырыгын) 
анықтау жэне әлеуметгік төлемақылардың мөлшерін аныкгау 
үшін пайдаланьшады.

Ең томенгі күнкөріс денгейінің мәні мен мөлшерін аныкгауда 
халыкаралық практикада адамның ең томен кажеттілікгерін қа- 
нағатгандыруда қажет ететіи тауарлар мен қызметтердін бірер ен 
томен деңгейін белгілеуге негізделген тәсілдеме — түтыну себе- 
mi кеңірек таралган. Ол азыц-түліктік окәне азық-түліктік емес 
болікгерге болінеді. Сонымен бірге коптеген елдерде ең томенгі 
күнкөріс деңгейінде азық-түлік шығыстарының үлесіне 25-тең 50 
%-га дейіні тиеді.

Тутьіңу себебінің хүнм нормативтік, статистикалық жзне К¥" 
рамдастырылған эдістермен анықгалады. Дамыган елдерде ен тө- 
менгі күнкөріс децгейін халықгын медианалык (орташа) табыс
тарын есепке ала отырып анықгаудың практикасы кен дамыган. 
Шыгыс еуропалық елдердің кобінде есеп-қисаптарда норматив- 
тік эдіс пайдаланылады. ТМД елдерінде ол басымырак пайдала- 
нылады жэне ең аз туты ну себетінің қунына тен келеді.

Ең төменгі күнкоріс децгейінің шамасы тагамдык азык-түлік- 
терді тугыку нормасы мен азық-түлікгік жэне азық-түліктік емес
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шыгыстар арасындағы ара катынасты белгілеуге байланысты 
болған кезде практика кұрамдастырылган әдісті пайдаланудыц 
артыкшылығына сендіреді.

Қазакстанда 2005 жылга дсйін өмір сүрген ец томенгі күнко- 
ріс децгсйіндегі азык-түлікгік жэне азык-түліктік емес бөлігі -  
70-тін 30 %-га арасалмағы -  халық шығыстарынын пакты кұры- 
лымына жауап бермеді.Осыган байланысты бүл арасалмак 2006 
жылдан бастап 60-тын 40%-га арасалмагына өзгерді. Екінші 
өзгеріс азык-түлік себетінін кұрамына қатысты болып отыр, ол 
толық бағалы жэне баланстанған тамақгану жонііщегі Дүнисжу- 
зілік денсаулықты уйымдастыру ұйымның ұсыныстарын ссксре 
отырып кенейтіледі.

Ең томенгі күнкеріс деңгейі элеуметтік индикатор рстінде 
есептеудін өзгеше нүктесі болып табылады, оны халыкгын тур- 
мыс деңгейін бағалау мен кедейліктің олшемі жанс жалақынын, 
зсйнетакының жэне езге базалык әлеумеггік төлемакылардын ең 
төмеигі мөлшерін негіздеу үшін пайдаланады.

Сондықтан мемлекеттік әлеуметтік стандарттар 2006 жылдан 
бастап ең төменгі күнкеріс дедгейін есепке ала отырып белгілс- 
неді, ал негізгі әлеуметгік толемақылардын мелшерлсмслері бул 
децгейден томен емес деңгейде белгіленеді.

Ең төменгі күнкөріс деңгейін аныктауға жана тәсілдемелср- 
ДІ кабылдаумен байланысты кедейлік шегі езгереді. Бұл жсрде 
екі факторды бөліп корсету кажет. Оныи бірі -  халыктьш түрмыс 
деңгейін бағалау, ягни турмыс денгсйі ең төменгі күнкеріс ден- 
гейінен төмен азаматтардын үлес салмағын аныктау.

Екінші фактор — бул элеуметтік көмек корсету. Барлык елдср 
өзінің мүмкіндіктеріне карай азаматқа, отбасына әлеуметгік кө- 
мек корсетілетін шекті аныктайды. 2008 жылы элеумстк комек- 
ті эрі түрлі нысандарда 2506 мын адам алды.

Казаксі аида атаулы әлеуметтік комек халыкты элеуметтік 
коргау жүйесінің манызды элементі болып табылады, ол сң то- 
менгі күнкөрістін 40%-ы мөлшеріндс белгіленгсн кедейлік шсгі- 
иің жан басына шаккандагы табыстан томен отбасыларьша бсрі- 
леді.

Балалары бар отбасыларына Мсмлекегпк жэрдемакы туралы 
заңга сэйкес 18 жаска дейінгі (бала тугаііда берілетін бір жолгы 
жэрдемақылардан баска) балаларга жэрдемакы ең төмснгі күн 
коріс децгейінщ 60 %-ы болатын отбасыларына беріледі.
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Үй шаруашылықтарьшын ақшалай табыстарына сонымен бір- 
ts мелтекеттік әлеуметтік трансферттерді — зейнетақыларды, 
жәрдемакыларды жэне түрлі деңгейлер бюджеттері мен бюджет
тен тыс қорлар қаражатгарынан төленетін басқа төлемақыларды 
жаткызады.

Қазіргі кездс халықты элеуметгік кораудыч үш деңгейлі 
жуиесі қалыптасқан: бірінші деңгей -  мемлекттік бюджеттен те- 
ленетін мемлекеттік базалық элеуметтік жлрдемакылар: зейнета
кы төлемдері, мүгсдектік бойынша жәрдемакылар,асыраушысы- 
нан айырылу жагдайы бойынша жәрдемакылар, элеуметгік қорау 
мекемелері аркылы элеуметтік комек; екітчі децгей -  Әлеуметгік 
сақтандырудың мемлекетпк корынан еңбек қабілетінен, асы- 
раушысынан, жэне жұмысынан айырылған жағдайда, сонымен 
бірге жүктілігіне, босануына, жаңа туан баланы (балаларды) асы- 
рап алуына, бала бір жаска толгана дейін оныц кутіміне байла
нысты табысынан айырылған жағдайда толенетін төлемақылар; 
үийнші деңгей —жұмыс берушінің жауапкершілігін сактандыру 
(еңбек (қызмет) міндетгерін атқару кезінде жұмыскердін өмірі 
мен денсаулыгына зиян келтіргені ушін сақтық төлемақылары).

Әлеуметгік сактандыру көбінесе зейнетақылық камтамасыз 
ету арқылы іске асырылады.

Зейнетацы -  бұл картайғанда, толык немесе ішінара ецбек ету 
кабілеттігінен, асыраушысынан айырылған жэне завда кезделген 
басқа жағдайларда азаматтарды қамтамасыз ету үшін берілетін 
ай сайынгы ақшалай төлемакы.

«Қазакстан Республикасында зейнегтақымен камсыздаігдыру ту
ралы» 1997 жылы маусымның 20-сындағы заңньтн к а б ы л д а н у ы м е н  

байланысты зейнетакы реформасы басталды. Онын мэні -  1997 
жылга дейін емір сүрген зейнегақымен камтамасыз етудіц зейнета
кы қорларын калыптастыру кезіндегі үртщтардыц ынтымақтас- 
тъщ қагидатынан дара кррланьтдардың цагидаіпына коигуце бол
ды. Ол үшін жинакгаушы зейнетақы жарналарының жүйесі, соньи 
ішінде Зейнетакы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталык жэне ко- 
сіпкерлік қызметпен айналысатьга барлық заңи тұлгалар мен жеке 
тұлгалардың элеуметпк салық төлеу жолымен қалыптасатын Мем
лекетпк яшнактаушы зейнетақы коры үйымдастырылган.

Қазіргі кезде жинакгаушы зейнетақы жарналарынын жүйесі 
-  зейнетақы толемедерін толейтін Орталык (1998 жылғы 1 кан-

18.5. М емлекеттік әлеуметтік трансферттер
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тардағы жай-күйі бойынша кемінде алты ай еңбек втілі бар жеке 
тулгаларға еңбек отіліне бара-бар турде жүзеге асырылатын акша 
төлейді) жэне Жинакгаушы зейнетакы корлары (алушыларға зей
нетакы қорланымдарын телейді) жүмыс істейді. Сонымен бірге 
жасына байланысты азаматтар мен мүгедектігі мерзімсіз белгі- 
ленген бірінші және екінші топтағы мүгедектер сактык үйымда- 
рымен міндетті зейнетакы жарналары есебінен капыптаскаи 
зейнетакы корланымдарын пайдалана отырып сактық толемде- 
рін емір бойы жүзеге асыру туралы зейңетакылык аннуитет ке- 
лісімшартьш жасауга кұкығы бар. Бұл ретге сактык үйымынан 
төленетін ай сайынғы сақтык толемдері зейнстакылық аннуитет 
келіеімшарты жасасылған күнге тиісті каржы жылына арналган 
республикалык бюджет туралы занда белгіленген ен томенгі зей
нетакы мөлшерінен кем бсшмауы керек.

Жинацтаушы зейнетақы жүйесі кезіңде әркім өз табысынан 
(жалакысынан) міндетті зейнетакы жарналарын аударады. Осы 
көздің есебінен жинакгаушы зейнетакы қорлары салымшылары- 
иың зейнетакы қорланымдарды калыптасады. Жинакгаушы зей
нетакы корларына жалдамалы ж^мыскерлердің сцбегін пайдала- 
натын заңи түлгалар, сондай-ак дара кзсіпкерлер, адвокапар мен 
жекеше нотариустар ан сайынғы акша немесе натуралдык ны- 
сандағы табысьгаан (жүмыс берушінін материалдык, әлеуметгік 
игіліктер немесе баскадай материалдык пайда түрівдегі табыста- 
рын коса) он пайыз мөлшерінде міндетті зейнетакы жарналарын 
аударады. Міндетті зейнетакы жарналарын есептеуге алынатын 
ай сайынгы табыс ең төменгі айлық жалақынын жетпіс бсс еселік 
мелшерінен аспауы тиіс. Жинактаушы зейнетакы қорларына 
аударылатын міндетті зейнетакы жарналары Салыктық кодексте 
белгіленген біркатар толеіідерден ^сталынбайды. Кейін зейне
такы толемдері мемлекеггік жэне мемлекеггік емес жинацтау
шы зейнетақы қорларындагы әркімнія дара зейнетакы шотынан 
төленеді. Сондықтан зейкетақының мөлшсріне бюджеггің жан- 
күйі, қанша адамның жумыслен қамтылып, каншасы жұмыссыз 
жүргені сер етпейді.

Салымшылар немссе ж.үмыс бсрушілср міндетті зейнетакы 
жарналарына қосымша ретінде ерікті зсйнетацы жарналарын 
толей алады, олардың мөлшері шектелінбейді, жарналяр бірак 
рет немссс дүркін-дүркін, ұдаГіы немесе тураксыз, колма-кол 
ақшамен немесс аудару жолымен (қолма-колсыз акшамен) то- 
ленеді.
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Зейнетақы телемдері салымшының тандауы бойынша Мем- 
лекетгік жинактаушы зейнетакы корына немесе Мемлекеттік 
емес жинақтаушы зейнетақы корларына бағытгалады, салымшы- 
ға зейнетақы келісімшартынын негізінде дара зейнетакы июты 
жэне жекеиіе номір — дара сэйкестендіру нөмірі (ДСН) ашылады.

Салымшылардын кордаланған жарналарын зейнетакы корла
ры уәкілетті орган арқылы бағалы қағаздарға, банкгердін. депо- 
зиггеріне жэне баска каржылык қуралдарына орналастырады. 
Орналастыру кезінде алынған табыс инвестициялык табыс деп 
аталады, ол салымшылардың дара шопары бойьшша кордалан- 
ған қаражаттардың сомасына сэйкес бөлінеді; инвестициялык 
табыс корланудың ұлғагоын жэне оньщ инфляциядан корғалуын 
камтамасыз етеді.

«Қазақстан Республикасында зейнетакымен қамсыздандыру 
туралы» занға сэйкес Орталыктан зейнетакы төлемдері еркекгер
63 жаска толғанда, зйелдер 58 жасқа толғанда және еркекгерге 
кемінде 25 жыл еңбек өтілі болғанда, әйелдерге 20 жыл енбек 
өтілі болғанда тағайындалады.

Толық емес көлемдегі жасына байланысты зейнетакы толем- 
дер! азаматгарға, олардың нақты еңбек өтілінін болуына карай 
Орталықтан толык көлемінде зейнетакы телемдерін алу қукығы 
болмаған жағдайда тағайындалалуы мүмкін.

Төтенше жэнс барынша радиациялық катерлі енірлерде 1949 
жылы 29 тамыздан 1963 жылғы 5 шілдеге дейін кемінде 10 жыл 
тұрган азаматтар «Семей ядролық сынақ полигонындағы ядро- 
лык сынакгардын салдарынан зардап шеккен зейнеткерлерге», 
мемлекеттік элеуметтік жәрдемақы алушыларға: сркектер -  жал
пы еңбек өтілі 25 жылдан кем болмаған жағдайда 50 жаска жет- 
кенде; эйелдер жалпы өтілі -  20 жылдан кем болмаған жағдайда 
45 жасқа жеткенде зейнетакы тағайындалуына Ң-ұқылы. Тотенше 
жэне осы енірдің ен жоғары радиациялык катер өнірлеріне жа
татын аумактарда жұмыс істейтін (жумыс істемейтін), тұратын, 
сондай-ақ 1949 жылдан 1990 жыл кезеңінде түрған азаматтарға 
республикалык бюджеттен бір жолғы мемлекеттік акшалай өте- 
мақы төлеу жанғыртылды.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы занга сэйкес Орталык
тан төленетін зейнетақы төлемдерін белгіленген орташа айлык 
табыстың 60 пайызы есебінен жургізіледі жэне жұмыста болған 
үзілістерге карамастан, қатарынан кез келген 3 жыл жумыс үшін 
орташа айлық табыс негізге алына отырып, 1995 жьшғы 1 кантар-
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дан бастап жузеге асырылады. 1998 жылы қантардың 1-іне дейін 
кажетті еңбек өгілінен тыс жумыс істеген эрбір толык жьш ушін 
зейнетакы төлемдерінін мөлшері 1 пайызға өсіріледі, бірақ ол зей- 
нетақыны есептеу ұшін ескерілетін табыстын 75 пайызынан ас- 
пауы тиіс.

Орталықган төленетін зейнетакы төлемдерін есептеуге арналған 
табыска еңбекке акы төлеудің барлык түрлері жэне тізбесін үкімет 
белгілейтін өзге табыстар енгізіледі. Зейнетақы төлемдерін есеп
теу үшін 3 жылғы жүмыс ішіндегі табыс қатарьшан 36 кунтізбелік 
айдағы жумыс ішіңдегі табыстың жаппы сомасьш отыз алтыга бәлу 
аркылы аныкгалып, opmauta айлъщ жаяақы шыгарылады. Алайда 
зейнетақы телемдерін есептеуге кажет табыс тиісті жылга арнал- 
ған республикалык бюджет туралы заңмен белгіленетін 15 еселен
ген айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс. 1998 жылғы 1 қангарға 
дейін тагайындалған зейнетакы төлемдерінін ен жоғары мөлшері 
тиісті жылга арналған республикалык бюджет туралы заңмен белгі- 
ленген 25 еселенген айлық есептік көрсеткіштін 75 пайызынан аса 
алмавды- Бутан ¥лы  Отан соғысының қатысушылары мен мугедек- 
терінің, әскери кызметшілердін, ішкі істср органдарының, бұрынғы 
Мемлекетпк тергеу комитеті кызметкерлерінің жэне өндірістердің, 
жұмыстардын, ксіптердің, лауазымдардың жэне көрсеткіштердің 
үкімет бекіткен №1 тізімдегі 1998 жылғы қантардың 1-іне дейін зей
нетакы тағайындалған адамдар жагпайды.

Үкімег 2003 жылдың 4 шіпдедегі қаулысымен «Міндетгі зей
нетакы салымдарынан құрылған жинактаушы зейнетақы қорла- 
ры мен ерікті кәсіптж зейнетақы салымдарынан зейнетакы те
л е к и  ережесін» бекітті.

Бұл ретте мамандықтары бойынша аныкгап белгілегендерге 
жұмыс берушілер тарапынан ерікті кәсіптік салымдар салуеші- 
зілді. Осындай зейнетақы салымдарынан жинақгалған қордан 50- 
ге келгенде жиған каржысын алуга мүмкіндік туады. Сол сиякгы, 
егер азамат 55 жасқа дейін міндетті жинакгаушы зейнетақы ко- 
рына өмірінін сонына дейін жететін ен төменгі төлем деңгейін 
жипап улгерсе, зейнет демалысына шығуына мумкіңдігі бар. Бұл 
жағдайда зейнетақы төлемдері аталмыш азаматтардьвд зейнетақы 
салымдарын сақтык ұйымдарына өзімен келісім негізінде ауда- 
рьшатын болады.

Эскери қызметшілерді, ішкі істер органдарының, басқа тртіп 
сақгау органдарының (терген, ултгык кауіпсіздік, Республикалык 
улан, жоғары лауазымды адамдарды қорғау службасы органдары-
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ның) қызметкерлерін зейнетакымен камтамасыздандыруды кар- 
жыландырудын ерекшеліктері бар. Бүл санаггардың зсішстакы 
төлемдерін қаржьшандырудьш кезі -  сайьш келгенде бірден бір 
республикалык жэне жергілікті бюджеттердің кдражаттары.

2008 жылдың екінші жартысывда қор индекстерінін опырыла 
твмендеуі зейнетақылык активтердің табыстылығына эсер етті, 
жинактаушы зейнетакы қорларының салымшыларын көбірек 
шығынға ұшыратты.

Зейнетақылық акгивтерді инвестициялаудан алынған «таза» 
инвестициялык табыс сомасы (2008 жыпдың аяғындағы 
комисснялық сыйакыларды шығарып тастаганда) өспек тугіл, 
ол тіпті 306,9 миллион тенгеге дейін қысқарды. Зсйнстакылык 
активтерді инвестициялаудан шеккен залал 2008 жылы 30 
миллиард теқгеден асып түсті.

Сонғы жылдары зейнетақылар мөлшері көтерілді, енді онық 
ең төменгі мелшері 9875 тенгені, мемлекеттік базалық зейнетакы 
төлемінің мөлшері 5388 тенгені (2009 ж.) ісүрайды.

Міндетгі зейнетакы жарналары бойынша салымшьшардьщ 
(алушылардың) дара зейнетақы шоттарыныц саны 2008 жылы 7,7 
миллион, ал алушылардың саны 2,5 миллион адамды (бул эр түр- 
лі зейнетакы қоряарында бір салушының бірнеше шоттарынын 
барын білдіреді) қүрады. 2008 жылы Зейнетакылар төлеу жө- 
ніндегі мемлекетгік орталыкган зейнеггақы алатындардың саны 
1633,9 мың адамды, мемлекетгік әлеуметгік жэрдемакы алушы- 
лардың саны (жасына карай, мүгедектігі бойынша, асыраушысы- 
нан айрылған жағдайда, отбасының еңбекке кабілетсіз мүшелері)
636,2 мьщ адамды, арнаулы әлеуметтік көмек алушылардын саны 
231,6 мьвд адамды кұрады. Зейнетақылар бюджеттен тыс жинак
таушы зейнетакы қорларынан төленеді.

Зейнетақылардан басқа азаматтар уақытша еңбек қабілетінсн, 
асыраушысьшан, жұмысынан айырылған жагдайда, сонымен бір- 
ге жүкгілігіне жэне босануына, жаңа туған баланы (балаларды) 
асырап алуына, бала бір жасқа толғанға дейін оның кұтіміне бай
ланысты табысынан айырылуына байланысты Әлеуметтік сақ- 
тандырудың мемлекеттік қорынан жэрдемақылар алады.

Әлеуметпк сактандыру жүйесінде эр турлі жэрдемақылар ма- 
нызды орын алады.

Жәрдемаңы -  бұл жұмыстағы уақытша үзіліс кезінде, сондай- 
ак белгілі бір жағдайларға пайда болатын котерінкі шығындарды 
етеуге арналған кепілдік берілген акшалай өтемақы.
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Алып жүрген мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардан 
басқа еңбек ету қабілетінен айырылган жагдайда әлеуметтік 
төлемақы өзі үшін элеуметтік аударымдар жүргізілген міндет- 
ті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушыға, элеуметгік 
төлемақы алуа өтініш берген уақытта жүмысы тоқтатқанына 
немесе істеп жатқанына қарамастан, тағайындалады. Еңбек 
ету кабілетінен айырылған жағдайда әлеуметтік төлемақы- 
лар қордан төленетін элеумепгік төлемақылара кұкьіқ туында- 
ан күннен бастап еңбек сту кабілетінен айырылды деп белгі- 
ленген барлық кезеңге тағайындалады. Еңбек ету қабілетінен 
айырылған жағдайда ай сайынғы әлеуметтік төлсмакылардын 
мөлшері әлеуметтік аударымдар объекті ретінде ескерілген сод- 
ғы жиырма төрт ай ішіндегі табыстың заңнамалық актілерде 
бслгіленген ең төменгі жалақының сексеи пайызын шегерген- 
дегі орташа айлык мелшерін табысты ауыстырудың, еңбек ету 
қабілетінен айырылу мен қатысу өтілінің тиісті коэффіщиент- 
теріпе* көбейту аркылы айкындалады.

Сөйтіп, енбек ету қабілетінен айырылған жағдайда әлеумеггік 
төлемақылардын мөлшері орташа айлық жалакыа, енбек ету кабі- 
летінен айырылу дэрежесіне жэне міндетгі элеуметтік сақганды- 
ру жүйесіне катысу отіліне байланысты болады.

Алушы жасына карай зейнетақы төлемдерін алуға құкык бере- 
тін жаска жеткен кезде енбск ету кабілетінен айырылу жағдайын- 
да берілетін әлеуметгік төлемакылар тоқгатылады.

Кайтыс болтан (сот хабар-ошарсыз кетгі деп танылан немесе кдйт- 
ыс болды деп жариялаан) асыраушынын-өзі үшін элеумеггік ауцарым- 
дар жүргізілген міңдетгі элсумеггік сакгавдыру жүйесіне катысушы- 
сының мьша отбасы мүшелері асыраушыиан айырыпган жагдайда 
элеумеггік төлемақылар тагайындалуға жэне апуға кукылы:

1) он сегіз жасқа толмаған болса, олар он сегіз жасқа толғанға 
дейін мүгедек болып калса, осы жастан асқан балалары, аға-іні- 
лері, апа-сіңлілері мен немерелері;

* Табысты ауысгыру коэффициент! -  әлеуметгік төлемакынын әлеуметсік аударым- 
дарды есептеу кезінде ңеғізғе алыңган табыс мөлшеріңе катынасьш анкыңдайтыи коэф
фициент.

**Ецбек ету қабілетіиен айырылу коэффициент! -  езі үшін элеумеггік аучарымлар 
жүргізілғен міндетті злеуметтік еактаадыру жүйесіне катысушынын енбек кабілетінеи 
айырылу дэрежесіне карай айқыіщалатын коэффициент.

***Катысу өтілініц коэффициент -  міцдетгі элсумсггік сақгандыру жүйесіңе қатысу 
өтіліие (күитіібсмси есептегіндеғі уакытгыңдалпы мөлшеріи) карай айкындалатын коэф
фициент.
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2) жасына жэне еңбек кабілеттілігіне қарамастан, ата-анасы- 
ньщ біреуі немесе жүбайы, не атасы, ажесі, аға-інісі немесе апа- 
сінлісі, егер ол қайтыс болган асыраушысынын уш жаска тол- 
маған балаларын, аға-інілсрін, апа-сінлілерін немесе немерелерін 
күтіп-бағумен айналысатьтн болса.

Өздері ушін міндстті элеуметтік аударымдар жүргізілген ата- 
ананың-міндетті элеуметтік сактандыру жүйесіне катысушының 
камқорлығынсыз қалган балаларға тағайы ндалан элеуметгік то- 
лемақылар заңнамалық актіге сэйкес айырылып калган эрбір ата- 
ана үшін асырап алушыға, қораншыға (камкоршыға)төленеді.

Бала кезінен I немесе II топтағы мүгедектер деп танылған 
адамдарға элеуметтік төлемақылар мүгедектер белгіленген мер- 
зімге тағайындалады.

Қайтые болған асыраушысының асырауында болған, асы- 
раушысынан айырылған жағдайда әлеуметгік төлемақы тағайын- 
далуына жане алуға кұқығы бар отбасыньщ барлық мүшелеріне 
бір әлеуметгік төлемақы тағайындалады.

Асыраушысынан айырылған жағдайда ай сайынғы әлеуметгік 
төлемақылардың мөлшері элеуметтік аударымдар обьекгі ретін- 
де ескерілген соңғы жиырма төрт ай ішіндегі жалакының сексен 
пайызы шегерілген орташа айлык мөлшері табысты ауыстыру, 
асырауындағылар санының жэне катысу өтілінің тиісті коэффи- 
циентгеріне көбейту арқылы айқындалады.

Жүктілігіне және босануына, жаңа туган баланы (балалар- 
ды) асырап алуына байланысты табысынан айрылган жагдай- 
ларда төленетін әлеуметтік төлемакы міндетті әлеуметгік сактан
дыру жүйесінің Қордан әлеуметтік төлемақы алуға қ^кығы бар 
катысушысына 2008 жылғы 1 қантардан бастап тағайындалады.

Жүктілігіне жэне босануына, жаңа туған баланы (балаларды) 
асырап алуына байланысты табысынан айрылғаи жағдайларда 
төленетін төлемақы денсаулық сақтау саласындағы уэкілетті ор
ган белгілеген тәртігшен берілген еңбекке жарамсыздык парағын- 
да керсетілген барлық кезеңге тағайындалады.

Табыстың орташа айлық мелшері, элеуметтік катер жағдайы 
басталған ай үшін Қорға әлеуметтік аударымдар түскен болса, 
осы айды қоса алғанда, соңғы он екі айда әлеуметгік аударым
дар жүргізілген кірістер соммасын 12-ге белу жолымен айкын- 
далады.

Міндетгі әлеумепік сактандыру жүйесіне қатысушыға әлеу- 
мегпк аударымдар он екі айға жетпейтін мерзімге аударылған
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болса, табыстын. орташа айлық молшері әлеуметтік аударымдар 
жүргізілген табыс сомасын Қорға әлеуметтік аударымдар түскен 
айдың саііына белу жолымен анықгалады.

Егер элеуметтік аударымдарды есептеу үшін алынатын ай- 
сайынғы табыс тиісті қаржы жылына арналған республикалык 
бюджет туралы занда белгіленетіи ен темснгі жалақының он есе
ленген мөлшерінен артық болса, онда табысы ретінде- каралып 
отырған кезенде жинақтаушы зейнетакы қорына міндетті зейнет
акы жарналары жүргізілген табыс алынады.

Бала бір жасца толганга дейіи оның күтіміне байланысты 
табысынан айырылган жагдайда төпенетіп элеуметтік тө- 
лемаңы міндетгі әлеуметгік сақтандыру жүйесінің Қордан элеу- 
меггік толемакы алуға кұкығы бар катысушысьша 2008 жі.ілғы 1 
кантардан бастап тағайындалады.

Бала бір жаска толғанға дейін оның күтіміне байланысты та
бысынан айырылған жагдайда төленетін әлеуметтік толсмақы 
екі жэне одан коп бала туган кезде әр балаға жеке тағайындалады

Бала бір жаска толғанға дейін онын күтіміне байланысты та
бысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік төлемақы 
баланың тууы туралы куэлігінде корсетілген туған кунінен бас
тап ол бір жасқа толған кунді коса алғандағы мерзімге дейін та- 
ғайындалады.

Бір жаска толмаған бала кайтыс болған жағдайда әлеуметтік 
талемақылар қайтыс болған айға қоса төленеді.

Бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты та
бысынан айырылган жағдайда төленетін ай сайынғы элеуметгік 
төлсмдер табыстын орташа айлык мөлшерін табысты ауыстыру 
коэффициентіне кебейту жолымен айкындалады.

Әлеуметтік аударымдарды есептеу обьскті ретінде ескеріл- 
ген табыстын орташа айлык мөлшері, егер элеуметтік қатер жаг- 
дайы басталан ай үшін Қорга элеуметгік аударымдар түскен бол
са, осы айды қоса алганда, соңғы жиырма терт айда элеуметтік 
аударымдар жүргізілген табыыс сомасын (осы кезеңде элеуметгік 
аударымдарда үзіліс болуына карамастан) 24-ке белу жолымен 
айқындалады.

Б р і ретте, бала бір жаска толғанға дейін оның күтіміне бай
ланысты табысьшан айырылган жагдайда теленетін злеуметтік 
тәлемақының ед жогары мөлшері тиісті қаржы жылына арналған 
республикалық бюджет туралы завда белгіленетін ец төмен жа- 
лақының он еселенген мөлшерінің кырык пайызынан аспауға, ал
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әлеуметгік толемақыкнц еи төмен мөлшері бала бір жаска тол- 
ғана дейін оның күтімі жөніндегі ай сайынгы мемлекетпк жзрде- 
мақы мелшерінен кем болмауа тиіс.

«Балалы отбасыға берілетін мемлекеттік жэрдемақылар тура
лы» 2005 жылы 28 маусымдағы Қазакстан Республикасынын за
дана сэйкес мынадай жағдайларда:

бала күтімін жүзеге асыратын адам міндетті әлеумеггік сак
тандыру жүйесіне қатысушы болып табылмайтын;

2008 жылғы 1 кантарга дейін туан баланың күтімін жүзеге 
асыратын адам міндетті элеуметтік сактандыру жүйесіне қатысу- 
шы болып табылатын жағдайларда бала күтімі жөніндегі жэрде- 
мақы белгіленген.

Міндетгі элеуметтік сақтандыру жүйесіне катысушылар бо
лып табылатын жэне 2008 жылғы 1 кантарға дейін туған баланың 
күтімін жүзеге асыратын адамдарға бала күтімі жөніндегі жэрде- 
мақы баланьщ туған күнінен бастап 2007 жылғы 31 желтоксанды 
коса алғанда мерзімге тағайындалады

Жұмысынап айырылган жагдайда берілетін әлеуметтік төлем 
жұмыспен камту мэселелері жөніндегі уэкілетті органға адам жү- 
мыссыз ретінде тіркеуге өтініш берген күннен бастап тағайында- 
лады жэне оиың мөлшері элеумепік аударымдар объекті ретінде 
ескерілген соңғы жиырма төрт ай ішіндегі табыстың орташа ай- 
лық молшерін тиісінше табысты алмастыру коэффициенттеріне 
жэне катысу өтідшіқ козффициентіеріне көбейту арқылы тағай- 
ындалады. Бүл ретте кірісті алмастыру коэффициенті — 0,3 бола
ды, ал катысу өтілінің коэффициенті «Міндстті әяеуметтік сак
тандыру туралы» заңға сэйкес есептеледі.

Дүние жүзінің көптеген слдерінде жұмысынан айырыл- 
ғанда элеуметтік қорғау шаралары колданылады. Бұл шара- 
лар жұмыскеряердің еңбек қызметінен жоғалткан табыстары
на өтемақы төлеудін эр түрлі эдістерін кіріктіреді; олардын 
біліктілікке, жұмыс өтіліне, жүмысынан айрьшу себептеріне, 
отбасының табысы денгейіне жэне т.б. байланысты саралануы 
мүмкін. Тнісінше, жүмысынан айырылғандарға толемакьшар 
үшін қорларды қалыптастырудьщ әдістері, бүл қорлардың дең- 
гейі жэне олардан төленетін төлемақылардың мезгілдері ажы- 
ратылады.

Жұмысынан айырылғандар кыскартыландар жэне жұмыссыз- 
дар мәртебесіне бөлінуі мүмкін. Біріпгиі жагдайда жаца жумыс 
іздеу кезінде (белгілі бір мезгілде) орташа жалакысының, жүмыс
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отілінің сакталуына рұксат етілсді, элуетті жұмыска орналасты- 
рудьщ баеқа мүмкіндіктері болуы мумкін.

Жұмыс іздеуші, жүмыспен қамтудың мемлекеттік службасын- 
да тіркелген жэне өзінія біліміне, кәсібіне, еңбек машығына сай 
келетін жүмыс алуга нақгы мүмкіндігі жоқ ецбекке жарамды аза- 
маттар жұмыссыздар деп саналады.

Жұмыссыздарға жүмыссыздьщ бойыпша берілетін жәрдема- 
цыпар төленеді. Жәрдемақы жұмыссыз регінде тіркелген мезет- 
тен жүмысқа орналастыру туралы мәселе шешілгенге шейін, 61- 
рак заннамен белгіленген мезгілден аспайтын уакытқа төленеді.

Баска елдерде жұмыеынан айырылғанда әлеуметтік колдауды 
қаржыландыру үшін каражаттарды қалыптастырудың эр түрлі 
механизмдері қолданылады. Бірақ негізінен жұмыссыздық бой
ынша жэрдемакыларды (зейнетакыларды) каржыландыру ец
бекке ақы төлеу қорынан жүмыс берушілердің сактық жарнала
ры ессбінен жүргізіледі. Мү.қтаж адамдарда жұмыссыз мэртебесі 
болмаан жагдайда (мысалы, өтілі бойынша) олар элеуметтік ко
м е т  көбінесе жергілікті бюджетгерден немесе кайырымдьшык 
корларынан алады.

Жүмысынан айырылганда элеуметгік колдаудын ерекше өз- 
гешелікгері оның уақытша сипаты, харакетшіл халыққа бадар- 
лануы, мұктаж адамдардың өздерінің меншікті проблемаларын 
шешуге қатысуы, яғни өзін-озі колдау элементтерінің барлығы 
болып табылады.

Қазақстан Республикасындагы «Арнаулы мемлекеттік жэрдемакы туралы» 
заңыңда жэне оған сйкес кабылданған озге заннамалык актілеріндс козделген 
негіадерде жәнс тртіппен азаматтардың арнаулы маилскеттік жэрдемақы -  
әлсуме ітік қоргауга мұқтаж адамдарга жэне жордемақылардын езге түрлсрінс 
карамастан берілегін ақшалай втемаш алуга кукьігы бар. Арнаулы б р  жэрдс- 
мацы 1999 жылдың 1 суірінен бастап жзрдемакы алуга кұкыгы бар азаматгар- 
дың 14 санатына заңда көрсетілген мөлшерде төленсді. Мэселен, Үлы Отан 
согысына қатысушыларға берілетін ай сайынғы жәрдемақы 5,8 айлык есептік 
корсеткіш мөлшерін кңгайды. Бул жэрдемакы түргып унді ұстауга, коммунал- 
Дьіқ кызметтер көрсетуге, отынга жүмсалатын, телефонды пайдалану, дарілік 
заттармсн, оптикалык козілдірікпен камтамасыз ету, жалпы жүрт пайдалана- 
т ы і і  коліктің барлык түрімен (таксидеи басқа) жүру жоніндегі шыгындарды 
төлеу ушін, жсргілікгі мсрзімді баспасезгс жазылу кезінде олардын бірсуіпе 
жазылуга төленеді. Ал Ұлы Отан сошсыішң мүгсдегіне бүл женілдіктсрмен 
бірге кресло-коларба болуге, темір жолда, эуе, су жоне калааралық автомо
биль колігінде жылына бір рет жүру үшін, сондай-ак !-топтагы мүгедекті алып 
жүрстін адамның жол шыгындарына 7,1 айлык есептік корсеткіш молшеріндс 
беріледі.
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Бір мезгілде әр түрпі арнаулы мемлекетгік жзрдемакы агіуга кұкығы бар 
адамдарга олардын, тандауы бойынша бір жордемақы тағайындалатынын атап 
айту кажет.

Өндірістердін, жұмыстардын, кәсіптердің, лауазымдар мен көрссткіштердің 
Үкімет бекітетін № 1 тізімі бойынша жерасты және ашық кен жүмыстарында, 
еңбск жагдайлары ерекше знянды жэнс срекше ауыр жұмыстарда 1998 жылғы і 
кантардағы жагдай бойынша жұмыс етілі бар азамаггарға мемлекеттік аркаупы 
жәрдемақы қарастырылган. Мүндай жордемақы еркектер -  53 жаска толғанда 
және жұмыс отілі кемінде 20 жыл болып, оның кемінде 10 жылын аталған жұ- 
мыстарда істегенде; эйелдер -  48 жаска толғанда жэне жүмыс өтілі15 жыл бо
лып, оның кемінде 7 жыл 6 айын аталған жұмыстарда істегенде оларға тоғыз 
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тағайындалады. Ал осындай № 2 тізім 
бойынша еркектер -  58 жаска толғанда жэне жұмыс отілі кемінде 25 жыл болып, 
оның кемінде 12 жылын аталған жұмыстарда істегенде; ойелдер -  53 жаска тол- 
ганда жэне жұмыс өтілі20 жыл болып, оныц кемінде 10 жыл аталған жүмыстар- 
да істегенде олара сегіз айлық есептік корсеткіш молшерінде тағайындалады. 
Мешіекеттік элеуметтік жәрдемақылар ең төменгі күнкеріс деңгейіиен есслеи- 
ген мелшерде белгіленеді (2006 жылдыд басына дсйін -  айлык есептік көрсст- 
кіштен ). Адамнын емірі мсн денсаулығына келтірілген зііянды етеу жоніндегі 
толемақылар, сондай-ақ азамаггың кайтыс болуы нотижесінде залал шеккен 
адамдардың зияндарын отеуді сақтық компаниялары оздеріне алған. Мүгедск- 
тігі бойынша, асыраушысынан айырылгаи жағдай бойынша Мемлекеттік элсу- 
меттік жэрдемакыларды мемлекет төлейді. Барлык төлемақылар кездейсок жағ- 
дайга дейін адамнын жүрген жалакысына тікелей байланысты болып келеді.

«Мемлекетпк атаулы әлеуметгік комек туралы» заңға сэйкес жан басына 
шаққаида өнірлердс белгіленген кедейлік деңгейіней төмен орташа табыс ала- 
тын халықгын брі атаулы кемекпен камтылады. Негізінен олар кэмелетке тол- 
маган балалары, жұмыссыздары, мүгедектері бар отбасылар. Кедейлік шегі мен 
ең томенгі күнкөріс денгейі өнірлер бойынша сараланатындықтан, зан эрбір 
отбасыньщ табысыи нактылауға мүмкіндік берсді. Азаматтардын кайда тұ- 
ратынына карамастан, оздерін отбасьшда жан басына шаққанда кедейлік ше- 
гі деңгейінде орташа табыспен камтамасыз ететіндей элеуметгік комек алады. 
Мысалы, жергіліеті бюджеттерде табысы аз отбасыларының 18 жаска дейінгі 
балаларыиа мемлекетгік жәрдемакылар толеу карастырылған. Заңға сәйкес, жұ- 
мыспен қамту мәселелері жөніндегі окілегтІ органдарда тіркелмеген еңбек жа- 
сындағы жүмыссыздардың әлеуметгік көмек алуға кұкылары жок. Мүтедектер, 
айдан астам уақыт стациоиарлық емдеуде жатқан адамдар, 1 және 2 топтағы 
мүгедектерге, жасы 80-нен асқан кісілерге, 7 жаска дейінгі балаларга күтім жа- 
саумен айналысатын азаматгар, окушылар мек студенттер бұл санатка жатады. 
Сонымен бірге, жұмыспсн камту органдарына отініш берген жағдайда, сңбекке 
жарамды адамдарға лайыкты жұмыс немесе когамдық жұмыстарға кзтысу ұсы- 
нылады. Бұя жүмыстардан бас тарткан жагдайда олар алты ай мерзімге дейін 
атаулы әлеуметгік көмек алу қүқыгынан айырылады. Занда атаулы көмек тағай- 
ывдату үшін өтініш білдірудегі рәсімдер жеиілдетілген.

Қазақстанда мынадай жэрдсмакылар төленеді:
1) жұмыссыздыктан мемлекеттІк элеуметгік корғау;
2) жүктілігіне жэне босануына байланысты;
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3) жаңа туған балаиы (балаларды) асырап алуына байланысты;
4) бала бір жасқа толғанға дейін оның кұтіміне байланысты;
5) жерлеуге берілетін жэрдемакылар;
6) саноторийларға жолдама сатып алу шышстары.
Бул бағыт бойынша каржыландыру: 1,6 тармақтар шаруашы- 

лық жүргізуші субьектілердің - жүмыс берушілердің қаражатга- 
ры есебінен, 2,3,4,5 тармақтар жергілікгі бюджеттердің есебінен 
жүзеге асырылады.

Әлеуметтік көмек бойынша төлемакылар мыналарды 
кірікгіреді:

а) балалы отбасыларға берілетін жэрдемакылар;
э) табысы аз отбасылардағы 18 жаска дсйінгі балапарға мем- 

лекеттік жэрдемакылар;
б) балалары бар мсрзімдік кызметгің аскери қызметшілсрінін 

отбасыларына жәрдемақы;
в) жсрлсуге берілетін жэрдемакы
г) мүгедекгерді оналту жеке бағдарламасына сэйкес, мүқгаж 

мүгедектсрді міндетті гигиеналық күралдармен камтамасыз егуге 
жэне ымдау тілі мамандарының, дара көмекшілердің кызмет көр- 
сетуіне ағымдағы нысаналы трансферттер.

Әлеуметтік корғау жүйесімен сондай-ак мыналар қарасты- 
рылған:

отбасының жиынтық табыстарын ескере отырып тағайында- 
латын тұргын үй жэрдемақысы;

тұрғын үй-коммуналдык қызмеггерді, отынды, көлікті, соғыс 
жэне еңбек ардагерлеріне, табысы аз зейнеткерлерге жэне басқа- 
ларға медициналык қызмет көрсеіу женілдіктерінің жүйесі;

оралмандарды тарихи отанына қоныстандыру жэне әлеумет- 
тік корғау.

Табысы екі айлық есептік көрсеткіштен артык емес жұмыс- 
сыздарга материалдық көмек белгіленген.

Қазақстан Республикасы защіамасымеіі жұмыспен қамту бағ- 
дарламалары жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатыны 
аннықгалған. Жүмыссыздықіан мемлекетгік элеуметтік қорғау 
мына шараларды кіріктіреді:

1) жұмыска орналасуға жэрдемдесу;
2) біліктіліісгі жоғарылатуды кэсіби даярлау, жұмыссыздарды 

кайта даярлау жэне олар үшін коғамдық жүмыстар үйымдастыру;
3) қоғамдық жұмыстармен қамтылған жүмыссыздардыд еңбе- 

гіне ақы толсу;
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4) табысы аз азамаггардан шыккан жұмыссыздарға мем- 
лекетгік атаулы көмек көрсету.

Қоғамдьщ жұмыстарды орталык жэне аткарушы органдар 
ұйымдастырады, республикалык жэне жергілікті бюджсттердің 
каражаттарыяан жэне олардьщ өтінімдері бойынша жұмыс бе- 
рушілердің каражаттарыпан каржыландырылады.

Мемлекеттік элеуметтік жэрдемакылар (бала туғанда, жер- 
леуге, балалары бар отбасыларына, табысы аз отбасыларына аза- 
матгарға) түрғын үй кемегі, жұмыссыздарға материалдык кемек 
жергілікті бюджеттердің каражаггарынан төлеиеді.

Жергілікті бюджетгерден әлеуметгік көмек керсету түрінде 
төлемақылар мыналарға толенеді:

1) экологиялық апатгардан, наубетгерден, ядролық сынакгар- 
дан зардап шекендерге;

2) жаппай саяси куғын-сүргін күрбандарына, көп балалы ана- 
ларға, жан басына шакканда табыс дсңгейі томен аз қамтылған 
отбасыларына, халыктың біркатар басқа санаттарына.

Шаруашылык жүргізуші субъектілер, баска жүмыс берушілер 
меншікті әлеуметтік корларынан өздерінін жұмыс істеп жүрген 
жүмнсксрлерінс, бүрынғы жұмысскерлсрі не, олардың отбасы 
мүшелеріне косымша материалдык жэне акшалай кемек корсете 
алады.

Қазақстан Республикасында кедейлікті төмендету жоніндегі 
бағдарламада азаматгардың жұмыспен қамтылуына жэрдемдесу 
жолымен, жалпы орта білімге жэне денсаулық қызметіне колжет- 
кілікті жақсарту, атаулы элсуметгік комекті арттыру жэне баска 
іс-шараларды іске асыру проблемаларын шешуге кешенді тәсіл- 
деме карастырылған. Бұл үшін кезең- кезеңімен элеуметіік кам- 
сыздандыру мен әлеуметтік қызмет корсетудін нормативтері ен- 
гізілді.

Үкіметтік бағдарламаларда халықшн жекелеген санатгары- 
иа әлеуметтік комек корсетудін косымша нысандарын дамыту 
карастырылған. Мәселен, кедейлікті жеңіп шыгу жэне әлеумет- 
тік-демографиялық жағдаятгы жақсарту максатгарыпда кажетгі 
жагдайлар жасау үшін 2005 жылдан бері бала бір жаска толғанға 
дейін о ііы ң  күтіміне орай жәрдемақылар енгізуді, ал перспскти- 
вада отбасыныц табысына байланысты балаларға жэрдемақылар 
толсуді қоса, балаларды корғаудың бірыңғай жүйесі жасапуда.

2008 жылдың екінші жартысында кор индекстерінің опырьіла 
төмендеуі зейнетакылық активтсрдің табыстылышна эсер етті,
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жинактаушы зейнетакы корларынын салымшыларын кобірек 
шығынға ұшыратты.

Зейнетақылык активтерді инвестициялаудан алынган «таза» 
инвестициялык табыс сомасы (2008 жылдың аяғындағы комис- 
сиялық сыйақыларды шығарып тастағанда) еспек түгіл, ол тіпті 
306,9 миллион тенгеге дейін қыскарды. Зейнетақылық активтерді 
инвестициялаудан шеккен залал 2008 жылы 30 миллиард тенгеден 
асып түсті.

Жыл өткен сайын Қазақстанда элеуметтік міндеттемелер 
комакты бола түсіп, ол ТМД мемлекетіері арасында көшбасшылар 
катарындаболыпотыр.БүгіндсбесмшшионгажуықҚазақстандық, 
яғни азаматтардың үштен бірі турлі әлеуметгік жэрдемакымен 
камтылған. Егер 2003 жылы бүл салада 17 әлеуметгік жэрдемакы 
түрі болса, 2008 жылы олардын саны 29-ға жетгі. Тек 2008 жылы 
елімізде зейнетакынык мөлшері орта есеппен 29 пайызға өсті.

2009-2011 жылдарға арналған үш жылдык бюджетгің үштен 
бір бөлігін элеуметтік салаға жұмсау көзделіп отыр.

Әлемнің көптеген елдерінде жүмыстан айырылған кезде 
мемлекетгік әлеуметтік қорғаудың шаралары қолданылады.

Қазақстан Республикасы зацнамасымен отбасыларына, 
жекелеген азаматтарға арнаулы элеуметгік кызметтер деп 
аталатындарды беру кепілдендірілген.

Арнаулы әлеуметтік қызметтер -  киын өмірлік жағдаятта 
(жетімдік, ата-аналар қамкорлығының болмауы, кэмілетке тол- 
мағандарды кадағалаусыздык, баспанасыздық, бас бостанды- 
ғынан айыру орнынан босану жэне баскалары) адамға (отбасына) 
пайда болган әлеуметгік проблемаларды жою үшін жагдайды 
қамтамасыз ететін жэне қоғам өміріне қатысуға оларға баска 
азаматтармен тең мүмкіндікгер жасауға бағытталған қызметтер 
кешені.

Арнаулы әлеуметтік кызметтер беруші субьекгілер -  арнаулы 
элеумеггік кызметтер беру бойынша мемлекеттік жэне мемле- 
кетгік емес секторларда жүмыс істейтін жеке жэне (немесе) заңи 
түлғалар.

Арлаулы әлеуметтік кызметтер беру сфсрасындағы мемлекеттік 
саясатгың негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

киьш өмірлік жағдаятты (егер ол пайда болған жагдайда) жою 
үшін жагдайлар жасау;

арнаулы әлеумстгік кызмегтерді кепілденілген квлеммен 
камтамасыз ету;
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арнаулы әлеумеггік қызметгер көрсетудін стандарттарын 
сакгауды камтамасыз ету;

мониторинг жэне бсрілетін арнаулы элеуметпк қызметтсрдін 
сапасын бағалау жүйесін дамыту;

арнаулы элеуметтік қызметтер берудің жүйееін дамытуды 
камтамасыз ету;

арнаулы әлеуметтік қызметгер туралы Қазакстан Республикасы 
заңнамаеын сактауды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру;

арнаулы элеуметпк қызметтер беру сферасында халыкаралық 
ынтымақтастыкты дамыту жэне басқалары.

Арнаулы элеуметгік кызметіер арнаулы әлеуметтік 
кызметтердің кепілденілген көлемін кіріктіреді.

Әлеумсттік арнаулы цызметтердің кепілденпген көлемі 
бвдджетгік қаражаттар есебінен берілетін бірыңғай тізбе болып 
табылады.

Аңылы арчаулы элеуметтік цызметтер арнаулы элеуметпк 
кызметтердің кепілденілген көлемінен жоғары ақылы негізде 
беріледі.

Арнаулы элеуметпк қызмепер ақпараттық, консультациялық, 
делдалдык қызметтер түрінде жалпы сипаттағы кызметер беруді 
кірікгіруі мүмкін.

Мсмлекспік секторда жұмыс істейтін субъекгілер беретін 
арнаулы элеуметпк кызметтсрге қажеттілікті бағалау жэне 
аньіқтау жөніндегі элеуметпк жүмыскер анықтайтын киын 
өмірлік жагдаятгағы адамньщ (отбасынын) арнаулы элеуметпк 
қызметгерге қажетгілікгі бағалаудыц жане анықтаудың негізінде 
жүзеге асырылады.

Арнаулы элеуметгік қызметгерге кзжеттілікгі бағалауды 
жэне анықтауды жүргізу кеэінде мыналар критерийлер болып 
табылады: өмірлік қызметгің шектелімі; элеуметтік бейімделім; 
элеуметпк депривация; қолайсыз әлеуметтік орта жэне баскалары.

Кепілденілген көлемнен жоғары берілетін арнаулы элеуметпк 
кызметгердің кепілденілген жэне косымша көлемін беру 
аудандардың (облыстық маңызы бар калалардыи) жергілікті 
атқарушы оргаңдары шешімінің негіздемесінде жүзеге 
асырылады.

Арнаулы алеуметгік қызметгер беруші субьектілерді каржы
ландыру:

Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тэртіппен 
бюджетпк каражатгардың;
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ақылы арнаулы элеуметтік кызметтер бергені үшін алынған 
каражаттардың;

Қазақстан Республикасы зашіамасына кайшы келмейтін 
өзгедей коздердің есебінен жүзеге асырылады.

18.6. Азаматтардыц кэсіпксрлік кызметі

Рынок жағдайларыида табыс алуға бағытгылған азаматтардын 
кәсіпкерлік қызметіне кен жол ашылған.

Дара кәсіпкерлік ұғымы Дара кәсіпкерлік туралы занда түжы- 
рымдалған.

Дара кэсіпкерлік кызмет мына белгілердің жиынтығымен си
патталады:

а) ол ынталы бастамалық кызмет болып табылады;
э) табыс алуға бағьпталған;
б) кәсіпкерлікпен шүғылданатын азамаггардың өздерінің мен- 

шігіне негізделген.
в) азаматтардың атынан олардьщ тэуекелі үшін жэне олардың 

мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады.
Дара косіпкерліктщ түрлері Дара кәсіпкерлік туралы заңға 

сэйкес, жекеше жэне бірлескен кэсіпкерлік болып табылады.
Дара кәсіпкерлер мынадай шартгардың біріне сэйкес келсе, 

міндетті мемлекеггік тіркеугс жатады:
1) тұраісгы негізде жалдамалы жүмыскерлсрдің еңбегі пайда

ланылады;
2) жеке тұлғалар үшін Қазақстан Республикасынын Заңна- 

малық актілерімен белгіленген жылдық жиынтық табыстың са
лык салынбайтын мелшерінен асып түскен мөлшерде кэсіпкер- 
лік қызметтен салық зацнамасына сэйкес есептелінген жылдык 
жиынтық табыс алады.

Жекеше кәсіпкерлікті оған меншік кұкыгында жататын мүлік 
базасында, сондай-ақ мүлікгі пайдалануға жэне (немесе) мүлікке 
иелік етуге болатын өзгедей қукық күшінде бір жеке тұлга езді- 
гінше жүзеге асырады.

Бірлескен кәсіпкерлікті оларга ортак меншік күкығында жата
тын мүлік базасында, сондай-ак мүлікгі бірлесіп пайдалануға жэ
не (немесе) мүлікке иелік етуге болатын өзгедей кұкық күшінде 
жеке тұлгалар тобы (дара кәсіпкерлер) жүзеге асырады. Бірлес- 
кен кэсіпкерлік кезінде жекеше кэсіпкерлікпсн байланысты бар-
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лык мәмілелер жасалынады, қүкықтар мен міндетгіліктер бірлес- 
кен кәсіпкерліктің барлық катысушылары атынан сатып алынады 
жэне жузеге асырылады.

Бірлескен кәсіпкерліктің нысандары мыналар болып табылады:
а) ортақ меншік базасында жүзсге асырылатын ерлі-зайыпты- 

лар кәсіпкерлігі;
э) фермер немесе шаруа қожалығының ортак меншік немесе 

жекешелендірілген тұргын үйге ортак меншік базасында жузеге 
асырылатын отбасылык кэсіпкерлік;

б) жай серіктестік, бұл серіктестік кезінде кәсіпкерлік қызмет 
жалпы үлестік меншік базасында жүзеге асырылады.

«Жскеменшікгік қосалқы шаруашылык» туралы заңда жеке- 
меншіктік косалқы шаруашылық -  ауылды жерде, қала манында 
орналаскан жер учаскесінде өзінің мүқгаждарын қанагатганды- 
руга арналган кызмет түрі. Жекеменшіктік косалкы шаруашылык 
жүргізуге қүкық меншік күкығында немесе елді мекендер мен ко
салкы жерлердің ауыл шаруашылыгы арналымының жерлерінен 
жер пайдалану күқығында жер учаскелері бар азаматтарга жатады.

Жекеменшіктік қосалқы шаруашылык жүргізу үшін азамат
тарга берілетін жер учаскелерінің шекгі мөлшері, мал үстаудың 
нормативтері заңнамалық түрде реіламенттелінеді.

Жіекеменшіктік қосалқы шаруашылык жүргізетін азаматгар- 
дың:

елді мекенге бөліп берілген ауыл шаруашылыгы арналымы- 
ның жерлерді жекеменшіктік косалқы шаруашылык жүргізу үшін 
пайдалануға;

кооперативтер, когамдық бірлестіктер жэне ассоцициялар 
құруга, сондай-ак жекеменшікгік қосалқы шаруашылықгардын 
кызметі мен жүмыс істеуінің ортақ мэселелерін бірлесіп шешу 
максатымен олардың қүрамыпа кіруге;

ауылды мекенді орналастыру жобасына сэйкес ж е к е м е н ш ік т ік  
косалқы шаруашылык жүргізуге қажетті түрғын үй жэне шару
ашылык кұрылыстар мен гимараттар салуга қүкыгы бар.

Дара кэсіпкерлер кэсіпкерлік қызметпен айналысады, оз аты
нан күқықгар мен міндеттілікгерді сатып алады жэне жүзеге асы
рады. Бірлескен дара кэсіпкерлік кезінде кэсіпкерлік кызмтпен 
байланысты барлық мәміпелер бірлескен кэсіпкерліктін барлык 
катысушыларының атынан жүзеге асырылады.

Дара кэсіпкерлік кэсіпкерлікпен айналысу үшін мүлікті пай- 
далануға жэне (немесе) билік етуге болатын меншік кұкыгында
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немесе өзгедей кұқықтарда азаматтарға жататын мүлік негізінде 
жэне оның есебінен жүзеге асырылады.

сондай-ақ олар бойынша салықтык есептемені берудін тэрті- 
бін өздері тандай алады:

1) жалпыға ортақ белгіленген тэртіп;
2) патент негізіндсгі арнаулы салық режімі;
3) онайлатылған маглұмдама негізіндегі арнаулы салык режімі;
4) біржолғы талон негізіндегі арнаулы салық режімі. (м¥ндай 

тәртіп сақталынған жағдайда).
Шаруа немесе фермер қожалықіары ұшін бірынғай жер салы

гын төлеу негізінде арнаулы салык режімі карастырылған.
Құмар ойын бизнесімен айналысатын кэсіпкерлер қумар ойып 

бизнесі салыгын төлеушілердің цосымша төлемін төлейді.
Дара кәсіпкерлік, эдеттегідей, мемлекет срекше қолдау көрсе- 

тіп отырған шағын кэсіпкерлікке жатады. Зацмен шағын кэсіп- 
керліктің критерийлері анықгалган жэне шағын кэсіпкерлік суб- 
ъекгілері үшін бірқатар женілдіктер белгіленген.

Кәсіпкерлік іс ұгымы -  бұл мүлікгік кұкыктарды коса, мүлік 
жиынтығы, мұньщ негізінде жэне сол аркылы дара кәсіпкер өзі- 
нің қызметін жүзеге асырады. Кэсіпкерлік іс түгелдей немесе 
оның бір бөлігі кұқықтарды белгілеумен, өзгертумен жэне ток- 
татумен байланысты сатып алу-сату, кепілдеме, жалга беру жэне 
баска мәмілелердін обьекті бола алады.

Дара кәсіпкерлер салықтарды есептеу мен төлеудін онайла- 
тылған тэртібін пайдаланатын шағын бизнестің субъектілері бо
луы мүмкін. Шағын бизнес су&ьектілері салықгарды есептеу мен 
төлеудін, тәртібін өздері тандай алады.

Кәсіпкерлік кызметтен жиынтьщ жылдьщ табыс алады. Же
ке тұлгалар үшін белгіленген жиынтык жылдык табыстың салык 
салынбайтын мөлшерінсн асып түскенде, ол салык салуға жата
ды. Салық салынбайтын жиынтык жылдык табыс -  бұл дара кә- 
сіпкердің табысын анықтау кезінде есепке алуга жататын шеге- 
рімдер.

18.7. Үй шаруашылыктарыныц ақшалай 
шыгыстары жэне олардыц сыныптамасы

Уй ишруашылықтарының ациіалай шыгыстары -  адамнын 
емір сүруін жалғастыру үшін кажетті материалдык жэне рухани 
қажетгілікісрге жұмсалатын іс жүзіндегі шыгындар, олар өзіне
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тү.тьшу шыгыстарын жэне түтынумен тікелсй байланысты емес 
шығындарды кіріктіреді. Олар үй шаруашылығының жекелеген 
мүшелерінің жүмыс күшін үдайы толықтыру жөнінде өте маныз- 
ды рөл орындайды.

Үй шаруашылыгы бюджетінің шығыстары елдін экономи- 
касында айтарлыктай рөл атқарады. Өзінің табыстарын пайда- 
лана отырып, отбасы тауарлар мен қызметтер рыноғын қалып- 
тастырып, дамытуды камтамасыз етеді. Өзінін корланымдары 
мен жинақ ақшаларын өткізе отырып, ол бағалы қагаздарға 
деген сұранымды көбейтеді, сөйтіп кор рыноғын кенейтеді. 
Мүнан баска аса маңызды өндірістік ресурстар -  сңбек пен кэ- 
сіпкерлік қызмет үсынымының субъскті ретінде үй шаруашы- 
лығынын манызы зор. Ақырында, балаларды тэрбиелеумен 
айналыса отырып, отбасының мүшелері мемлекет қаржылан- 
дыратын әлеуметтік-мәдени сфераның басты түтынушылары 
болып табылады.

Үй шаруашылыктарының мүшелері өздерінің караж аггары н  
жүмсай отырып, сан алуан қажеттіліктерді қанағаттандырады. 
Бүл екі жолмсн мүмкін болады:

1) ақшалай табыстарды тауарлар мен кызметтерді сатып алуға 
пайдаланумен;

2) шаруашылыкгың жекелеген мүшелерінін өздерінің енбек 
қызметі есебінен болып жататын натуралдық өзін-өзі камтама
сыз етумен.

Үй шаруашылықгарыныц ақшалай шығыстары мыналарды 
кіріктіреді: түтыну шығыстары; салыктар, алымдар, сақтық жэ
не өзге толемдер; борыштарды, алиментгерді толеу, айыппүлдар, 
кредитп отеу, туыскандарға көмек; жылжымайтын мүлікті бага
лы қагаздарды, шетел валютасын сатып алу; отбасының ондіріс- 
тік кызметімен байланысты шығыстары (бизнесті жүргізу үшін 
шикізат, материалдар отын, электр куаты түқым, мал, жем-шөп 
жэне т.б. сатып алу) жэне түтынумен байланысты емес баскадай 
шығыстар.

Тұтыпу іиыгыстары -  түтыну тауарлары мен қызметгерді са
тып алуга багытталған халықтын акшалай шыгыстарының бір 
болігі. Тагамдық азықгарды, азық-түліктік емес тауарлар мен 
алкоголдьщ ішімдіктерді сатып алуды, сонымен бірге кызметгер- 
ді төлеуді кіріктіреді. Пайдалану түрлері бойынша бұл шығыс- 
тардың деңгейі мен қүрамы түтыну шығыстарының қүрылымын
аныктайды.
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Үй шаруашылықтарының тұтыну шыгыстары айтарлыктай 
дәрежеде уакыттың мезгілдері бойынша едэуір қүбылатын тұгы- 
ну бағаларының деңгейіне байланысты болады.

Түпкілікті түтынуга үй іиаруашылъщтарының жумсайтын 
шыгыстары үй шарушылыктары жасайтын тұтыиу тауарлары 
мен қызметтерге жұмсалатын шығыстардан тұрады, олар мына- 
лардан қалыптасады:

а) жекеше бюджет есебінен түгыну тауарларын сатып алуға 
жұмсалатын шыгыстардан (үйлер мен пэтерлерді сатып алудан 
баска, оларды пайдаланудьщ үзакгыгына карамастан);

э) түтыну қызметтерін сатып алуға жұмсалатын шыгыстардан;
б) езінің тұтынуы үшін вндірілген тауарлар мен кызметтерді 

тұтынудан;
в) шетелдегі резиденттердің түтыну тауарлары мен кызмет- 

терді сатып алуға жұмсалатын шыгыстардан;
г) елдің экономикалык аймағындағы бейрезидештердің тұты- 

ну тауарлары мен қызметтерді сатып алуга жүмсалатын шыгыс
тардан.

Ту тыну цызметтерін сатып алуга уй шаруашыльщтарыныц 
жумсайтын шыгыстары мынадай қызметгерге жүмсайтын шы
гыстардан калыптасады: денсаулык сақтау, білім, көлік, байла- 
ныс, түрғьш үй-коммуналдық, түрмыстык, каржылык, мэдсниет 
мекемелерінін, мейрамханалар мен қонакүйлердің кызметтері- 
не. Мемлекеттік жлнс мемелекеттік емес ұйымдардан қаржылық 
емес кызметтерді сатып алуга үй шаруашылықгарының жүмсайт- 
ын шыгыстары бұл салалар бойынша шығарылымдардан мемле
кетпк бюджет каражаттарынан (мемлекетпк басқару органдары- 
ның шыгыстары) жэне үй шаруашылыктарына қызмет көрсететін 
коммерциялык емес үйымдар каражаттарынан каржыландырыла- 
тын бөлікті шегерумен анықталады.

Үй иіаруіиылықтарының түпкілікті түтыну үшіп өндірген 
тауарлары мен ңызметтерін түтыну:

үй шарушылыктары (шаруа немесе фермер шаруашылыкта- 
рында жэне жекеменшіюік қосалкы шаруашылыкга) оқдірген 
ауыл шаруашылыгы өнімін;

үй шаруашылыктарына катысты корпоратйвтік емес кәсіпо- 
рьшдарда өндірілген тауарлардың өнеркэсіптік жэне басқа түр- 
лерін;

түргын үйлер иелерінің өзінің тұгынуы үшін өндірген түргын 
үй қызметтерін кірікгіреді.
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Салықтар, алымдар, төлемдер — табыс салығы, жылжымайт- 
ын мұлік салығы, алымдар, айыппүлдар, өсімпүлдар, жарналар; 
үйлерді, пэтерлерді, көлік қүралдарын, техниканы жалдау ұшін 
төлем.

Жылжымайтын мүлікті сатып алу— үйлерді, пәтерлерді,сая- 
жай жэне жер учаскелерін сатып алу.

Басцадай шыгыстар -  қайырымдылық қорларына аудару, али- 
менттер төлеу, туыскандарга, таныстарға көмек.

Қоғамдық өндірістің жалпы кулдырауы кезінде натуралдык 
жэне жартылай натуралдық шаруашылық қайта дами бастады. 
Өмір сүру үшін отбасылық үжымдар жекеменшіктік жэне үй ір- 
гесіндегі учаскелерде өнім өндіре отырып, дара-еңбектік жэне кә- 
сіпкерлік кызметпен, соның ішінде жанбасылық саудамен айна- 
лысады; әр түрлі акылы қызметтер орындайды.

Натуралдык жэне жартылай натуралдык шаруашылықгар қо- 
ғамдыктарға Караганда нәтижелері шамалы болганымен жэне 
барлық тауарлар мен кызметтердің толык жиынын камтамасыз 
етуге қабілетті болмасада, бірак олар отбасылык бюджетгің ка- 
жетті ең теменгі деңгейін қолдайды жэне үй шаруашылықтарын 
кедейлік пен кайыршылыктаи сактайды. Натуралдык өзін-езі 
камтамасыз ету соңғы жылдары ості, ал натураддық нысандагы 
мемлекеттік элеуметтік трансфертгерді есепке ала отырып, үй 
шаруашылыгы түгынуыныц төрттен біріне жуығын алады. Алай- 
да акшалай шыгыстар түпкілікгі тұгынуцың жалпы көлемінде 
басты рөл орындайды.

Қазіргі жагдайларда накгылы шыгыстардың халықгың белгі- 
лі бір топтарыньщ табыстылыгының азаюына байланысты, басқа 
факторлармен катар, қоғамда сапалы езгерістерге: халыктың ден- 
саулыгының нашарлауына, омір үзақтыгының кысқаруына, бала 
туыпымы деңгейінің төмендеуіне экелді.

Үй шаруашылығының акшалай шыгыстарын эр түрлі белгілер 
бойынша сыныптауга болады:

1) іпүрақтылық дзрежесі бойыпиіа:
тұрақты шыгыстар (тамақка; киім-кешекке, көлікке, комму- 

налдық қызметтерге жэне басқаларга);
бір жолгы шыгыстар (емделуге, үзак пайдаланатын тауарларга).
2) қажеттік дярежесі бойынша:
тамакқа, киім-кешекке жұмсалатын бірінші кезекгегі (кажетгі) 

шыгыстар;
медицинага;
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екінші кезектегі (қажет) шығыстар (білім алуға, сақтық жар- 
налары жэне т.с.с.);

басқадай шығыстар (калғандары);
3) пайдалану мақсаттары бойынша:
тұтыну шығыстары (тауарлар сатып алуға жэне қызмеггерді 

төлеуге);
салыктар мен басқа міндетгі төлемдерді төлеу, 
салымдардагы және бағалы кагаздардағы қорланьшдар мен 

жинақ ақшалар;
шетел валютасын сатып алу;
халықтын колдарывдағы акшалардың өсімі.
Тауарлар сатып алу мен кызметтерді телеу -  бастысы болып 

табылатын түтыну шығыстары барлык ақшалай шығыстардың 
төрттен үшін кұрайды. Олардьщ мелшері мынапарға байланысты: 
ақшалай табыстардың көлеміне, қажетгі жеке жэне отбасының 
кажетгіліктерін қанағатгандыруға; бөлшек сауда бағаларының 
децгейіне; өмірдің климаггық жэне геоірафиялык жағдайларына 
жэне басқа факторларға.

Статистика жөніндегі агенттікгің мэліметі бойынша 2007 жы
лы Қазакстанда үй шаруашыпыкгарының акшалай шығыстары- 
ның курылымы мынадай бодды: 

тұтыну шығыстары -  94 %; 
оньщ ішінде: азық-түлік тауарларына -  39%; 
азық- түлік емес тауарларға -  30 %; 
ақылы қызметтерге -  25 %; 
салықтар төлеу -  0,2 %;
басқадай ақшалай шығыстар -  5,8 %, соның ішінде кредит пен 

борышты өтеу -  2,8%.
Үй шаруашылыгы шығыстарының кұрылымы тамак енімде- 

ріне жұмсалатын шығыстар үлесінің басымырақ екенін көрсе- 
теді. Оның үстіне қалада бұл үлесі жоғары. Ауылдық жерде үй 
шаруашылықгары үштен біріне жуығын натурапдық шаруашы
лык ссебінен өздерін камтамасыз етеді. Азық-түліктік емес тауар
лар (киім-кешек, аяқ киім, жиһаз, тұрмыстык техника) калада 29 
% -Д Ы , ауылда 31 % күрайды.

Қызметтерге жұмсалатын шығыстардың үлесі үнемі өсуде. 
Қаладағы отіЗасының шығындары эсіресе т.үрғын үйге, комму- 
налдық қызметтерге, дэрілерге, сондай-ак коғамдык көлікпен 
жүріп-тұруға көбейді. Кызмсттердіц жекелеген түрлерінің кым- 
батгағаны соншалақ олар тіпті катардағы азаматгың бгоджетінен
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түсіп қалды (мысалы, киім тазалау, когамдық кір жуу жэне баска- 
лары). Алайда ақылы қызметгердің жаңа түрлері (денсаулық сак- 
тау, білім беру) пайда болды, олар отбасы шығындарының үлкен 
үлесін ала бастады.

Үй шаруашылықтарының сандык кұрамы да тұпкілікті тұты- 
ну шығыстарыньщ кдаамына эсер етеді. Бір адамнан тэдзатын үй 
шаруашылыктары анағұрлым жаксы жағдайда болады. Үй шару- 
ашылықгары санынын өсуімен жағдай нашарлайды. Оларда та- 
макқа жұмсалатын үлес төмендейді жэне жекеменшікгік косал
кы шаруашылықтан жэне басқа түсімдерден түсетін натуралдьщ 
өнімнің үлесі көбсйеді.

Азык-түлікгік тауарларга жұмсалатып жалпы шығыстардың 
азаюы тағамдық азык-түліктердің сапалық құрамында бейне- 
ленеді: фруктьшар, кондитерлік бұйымдар, ет және ет өнімдері 
сияқты өнімдердің үлесі төмендейді, ал нан жэне нан өнімдері- 
нің, картофель мен овощтардың үлесі артады.

Қазақстанда халыктын эр түрлі топтарының, материапдық 
зл-аукаты бойынша щығыстардың деңгейі мен қүрылымында ка- 
лыптасқан айырмашылықтар сакталып отыр: кедей және кедей 
емес үй шаруашылыктарының орта есеппен жан басынын щы- 
ғыстарындағы алшактык үш есені құрайды. Кедей үй шаруашы- 
лықгарының бюджет шығыстарының сипапы белгісі кедей емес 
үй шаруашылықгарындағы 35,4 %-га Караганда тагамдык азык- 
тарға жұмсалған шығындардың үлес салмагы нсгұрлым жоғары 
болып табылады -  47,8 %.

Үй шаруашылықгарының ақшалай шығыстарыныц екінші то- 
бы -  міндетті жэне ерікті төлемдер. Міндетті төлемдерге салык
тар, алымдар, баждар, аударымдар жатады, оларды атқарушы би- 
лікгің органдары түрлі деңгейдін бюджеттеріне жэне бюджеттен 
тыс қорларға өндіріп алады. Ерікгі төлемдерді үй шаруашылык- 
тарының жекелеген мүшелері өз бастамасы бойынша сақтык ор- 
гандарына түрлі тэуекелдерден (қауіп-қатерлерден) сактандыру 
кезінде, мемлекетпк емес зейнетақы қорларына, кайырымдылық 
қорларына төлейді. Үй шаруашылықтарының жалпы шыгыста- 
рындағы бұл шыгыстардың үлесі шамалы.

Қазақстан азаматтары ретінде үй шаруашылыгының мүшеле- 
рі эр түрлі міндетті төлемдер төлейді, олардың саны 20-га жуык, 
ең алдымен бұл жергілікті салыктар, алымдар жэне төлемакылар. 
Оларға: жеке тұлгалардан алынатын табыс салыгы, жер салыгы, 
жеке тұлгалардың мүлік салыгы, көлік қүралдары иелерінен алы-
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натын салык, мемлекетік баж, жеке тұлгалардан алынатын кеден- 
дік алымдар. Жергілікті салықтардың арасында негізгілері жеке 
тұлғалардың мүлік салығы, жер салығы жэне басқалары болып 
табылады.

Ақшалай нысанда, табысты алу күніне жиынтык табыстан 
алынатын табыс салығы төлеушіге оның ауыртпалығы түрғысы- 
нан ең бастысы болып табылады.

Шығыстардың үшінші тобы -  ұй шаруашылықгарының жинақ 
ақшалары мен корланымдары.

Экономикалык реформаны жүргізудің басында халыкта көбі- 
несе тауарлардың тапшылығына байланысты сұранымды кейінге 
калдырудың нәтижесінде пайда болған жэне жинақ кассалары- 
ньщ шоттарында шоғырланған едэуір қорланымдар болды. Алай- 
да 90-жылдардың бірінші жартысындағы катты инфляция барлык 
жинақ ақшаларды тез к¥нсызДандырды.

Рынокка көшу жэне кәсіпкерліктің еріктігі үй шаруашылыкта- 
рының айрықша санаттары үшін қымбат тұратын күндылықтар- 
ды (жерді,үйлерді,көлік құралдарын) сатып алу немесе бағалы 
кагаздарға, банктік депозитгерге салу арқылы капиталдандыру 
үшін каражатгарды жинай отырып, оларды қорландыруға мүм- 
кіндік жасады.

Банкгерде шоғырландырылған ақшалай қорланымдар мен 
жинақ акшалар кредиттік катынастарды кенейту көздері болып 
қызмет етеді. Тұтыну кредиті үй шаруашылықтары мүшелерінің 
ақшалай табыстарын толықтырады жэне тауарлар мен кызмег- 
терге деген төлем қабілеті бар сұранымды көбейтуге жэрдемде- 
седі. Түрмыс деңгейі бір шама төмен, ал банк жүйесінің кредит
о к  мүмкіндіктері қосымша капиталдарды кажет ететін Қазақстан 
үшін түтыну кредиті ерекше манызды.

Үй шаруашылыгы каржылык шешімдерді тск экономикалык 
мақсатгарды (үй шаруапіылыктары табыстарынын өсімі, шығын- 
дарды үнемдеу және т.с.с) ғана емес, сонымен бірге элеуметпк 
(балаларды тәрбиелеу, білім беру жэне т.с.с.) максатгарды да не- 
пздей отырып кабылдайды. Бұл жағдайда экономикалык мақ- 
сатгар элеуметтік мақсаггарды неғүрлым толык іске асыруға 
багытгалған. Алайда элеуметтік-экономикалық мақсаттарды уй 
шаруашылыгы жиі формалды байланыстардыи жүйесі негізінде 
айқындайды.

Әзірше үй щаруашылыктарының қаржысы қаржы жүйесінің 
басым буыиы болмай отыр, бірақ дамыган рьшоктык қатынас-
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тар жағдайларында олардьщ рөлдері күшейе түсуде, бул олардың 
барлық экономикалык үдерістерге катысуымен қамтамасыз еті- 
ліп отыр, оның үстіне XXI жүзжылдықтын алгашқіл жылдарында 
Қазақстан экономикасында байқалған он қүбылыстар үй щару- 
ашылықгарыныц кызметін жандандыруға жеткізсді.

БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ

1. Үй шаруашылыктары каржысыныц мэні мен ерекшеліктері неде? Үй ша- 
руашылықтары қаржысыныц функцияларын баяндандар.

2. Үй шаруашылыктарыныц ақшалан табыстары мен каржы ресурстарының 
мазмұпыи жэне кұрамын тұжырымдаидар.

3. Үй шаруашылықтары бюджстінің ерекшеліктері кандай?
4. Халықтын түрмыс денгейін мемлекеттІк реттеу жүзсге калай асырылады?
5. Арнаулы элеуметтік кызметтер деп нені түсінеді жэне олар кандай жағ- 

даиларда беріледі?
6. Халықтын ксдейлік деңгсйіне кандай факторлар осер етеді?
7. Қазақстанда азаматтардыц кэсіпкерлік кызметінің отбасының эл-ауқаты- 

на эссрін сипатгандар.
S. Мемлекетгік элеуметгік трансферттердің ролі кандай?
9. Қазакстан Республикасында зейнетакымен камсыздандырудыц ерекше- 

ліктері неде?
10. Қазақстанда толенетін жэрдемакылардың тізбесін келтіріндер.
11. Халықтын акшалай шыгыстарыныц курамы мсн құрылымыи баяндап бе- 

ріндер.
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I V -Б Ө Л ІМ . САҚТАНДЫРУ

19-тарау. Сақтандырудың экономикалық 
жэне әлеуметтік негіздері

19.1. Саісгандырудын әлеуметтік-экономикалык мэні, 
оныц іс-эрекет сфералары

Сақтандыру -  қоғамның экономикалық катынастарының ай- 
рықша сферасын бейнелейтін коне категоршшардын бірі. Сак- 
тандыру сферасы адам амірінін, ондірістік жэне элеуметтік-эко- 
номикалық қызметтің барлық жағын қамтиды. Сақтаіідыруға 
тұрткі болатын басты себеп -  бұл өндіріс пен адам омірінің 
кауіп-қатерлі сипаты. Қоғамдық - экономикалык қатынастар 
адам мен табиғаттьщ объективті карама-қайшылыктарының бо- 
луымен, қоғамдық өндірісгің қатерлі сипатымен байланысты, 
бүл қатынастардың кездейсоқтык, коп жагдайларда бұрын ойда 
болмаган сипаты болады. Қоғамдық өндіріс удерісінде белгілі 
бір қауіп-қатердің болуымен байланысты сақтандыру кезінде 
ақшалай қайта болгіштік қатынастар пайда болады. Қогамдық 
ондіріс уздіксіздігініц объективті талаптары, бір жағынан, қор- 
ғану, осы тэрізді жағдайлардын ұнамсыз салдарларынан сақта- 
ну жэне басқа жағынан, бул құбыльтстардан болған шығасылар- 
ды өтеу қажеттігін тудырады. Сондык^ан ондірістік үдерістерді 
жалғастыру, азаматгардыц жекелеген санаттарының омір тір- 
шілігі мен эл-ауқатын колдап отыру мақсатында оларды сатып 
алу үшін қоғамның, жеке ондірушілердің, олардың топтарынын 
(салалық немесе аумақтык аспектілерде) натуралдык-заттай бо- 
салқы қорларын да немесе резервтерін де, сондай-ак ақшалай 
ресурстарды да кіріктіретін қажетті каражаттары болуы тиіс. 
Мұцдай ақшалай каражаттар эдетте резервтік жэне сақтық 
Корлары түрінде қалыптасады.

Қолайсыз табиғи, дүлей күштердің, кездейсок жағдайлардың, 
өндірістік факторларың жэне ақшалай жарналардьпі есебінен залал 
шығасылардан шеккендерді өтеу іс-эрекетімен байланысты эконо
микалык катынастар дербес сақтандыру категориясыіш бөлінеді.

Саңтандырудың мақсаты қогамдық ұдайы өндірістін үздік- 
сіздігін камтамасыз ету үшін азаматтарды, мүліктерді, опдіріс 
Үдерістерді қоғамдық жэне үжымдық корғау болып табылады.
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Сактандыру категориясы үшііі мына белгілер оган тэн болып 
келеді:

1) қатынастардың ықтималдык сипаты;
2)қатынастардыц тотенше (жай емес) сипаты (кез келген ау- 

кымда мемлекетгік, өңірлік деңгейде, кәсіпорын немесе оның бө- 
лімшесі, жеке адам деңгейінде).

Сактандыру категориясының каржы категориясымен ортац 
өзгеиіе белгілері бар:

сакіык қатынастарынын акшалай сипаты;
сақтандыруцың қоғамдық өнімнін құиын кайта бөлуге қаты- 

суы;
оның іс-эрекеті ақшалай қорларды жасап, пайдаланумен қо- 

сарланып отырады;
сақтық қатынастарының бір бәлігінің міндетті сипатының бо

луы;
ақшалай корларды жасап, пайдалану кезіндегі сактық балама- 

лығы барлық жагдайда бола бермейді (катынастардың бапама- 
сыздыгы).

Сактандыру шекберінде мемлекет сақгық ресурстары меніш- 
гінің субъекті болып келетіндіктен сактандыру жалпы мемлекет 
царжысыныц ңүрамды бвлігі болып табылады, қалган барлык 
жагдайларда сақтык ісін (қызметті, бизнесті) экономикалык жүйе 
шеңберіпдегі айрықша сақтанушы немесе оның қайта бөлу үде- 
рістерін жүзеге асыратын арнаулы царжы-кредит институты 
ретінде қарауга болады.

Сақтандырудың жономикачық мэні барлық қатысушылардын 
төлемдері есебінен окыс оқиғаға ұшыраганға көмек көрсетілетін- 
дігінде. Демек, саісгандыруды қолайсыз күбылыстар мен күтпе- 
ген оқигалар болган кезде жеке жэне заңи түлгалардың мүлікгік 
мүдцелерін қоргау жэне оларға материалдык залалды толеу үшін 
максапы ақшалай қорларды кұру жэне пайдалану женіндегі қайта 
бөлгіштік катынастардың айрықша сферасы деп қараган жөн.

Сақтандырудың экономикалык мэніне бұл категорияның қо- 
гамдық арналымының көрінісі ретінде оныц болу, өтемдік, жи- 
нактық жэне бақылау функциялары сай келеді.

Белу функциясы'. бүл функцияның өзгешелігі цайта бөлу ре- 
тівде көрінуі. Сактандыру кезінде когамдық өндіріс үдерісінде 
белгілі бір кауіп-қатердіц болуымен байланысты ақшалай қайта 
бөягіштік катынастар пайда болады. Болу функциясы алдын алу 
функциясы, мысалы, алдын алу шараларын каржыландыру жо-
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лымен сақтық жағдайыныц болу мұмкіндігін жоюға бүгіледі. Же
ке басты сақгандыруда болу функциясы сакгандырудыц тиісті 
түрлерінің жинақтыц функциясына бұгілсді.

Бацылау функциясы сактық толсмдеріл жумылдыруды жэ
не сақтык қорын қатаң максатты пайдалануды камтамасыз етуге 
байланысты болатын тараптардың накгы қатынастарында көрі- 
неді.

Сонғы уақытга бірқатар зерттеушілер сактандыру экономика
лык категориясын сипатгау үшін тзуекелдік функциями карауды 
ұсынады, өйткені сақтық тәуекелі сақтандырудың негізгі арна- 
лымымен -  қолайсыз оқиғалардан болған залалдың орнын тол- 
тырумен байланысты.

Сактық катынастарының бір бөлігініц салыстырмалы жалпы 
бағытгылығы мен (кең арналымдағы резервтік корларды пай- 
далана отырып) қогамдъщ қоргаудың жүйесі аркылы тиісті ак
шалай каражагтардың арналымы болады. Бұл катынастар мен 
қорлар байланған жэне жалпыұлттык сипаты бар төтенше уақи- 
ғаларды ескертуге жэне жоюға бағыггалғаи. Мүндай жағдайлар- 
Да тұрақты жұмыс істейтін корлардан басқа (жаппымемлекетгік 
материалдық резервтерден, Үкіметгің резервтік корларынан) кә- 
сіпорындардың, .ұйымдардыц, халықтьщ ерікті кайырымдылық- 
тары есебінен қосымша қаражаттар жұмылдырылуы мүмкін. Бұл 
корлар халыққа, өндіріс пен инфракұрылымның обьектілерін 
Жаңғыртуға, экологиялық тепе-теңдікті калпына келтіру жөнін- 
дегі шараларды жүзеге асыруға келтірілген залалды өтеуге пай- 
Даланылады.

Қатынастардың екінші белігінің біршама тар арналымдағы 
Қорларды -  әлеуметтік сақтандыру мен әлеуметтік цамсыздан- 
дыру корын жасап, пайдалаиа отырып, азаматтзрдың элеуметпк 
жағдайын қорғауға бағыттылығы болады. Бүл қатынастардың іс- 
эрекеті халыкты элеуметтік корғаудыи қажетгігімен байланысы.

Үшінші бөлік қатынастардың т.уйык аясын паидалана отырып 
жэне олардыц осы жиынтығы шегінде бүл катынастардың балама- 
лылығына жете отырып, адамдардың денсаулығы мен эл-ауқатын, 
олардың мүлкін, сонымен бірге шаруашылык жургізуші субьекгі- 
лердің мүлкін сактық қорғау жөніндегі катынастар болып табыла
ды. Еұл -  жалпы саңтандыру мен өмірді сақтандыру және іиару- 
т иш ы қ жургізуші субъектілер үиіін мүліктік сақтапдыру.

Сақгандырудың жалпы жүйесінің салыстырмалы дербес бөлі- 
гі медгщинальщ сщтандыру болып табылады.
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Сактандыру ксзінде сактық резервтері мен корларын калып- 
тастырудың екі негізгі әдісі колданылады, олар: бюджстгік жэне 
сақтық эдістері.

Қаржыларды калыптастырудың бюджеттік эдісі бюджеттер- 
дің қаражаттарын, яғни бұкіл қоғамнын қаражаттарын пайдала- 
нуды болжайды.

Сақтъщ әдісі корларды шаруашылық жүргізуші субъекгілер 
мен халықтың жарналары ессбінен жасауды алдын ала қарасты- 
рады; жарнапардың мөлшері жэне оларды төлеудің тэртібі сакган- 
дырудың түріне қарай немесе заңмен не сактық қатынастарының 
қатысушылары арасындағы арнайы келісімшартпен аныкталады.

Сактық қатынастарының бірінші бөлігінде -  қоғамдык кор- 
гауда бюджетгік эдіс пайдаланылады, екінші бөлікте — әлеумет- 
тік сақгандыруда -  қос әдіс, үшінші бөлікге -  жалпы сақгандыру 
мен өмірді сақтандыруда тск сақтык эдісі пайдаланылады.

Ірі апатгар мен нэубеггердің зардаптарын жою жөніндегі шара- 
ларды қаржыландыру үшін қайырымдылық ңайыр көрсету алымы 
немесе белгілі бір уақига шалмаған қатысушылар арасында қа- 
раэісаттарды бөпу сияқгы комекші әдісіер қолданылуы мүмкін. 
Сонымен бірге, өзін-өзі сақтандыру негізінде яғни, бір шаруашы
лык жүргізуші субьекгінің немесе азаматгың шегінде, акшалай ка- 
ражатгарды немесе материапдық босалкы корларды калыптастыру 
эдісі де болуы мүмкін. Мұндай эдіс ауыл шаруашылығында (бо
салкы қорлар -  жем-шөп, -ұқым, отын жэне т.б. қорлар), матери- 
алдық өндіріс сферасының кэсіпорындарында (шикізатгың, шала 
фабрикатгардын, басқа материалдардың босалкы қорлары) колда
нылады; азаматтардың жекеше жинақ ақшалары олардын сакгык 
босалқы қорлары ретінде каралуы мүмкін.

Сактандыру экономикалык категориясының материалдык- 
акшалай иелері сақтық ңорлары болады, олар коғамдык үдайы 
ондірістің элементтері, сақтық катынастары қатысушьшарыныц 
жарналары, мемлекетік бюджет қаражаттары, каражатгардын 
ерікті аударымдары, қайыр көрсету және сақгык катынастары 
катысушыларыныц тарапынан болатын бірқатар баска айрықша- 
лықты төлемдер есебінен қалыптасатын акшалай немесе матери- 
алдық каражатгардың резервтсрі болып табылады.

Сацтьщ қорлары — коғамның .үлттык шаруашылығывдағы сан 
алуан, алдын ала болжануы мүмкін емес жайтгардан сакі андыру- 
ға арналған қогамның резервтік корлары жүйесінің қажетгі КҮ-- 
рамды болігі.
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Мүліктік мүдделерді қорғауды, материалдык запалдан сакган- 
дыруды және оньщ орнын толтыруды сактандыруды жүзеге асыра
тын сақтык коры материалдык немесе акшалай қорлар нысанында 
жасалады. Сактық қорларында қоғам мүшелерінің үжымдық жэне 
жеке мүдцелері корғалады, олардың тіршілік эрекетінің сан кырлы 
экономикалык жэне элеуметтік аспектілері көрінеді.

Сақгық корларьшың басқа қорлардан ерекшелігі: олар алдын 
ала тұтыну қорларына да, жинакгау қорларына да жатпайды. Ол 
-  табыс ретінде тұтынылмайтын және корлануға міндетті қызмет 
етпейтін табыстардың бірден-бір бөлігі.

Рыноктық экономикада сақтық катынастарының едэуір бөлі- 
гі коммерциялык катынастар болып табылады. Ең алдымен бүл 
жалпы сақтандыру мен өмірді сактандыру категориясына қатыс- 
ты, бүлардың қызметтері озгеше сацтыц қызліеттеріне түрлене- 
ді жэне мұндай қызметтердіц еркін рыногында ұсынылады. Бүл 
Кызмеггердің бағасы сақтық тарифтері мен жарналары түрін- 
де болады. Сактык қызметтеріне сұраным олардың сапасымен 
жэне бағаның деңгейімен анықталады.

Клиенттерді тарту үшін сактық үйымдары клиентураға қызмет 
көрсетуді жақсартады, қызметтердің ассортиментін кеңейтеді, 
ысыраптар мен залалдарды өтеу жөніндегі кепіддікгерді артты- 
рады.

Сақтандырылушылардьщ жарналары есебінен жасалынатын 
сақгық қорлары белгілі бір уақытга тікелей арналымында -  сак
тык төлемдерін төлеу үшін (сакгық жағдайының болу немесе 
ықтималдык сипатына карай оның пайда болмау мезетіне дейін) 
пайдаланылмауы мүмкін. Мұндай жағдайларда сақтык корла- 
рьшың каражаттары косымша табыс алу үшін коммерциялык 
айналымға жіберілуі мүмкін. Өз кезегінде, бүл табыстардын бір 
бөлігін клиенттерді тарту үшін сактық кызметтерінің бағасын 
төмендетуге бағыттаған орынды. Сақтык ұйымдарының осыған 
.үқсас операциясы сактык рыногында пайдалырақ шартгарда ко- 
лайсыз түрлі жағдайлардың салдарлары кезіндегі ысыраптар мен 
залалдардан қашқысы келетін клиентгерді тарту жөніндегі бэсе- 
кенің пайда болуына жәрдемдеседі.

Экоиомиканың рыноктык катынастарға көшуі, кэсіпкерлік 
қызметтің дамуы, тауар мен айырбас шеңберінің, шаруашылык 
жүргізуші субъектілер арасындагы өзара келісімшарт міндетте- 
мелерінін кеңеюі сактандыру аркылы болатын кепілдіктердің бе- 
рік жүйесін талап етеді. Тек сақтаидыру негізінде ғана материал-
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дык игіліктерді өндіру, бөлу, айырбастау жэне тұтыну үдерісінде 
пайда болатын коғамдық жэне жеке мүдделерді корғау мүмкін 
болады.

Өтпелі экономика жағдайындағы сактандыру институтының 
ерекше маныздылығы біркатар факторлармен айкындалады.

Біріншіден, мемлекет тарапынан көзделген шаралардын сипа
ты мен көлеміне қарамастан, сактандыру халык пеи ұйымдардың 
түрлі мүдделерін косымша корғауға мүмкіндік береді. Қазіргі 
кезде табиғи жэне техногендік сипаттағы төтеншс жағдайлар- 
ды жою жөнііщегі шығыстардың негізгі ауыртпалығы мүмкіндіп 
объсктивті түрде шектеулі болып табылатын мемлекетгік бюд
жетке түседі.

Екіншіден, сактандыру механизмін казіргі жагдайда пайдала
ну елдегі кэсіпкерлік кызметті жедел дамьпуды, Қазақстан эко- 
номикасының негізгі саласының ерекшеліктерін, оның климаты 
мен географиялық орналасуын, экологиясыньщ денгейін ескере 
отырып, өндіріс технологиясын жетілдіруді камтамасыз етсді.

Сактык жүйесі ел экономикасының сенімді эрі орнықгы даму- 
ына, халықты элеуметтік қорғауды арттыру үшін қосымша непз 
жасауға, азаматтар мен шаруашылык жүргізуші субъектілсрдіи 
мүлкін сақтандыруға ықпал етуге тиіс. Сактандыру мәселесі, ме
дициналык сактандыруды коса алғанда, элеуметтік қамсыздан- 
дырудын проблемаларына тікелей катысты.

Сактандыру, табыс (пайда) түсіру мақсатымсн коммерцияның 
шектес сфераларына каражаттарды инвсстициялау жөніндегі 
сақтық үйымдарының қызметі сақтық ісі ретінде болады.

«Сақтык қызметі туралы» заңға сәйкес сацтандыру деп сақ- 
тьщ үйымы өз активтері есебіиен жүзеге асыратын сақтьщ 
твлемі арқылы сақтандыру келісімиіартында белгіленген сац- 
тыц жагдайы немесе озге ощігалар туындаган кезде жеке неме
се заңгі тұлгалардың зацды мүлітпік мүдделерін қоргауга байла
нысты цатътастар кеіиенін айтады.

Сактандыру удерісі сактандыру келісімшарты негізінде не өза- 
ра сактандыру коғамына мүшелік негізінде жузеге асырылады.

Сактандыру келісһіиіарты бойынша бір тарап (сақтанушы) 
сақтық сыйаңыларын төлеуге міндеттенсді, ал скінші тарап (сақ- 
тандырушы) сакш қ жагдайы пайда болған кездс сакганушыга 
немесе онын пайдасына келісімшарт жасалған өзге де түлғаға 
(пайда алушыға) келісімшартта белгіленген соманыц (сактык со- 
масының) шегінде сақтыц өтемін төлеуге міндеттенеді.
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Сақтық ңызметі -  сактык (қайта сактандыру) ұйымынын сак- 
тандыру (кайта сакгандыру) келісімшарггарын жасау мен орын- 
дауға байланысты Қазакстан Республикасы заңнамаларының 
талаптарына сэйкес уэкілетті органныц лицензиясы негізінде жу
зеге асырылатын кызмет.

Сақтык кызметін ұйымдастыру жэне мемлекетгік реттеу мен 
лицензиялауды жузеге асыру үшін сақтандыру салаларга, сынып- 
тарга жэне түрлерге бөлінеді. Сактык ұйымынын сақтық қызме- 
ті «өмірді сақтандыру» саласы жэне «жалпы сактандыру» саласы 
бойынша жузеге асырылады.

Өмірді сақтандыру саласы ерікті сактандыру нысанында мы
надай сыныптарды кіріктіреді: өмірді сакгандыру; аннуитеггік* 
сактандыру; емірде белгілі бір окиганың басталуынан сактанды
ру; сақтандырушынын инвестициялық табысына сақганушының 
катысуымен өмірді сактандыру.

Жалпы сақтандыру саласы ерікті сактандыру нысаяыда мы
надай сыныптарды кіріктіреді: жазатайым жагдайлардан сактан
дыру; ауырган жагдайдан сақтандыру; көлік қуралдарын (авто
мобиль, темір жол, әуе жэне су көліктерін) сактандыру; жуктерді 
сақгандыру; мулікті заладцан сактандыру (көлік куралдары мен 
жүктерді сактандыруды қоспағанда);келік қуралдары иелерінің 
азаматгық-кұкыктык жауапкершілігін сактандыру; автомобиль, 
әуе жэне су көліктері иелерінің жауапкершілігін қоспаганда, аза- 
маттық-кұкыктык жауапкершілігін сактандыру; карыздарды сақ- 
тандыру;ипотеканы сактандыру; кепілдік пен кепілгерліктерді 
сактандыру; баска каржы шыгындарынан сактандыру; сот шы- 
гыстарынан сактандыру.

Будан басқа, мына критерийлер бойынша сақтандырудың иы- 
сандарыи айырады:

міпдеттіпік дзрежесі бойынша -  ерікті жэне міндетті; 
сақтаидыру объектісі бойынша -  жеке жэне мүліктік; 
саңтық өтемді жузеге асыру негіздері бойынша -  жинакгау

шы жэне жинақтаушы емес.
Ерікті сақтандыру- тараптардын еркін білдіруіне орай жүзеге 

асырылатын сактандыру.
Ерікті сақтандыру нысанындагы сактандырудың жекелеген 

сыныбын (түрін) жүргізу жагдайлары бойынша қосымша талап- 
тар, оның ішінде сақгандырудың жекелеген сыныптары (турле-

*Аннущ ст [HCM.Annuitat< ксжс лат. Annuitas жыл сайынгы толем] сактандыру ісін- 
Дс рсігганы нсмссе зсйнстакыны сактандыру жөніндсгі төлемдсрдің шамасын корсетсді.
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pi) шеңберіндегі прудснциялық нормативтер уэкілетті оргашіың 
нормативтік құқықтык актілерімен белгіленеді.

Міндетті сақтапдыру -  заңнамалық актілер талаптарына 
орай жүзеге асырылатын сакгандыру. Ол сақганушынын есебінен 
жұзеге асырылады.Міндетгі сактандыру кезінде сакганушы сак- 
тавдырушымен осы сақтық қатынастарды реггейтін құқықгық 
актімен белгіленген жағдайларда келісімшарт жасасуы міндетп. 
Міндегтті сақтандырудың келісімшарты өзінін кызметтерін ұсын- 
ған кез келген сактандырушымен жасалуы мүмкін. Мемлекеттік 
сақтық .үйымы үшін м^ндай келісімшарт жасасу оның міндетті- 
лігі болып табылады. Міндетті сақтандырудыц әрбір түрі сактан- 
дырудың жеке (бөлек) сыныбы болып табылады. Міндетті сак
тандыру нысаны бойынша эрбір сыныптың м а з м ұ н ы  және оны 
жургізу жағдайлары бойынша қосымша талаптар сактандырудын 
осы сыныбын ретгейтін заңнамалык актілермен белгіленеді.

Мына негіздемелердің: сакгандыру хелісімшартымен белгі- 
ленген кезеңнің етуі бойынша, не сақтык жағдайы болған кезде 
кез келгені бойынша сактық төлемін жүзеге асыруды қарасты- 
ратын сақгандыру жииақтауиіы болып табыпады.Сақтандыру 
түрі сақтық ұйымы сақганушыға сакгандыру келісімшартьш жа
сасу арқьшы сақтандырудың бір немесе бірнеше сыныбы шеңбе- 
рінде взірлейтін жэне беретін сиқтық әнімі болып табылады.

Шетелдік азаматгар, азаматтығы жоқ адамдар шетелдік зани 
тұлгалар, соның ішінде өз қызметін Қазаксган Республикасынын 
аумағында жүзеге асыратындар сақтандыру арқылы корғалу К¥- 
кығын Қазақстан Республикасы азаматтарымен жэне заци тұлға- 
ларымен бірдей пайдаланады.

Заңи түлганың немесе оньщ окшауланған бөлімшелерінің Ка
захстан Республикасы аумагында орналасқан мүліктік мүдде- 
лсрін және Қазақстан Республикасынын резиденті болып табы- 
латын жеке т^шганьщ мүліктік мүдделерін сақгандыру тек кана 
сақтық ұйымы — Қазақстан Республикасынын резиденті жүзеге 
асыра алады.

Қазақстан Республикасынын бейрезидент сактық ұйымдары- 
мен, жұмыс істсу, оку, емделу немесе демалу максатында Ка- 
закстан Республикасынан тысқары жерлерде уакытша болатын 
жеке тұлғалармен -  Қазакстан Республикасынын резидентте- 
рімен Қазақстан Республикасынан тыскары жерлерде уакытша 
болу кезеңіне ғана сақтандыру келісімшарттарын жасасуға жол 
беріледі.
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Қазакстан Республикасынын екінші деңгей бапктсріне жэне 
банктік операциялардьщ жекелеген турлерін жұзеге асыратын 
.үйымдарга жеке және заңи тұлғалардан -  Қазақстан Республи
касынын резидентіерінен Қазақстан Республикасынын бейрези- 
денттерінің пайдасына сактьщ сыйлықақыларын (жарналарын) 
төлеуге байланысты телемдер мен ақша аударымдарын жүзеге 
асыруға тиым салынады.

19.2. Жалпы сактандыру жэне омірді сактандыру

Жалпы сактандыру жэне емірді сактаңдыруға тэн экономикалык 
қатынастар қоғамдык өндіріс ұдерісіндегі заладдың орнын; егер бұл 
үдеріс дүлей апат пен баска тетенше немесе күтпеген окигалардың 
нәтижесінде бүзылса— толтырумен байланысты. Залалдыц орнын 
ынтымактасгык негізде сактық қатынастарға катысушылардың тө- 
лейтін сактық жарналары есебінсн толтырылады, бул жарналардың 
жиынтығы, жоғарыда айтылғандай, сақгык корларын қүрайды.

Мүліктік жэне тәуекелдер (кауіп-катерлер) азаматтык-кұкық- 
тық жауапкершілікті коса алғанда, оларға байланысты мүдделер- 
ДІ сактандыру жалпы (мүліктік) сацтандыруга жатады. Мүндай 
сақтандыру кезінде мүліктің жоғалу (жойылу) каупі (тауекелі), 
жетіспеуі немесе бүлінуі жэне езге мүліктік игілікгер мен құ- 
кықгар сакгандырылады.

Сақтанушының немесе пайдаланушынын мүліктері сактанды- 
руга мүддесі болмаған жагдайда жасалған мүліктік сактандыру 
келісімшарты жарамсыз болады.

Жазатайым жагдайдан* ясэне аурудан сақтандыру (ауыр- 
ган жагдайдан сақтандыру қосылмайды) сақтандырылушы жа
затайым жағдайдың, кәсіби аурудын салдарынан қайтыс болған, 
еңбек еіу  (жалпы немесе кэсіби жағынан) қабілетін (толык не
месе ішінара) жоғалтқан немесе оныц денсаулығына өзге залал 
келтірілген жағдайларда онын шығыстарын тіркелген сомада жэ
не (немесе) ішінара немесе толык өтемі мөлшерінде сақтык төле- 
мін жүзеге асыру козделетін жеке басты сактандыру түрлерінің 
жиынтығы болып табылады.

* Жазатайым жаі дай деп адамнын ерік-жігеріне кзрамастан басталган, сакганлыры- 
лушының организміне сырттан оның денсаулыгына зиян келуІне, мертігуіне нс өліміне 
әкеліп соккан механикалық, электрлік, хнмиялык немесе тсрмикалык эсер етуі салдары- 
иан кенетген болган, кысқа мерзімді окига(жағдай) ұгынылады.

569



Ауырган жаздайдан сацтандыру (жазатайьтм жағдайдан сак
тандыру қосылмайды) -  сақтандырылушының ауруына жэне 
денсаулыгының өзге бұзылуына байланысты оның шыгыстарын 
тіркелген сомада жэне (немесе) ішінара немесе толық өтемі мөл- 
шерінде сактық төлемін жүзеге асыру козделетін сактандыру 
түрлерінің жиынтыты

Көлік цүрстдарын (автомобиль, темір жол, әуе және су ке- 
ліктерін) сацтаидыру колік кұралын иеленуге, пайдалануға, оған 
билік етуге байланысты түлганын мүліктік мүдделеріне, сонын 
ішінде айдап экетуді немесе ұрлауды коса алғанда , сондай-ак 
оның закымдануы немесе жойылуы салдарынан келтірілген за- 
лалды ішінара немесе толық өтемі мөлшерінде сактық төлемде- 
рін жүзеге асыру көзделетін сактандыру түрлерінің жиынтығы 
болып табылады.

Жүктерді сақтандыру жүкгерді, соның ішінде багажды, 
тауарларды жәке енімнің басқа барлық түрлерін қоса алғанда 
иеленуге, пайдалануға, оған билік етуге байланысты тұлғанык 
мүліктік мүдцелеріне жүктердіц тасымалдану әдісіне карамас- 
тан оның зақымдацуы, жойылуы, жоғалып кетуі салдарыная 
келтірілген залалды ішінара немесе толык өтемі мөлшерінде сак
тык төлемдерін жүзеге асыру көзделетін сактандыру түрлерінін 
жнынтығы болып табылады.

Мүліктік сақтандыру -  мүлікті иеленуге, пайдалануға, оған 
билік етуге байланысты түлғаның мүлікгік мүдделеріне (автомо
биль, темір жол, эуе немесе су көлікгерін, жүкгерді қоспағанда) 
оның закымдануы немесе жойылуы, ұрлануы салдарынан кел- 
тірілген залапды ішінара немесе толық өтемі мөлшерінде сак
тык төлемдерін жүзеге асыру көзделетін сақтандыру түрлерінія 
жиынтығы.

Азсшаттық-құқъщтьщ жауапкершілікті сацтандыру бар
лык тәуекелдерді сақгандыру салдарынан үшінші түлғаларға 
келтірілген залалды етеу міндетіне байланысты түлғаның мүлік- 
тік мүдделеріне келтірілген залалды ішінара немесе толық өтемі 
мөлшерінде сакгык төлемдерін жүзеге асыру көзделетін сакган- 
дыру түрлерінің жиынтығы болып табылады.

Қарыздарды сацтандыру сақтандырушының (қарыз алушы- 
ның) кредитор алдындагы міидеттемелерін орындамауы салда
рынан кредиторға шығьш келтірілуі кезінде сақгық төлемдерін 
жүзеге асыру көзделетін сақтандыру түрлерінің жиынтығы бо
лып табылады.
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Ипотекапъщ сацтандыру -  ипотекалық тұрғын үй қарызы 
бойынша кепілдік мүлік болып табылатын тұрғын үйдің рынок- 
тык қүны төмеңдеген жағдайда карыз алушының ипотекалық 
тұрғын үй қарызы келісімшарты бойынша міндеггемелерді орын- 
дамауы салдарынан кредитордың мүліктік мүдделеріне келтіріл- 
ген залалды ішінара немесе толық өтемі молшерінде сактық тө- 
лемдерін жүзеге асыру көзделетін сакгандыру түрі.

Ипотекалық, кепілдіктер мен кепілдемелердің баска каржы 
шығындарының тәуекслдерін сактандыру келісімшартгары бой
ынша сакгандыру шығыстың өзінік ғана тэуекелі жэне оның пай- 
дасына ғана шешілетін тэуекел сақтандырылуы мүмкін.

Кепілдіктер мен кепілдемелерді сацтандыру берілген кепіл- 
діктер мен кепілдемелерді орындау міндеті салдарынан келілдік 
немесе кепілдеме берген тұлғаның мүліктік мүдделеріне келті- 
рілген залалды ішінара немесе толык өтемі мелшерінде сактан
дыру төлемдерін жүзеге асыру козделетін сақгандыру түрлерінің 
жиынтығы болып табылады.

Басца қаржы шыгындарынан сацтандыру каржы-шаруашы- 
лық кызметін жүзеге асыру нэтижесінде жүмыстан айырылу, 
кірісті жоғалту, қолайсыз табиғи к ұ б ы л ы с т а р , үздіксіз, болжан- 
баған шығыстар, рыноктык кұнын жогалту жэне баска да шығын- 
дар салдарынан шығын келтіру кезінде сактык төлемдерін жүзеге 
асыру көзделетін сакгандыру түрлерінің жиынтыгы болып табы
лады.

Сот шыгыстарын сацтандыру -  сактанушының (сактанды- 
рылущының) соттың істі карауыиа байланысты олардың көтер- 
ген шығыстары салдарынан шығындануы кезінде сақгық төлем- 
дерін жүзеге асыру көзделетін сакгандыру турлерінің жиынтығы.

Қазақстан Республикасынын аумағында сақшқ үйымының 
кызметі «емірді сақгандыру» саласы бойынша лицензия немесе 
«жалпы сақтандыру» саласы бойынша лицензия негізінде сак
тандырудын лицензияда көрсетілген тиісті сыныптары шегінде 
жүзеге асырылады.

«Жалпы сактандыру» саласындағы қызметті:
1) «өмірді сақтандыру» саласындағы кызметпен біріктіруге;
2) жинақтаушы сактандыру нысанында жүзеге асыруға бол

майды. «Өмірді сақтандыру» саласындағы қызмепі «жалпы 
сақтандыру» саласындағы қызметпен, сонымен бірге сактаңды- 
РУДын міндетті нысынындағы тиісті сыныптарды біріктіре ал
майды.
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Сактық үйымы, өзінде сакгандырудың тиісті сыныптары көр- 
сетілген жэне сақтандыру заңнамасында белгіленетін сактандыру 
сыныптарын біріктіру жөніндегі шектеулср ескерілген лицензия 
болған жағдайда, сақтандырудыц екі жэне одан да көп сыныпта- 
рының белгілері мен мазмүнын ұштастыратын сақтандыру түрін 
әзірлеуге кұқылы.

Сақгық ұйымдарынын сактандыру сыныптары шеңберінде 
тэуекелдерді сақтандыру жөніндегі, сондай-ақ сақтандыру сы- 
ныптарының мазмү.ньш қосымша ашу жөніндегі қызметті жүзеге 
асыру кезінде өзінің қаржылық тұрактылығын қамтамасыз етуіне 
байланысты талаптар уэкілетті мемлекеттік органның норматив- 
тік құқықтық актілсрімен белгіленеді.

2005 жылдьщ басынан бастап «Сақгықтөлемақыларына кепілдік 
беру коры» өзінің тікелей қызмстін бастады. Қор «Сақтык төлема- 
кьшарына кепілдік беру қоры туралы» заңға сэйкес жарғылық капи- 
талында ¥лттық банктің 100%-дық кэтысуы болатын акционерлік 
коғам нысанында күрылған. Қордың қатысушылары сақтандыру- 
дьщ тек міндетіі тұрлерін жүзеге асыратын сакгык кампаниялары 
болады. Бүгінде сактандырудың оншакты түрі бар (кабылданған 
заңдарға сэйкес): элеумеггік сактандыру, көлік кұралдары иелері- 
нің жэне тасымалдаушының жолаушылар алдындагы, жекеше нота- 
риустар мен аудиторлардың азаматтық-кү.қыктық жауапкершілігін 
сактандыру, турагентгер мен туроперацияларды, еңбек міндетгілік- 
терін аткару кезінде жұмыс керл ердің емірі мен денсаулығына за
дал келтіргені ушін жұмыс берушінің жауапкершілігін сактандыру, 
кызметі үшінші түлғаға (з^ыттар, скважиналар, заправкалар жэне 
т.с.с.) залал келтіру қауіпі бар обьектілер иелерінің азаматгык-кү- 
кыктық жауапксршілігін, есімдік шаруашылығында сактандыру, 
экологиялык жэне медициналык сақгандыру.

Өмірді сацтапдыру -  азаматгардың өмірін, денсаулығын, ең- 
бек қабілеттілігін жэне жеке басына байланысты өзге мүдделе- 
рін залалдан қорғаудың нысаны, ол жеке басты сактандыру жэне 
элеуметтік сақгандыру қызметтерінің көмегімен жүзеге асады.

Өмірді сактандыру сактандырылушы қайтыс болған немесе 
ол сактандыру мерзімі біткенге дейін не сактандыру келісімшар- 
тында белгіленген жасқа дейін өмір сүрген жагдайда сақтык те- 
лелщі жүзеге асыруды көздейтін жеке басты сақтандыру түрлері- 
нщ жиынтығы болып табылады.

Өмірді сақтандырудың сан алуан түрлері бар: өмірді аралас 
сактандыру, балаларды сактандыру, некені сактандыру, шару-
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ашылык жүргізуші субьектілер есебінен олардың жұмыскерлсрін 
сақтандыру, эуе, темір жол, теңіз, ішкі су және облысаралык, ха- 
лықаралық автомобиль көлігінің жолаушыларын сақтандыру жэ
не т.с.с.

Өмірді сактандырудың аталған түрлері жолаушыларды сак- 
тандырудан баскасы ерікті нысанда жүргізіледі. Міндетті ны
санда сондай-ақ көлік кұралдары иелерімін азаматтык-кұқыкшк 
жауапкершілігін, әскери кызметшілердін жеке қүрамы, ішкі істер 
органдарының, ұлттык қауіпсіздік, салық службасы жүмыскерле- 
рі сақтандырылады.

Аннуитеттік сацтандыру сактандырылушы белгілі бір жаска 
жеткен, еңбек қабілетін (жасына байланысты, мүгедекгігіне бай
ланысты, наукастығына байланысты) жоғалткан, асыраушысы 
кайтыс болған, жұмыссыз қалған жағдайларда немесе сақтанды- 
рылушының жеке табыстарынын кемуіне немесе одан айырылу- 
ына әкеліп соққан езге жағдайларда зейнетакы немесе рента тү- 
рінде келісімшартга белгіленген мерзім ішінде немесе өмір бойы 
кезең-кезеңімен сақтык төлемдерін жүзеге асыру көзделетін жи- 
нақтаушы сакгандыру тұрлерінің жиынтығы больш табылады. 
Аннуитеттік сакгандыру келісімшарттары бойынша кезен-кезе- 
ңімен сакгық төлемдерді жүзеге асыру жағдайы сакгык төлемде- 
рдің мөлшерін айкындаумен, нақгылаумен жэне растаумен бай
ланысты емес.

Өмірде белгілі бір оқцзаиың басталуынан сацтандыру сакган- 
дырылушының өмірінде алдын апа ескерілген оқиға (неке кию 
немесе бала туу) басталған жағдайларда тіркелген сомада сақгык 
телемдерін жұзеге асыру көзделетін жинақтаушы сакгандыру 
түрлерінің жиынтығы болып табылады.

Сакгандырудың экологиялык тэрізді түрі жікгемеде аралык 
жағдайда болады: ол жеке басты жэне мүліктік, міндетті жәнс 
ерікті болуы мүмкін.

Сақгық катынастарының вця бөлігініц баяндалған ерекше- 
ліктері мүлікті жэне жеке басты сакгандыру өзіндік езгешелігі 
бар дербес экономикалық категория регінде болып танылады деп 
түйін жасауға мүмкіндік береді.

Сақгандырылған мүліктін түріне немесе тобына карай сакган- 
дырудың мынадай түрлерін ажыратады: ауыл шаруашылыгы да- 
кьідцарын, малдарды, құрылыстарды, мемлекетпк, жеке меншік, 
кооперативтік кәсіпорындардың, когамдык ұйымдардыц мүлкін, 
көлік кұралдарын, қаржылық тәуекелді (соның ішінде банк салым-
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дары мен банктік операцияларды, бағалы кағаздар рыногьшдағы 
операцияларды), жүкгерді, мұнай опсрацияларын (мұііай шыға- 
ру, оны өндеу жэне тасымапдау жөніндегі) жэне т.б. сактандыру. 
Мулікгік сактандыруга міндетгі нысанда келіктің барлык турк
мен тасу жасалғанда тасымалдаушының жолаушылар алдындағы 
азаматгық-ку-қықтык жауапкершілігі мен автокөлік иелерінің аза- 
маттык-қүкыкгық жауапкершілігі сактандырылады. 1996 жылдан 
бастап ауыл шаруашылығы өндірісін: көп жылдық екпелерді, ауьш 
шаруашылығы малдарын, жылжымалы жэне жылжымайтын мү- 
ліктерді, ауыл шаруашылығы өнімдері мсн тауарларын қолайсыз 
табиғат-климат жағдайларынан, эпизоотиялардан жэне баска ду
лей апаггардан міндстгі сақтандыру қайта қалпына келтірілді.

19.3. Әлеуметтік сактанды ру

Әлеуметтік сактандыру деп эдетте еңбек ету қабілетін жо- 
ғалтқан жэне (немесс) жүмысынан айырылған жағдайларда аза- 
матгарды материалдык қолдау және олардың денсаулығын корғау 
үшін қоғамдык өнім қүнын кайта бөлу женіндегі экономикалық 
қатынастардың жүйесін айтады.

Әлеуметтік сақгандыру қоғамдық игілік туралы камқорлық 
идеясына негізделген жэне мемлекеттік әлеуметтік саясаттың бір 
белігін күрады. Ол, бір жағынан, осы саясатты іске асыру меха
низм! ретінде, халықгы әлеуметіік қорғауды ұйымдастырудын 
негізі ретінде; баска жағынан, объектісі жалпы бүкіл халык, сол 
сияқгы элеуметіік тәуекелдердің болу критерийлері бойынша бө- 
лінген жекелеген әлеуметтік топтар болып табылатын картайған, 
денсаулықгы, мүліктік мүдделерді қорғау жағдайында азамат- 
тарды материалдық камтамасыз ету жүйесі ретінде болып келе- 
ді. Мемлекеттік элеуметтік сакгандырудың қаржылык механизм 
элеуметпк салықгар мен сакіық жарналары есебінен сақтық 
қорларьш кзлыптастыруға негізделген.

Әлеумегпк сақгандыру тым жалпы жүйе — әлеуметтік қамсыз- 
дандыру нысандарының бірі болып табылады. Алайда бүл екі 
жуйенін арасындағы айырмашылық азаматтардьщ еңбск кызметі- 
не қатысты жэне еңбекке жарамсыздар үшін қорларды калыптас
тыру әдістерімен қаланған (13.3 параграфты қараңыз).

Әлеуметтік сактандыру енбек ету қабілеттігін уакытша 
немесе үнемі жоғалтқан азаматтар үшін сақтық әдісік колда-
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нумен қорды қалыптастыруға жэне пайдалануға байланысты 
пайда болатын катынастарды білдіреді. Бүл ретте жүмыс істе- 
ген немесе уақытша ауру себепті жұмыс істемсйтін азаматтар- 
дың контингенттеріи ойға алу; сейтіп, элеуметтік сақтанды- 
рудың маңызды ерекшелігі сол, онын бүгінгі немесе бұрынғы 
жумыскерлердің еңбек кызмстімен тікелей байланысты болып 
табылатындығы.

Әлеуметтік қамсыздандыру еңбек ету кабілеттігін немесе оған 
иелік етуден айырылған азаматтарды колдау үшін, яғни барлык 
азаматтар үшін еңбек кызметінс олардьщ қатысуына карамастан 
корлар қалыптастырумен жэне пайдаланумен байланысты каты
настарды білдіреді, бүл үшін айтылған қорларды қалыптастыру- 
дьщ  бюджеттік әдісі лайдаланылады.

Әлеуметгік қамсыздандыру жэне әлеуметгік сақтандыру ка- 
тегорияларының іс-әрекетінің объективті кажетгігі ұлғаймалы 
үдайы өндіріс үдерісінің, атап айтканда, онын қүрамды бөліктері 
бірінің — жұмыс күшінің ұдайы толықтырылуынық талаптары- 
нан туыңдайды. ¥дайы өндірістін бұл түрі үшін каражаттардың 
негізгі көзімен -  еңбекакы, басқа жекеше табыстардын қорымен 
қатар әлсумегтік камсыздандыру жэне элеуметтік сактандыру 
корлары жұмыс істейді.

Әлеуметгік арналым қорларын калыптастырудың екі кағида- 
ты бар:

ұрпақтар ынтымақгастығының негізінде; жүмыс істейтін ұр- 
пақ жу.мыс ісгемейтіндерді камтамасыз етеді, ал, өз кезегінде, 
еңбекке жарамдылыктан айырылуына карай оларды еңбек қыз- 
метіне кірген жаңа ұрпақ ауыстырады. Бүл кағидатка негізделген 
жүйе Қазақстанда 1998 жылға дейін колданылды;

әлеуметтік қорларға, көбінесе әлеуметгік корга азаматгардың 
дербес аударымдарының негізінде; бұл кағидатгың іс-эрекеті ке- 
зінде төлемақылардын мөлшері нақты тұлғаныц бүкіл жумыс іс- 
теген кезіндегі салған сомасына байланысты болады. Б%л қағи- 
даттың іс-эрекетіне негізделгсн жуйе Қазакстандағы зейнетакы 
реформасының негізіне койылған.

Біріниіі қагидатңа негізделген жэне Қазакстанда 1998 жылға 
дейін қолданылган жүйе мынадай ерекшелікгермен сипатгалады.

зейнетақымен қамсыздавдыруға мемлекеттік монополия;
2) әлеуметтік камсыздандыру корларына түсетін міндетті зей

нетакы жарналарының топтастырылуы;
3) жуйе ішінде қаражатгарды қайта бөлу.
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М у к  п а й  жүйе жоспарлы директивалык экономика, едбекке ка- 
білеггі халықтыд жріыспен толык қамтылуы, мемлекет тарапы- 
нан жан-жакты бакылау, зейнеткерлерге жұ.мыс істейтін халыктыц 
жогары ара катынасы жағдайында тиімді болды. Өмір сүрген жүйе 
азамаггардың түрлі кэсіптік жэне әлеуметгік санатгарына арнал- 
ған жеңілдіктердіц көптеген түрлерініц болуымен сипатталады.

90-жылдардыц басы мен ортасындағы экономиканың дағдарысы әдеумеггік 
сактандыру жүйесінің де дагдарысына козғау салды, бүл жарналарды төлеуцің 
базалык корсеткіштерінің құлдырауына да, сондай-ак әлеуметтік корларға олар
ды талық жэне уактылы аударып отыруға төлеушілер мүдделігінІң болмауы да 
әлеуметтік сактандыруга төленетін жарналардың жиналымдылығынық төмсн 
деңгейінде керінетін еді; бұл зейнеткер мен жәрдемакылар алатындар алдында 
берешектін үлкен квлеміне жеткізді; элеумсттік қорпар каражаттарының инф- 
ляциялык қүнсыздануы зейнеткерлердін күнкөрістің ең томсңгі денгейіндегі 
кажетгіліктерт камтамасыз етпеді және қорлар каражагтарыньтц аса шектсулі- 
пігі жағдайывда элсумеггік төлемақыларды өнбойы индекстеп отыру қажетгігін 
тудырады.

Казақстанда жүргізіліп жатқан зейнетакы реформасыньщ негізіне койылған 
екіиші цагидаттыц іс-врекетіне негіздслген жуйе мыиалармен сипатталады.

1) зейнетакымен камтамасыз етуді мемлексттік рсттеу;
2) зейнетакы корын калылтастыруға катыскан 30 жастан томен емес азамат- 

тар үшін күнкөрістің ең теменгі деңгейін сақтау жөніндегі мемлекетгің кепіл- 
діктері;

3) зейнетакы жинақ акшасын жәнс әлеуметгік камсыздандырудьщ баска ны- 
сандарын межелеу;

4) зеішетақы қорланымдарын калыптастыруга еңбек етуге кабілегті жаста- 
ғы барлық азаматтардың міндеггі катысуы;

5) еңбек етуге қабілетті азаматтардың картайғанда өзін зейнетакымен кам- 
сыздандыруы үшін жеке жауапкершілігі;

6) инвестициялаудық тиімділігін жэне зейнетакы жинак акшасының кауьш- 
сіздігін камтамасыз ету;

1) жинакгаушы зейнетакы корларындағы корланьщдарга азаматтардын м¥‘ 
ралану кұкығын белгілеу;

8) қосымша ерікті зейнетакымен қамсыздандыруга азаматтарға күкык беру;
9) зейнетакы жинак акшасын экономика га инвестициялау, бүл оның даму- 

ына жәрдемседі.

Міндетті мемлекетгік әлеуметтік сақтандыруцан басқа мем~ 
лекеттік еліес зейиетаңыльщ сщтапдыру-  зейнетақылык келі- 
сімшартка сэйкес жұмыскерлердің жэне(немссе) олардың жұмыс 
берушілерішң ерікті жарналары есебінен қосымша зейнетакы ка
лыптастыру арқылы және мамандандырылған мемлекеттік емес 
зейнетақы корлары арқылы зейнетақылар толеу жолымен азамат- 
тарды элеуметтік коргау қатынастары қолдаиылды.

576



Қорланымдардың ынтымактаетық негізіндегі жүйесінен дер
бес корланымдар жүйесіне өтпелі кезең зейнеткерлсрдің еңбек сі- 
ңірген зейнетақыларын алу күкықтарын сактау кажеттігімен, со
нымен бірге зейнеткерлік алдындағы жасы келген азаматтардьщ 
көбінің мемлекеттік емес зейнетакы жүйесінде жеткілікті зейне- 
тақылық жинактаудын мүмкін еместігімен сипатгы болып отыр. 
Сондықган зейнеткерлер болгандарға мемлекетпк зейнетакы 
қорларынан алатын зейнетақылары мөлшерінін сақталуын мем
лекет кепілдендіреді. Зейнетакы реформасы басталганнан кейін 
зейнеткерлікке шыккан азаматгардың мемлекеттік зейнетакылы- 
рының мөлшері олардыц мемлекетпк емес зейнетакы жүйесінде 
мүмкін болған катысуынын жылдар санына үйлесімді түрде қыс- 
картылады.

19.4. М едициналык сактандыру

Медициналыц сацтандыру -  бұл жұмыс берушілердің, аза- 
маттардың сақтық жарналары мен бюджет каражаттары есебінен 
сақтандырылған адамдарға зиянныц орнын өтеу үшін жэне ме
дицина мекемелерінің шығындарының етемакысын төлеу үшін 
ауырган, жарақат алған жағдайда денсаулыкты каржыландыру 
женіндегі қатынастар. Ол элеуметтік бағдарланған экономикасы 
бар елдердіц сақтык корғауы тұтас жүйесінің міндетті атрибутга- 
рының бірі болып табылады.

Медициналық сакгандырудын екі түрі бар: міндетті жэне ерік- 
ті. Міндетті медіщиналыц сацтандыру кезінде заңнамамен бар
лык азамаггар үшін бюджетке төленетін аударымдардың бірдей 
мөлшерлемесі белгіленеді, соныц есебінен денсаулық сактауға 
исумсалатын ақшалай қор қалыптасады. Мұндай жүйе халыктың 
барлық жіктері үшін медициналык жэне дэрі-дәрмекпк көмек- 
тің тең көлемі мен сапасын қамтамасыз етеді. Бірак, бұл нысан, 
оның барлық артыкшылыкгарына карамастан, Қазақстанда іске 
асырылмайды.

Міндетгі медициналык сактандыру дамыған елдердің квпшілігіиде бар жэ
не азаматтардың денсаулығың қорғауға арналган конституциялык хукығын іске 
асыруға бағытгалған.

Міпдсіті медициналык сактандырудың құндылығы келісімшарт тзртібінің 
болуы, демек, келісімшарт орындалмаган кезде, сактық корғау мүмкіндігі, ем- 
делген ауру адамдардың санына карай медициналык мекемслердін кепілденіл-
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ген акша алуы, медициналык жэрдем жаксы болса, бұл меднцішалық мекемеге 
аурулар көп келетіндіктен медициналык жәрдемніц сапасын аргтыруға үмы- 
тылуы жэне т.б. болып табылады. Дәрігерлер ауруды емдеуге ынталы болады; 
сойтіп, медицинаға калыпты рыноктык қатынастар енгізілсді.

Ерікті медіщиналъщ сщтандыру міндетті медициналык сактандыру 
жүйесіне толыктыру болып табылады. Ол сақтык төлемақыларды, яғни меди
циналык кызмет корсетуге жүмсалатын өтемді, жүзеге асыруды қарастыратын 
жеке басты сактандыру түрлерінің жиьштығы болып келеді. Сақтык полисінің 
кұны кызметгердін ассортимеитіне, емдеуге жататын сыркаттардың түріне, 
сактаіідырылған ауруға кызмет корсетілетін емдеу мекемелеріне байланысты 
болады. Ерікті медициналык сақтандырудын негізгі құндылығы қазіргі күрал- 
жабдыкпен жарақталган жэне жоғарысыныптык мамандары бар клиникаларда 
сапалы медициналык жэрдем алу мүмкіндігі болып табылады.

Дамыған елдердіц тәжірибесі көрсетіп отырғандай, ең дүрысы міндетті жэ
не ерікті медициналык сақтандырудын үйлесімі болып табылады.

Мысалы, АҚШ-та «Медикэр» жүйесі -  егде адамдар үшін, «Медикэйд» жүйесі 
-  кедейлер, жүмыссыздар мен мүгедектер үшін; ГФР-де -  сырқатты сақгандыру. 
Медициналык сактандырудың шетелдік жүйелері» одеттегідей, өзін-озі сактанды
ру қагидатында (жүмыс берушілердІң, жүмыскерлердің және мемлекетгіц негі- 
зінен төменгі окімшілік буынның қатысуы) жүмыс істейді жэне нысандары мен 
эдістерінің сан алуандыгымен ерекшеленеді. Медициналык сактык корғаудың 
үжымдық (салалық), когамдык (мемлекеттік) жэне жеке (жекеше) жүйелері бар. 
Медициналык сактандыру қорларына сактык жарналарын төлеуде жүмыс беру- 
шілердің міндетті катысуы заңнамада қарастырылған. Сактық коларын қалыптас- 
тыру, кызметтер көрсету сиякты, сақгаушылардың табыстарына, кор мекемесінің 
мәртебесіне, кейде сакгандырылғандардыц жасына карай сараланган.

Қазақстанда медициналык сактандыруды ұйымд астырудын белгілі бір тэ- 
жірибесі жинақталған еді, бірақ жүйені баскару саласынын төмендігінен және 
МІндетті медициналык сактандыру корынын, жұмылдырылған каражаттарын 
мақсатгы жэне тиімді пайдалануды бакылаудыц жеткіліксіздігінен ол беде- 
лін жогалыткан болатын. Қор жойылды, емдеу мекемелері қаржыландырудың 
басты көздерінің бірінен айырылды, ал ақысыз медицина экономикалык киын- 
шылықтарға карай толыктай дерлік акылыга ауысты.

Міндетті медициналық сақтандыру медициналык жордемнің 
сапасын бақылауды қарастырады, оның мақсатн -  міндетті меди
циналык сақтандырудың базалық бағдарламасымен жэне меди
циналык жәрдемнің қолданыстағы стандарттарымен кепілденіл- 
ген келемде, сапада жэне шартгарда медициналык жэрдем алуға 
азаматгардың (сақтандырылган) құқықтарын камтамасыз ету:

Медициналық сақгандыруды ұйымдастырудың жұмыс істеуі 
медициналық цызмет керсетудіц рыногын тудырады, онда бұл 
кызметтер көрсетуді жасаушылардың -  медициналык мекемелер- 
дің, олардың жұмыскерлерінің, жеке машықтанушы дэрігірлер- 
дің нақтылы бағалауы болатын өз еқбегініц саны мен сапасына 
тікелей мудделігі пайда болады. Басқа жағынан, медициналык 
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көмекіі тұтынушылар ретіндегі пациентгердің емдеу-профилак- 
тикалық мекемс мен нақтылы дарігерді таңдау күкығы пайда бо
лады. Бүл Міндетті медициналык сактандыру коры тарапынан 
пациенпсрдің муддесін қоргаумен қосарланады: ол медицина- 
лық қызметтер көрсетудің сапасы мен көлеміне сараптық баға 
бере алады, емдеу нэтижелеріне кінэрат-талап тага алады, ал қа- 
жеттік кезінде емдеуші мекемеге немесе жеке машықганушы дэ- 
рігерге экономикалық санкдиялар колдана алады.

Сөйтіп, медициналық сақгандыру сақтавдыру жүйесінің ма
нызды қүрамды буыны болып табылады жэне қоғамдык өндіріс- 
тің аса маңызды факторы -  еңбек ресурстарының ұдайы толык- 
тырылуының әлеуметтік-экономикалық үдерістерінде оның рөлі 
салмақты. Бұл рөл медициналык сақтандыру қорларының жүмыс 
істеунің қағидалық ерекшелікгеріне негізделген: қалыптастыру- 
дың қоғамдық ынтымақгастығы, іс-әрекеттіқ орталыксызданды- 
рылуы (бвлшектенуі), үйымдастырудың міндетгі нысаны -  бүлар 
барлық азаматтарға кажетгі медициналык көмек берудің кепіл- 
діктерін қамтамасыз етеді.

19.5. С ақты к рыногы

Сақтықрыногы -  сактык қызметтеріне сүраным мен ұсыным- 
ды қалыптастыру сферасы; сақтық қызметтерін ұсынатын эр тур- 
лі сақтық үйымдарыныц, сонымен бірге сактык корғауды кажет 
ететін заңи жэнс жеке тулгалар арасындағы катынастарды біл- 
діреді. Сакгық рыногында клиенттерді және олардың қосымша 
акшаларын сақтық қорларына тарту үшін тәуелсіз сақтық уйым- 
дарының арасында бәсеке пайда болады.

Сақгаңдыру, табыс (пайда) алу максатымен коммерцияньщ 
шекгес сфераларына каражатгарды инвестициялау жөніндегі 
сақгық -ұйымд;;рыныц кызметі сақтық ісі ретінде елестетіледі.

Сақтьщ рыногы дегеніміз сщіиалай цатынастардың сферасы, 
онда сатып алу-сату объектісі «ерекше тауар» — сактык кызмет 
болып табылады жэне оған деген ұсыным мен суракым калып- 
таеады.

Рыноктық экономикага кешумен байланысты Қазақстан Рес- 
лубликасындағы сақгық қызметінін монояолиясы өзгерді, сақ- 
тацдыру кецістігі едәуір кеңейді, сактык кызметінің кен спектрін 
¥сынатын бірнеше мемлекеттік емес акционерлік сактық ком- 
паниялары, кэсіпорындар, корпорациялар, меншікгің түрлі ны-
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сандарының қоғамдары пайда болды. Олардың қызмет сферасы 
сактандырудың тэуекелдік түрлерін де: биржалык мәмілелерді, 
жүктерді, кредитгерді, коммерциялык, кұкыктык жэне баска ай- 
рықшалыкты тэуекелдерді(валюта бағамының өзгеруі, ереуілдер 
кезінде кэсіпорынныц турып қалуы, соғыс қцмылдары, жүмыс- 
сыздық, экоіГогиялық тэуекелдерді жэне т.б.) сактандыруды ке- 
ріктіреді.

Қазакстанда сактық үйымдары шет елде инвестицияларды жэ
не экспортгық кредиттерді телемеу тэуекелдігінен сақтык корлар- 
ға қатыспайды. Осыған байланысты, республиканың экспорттык 
мүмкіндіктері өсуіпіц жекеше сақтык үйымдарының капитапдану 
қаркынынан озық қарқынын ескере отырып, отандық инвестор- 
лар мен экспортерлерді сырткы қауіп-қатерден қорғау саласында 
мамандандырылған корпорацияны к¥РУ және оның жүмыс істеуі 
өте деркезділік болып табылады.

Экспорттык кредиттер мен инвестицияларды сактандыру 
жоніндегі мемлекеттік сақтык корпорациясы Қазакстан Респуб- 
ликасының даму институттарынын бірі болып табылады, оныц 
негізгі мақсаты -  2003-2015 жылдарға арналған Индустриялык- 
инновациңлық даму стратегиясын жүзеге асыруға жәрдемдесу. 
Корпорацияның орныкты кызметін камтамасыз ету үшін 7,7 
млрд. тенге мөлшерінде жарғылык капиталы қалыптастырыл- 
ған. Қоғамның бірден-бір акционері мемлекет болып табыла
ды. Корпорация кызметінің негізгі бағыты — бүл сатып алушы- 
лардың дәрменсіздігімен және сыртқы саяси, тэуекелдіктермен 
байланысты зияндарды сактық қорғауцы камтамасыз ету. Кор
порация экспортгық кредиттер мен инвестицияларды сақганды- 
руды (қайта сақтандыруды) жүзеге асырады, сақтық төлемдеріи 
төлейді жэне контрагенттерден өтеуді алады. Өз қызметгерінде 
корпорация сондай-ақ сыртқы экономикалык кызметті жүзеге 
асыратын кәсіпорындар мен үйымдарға экспорттык кредиттер 
мен инвсстицкялық сақтандырумен байланысты мэселелер бой
ынша консультациялық, маркетингтік жэне акпараттық кызмет
тер көрсетуді жоспарлайды.

Корпорация жоспарлайтын тэуекелдерді сактандыру шенбері- 
не мыналар кіреді: алушының дәрменсіздігі, озара келісімшарт- 
ты орындауға катысушы импортер (реципиент) елінің немесе 
үшінші ел үкіметгері тарапынан экспортерге немесе и н в е с т о р ғ а  
қатысты дискриминациялық сипаттағы шешімдер, іс-эрекегтер 
(эрекетсіздіктер); импортер (реципиент) елі үкіметтерінін шетел-
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дік валютамен операцияларды жүзеге асыруға, валютаны айыр- 
бастауға шектеу енгізуі; экспроприациялау, мемлекет меншігіне 
айналдыру, тэркілеу; революциялар, қоғамдық тэртіпсіздікгер, 
соғыстар жзне т.с.с.

Сактык .үйымы бола отырьш, корпорация «Сактық кызметі ту
ралы» зацга сэйкес іс-әрекет етуге мівдетті. Осыған байланысты 
сақгандырудың немесе кайта сактандырудың жеке келісімшарты 
бойынша сақтық (кайта сактандыру) ұйымының міңдетгемелері- 
нің ең жогары көлемі меншікті капитал мен сақтык резервтері- 
нің 10%-ын қүраііды. Тэуекелді сақтандыруға корпорация алатын 
колемдердің элуетін көбейту мақсатымен, сондай-ак алапатгық 
сипаттағы уакигалар кезінде төлем кабілетсіздігі тәуекелдігін 
болдырмау үшін жетекші халыкаралык кайта сактандыру үйым- 
дарында тәуекелдерді ішінара кайта сактандыру практикасы жу
зеге асырылады.

Сакгық келісімшартгарын жасауға жэне сақтык операцияла- 
рынын нәтижелігіне жетуге ынталы тараптардың өзара іс-кимы- 
лы сақтық рыногында жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы сактык рыногының қатысушы.чары 
мыналар болып табылады:сакгық (қайта сактандыру) үйымы; 
сақгық брокері; сактық агенті; сақтанушы, сакіандырылушы, 
пайда алушы; актуарий; уэкілмті аудигорлық ұйым (уэкілетгі 
аудитор); өзара сактандыру когамы; сакгандырумен байланысты 
кәсіпкерлік қызмепі жүзеге асыратын взге заңи жэне жеке түл- 
ғалар.

Сактық қызметі сақтық (кайта сактандыру) ұйымы жүзегс асы
ратын кэсіпкерлік қьізметгін негізгі түрі болып табылады; бүл 
Қызметтен баска ол қызметтің мынадай түрлерін: инвестициялык 
Қызметгі; «өмірді сақтандыру» саласында қызмеггі жузеге асы
ратын тиісті жинақтаушы сакгық келісімшартында көзделген са
тып алу сомасы шегінде өзінін сактанушыларына қарыз беруді 
(сактык ымы үшін); сақтық (қайта сактандыру) уйымдарының 
Кызметін автоматтандыру ушін пайдаланылатын арнаулы багдар- 
ламалық камтамасыз етуді сатуды; акпарат бсрілімдерінің кез кел
ген түрлерінде сақтык ісі жэне сақтык кызметі женінде арнаулы 
әдебиет сатуды; бүрын оз мүктаждары үшін сатып алынган (сак
тык (қайга сақтандыру) .уйымы үшін) немесе оның қарамагына 
сақтандыру келісімшарттарын жасауға байланысты келіп түскен 
(сақгық ұйымы үшін) мүлікті сатуды немесе жалга беруді; сак
тык қызметіне байланысты мэселелер бойынша консультациялық
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кызмет көрсетуді; сақгық (кайта сакгандыру) саласында маман- 
дардың біліктілігін артгыру максатында оқуды ұйымдастыру мен 
жүргізуді; сактық агенті ретінде сақтық делдалы болуды; консор
циум немесе жай серіктестік қүруға катысуға, сақтық ұйымдары 
арасындагы не сактық ұйымдары мен ассистанс кызметін көрсе- 
тетін езге заңи тулгалар арасындагы бірлескен кызмет туралы ке- 
лісімшарт негізінде жүзеге асырылатын ассистансты; сакгық те- 
лемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысу шенберінде Қазақстан 
Республикасы заңнамалық актілерінде көзделген қызметті жүзеге 
асыруга құқылы.

Сақтык кызметін жұзеге асыруға мынадай жалпы талаптар 
қойылады.

Сакгық (қайта сактандыру) ұйымы сактык кызметін (кайта сак
тандыру жөніндегі қызметті) жүзеге асыру кұкығына лицензиясы, 
сақгандырудың белгілі бір турі бойынша жүзеге асырудың жалпы 
талаптарын айкындайтын сакгандыру ережелері жэне ішкі ереже- 
лер болганда ғана сакгық қызметін жүзеге асыруға кұқылы. 

Сактык (кайта сактандыру) ұйымының ішкі ережелері: 
сақгык (кайта сакгандыру) ұйымы бөлімшелерінің құрылы- 

мын, міндеттерін, функциялары мен өкілетгіктерін;
ішкі аудиттік қызметтің жане баска да тұрақгы жұмыс істейт- 

ін органдардың қүрылымын, мүшелерінің санын, міндетгерін, 
функциялары мен өкілетгіктерін;

сақгык (кайта сакгандыру) ұйымының техникалык (сакган
дыру), инвестициялык, кредитгік, операциялык, рынокгық жэне 
баска да тауекелдерді баскару жүйесін;

қүрылымдық бөлімшелер басшыларыныц кұкықтары мен мін- 
детгерін;

сақтык(қайта сақгандыру) ұиымының лауазымды тұлғалары 
мен жұмыскерлері оның атынан жэне оның есебінен мэмілелерді 
жүзеге асырған кезде солардың өкілеттіктерін айқындауға тиіс.

Сақтандыру ережелерін жэне сақтық (кайта сактандыру) 
ұйымыныц ішкі ережелерін директорлар кеңесі бекітеді. СактыК 
(қайта сактандыру) ұйымы өз штатында акгуарийі болмаса, сак
тык кызметін жүзеге асыруға кукылы емес.

Сақгык ұйымдары таратылған жағдайда сақтық ұйымдары, 
сақтанушьшарға (сакгандырылушыларга, пайда алушыларға) 
сақтық толемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін кор КҰРУға 
кұкылы. Жұртқа мәлім, Сакгық төлемақыларын кепілдендіру ко
ры кұрылган.

582



Мемлекет Қазақстан Республикасынын Үкіметі аркылы ғана 
сақгық (қайта сактандыру) ұйымының кұрылтайшысы жэне ак
ционер! бола алады.

Жарғылык капиталынын 50 пайызынан астамы мемлекетке 
тиесілі ұйымдар сақтык (кайта сақтандыру) ұйымдарының кү- 
рылтайшылары жэне акционерлері бола алмайды.

Мемлекет өзі қүрылтайшысы немесе акционері болып табыла- 
тын сактық (қайта сақтандыру) ұйымының міндепемелері бой
ынша, егер Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріндс өз- 
геше көзделмесе, оның жарғылық капиталына салған каражаты 
шегінде жауапты болады.

Сақтық (кайта сактандыру) ұйымы міндепі түрде мынадай ал- 
калық органдар кура алады: директорлар кеңесі — баскару органы; 
басқарма — аткарушы орган; тексеру комиссиясы -- бақылау органы.

Сақгық (қайта сактандыру) ұйымынын күрылтайшылары мен 
акционерлері сатып алатын акцияларына акшаны тек қана үлт- 
тық валютамен телеуге міндетті.

Қүрылатын сактық (қайта сақтаидыру) ріымынын жарғылық 
капиталының ең аз мөлшерін оньш құры лтай ш ыл ары оны мем- 
лекеттік тіркеуден өткізген кезге дейін толык төлеуге тиіс.

Сактандыру саласындагы мемлекеттік реттеудің негізгі мін- 
детгері мыналар болып табылады; Қазақстан Республикасында 
тұрақты сақтық жүйесін жасау мен қолдау жэне үлттык сактык 
рыногының инфракүрылымын калыптастыру; сактык рыногын 
реттеу жэне сактык қызметін қадағалау; сақтандырудың негіз- 
дерін заңнамалық баянды ету, міндетті сактандыру түрлерін, ха- 
лықаралық сақгандыру жүйесіне Қазақстан Республикасынын 
қатысу кағидаттарын белгілеу; сакганушылардын, сакгандыру- 
шьілардьщ жэне пайда алушылардың кұкықтары мен занды мүд- 
делерін қоргау.

Сактандыру сферасындагы мемлекетпк саясатгы іске асыру- 
Ды, сақтык рыногындагы істің жайына мемлекетпк бақылау жа- 
сауды камтамасыз етуді коса, уәкілетті орган және мемлекетпн 
езге органдары әз кұзыры шегінде жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы заңнамалық акгілерінде тікелей көз- 
Делген жагдайларды коспағанда, мемлекетпк оргаңдар мен олардың 
лауазымды адамдарының сактык (кайта сактандыру) үйымы мен 
сақтык брокерінің сактық қызметіне араласуьша тиым сапынады.

Қазақстан Республикасынын завдарына сэйкес сактык рыно
гын реттеу және сактық қызметін қадагапау жоніндегі функция-
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лар мен өкілеттікті узкілетті мемлекеттік орган жүзеге асыра
ды.

Сактык (кайта сакгандыру) үйымынын жэне шоғырланды- 
рылған негізде кадагалауды жүзеге асыратын түлғалардын толем 
қабілегтілігі мен қаржылық түрақгылыгын қадағалау уэкілетп 
орган белгілеген пруденциялық нормативтердің жэне сакгалуга 
міндетті өзге нормалар мен лимиттердін орындалуын немесе сақ- 
талуын бакылау аркылы жүргізіледі.

Пруденциялык нормативтерді уэкілетгі орган белгілейді жэне 
оларды:

1) жаргылык капиталдың ең аз мөлшері,
2) кепілдік қорының ең аз мөлшері;
3) төлем қабілетгігі маржаеының ең аз мөлшері;
4) төлем қабілетгігі маржасыньщ және кепілдік қорыііың жет- 

кілікті нормативі;
5) жоғары өтімді активтердің жеткілікті нормативі
6) активтерді эртараптандыру нормативі кұрайды.
Сақтық (қайта сакгандыру) үйымының еактандырудың неме

се кайта сактандыруцың жекелеген келісімшарггары бойынша 
міндетгемелерінің ең көп келемі өз капиталы мен сактык резерв- 
тері сомасынын 10 пайызынан аспауы керек.

Сақтандырудың жэне қайта сақгандырудың колданылып 
жүрген келісімшартгары бойынша кабылдаған міндстгемеле- 
рін орындауды камтамасыз ету үшін сақтык (кайта сактандыру) 
ұйымының актуарий есептеген көлемде калыптасқан еақтық ре- 
зервтерінің болуы міндетгі.

Сактык резервтерінің қаражаты тек кана сактык (кайта сактан- 
дыру) ұйымының колданылып жүрген сақтандыру келісімшарт- 
тары бойынша өз міндетгемелерін орындауға байланысты сақгык 
төлемдерін жүзеге асыруга арналган.

Сактык (қайта сакгандыру) ұйымына санкцияларды уэкілетті 
орган не сот қолданады: уэкілетті орган санкциялар ретінде мы
надай шаралар қолдануга: айыппүл салуга; лицензияньщ колда- 
нылуын тоқтата тұруга; лицензияны кері кайтарып алуга; сактык 
(кайта сақгандыру) үйымдарыныц акцияларын онын акцнонер- 
лерінен мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдауга жэне 
оларды жаңа инвесторларга сатуга кұкылы.

Сактык (кайта сакгандыру) ұйымы өз қызметінің жыл сайын
гы міндетті аудитін жүргізіп отырады. Жыл корытындысы бой
ынша жасалынган аудиторлык қорытынды сақтык (қайта сакган-
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дыру) ұйымының жылдық каржылык есептеменің ажырағысыз 
бөлігі болып табылады,

Негізгі сактық кызметінен алатын сактандырушының табы
сы сақтык толемдерімен жэне өзге сақтык кызметінен алынған 
табыстар мен шығыстардың (сақтық сомаларды толеу жэне сак
тык ісін ұйымдастыру жэне оның материалдык базасын жасау 
жөніндегі шығыстардын орнын толтыру, еңбекке акы төлеу шы- 
ғыстары, сактық қорларына аударылатын аударымдар) айырма- 
сы ретінде анықталады. Кәсіпкерлік кызметген алынатын табыс 
қызмеггің осы түрлеріне белгіленген ережелерге сэйкес салық 
салынатын табыс резервтік қорларга аударылған аударымдардың 
сомасына азайтылатынын ескере отырып есептеп шығарылады.

Елімізде сақгандыруцы дамытудын негізгі максаты -  мемле
кетпн, азаматтардың жэне шаруашылык жұргізуші субьекгілердің 
мүдцесін корғаудьщ накты куралы бола алатын толыкканды, ор
ны кты жұмыс істсйтін ұлттық сақтық рыпогын қалыптастыру.

Қазіргі заманғы ұлттык сактандыру жуйесін құру сақтық қыз- 
меті рыногын сапалы жаңа денгейге көтеру жөнінде шаралар 
әзірлеуді жэне кезең-кезенімен іске асыруды талап етеді. Бұл қа- 
ғида Қазақстан Республикасында сактандыруды дамытудын мем- 
лекеттік бағдарламасының шенберінде жүргізіледі. Онда мына
дай міндегтерді шсшу козделінген:

әлеуметгік сактандыру түрі ретіндегі сактык қорғауды ұсыну- 
дың қағидатгарын нактылау;

сақтандырудың колдану аясын кеңейту жэне міндетті сакган- 
дыру түрлерін нақтылау;

сақтық рыногының казіргі заманғы инфрақүрылымын калып- 
тастыру жэне оның қатысушыларының -  сақгык (кайта сактан
дыру) ұйымы, сақгық брокері, сакгык агенті, сактануціы, сактан- 
дырылушы, пайда алушы, актуарий, уэкілетті аудиторлық үйым 
(уэкілетті аудитор), өзара сактандыру коғамы, сакгандырумен 
байланысты кэсіпкерлік кызметгі жүзеге асыратын өзге зани жэ
не жеке тұлгалардың қызметін ұиымдастыру үшін жағдай жасау;

халықаралық стандартгарды ескере отырып, сақгық кадаға- 
лаудың жүйесін үйымдастыру;

сақтық жэне кайта сактандыру үйымдарының каржылык ор- 
нықтылыгы мен төлем қабілепігі бойынша талаптарды күшейту; 

осы заманғы сактандыру технологиясын енгізуге жэрдемдесу; 
сақгандыру саласында кадрлар даярлау, кайта даярлау жэне бі- 

лікгілігін арттыру жүйесін ұйымдастыру.
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Осы тұргыдан алғапда, ұлггғ.ік сактық жүйені дұрыс ү.йымдас- 
тыруда жэне сақтандырудың элеуметтік маңызды түрлерін жедел 
дамьпуда мол резерв жасалған.

Қазіргі замаиғы сактандыру индустриясын кұру мемлекетке: 
мемлекеггік бюджеттің табиғи-техногендік сипатгағы көлденең 
шығыстарды отеу бөлігіндегі сапмақты азайтуға; рыноктык эко
номика қағидатгарында сактандыру аркылы (зейнетакы корла- 
нымдарын, еңбек кабілеттшігінен айырылуы немесе асыраушы- 
сы кайтыс болуына байланысты, жүмыссыздықка байланысты 
берілетін жэрдемақыларды, медициналык шығыстарды төлеу) 
элеуметтік камсыздандырудың (қамтамасыз етудің) жекелеген 
проблемаларын шешуге; халықгьщ, жеке ұйымдардыц жинақ ак- 
шасын ұзак мерзімді негізде ұлттық экономикага тартуға мүмкін- 
дік береді.

Азаматгардың ақшасымен операцияларды жүзеге асыратын 
банктер мен жинактаушы зейнетақы қорларының кызметі сияқты 
сақгық ұйымдарыныц қызметі де белгілі бір мәлшерде халыктың 
сақтандыру институтына деген сенімінін деңгейіне байланысты.

Сактандыруды дамыту, өз кезегінде, заңнамалық базаны, мем- 
лекеттік салыктык-бюджетгік және акшалай-кредиттік саясатты 
жетілдіруге, сақтық қызметін кадағалау сапасы мен сактык үйым- 
дары жүмысыныц сенімділігіне байланысты болады.

Қазіргі заманғы сақтык рыногының толыққанды жұмыс істеуі 
сонымен катар акгуарийлерлер, (сакгық міндеттемелерінің эко- 
номикалық-математикалық есеп-кисабы саласындағы мамандар) 
институтын енгізуді, уәкілеггі аудиторлар мен баска да маман- 
дарға қойылатын тиісті талаптарды қажет етеді.

Қазақстанның сактық рыногы қалыптасу стадиясында тұр: 
экономикалык жэне кұқықтык негіздемелері бойынша (үзақ дағ- 
дарыс, жетілмеген заңнамалық база) ол дүниежүзілік денгейден 
айтарлықгай артга калып келеді. Дамыған рыноктық қатынаста- 
ры бар елдерде сақгық кызметтер көрсетудің ассортименті 500 
түрге жегіп отыр, ал Қазақстанда ол небәрі 40 түрін қамтиды. Же
ке басты сакгандырудың жэне азаматтардың мүлкін сактандыру- 
дың көптеген түрлері нашар дамыған, бүл халыктын табысының 
томен болып отырған деңгейіне байланысты.

Әлемдік тэжірибе сакгық ісі бизнестіц кең таралған жэне пай
далы сферасы екендігін дәлелдеп отыр, ал қуатты сакгык ком- 
паниялары өзінің қызметін шекгес салаларына әртараптандыра 
отырып, негізгі жэне каржылық орнықгы рыноктық қүрылым
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бола отырып, рыноктык экономикада түрақгы жайғасымдарды 
алып отыр.

Ерекше сактык катынастарын, сактык қызметінің рыногын да- 
мыту, азаматгар мен заци тұлгаларды сактандыру тургысындағы 
қорғау «Сақтық қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заны- 
мен, сақтандыру мәселелері жөніндегі Үкімет қаудыларымен жэ
не Үлттык банкгің сақтык кадагалау департаменті нормативтік 
акгілерімен реттеліп отырады.

Қазіргі кезде Қазакстанның сақтық рыногы катысушылары- 
ның ассоциациясы кұрылған. Ассоциацияның негізгі міндеттері 
Қазақстан Ре с публ икасының сактык рыногын дамытудың колай- 
лы жагдайларын жасау және халыкгын сактық мэдениетінің дең- 
гейін арттыру болып табылады.

Соңғы жылдары сактандырудың отандык рыногында оң үр- 
дістер байқалуда. Сақтық рыногында сақтык ұйымдарьшын ак- 
тивтері мен меншікті капиталдарынын ауқымдық есуінің үрдісі 
сақталып отыр. 2007 жылы олардың жиынтық активтері үштен 
екіге жуық өсті, ал меншікті капиталы жартысынан аса көбейді 
жэне тиісінше 223,6 жэне 126,3 миллиард теңгені құрады. Сак
тык резервтерінін мөлшері 86,4 миллиард тенгені кұрады.2007 
жылы тура сактандыру келісімшарттары бойынша кабылдан- 
ған сақтық сыйлықақыларының көлемі 22,5%-ға 147,3миллиард 
теңгеге дейін өсті. Сактық рыногының дамуын сипатгайтын бу_л 
негізгі индекатордың осуін төмен деуге болмайды. Алайда 2006 
жылмен салыстырганда есім карқындары үш еседен астам тө- 
мендеді. Сақтык төлемдерінің өсімі 49,2миллиард тенгені кұра- 
ды, бұд 2006 жылғы осындай көрсеткіштен 3,5 есе асып тусті. 
% л  ретте ерікті мүліктік сақтандыру бойынша төлемақылар 5,6 
есе, ерікті жеке сақтандыру бойынша 2,1 есе, ал міндетті сак
тандыру бойынша 10,3%-ға өсті. Бейрезиденттерге кайта сақ- 
тандыруға берілген сактық сыйақыларының үлесі сактық тө- 
лемдерінің жалпы колемінің 33,5%-ын (2006 жылы-32,4%-ын ) 
курады.

2008 жылы экономикалык белсенділік пен халыкгың төлем 
қабілеттілігінің төмендеуі сақтык сыйлыкақылар көлемінің 
біртіндеп кыскаруына әкелді. 2008 жылдың қорытындысы бой
ынша бұрынгы жылмен салыстырганда теріс есім білінді. Со
нымен бірге сақтық ұйымдарыныц жиынтық активтері мен 
меншікті капиталы 2008 жылы тиісінше 20 жэне 30%-дан артық 
көбейді.
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Қазіргі кезде Қазақстанда 41 сақтық (кайта сактандыру) .ү.йым- 
дарының сақтык кызметін жүзеге асыру кұқығына лицензияла- 
ры бар, соның ішінде жетеуінің өмірді сақтандыру бойынша, 
30-ының көлік кұралдары иелерінің АҚЖ-ні міндетті сактан
дыру бойынша лицензиялары бар, 13 сактык брокерлерінің, 44 
актуарийлердің, сақгык қызметін жүзеге асыруға лицензиялары 
бар .

Қазіргі уақытга сақгық төлемақыларына кепілдік беру жүйе- 
сінде 31 сакхык (кайта сақтандыру) ұйымы қатысады.

БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ

1. Экономикалык категория ретіндегі сақганды руды ң кажетгігі кандай 
ж ағдайлардан іуы ндайды ?

2. Сақганды руды ң каржы категориясымен капдай ортақ бзлгілері бар 
ж эне экономикалык категория ретінде сакганды ру қақцай белгілермен 
ерекш еленеді?

3. Сақганды руды ң жалпы  ж үйесінің  белікгерін  атап ш ы ғы ндар.
4. Сакганды ру кезіңде сакгы қ резервтері мен корлары н қалыптастыру- 

ды ң  кандай эдістері бар?
5. М үліктік сакгандыруцы ң қүрамын атаңдар ж эне оларды ң қысқаша 

мазмүнын аш ыңдар.
6. Ө мірді сактандыруды ц кандай түрлері бар?
7. М індетгі ж эне ерікті ны сандарда ж үзеге асы ры латы н сақгандырудын 

түрлеріне мы салдар келтіріңдер.
8. С ақгы к ры ногы  дегеніміз не ж эне оны н толы қканды  жүмт.гс ісгеуі 

кандай талаптарды  қажет етеді?



VI -  БӨЛІМ. РЫНОКТЫҚ 
ЭКОНОМИКАДАҒЫ ҚАРЖЫНЫҢ ӨЗЕКТІ 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ

20-тарау. Экономиканы мемлекеттік 
қаржылық реттеу

20.1. Экономиканы мемлекеттік каржылық реттеудін 
жалпы сипатгамасы мсн сыныптамасы.

Мемлекет тарапынан экономикалык үдерістерді ретгеу кеэ 
келген когамдық жүйенін, соның ішінде қаржыны баскарудың 
ажырағысыз элементі болып табылады.

Экономиканы ретгеу әдетте екі нысанда -  озін-езі реттеу 
жэне мемлекеттік реттеу нысаиында жүргізіледі. Біріниіісі қо- 
гамдық өндірістің түрлі буындарында қаржы базасын калып- 
тастырудың шаруашылык жүргізуші субъектілердің оздері 
жасап, пайдаланатын әдістерімен сипатталады. Екінші нысан 
қоғамдық ендірістің даму үдерісіне мемлекеттін сан алуан эко
номикалык тетіктері, соның ішінде қаржылық тұтқалар аркы
лы араласуын бейнелейді. Экономиканы мемлекеттік реттеуге 
қаржы жүйесінің барлық сфералары мен буындары қатысады, 
оньщ үстіне қаржы жүйесінің эр буыны ықпалының өзгешелік- 
тері болады, айталык, үлттык экономика ара катынастарыньтң 
(ұдайы ендірістік, салалык, оңірлік жэне т.б.) сан алуан түрле- 
рі реттеледі.

Экономиканы мемлвкеттік қаржылыц реттеу -  бул мак- 
роэкономикалық тепе-тевдікке жэне экономиканың жұмыс іс- 
теуінің эрбір нақтылы кезенінде оның үдемелі дамуына эсер ету 
үшін, сондай-ак каржылык ресурстарды шебер пайдаланудың 
күнделікті үдерісін камтамасыз ету үшін шаруашылык жүргізуші 
субъектіге мемлекеттіц каржылық ықпал жасауынын нысандары 
мен әдістерін максатгы және дэйекті колдану үдерісі ретііще си
патталады. Мұндай реттеудің қажетгігі мемлекет тарапынан қо- 
ғамдық ондірістің барысын қоғамга керек бағытгатүзетіп отыру- 
ды тапап ететін өндірістің сипатымен аныкталады.

Мына бастапқы негіздемелер мемлекеттік қаржылық реттеуді 
жүзеге асырудың алгышарттары болып табылады:
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1. Қогалі дамуының объективті экономикалық зацдарыиың 
әрекетт есепке алу. Олай болмаған кұндс нақгылы экономика
лык өмірде қаржылық механизмнің нысандары мен әдістерін 
күшпен алу реакциясы пайда бола бастайды.

2. Қогамның барлыц мүшелеріпһі түпкіпікті мүдделерін біл- 
діретіп қогам дамуыныц гыпьши негіздепген стратегиялық баг- 
дарламасын әзірлеу. Бағдарлама мемлекет пен оның төменгі құ- 
рылымдарының нормативтік акгілерін камтамасыз ететін тұтас, 
ұзақ мерзімді бағыт ретінде анықталады;ойда болмаған жағдай- 
ларға байланысты тактикалык сипаттағы түзету жасалуы мумкін.

3. Көзцарастарды білдіретін демократиялық жүйепің болуы 
жэне халықтың барлық жіктерінің, элеуметтік, үлттьтк; топтары- 
ның мүдделерін еркін білдірудің мүмкіндіктеріне арналган олар
дын демократиялық институттарының болуы.

4. Шаруашылық қызметте кылықгың нормасы мен ережесінен 
шегіністі айкын және жедел сезінетін елде жацсы эюолга крйылган 
зацнамалъщ эісуйенің болуы. Бұл қағиданы 3 тармақтағы тркырым- 
далған алгышарттың эрекетінсіз жүзеге асыру мүмкін емес.

Аталған алғышарттардың 3,4 тармактары жалпы азаматтъіқ 
коғамның, яғни қоғамның барлық мүшелеріне арналған тіршілік 
әрекеті үшін тең мүмкіндікгер жасайтын, олардың мүдделері мен 
әлуетін ескеретін, бірдей қүқыктық корғалуы мен жауапкершілі- 
гін камтамасыз ететін өркениетгі қоғамдык кұрылыстың болуын 
көрсетеді.

Қаржылыкреттеудің көмегімен мемлекет халықгың төлем ка- 
білетгігінің с.үранымыііа, қорланудың қаркынына, тауарлар мен 
қызметтерді өткізуге, елдер арасындагы тауарлар мен капитал- 
дардың козғалысына, макроэкономиканың салалык жэне аумак- 
тық кұрылымына ыкпал етеді.

Сонымен бірге қаржы тұткаларының көмегімен мынадай не- 
гізгі мэселелер шешіледі:

материалдық өндіріс сферасында жумылдырылатын қар- 
жылық ресурстардың жалпы деңгейін реттеу;

өндірістік сферадағы монополиялық кызмстті экономикалык 
шектеу;

кәсіпорындардың, ұйымдардын сыртқы экономикалык кызме- 
тін реттеу, олардың құқыктық жэне келісімшарт тэрггібін камта
масыз ету;

кәсіпорындарда, ұйымдарда, фирмаларда өндірісті дамытуды. 
материалдык жағынан ынталандырып отыру;
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кәсіпорындардын, ұ й ы м д а р д ы ң , фирмалардың ақшалай ресу- 
рстарьш бөлудің ішкіөндірістік ара катысын реттеу;

ел, өңір, сала, кэсіпорын, ұйы.м, фирма көлсмінде инвести- 
циялық жэне инновациялык үдерістерді ретгеп отыру. Сөйтіп, 
өндірісті каржылык реттеу мен ынталандырып отырудың негізін- 
де жалпы алғанда елдін экономикалык дамуыныц үрдісіне каржы 
түткаларының көмегімен ықпал жасалады.

Нәтижелікке, яғни мемлекеттік каржылық рсггеудің накгылы қорытынды- 
сына оны жүзеге асырудьщ бслгілі бір шарттары сакгалған кезде кол жетеді. 
М ұндай шарггарга мыңалар жатады:

а) технологиялык қайта бөлістер бойынша ендірістердің мүмкін болатын 
үлкен жинакгалымын біртіндеп дамыта огырып, -жонамикапы қурылымдық 
жаяынан ңайта қуру;

э) баскдрудың барлық децгейлерінде және меншіктің барлық нысандарында 
іиаруашылың үдерістер мен қүрыпымдарды монополшсыздандыру:

б) рыноктык бастамага, коммерциялык кьпметтің, зандағы ескертпелерден 
баска қызметтің бірдеіі барлык турлеріне еркіндік берстін барлык шаруашылык 
жүргізуші субьсктілер мсншігінін бұкіл нысандарынын шынайы теіщігііі жасау 
негізіндс бәсекені, кэсіпкерлікті дамыту;

в) жогарыда айтылған шарггардан туындайтын мемлекет шекберінде де, ха
лыкаралык кооперация мен еңбек болінісінің артакшылығынан шыгатын ынты- 
мақгастыкты дамыту жонінлегі экономикалык одакка бірігетін бірнеше елдердің 
бірыңғай интеграциялық кеңісгігі шегінде де салалар, ендірістер, аумақтар ара- 
сында өндірістің озгермелі факторларының (эр түрлі нысаңдағы капитаддардын, 
жұмыс күшінің, технологиялардын, акпаратшн, меишік күкыкгарытлң жане т.б.) 
еркіи кедергісһ ауысу мүмкіидігі.

Әдстте реггеу үдерісі обьективті жэне субьективті фактор- 
лардың, экономиканың жүмыс істеу шартгарыньщ сан алуан- 
дығымен, әр түрлі категорияларды, олардың элементтерін пай- 
даланумен сипатталады. Сондыңтан осы нсгіздемелер бойынша 
мемлекеттік реттеу жүйесін межелеудіц түрпаттарға, түрлерге, 
нысандарға жэне әдістерге сыныптаудың манызы зор.

Ретгеудің екі тұрпаты бар: ол жопомикалъщ (оныц: қаржы- 
лық, багальщ, кредиттік, валютачьщ, ецбекке ақы толеу бөлік- 
терімеп) жэне жімшілік реттеу.

Қаржылык реттеудің түрлері салыцтыц, бюджеттік, мемле- 
кеттік-кредиттік, кедендік-тарифтік, валюталық-царжылъщ, 
шаруашылық ітіндегі (фирма ішіндегі, кәсіпорын, ұйым, кор
порация гиегіндегі жэне т.б.) реттсуді камтиды. Қаржылық рет- 
теудің осы түрлеріне сэйкес оның мынадай нысандарып атауга 
болады: мысалы, бюджеггс -каржыландыру (субвені/нялар, суб- 
сидиялар, трансферттер), салыкта-т>ра жэне жанама сальщ
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салу, валюта-каржыда-сыртцы инвестиг/гшлау, сыртқьі царыз- 
дар, сыртцы борыш. Бұлар — қаржылық реттеудін негізгі нысан
дары. Мемлекеттік-кредиттік түріндегі иысандар сан алуан

Ортак нысан жоспарлау (болжау) болып табылады.
Реттсудіц айрықша нысаны мемлекетпк сатып алу болып та

былады.
Мемлекеттік сатып алу — мемлекеггік органдардьщ, мем- 

лекепік мекемслердіи, сонымен бірге мсмлекеггік кэсіпорын- 
дардың, заңи тұлгалардың жэне олармен аффиландырылған за
ни тұлғалардың олардың карамағындағы ақшалардың есебінен 
тауарларды, жұмыстарды жэне кызметтерді сатып алуы.

М емлекеттік сатып алуды д үдерісі мьшаларды кіріктіреді:
сатып алы натын тауарлардың, ж үмы старды ң ж эн е қы зметтердің номек- 

латурасы мен көлсмін калыптастыру;
ж еткізуш іиі тандау, оны мен мемлскетгік саты п алу  туралы  келісімшарт 

жасасу;
мемлекеттік саты п алу туралы  к ел іс ім ш арп ы ц  атқарылуы.
М емлекетгік сатып алуды рет іеу  мьш а кдғидаттарга негізделедіхаты п 

алуға пайдаланаты н акш аны  оңтанлы  әрі ти імді жұмсау; барлы к элуетгі 
жеткізуш ілерге мемлекеттік сатып алу үдерісіне каты су үш ін  тең  мүмкін- 
дікгер беру; ж еткізуш ілер арасында эділетгі бэсеке; м емлекетгік сатып алу 
үдсрісінің жариялы лы ғы

Рыноктық экономика кезінде экономикалык, сонын ішінде 
қаржылық нысандар мен әдістер арқылы жанама реттеме іс- 
әрекет етеді. Сыныптаудыц ең коп элементтері реттеу әдісте- 
р і болып табылады, олар сондай-ақ жекелеген нысандар үшін 
(мысалы,салықтардағы мвліиерлемелер әдісі, қарыздардағы 
жаңшрту) айрықшалықты сияқты болуы, немесе бірнеше ны- 
сандарда (мысалы, бюджеттерде жэне шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің қаржы жоспарларында теңестіру, бұл нысан- 
дардарезервтер эісасау эдісі, эр түрлі нысандар мен түрлср үшін 
индекстеу эдісі жэне т.б.) қолданылуы мүмкін. Әдісте дербес 
амалдарға, тэсілдерге межеленеді жэне реттеу жүйесінін нетүр- 
лым жылжымалы, өзгермелі элементтері болып табылады. Мы
салы,салық салуда -  сальщтардың мөлгиерлемелері, салық салу 
жоніндегі жеңілдіктер мен сапщиялар, табыстарды, мүлікті, 
активтерді маглүмдамалау, авапстық толем жэне басқалары; 
бюджеттен каржыландыру кезінде — иіыеыстарды иормаяау, 
қаражаттардың пайыздық аударымдары, бюджет татиыяы-
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гын царжыландырудың әдістері, бюджет артыгын пайдалану; 
амортизацияныц нормалары, кэсіпорыпдардыц, фирмалардың 
ңорларына аударылатын аударътдардыц нормативтері, әлеу- 
меттік цамсыздандырудың нормативтері және басқалары. 
Бү-Л ретгеуіштер ақша (колма-кол жэне қолма-колсыз ақшалар, 
эмиссияның келемі, валюта бағамы), кредит (кредит үшін сый- 
ақылар (мүдделер), есеп мвлшерлемесі мен ұлттық банктердің 
резервтік талаптары, ашық рыноктағы улттық банктік опера- 
циялардың ауқымы), бага (реттемелі бағалардыц денгейі, еркін 
жэне тіркелген бағалардың ара катынасы, рентабелділіктін шек- 
ті деңгейі) реттеуіштерімен толыктырылады.

Мемлекетгк кредитгердің әдістері окулықтъщ 17-тарауында 
баяндалған.

Мсмлекеттік каржылык ретгеу түткаларының ішінде салык- 
тарга аса манызды орын беріледі. Салыктық реттеу кэсіпорындар 
мен халыктың экономикалык белсенділіктегі ынталығын камта
масыз етуге арналған. Салыісгардың көмегімен рентабелділікгің 
деңгейі мен косіпорындардың қарамағында калатын акшалай 
корланымдардың көлемі рехтеліп отырады. Бүтал жогарыда айт- 
ылған салық салудағы эдістер аркылы кол жетеді.

Мемлекетгік қаржылық ретгеу проблемасынын екінші жағы 
бюджеттен қаржыландыруды пайдалану тиімділігінің дэреже- 
сі болып табылады.

Валюталъщ-царжылыц реттеудегі негізгі әдістер мыналар 
болып табылады: валюта багамы, ақшалай капиталдың пайыздық 
мөлшерлемелері, халықаралык төлем каражаттары мен бағалы 
Кағаздардың багамдары, валюталыктэуекелдерді сақтандырудьщ 
саналуан эдістері.

Реттеудің ішкішаруашылықтык турінде коммерциялык; немесе 
шаруашылык; есеп, қаражаттарды нормалау әдістері, каржылық 
корларға аударылатын аударьшдардың нормативтері жэне олар
ды пайдалану қолданылады.Сонымен бірге экономика мемлекет
п к  каржылык ыкпал жасаудын бэрін тегіс қамти алмайды. Ол, 
эдетте, елшеулі жэне экономиканы реттеудіц косымша нысанда- 
ры мен эдістерін қажет етеді.

Мемлексттік сатып алуда мыналар одістер болып табылады: 
ашық конкурс, жабық конкурс, багалы ұсыпыстардьщ сұрау са- 
луын пайдалача отырып жеткізушіт таңдау жэпе басқалары.

Қаржылык ретгсу жүйесінін элементтері -түрлері,нысандары, 
эдістері-қабылданған бағытта экономиканьщ үйлестірілген тұ-
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рақты дамуын камтамасыз етуге жәрдемдесуі тиіс. Рынок жағ- 
дайьшда рспіпісугіий/, жанама әдістеріне көп кеңіл бөлінеді.

Мемлекет шаруашылық үдерістердің барлык қатысушылары 
үшін қызметгін ортак шартгарымен ережелерін, қызметтіц ба
сым сфералары үшін олардьвд преференциалдыктарын (жеңіл- 
дікхерін) белгілейді; бұл салықтар, олардың мөлшерлемелері, 
каражаттар аударымдарынын мөлшерлемелері, субвенциялар, 
жеңілдікгер, тарифтер, тіркелген бағалар, акша-кредитгік, валю- 
талық, кедендік жэне алеуметгік реттеудің нормативтері. Ықпал 
жасаудың осы негізгі индикаторларының негізінде сұраным мен 
үсьшым сэйкестігінің сипатымен үсыныпатын ретгеудің қайтала- 
ма, рыноктық-бағдарланған элеменеттері қалыптасады: еркін 
бағалар, кредиттер үшін пайыздық мөлшерлемелер, валюта бар- 
ғамы, түрлі қорларды калыптастырудыи жэне шаруашылык жүр- 
гізуші субьектілерде оларды пайдаланудың нормативтері.

Алайда реттеудін жанама элементтерінің іс-эрекеті эсіресе да- 
мудың белгіленген курстан едэуір үнамсыз ауыткулары кезінде 
мемлекет тарапынан тура,директивалық эдістермен толықтыры- 
луы мүмкін.

Қолданылатын элементтер-реттеуіштер бірыңғай эконо
микалык механизмде күрделі өзара байланыста іс-зрекет ете- 
ді (3.3 параграф™ қараңыз); сондықтан мемлекет каржылык, 
ақшалай -кредиттік саясатты белгілей отырып, қогамныи эко
номикалык жағдайы мен әлеуметтік жай-күйін мұқият ескеруі 
жэне экономикалық-элеуметтік мүдделерге ыкпал етудің бел- 
гілі бір түрлерін, нысандарын жэне әдістерін таңдау кезінде 
коғамдық дамудьщ стратегиялык және оперативтік мақсатта- 
рын дұрыс анықтауы тиіс.

20.2. Макроэкономикалық тепе-теидік және қаржы

Сан алуан жанама, сондай-ақ тура нысандар мен әдістерді қол- 
дана отырып, әлеуметгік-экономикалық үдерістерге ықпал жасау 
олардың қаржылық түрлерін кірікгіреді. Бұлайша ықпал етудін 
максаты-ұлтгық шаруашылықтың эволюциясын қамтамасыз 
ету,бүл элеуметтік -экономикалык жүйенің жүмыс істеуінің бел- 
гілі бір уақыт ксзендерінде олеуметгік сфераны дэйекті бұлжыт- 
пай дамыту. Экономиканы реттеу үдерістерінде жалпы макроэко- 
номикалық тепе-теңдікке жету тек теориялық сызбаларда мүмкія 
болатынын есте үстаған жон.
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Макроэкономикалық тепе-тевдікгщ жай-күйі мынадай аса макыз- 
ды экономикалык параметрлерді тецссгіруді ұйгарады: с.ураііым мен 
ұсыным; тауар жэне ақша массасы; жинақ ақша мен инвесіициялар; 
инфляция жэне жүмыссыздык; еңбек онімділігі жэне оган акы толеу, 
каржылык ресурстар жэне қоғамның әлеумегпік-экономикалық қа- 
жепілікгері; мемлекетгік бкджеггің кірісгері мен шыгыстары; бюд
жет тапшылығының мөлшері жэне оны жабудың көздері; төлем ба- 
лансының активі мен пассиві. Аталған аракагынастардьщ тілті біреуі 
бойынша ғана тепе-теңдікке жету бір мезгілде біреуінде немесе бірне- 
ше басқаларында үйлесімсіздікгі туцырагыны анык.

Еұдан басқа, макроэкономикалық деңгейге мудделердің, қа- 
жетгіліктердің жэне олардың артында турған ірі экономикалық 
объектілердіц: секторлардьщ, ұлттық шаруашылык салапарының, 
оцірлердің, шаруашылык кешендердің мүмкін болатын ресурста- 
рьшыц үйлесімсіздігі шығады. Егер бұған реггеудің жогарыда 
аталған параметрлсрі мен объектілеріне қосылатын қажеттілік- 
тер мен ресурстардың комлонентгерін бірікгіретін шаруашылык 
жүргізудіц кейінгі (кеяесі) денгейлерінде кажеттіліктер мен ресу
рстарды теңестірудің кажеттігін косса,онда толык макроэкономи- 
калык тепе-теңдікке жету елестетпелі міндет болып калатынымен 
келісуге тура келеді. Нағыз экономикалык кызметке (кез келген 
экономикалык жүйеге сиякгы) осы мезетге коғамда іс-эрекет ете- 
тін карама-қарсылық күштер мен урдістердің, шаруашылықшк 
мінез-қылықтың топтаурындарын (стреотиптерін), эр түрлі ба- 
ғытгағы мүдцелерді бейнелеп керсететін «тепе-тецсіздіктің» 
ңапыпты жай-күйі тэн касист. Мрадай жарым-жартылай жай- 
күйлердің кебінің жиынтығы барлық экономикалык парамстр- 
лердің белгілі бір тенгерімділігін канағаттандырады. Сондықган 
Да экономикалық жүйенін жарым - жартылай тепе-теңдігінін бір 
жай-күйінен экономикалык параметрлердің коп санының тецге- 
рімділігін жақсартуга жауап беретін жэне когамныц ресурстарын 
неғүрлым тиімді пайдалануды камтамасыз ететін баска тепе-тең- 
дігіне эволюциясы ксзінде ыкпал етудін нысандары мен әдістерін 
Дүркін-дүркін озгертіп отыру үйғарылады.

Батыстың каржы теориясында мемлекет каржыларының үлт- 
тық внім мөлшерімен ә л ш с н т ч  өндіріске эсерін түсіндіру үшін 
«мультипликатор» * ұгымы лайдаланылады.

•Мультилликзтор (лзт. Multiplicator көбсю, өсу) казіргі макроэкономика — бір айны- 
малыиың Басқа, тэуелді айнымалыға (мыс., ипвеспишялардык озгеруі нәтижесінде кіріс- 
тіц озгеруі ) осеріл беішслейтш коэффициент
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Мультипликатордын, тұжырымдамасы жалпы ұлттық өнімиіц 
(ЖҮӨ) аукымын екі эдіспеи анықтаудан барып шығады:

1) іиыгыстар бойынгиа, яғнн бүкід өндірілген онім массасын 
сатып алуға қажетті экономикалык субъектілердін барлык шы- 
ғыстарының жиынтығы бойынша;

2) кірістер (немесе болу) бойынша, яғни субъектілердіц енім 
ондіруден алатын табыстары тұрғысынан.

Тепе-теңді ұлттық өнім жэне шығыстардағы ұлттық өнімдер- 
дін осы өзгерісін тудырған бастапқы озгерістен ауыткудын ара 
қатынасын шыгыстардың мультипликаторы, ал салыктық тө- 
лемдердегі өзгерістің тепе-тенді ішкі ұлттык онімнің одан туын- 
дайтын езгерісіне катынасын салыцтардың мультипликаторы 
деп атайды.

Бірінші критерий бойынша ЖҮӨ-нің кұны мына формула 
бойынша қалыптасады:

Ж ¥Ө = С+І + G+X
g п

Мұндагы: С -  уй шаруашыылыктарынын немесе елдің бүкіл 
халқыньщ тұтьшу шығыстарының көлемі;

I -  жалпы жекеше ішкі инвестициялар;
G -  тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік көтере сатып алу 

(өндірісті арттырмайтын трансфертгік төлемдерді шығара оты- 
рып);

Хп-таза экспорт, яғни экспорт колемініц импортган асып түсуі.
Барлық кірістердің сомасы бойынша Ж¥Ө-ні өлшеу мына эле- 

ментгерді жиынтыктаумен жасалады:
1)т¥тынылған капиталдьш колемі (амортизация);
2) бизнеске салынатын жанама салыктар;
3) жалдамалы жұмыскерлерді ц жалакысы;
4) ренталык телемдер;
5) пайыз (ақшалай капиталдын жеткізушілеріне жекеше биз- 

нестің акшалай табысын төлеу);
6) меншіктен (жеке жұмсалымдардан) түсегін кірістер;
7) корпорациялардың пайдасы (бұл пайдаға салынатын салык, 

дивидендтер, белінбеген пайда).
Бұдан ары, жалпы ұлттык өнімнен Ж ¥Ө  мен капиталды тұгы- 

нуға аударылатын аударымдар, яғнн амортизацияяык, аударылі- 
дар арасындагы айырма репндегі тазаүлттьщөнім (Т¥Ө) бөліп 
шығарылады.
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Инфляцияны немесе дефляцияны (бағалардың темендеуі) ес- 
кере отырып түзетілген Ж ¥Ө көрсеткіші нацты Ж¥Ө болып са- 
налады.

Кейнстік моделдерде шығыстардағы өзгерістер тудырған өн- 
діріс көлемінің, табыстың жэне жұмыстылыктьщ арасындағы те- 
пе-тендік түсіндіріліеді. «Өндірістін тепе-теңдік денгейі — онім- 
нін осы көлемін сатып алу үшін жеткілікті жалпы шыгыстарды 
камтамасыз етсгін өндіріс көлемі немесе ТҮӨ- нін тепе- тендік 
деңгсйінде сатылған тауарлардык (Т¥Ө-нің) жалпы саны сатып 
алынған тауарлардың (С+І +G+ Хп)* жалпы санына дэле-дэл 
тең». в

Тиісінше, өндірістің жалпы көлемінен жалпы шығыстар- 
дың кез келген асып кетуі тспс-тендіктің бұзылуы болып 
табылады, мұнын өзі соңғының осуіне апарады; жалпы шы- 
ғыстардың кез келген жетіспеушілігі Т¥Ө-ніч төмендеуін ту- 
дырады.

График түрінде (20.1 сызба) бұл жай-күй координатгардың 
жүйесінде бсйнеленеді, ОА биссектрисасы табыстар мен тугыну- 
дың немесе нақты Т¥Ө мен шыгыстардыя тендігін білдіреді, яғ- 
ни б.ұл сызыктыі! кез келген нүкгесівде деңгейлес білікке (Т¥Ө) 
бөліл шығарылған шамалар сатылас білікке (жиынтық шығыс- 
тар) бөліл шығарылған шамаларга тец болады.

Мультипликатор іс-әрекетінін негіздемесі «үнемдеуге шек- 
ті бейімділік» -  MPS жэне «түтынуга шекті бейімділік» -  МРС 
¥шмдарымен аныкталады. Бірінші жагдайда бұл үнемдеулердегі 
езгерістің кірістегі өзгерісіне катынасы, екіншісінде -  түтынуга 
өзгсрістің кірістегі озгерісіне катынасы. Осыны негіздей отырып, 
мультішликатордың сандық мэнін мына ара салмақпен білдіруге 
болады:

1 = _ ]__
М<Г MPS 1-МРС

Мультипликатордың құбылысы ұлггык ондірістің нақтылы 
калемі мен жұмыстылықты озгерту, инфляцияның үстілеіі бакы
лау жэне экономикалык всуді тездету максатымен мемлекеттің 
шыгыстарымен жэне салыктармен саналы айла-шарғы жасау бо
лып табылатын дискредицііялық фискалдьщ саясатмы жүргізген 
кезде пайдаланылады.

* К.Р, Макконсн, С.Л. Брю. Экономика; принципы, проблемы, политика. Том 1. М.*. 
Республика, 1992, с. 220.
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20.1 сызба. «¥л тты к  онім -  жиы иты к ш ы ғы стар» ж үйесш дсгі 
макроэкоиомикалық тсп-тецдіктің озгеруі

Жиынтық 
шығыстар 
әқш. бір

ТҮӨ ақшалай 
бірліктерде

Салыктар тұтьшу мен үнемдеудің көлемін төмендетуге жэ
не тепе-тенді ТҮӨ-нін мөлшерін азайтуға жеткізетін кірістердін 
қыскаруын тудырады. Өнімнің көлеміне (салықпен бірге) үнем- 
деу мен импорт осыған ұксас эрекет етеді.

Салықтардьщ төмендеуі жиынтық шығыстар графигінің ау- 
ысуын жэне ТҰӨ-нін еселенген артуын тудырады. Шығыстар 
мультипликаторының іс-әрекетіне қарама-карсы сапъщ мулъ- 
тттпикаторының іс-әрекеті осылайша көрінеді.

Салық мультипликаторының мацызды сипаттамасы оның кі- 
рістсрдің тұтыну компонентіне тэуелділігі болып табылады, яғни 
ол мынаған тек:

m t=TxMPC,

мұндағы: Т -  салыктық төлемдердің мөлшері.
Сөйтіп, сан жашнан салық мультипликаторы мемлекет шыгыс- 

тарының мультипликаторынан аз болады (МРС пен MPS-тің осы 
мөлшерлері кезінде). Дсмек, мсмлекеттің шығыстарындағы езге- 
рісгер осындай мөлшердегі салыктардың езгерістеріне Караган
да жиынтык шыгыстарға күштірек ыкпал жасайды. Кірістер мен 
шығыстар мультипликагорларынын бұл касиетгері мемлекеттін 
шығыстары мен салық салуцың тен артуы сол мвлшерге тепе-тен- 
ді ТҮӨ-нің есуіне жсткізетін баланстандырылган бюджет муль- 
титикаторының феноменін тудырады. Мысалы, егер Т мен G эр-
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кайсысы 10 млрд. теңгеге көбейтетін болса, онда Т¥Ө-нің 10 млрд. 
теңгеге көбейетінін күтуге болады. Сонымен, баланстандырылған 
бюджегтің мультипликаторы мынадай олшемге тен болады:

m =m  + m = 1
В С I

Мұндағы: m>-  баланстандырылған бюджетгіц мультипликато- 
ры;

т с -  шығыстардың мультипликаторы;
m t-  салықтардың мультипликаторы.

20.3. Фискалдық саясаттыц нүскалары

Қаржылык реттеудің басты мазмұны фискалдык саясатгы -  
бюджеттік (мемлекеттің шыгыстары) жэне салыктық саясатгы 
жүргізуді камтамасыз етуде затталады. Тікелей каржылык реттеу- 
дің үдсрісін жүргізе отырып, ұлттык табыстарға кәсіпорындар- 
дың, өңірлердің үлесін кебейту немесе азайту аркылы мемлекет 
олардың дамуьш кәтермелеп немесе шекгеп отырады. Бгоджет- 
тік каражатгарга аса зерек өндірістік емес сферанын жай-күйі де 
осындай тәртіппен ретгеледі.

Мультипликаторлардың іс-әрекеттерінщ жоғарыда баяндал- 
ған мүмкіндіктері ескере отырылып экономикалык циклдын си- 
патына қарай дискредициялыщ фискалдық саясаттың нұсқалары 
тұжырымдалады. Құлдырау кезінде мыналарды қарастыратын 
ынталандырушы фискалдық саясат жүргізіледі:

1) мемлекет шығыстарының көбеюі;
2) салыктардың томендеуі;
3) мемлексттің шыгыстары артуыньщ үлкен нэтижесін ескере 

отырып фискалдык саясаттыц бұл бағыттарынын үйлесуі.
Артық сұраныммсн жэне инфляциямен шартгасылған те- 

жеушіпік фискалдык; саясат кері багыттарды камтиды:
1) мемлекет шыгыстарының азаюы;
2) салықгардың көбеюі;
3) бүл бағыттардың үйлесуі.
Тежеушілік фискалдык саясат бюджет артығына жетуге баг- 

дарлануы тиіс.
Дискредицііяпъщ еліес фискалдык, саясат акцентті рьшокгық 

өзін-озі реттеуге қоя отырып, мемлекеттін қаржы үдерістеріне аз 
араласуын үйгарады.
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Дискредициялық емес фискалдық саясат автомстшы, ягни 
кіріюперме түрақтандыргыгитардың (кіріктірме түраңтылыц) 
механизмі негізінде іс-эрскет стеді. Бұл жағдайда экономшапық 
цшиідің түрлі фазаларында салыктык алынымдардың сомасы 
үлттық енімнің мөлшеріне тепе-тең түрінде тұрленеді: өрлеу ке~ 
зінде сұранымды шектей отырып, салык түсімдері өседі жэнс ав- 
томатгы түрде экономикалык өсуді тежейді; қүлдырау кезінде, ке- 
рісіншс, ұлттық өндірістің азаюын жеңілдете отырып, салықтық 
түсімдер төмендейді. 20.2 сызбада мемлекетгің шығыстары мөл- 
шерінің (G сызығы) тұрақтылық жағдайы кезіндегі бұл өзгеріс- 
тер (Т сызыгы) көрсетілген.

20.2 сызба

Автоматгы тұрактандырғыштардыи іс-эрекетінің маңызды ерекшелігі 
бюджет тапшылықтары мен артыгын реттеу болып табылады: бюджет тап- 
шылығы ерлеу фазасында қысқарады, одан кейін жоғалады жэне бюджет 
артыгы пайда болады, бұл иііфляцияны тежеуге жәрдемдеседі, өйткені ұлт- 
тық онімнің жоғары дсңгейі инфляцнямен жалғасады; цұлдырау фазасын
да ьцшдырауды жоюға ынталандыратын бюджет тапшылыгы бІртіндеп осе 
бастайды.

Практнкада тепе-тендік моделдерде каралған тәуелділіктср қосымша 
факторлардың әсерін бастан кешіреді:

1) фискалдық саясаттыц қабылданатьтн шараларының уақыттылығы 
(уақыттың кешеуілдеуі);

2) ыгьістыру әсерініц іс-әрекеті, бұл ақша рыиогыңда пайыздык мөл- 
шерлемелердіц өсуімен байланысты үкімет шығыстарының көбеюі кезінде 
жексше инвестициялар элементтерінің қысқаруында көрінеді;

3) сұранымды ынталандыру жиынтык ұсынымға эсер етеді, бұп баға- 
лардың инфляциялық көбсюіпс эсерін тигізеді жэнс жпьштык шыгыстар- 
дың кобею эсерін томендстеді;

4) ашық экономикада ұлттық өндіріс жиынтьгк шығыстардың элементі 
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ретінде таза экспорттың мөлшерін өзгертетін валюта багамдары езгерісте- 
рінің ықпалын басынан кешіреді.

Сондықтан ынталандырушы фискалдык саясаттыц шаралары жоғарыда 
айтылган факторлардың іс-орекетінен әлсіреуі мүмкін. Сөйтіп, кейнсшидік 
тауарлар мен қызметтер көрсетуге болатын сұранымды экономиканы рет- 
теудіц негіз қалаушы факторы ретіиде бөліп керсетсді: мемлекет жнынтық 
сұранымды ынталаидыруга мүмкіндік тугызады, ресурстардьщ камтылу 
децгейінің артуына ықпал етеді, мемлекеттік сатып алуцың колемін ке- 
цейтеді, креднтгіц күпын ретгейді. Кейнс шаралары салыңтарды томенде- 
туді, шыгыстарды көбейтуді, итестищтарды ынтапапдыруды (пайыз 
молшерлемелерін төмендетудің көмегімен) кажет етеді.

20.4. Экономикалык реттеу теорияларындағы каржы

Қаржылық ретгеу теориялары экономикалык теориялык тұжырымдама- 
лардын, ғылыми мектептер агымдарыныц кұрамыітда дамыды. Жалпы бұл 
теориялықтүсіиікгерді ие олардыц хронолопіясы бойынша, не экономика
лык жэне каржылык қызметте мемлекеттің катысу дәрежесі бойынша, ягни 
тиісті үдерістерге оның араласуында қарастыруға болады.

Экономика үздіксіз озгеріп отыратын жэне дамушы материя болып та- 
былатындықтан, қаржылық-экономикалық реттсудің барлык елдер мен 
кұрылымдар үшін бірыңғай, мэңгі- бақи берілген, қолайлы моделі болуы 
мүмкін емес. Реттеу теорияларының, олардын түрлендірілуінің сан алуан- 
дығы, нақтылы пайдалану үшін жекелеген постулаттарды нактылау қажет- 
тігі осымен айкындалады.

Төменде алдынгы болімде баяидалған кейнстік теорняга қосымша рс- 
тінде ең белгілі теориялар каралып отыр.

«Неоклассикалыц синтез» тұжырымдамасында фискализмнің кейнстік 
идеялары ақшалай-кредит саясат аркылы экономпканы реттеуді карасты- 
ратын неоклассиктердің тұжырымдамасымен біріктірілді. Бұл теорияның 
жақтаушыларының (П.Самуэльсонның, Дж. Хикстің) пікірлері бойынша 
сұранымды реттеу мемлекетгіц шығыстары немесе салыктары саласын- 
дағы озгерістердің негізіндс гана емес, сондай-ақ пайыздың есептік мол- 
шерлемесінің шамасымен айла-шаргы жасаумен жэне ашык рынокта тністі 
операцияларды жүргізумен де жүзегс асырылуы тиіс.

Ұлттық табыс осуін зерделеудің кейнстік тәсілдемесін багалардын, жа- 
лакьшың, пайданың қозгалысын талдау мен толыктырып, «неоклассика- 
лык синтез» зертгеудіц макроэкоиомикалык эдістеріп микроэкономикалык. 
эдістермен бірікгіреді. Мемлекетпк монополиялық реттеудін жана теория- 
сында ұлттық өнімді болу мзселелеріне, бұдан жоне халыкқа трансфертгік 
жордемақылар жүйесін әзірлеуге және опыц әлеуметгік функцияларымен 
байланысты мемлекет шыгыстарының осуіне айрыкша кеңіл болінгсн.

П. Самуэльсон «мемлекет іиыгыстарының таза теориясының» ав
торы болып табылады, бұл теория ХІХ-ХХ г. басында маржнаналистік
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мектептіц окілдері жасаған «мемлекеттік қызметтер» тұжырымдама- 
сын дамыту теориясы деп саналады. Ол айналымға «коғамдык тауар» 
терминін кіргізді. «М емлекетпк кызметтер» теориясы экономиканын, 
мемлекеттік жэне жекеше секторлары арасында коғамның каржылык 
ресурстарын бөлу туралы мәселе қойды. М емлекет пайдасыз немесе 
жекеше сектор үшін пайдалығы төмен экономикалык және әлеуметгік 
инфракұрылымды қаржыландыруы тиіс. «Қогамдық тауарлар» саласын- 
дағы каржылық саясаттын міндеті олардың ұсынымын реттеу болып та
былады, ал араласудың негізгі мақсаты-мемлекет шығыстарынын оң- 
тайлылығына жету.

Неолибералдың базьіт «аралас экономика» мен «жалпыға ортақ бере- 
ке мемлекетініц» тұжырымдамаларын біріктірді, бұл тұжырымдамалардың 
өкілдері тиімді капиталистік өндіріс кағидатгарын табыстарды бөлуде- 
гі әділдікпен ұштастырды. Олар шаруашылықтың негізгі салалары жеке
ше секторга жататьш болса, ал мемлекеттік меншікте экономикалык жэне 
әлеуметтік инфракүрылымдар шоғырланғаида «аралас» тұрпагг экономика- 
сы ең тиімді экономика болуы тиіс деп санайды. Булан баска ұлттық табыс
ты бөлуде мемлскетгік каржылар улкен рөл атқаруы тиіс, олар «табыстар- 
дагы теңестіруге» мумкілдік туғызуы тиіс.

Неолиберализм (Дж. Гэлбрейт) қоғамның жиынтык сұранымына мем
лекет ықпалының қажсттігі туралы кейнстік идеяны мойьшдайды, мемле- 
кеттің араласуын индустриялдық жүйенің етене талабы ретіиде қарастыра- 
ды. Б^л теория ондіргіш күштердің дамуы шаруашылыкта жоспарлык не- 
гізді енгізуді талап етеді деген корытындыға жакындап келеді. Сұранымды 
ретгеуде салық жүйесіне маңызды рөл беріледі, салықгар цнклдік саясатқа 
карсы .күрал болып табылады. «Бүл реттеу тек салықтар жиынтық когам- 
дық өнімнің едэуір бөлігін кұрағанда ғана елеулі болады»*.

Монетаризм (америка экономисі М.Фридмен) ақша айналысын эконо
микалык үдерістерді реттеудің басты құралы деп мойындайды. Бұл ретге 
рыноктар-бзсекелесті болады және макроэкономикалық тұрактылықтын 
жоғары дэрежесін камтамасыз етеді деп болжанады. Экоиомшшіың жүмыс 
істеуіне мемлекеттің араласуын азайту жөнінде курс жүргізіледі. Ақша эко- 
номнкалық үдерістерді жанама реттеудің шешуші факторы ретінде карала- 
ды, Айырбастың теңцсуіне салынған қағидат пайдаланылады:

М х V =  Р х Q

Теңдеудің сол жақ болІгінде сатып алушылардың өндірілген игілік- 
тердіц көлемін сатып алуға жүмсалатын шығыстардың жалпы саны, ал 
оц жагындағы болігінде бүл колем сатушыларыныц түсім-акшасы көрсе- 
тілген.

Монетаристердің тұрақтандыру багдарпамалары мыналарды кірікгіреді'.

* Galbraith і. Тһ New Industrial State. - Boston, 1967, p. 227.
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1) бюджет тапшылыгын кыскарту (мемлекеттік инвестицияларды, элеу- 
меттік шыгыстарды, субсидияларды секвестрлеу, мемлекеттік сектордыц 
кызметтеріне бағаларды артгыру, салықтарды көбейту);

2) түтыну сұранымын қусыруга багытталган жалақының өсуін шектеу;
3) шектеулі кредиттік-ақшалай саясат, ақшалай эмиссияға жэне Орта- 

лық банктсгі мемлекетгік карыздарга лимиттер енгізу, банк пайызының 
мөлшерлемесін кобейту;

4) бағаға және экспорттық-импорттык операцияға бақылауды әлсірету, 
экономиканың экспорттық секторына ресурстардың қайта құйылымын кө- 
термелеу;

5) толем балансын сауыктыру үшін р тты к  ақша бірлігін девальва- 
циялау*;

Бірақ б^л үшін мына шартгарды орындау қажет:
1) ақша массасына бағалардың жоғары икемділігі;
2) дүниежүзілік бағалардың козгалысына ішкі багалардың жеткілікті 

иксмділігі;
3) бағалардың қозгалысына тауарларды өндірудің (үсынудың) жоғары 

икемділігі.
4) экономикалык ресурстардың едэуір өзара алмасушылығы (ұсыным- 

ныц озгергіштігімен байланысты).
Монетаризм тсорнясыньтң жақтаушылары кейнсшілердің фискалдық 

теориясы капиталистік экономиканың, әсіресе акша айналысынын жай- 
күйін нашарлатып жіберді деп санайды. Айналыстағы ақша массасы бүл 
көрсеткіш өзгерісініц атам замангы үрдісіне сэйкес жыл сайын 3-5%- ға 
осуі тиіс, сондықтан ақшалай саясаттагы автоматизм экономиканың озін- 
өзі реттеуіне мүмкІндік тугызады. М.Фридмен акшалай саясат іскерлік 
белсенділіктің қыска уақытта құлдырауынан сактап кала алмайды, ал оныц 
баяу кұлдырауы тіпті пайдалы, өнткені олар рентабслділігі төмен, бэсе- 
кеге жарамайтып шаруашылықтарды жоюға жеткізеді деп пайымдайды. 
М.Фридмен кейнсіиілдер ұсынған дэл куйге келтіру» қаржылық саясатын 
сынайды. Бұл саясат конъюнктуралық жағдайларға тэуелді болады жэне 
циклдің әрбір фазасында озгеріп отырады, Алайда үкіметтін іс-шаралары 
үнемі кешіктіріледі жэне мысалы, дагдарыстық фазаға есептелген олар 
ерлеу фазасында немесе, керісінше, жүзеге асырылады. Ал бүл дағдарыс* 
тардың әлеуметтік-экономтсалык салдарларын әрданым күшейтіп отырды, 
.үлтш к табыс көлеміндегі жэне жұмыспен қамтылудың ауытқуын, эконо- 
мнканың «өзін-озі реттеуін», «озін-өзі күйге келтіруін» киындатты.

Неоконсерватизм теоретиктері шаруашылыктың капиталистік жүйесін 
шамадан тыс мемлекет шьтгындарыиан өнімсіз сипаттагы босатуды ұсы- 
нады. Пракгикада мемлекет шыгыстарын кыскарту қағидаты әлеуметтік

* Девальвация -  акшалай реформа әдістерінін бірі, заңнамалык тәртіппеп елдің ак
шалай олшемінің құрамындагы ресми алтыкды азайту немесс баска елдердің валіотала- 
рына катынасы бойынша онын багамын томендсту аркылы жүзеге асырылады; бір нәрсе- 
ніц кұндылыгынын, маңызының жогалуы, кунсыздану.
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баптар есебінен жүргізіледі, эскери шығыстар болса эжептәуір айтарлық- 
тай болып қалуца.

Мемлекеттік зейнетакылар мен жәрдемақылар қоғамга ірітіп-шірі- 
тетін әрекет етендіктен неоконсерваторлар олеуметтік шығыстардыц 
жалпы деңгейін қыскарту кажет деп санайды. Неоконсерваторлар «тап- 
шы қаржыландырудың» кейнстік тұжырымдамасын сынай отырып, 
«сауықты қаржылар» қағидатын үсынады. Олар мемлекеттік бюджет- 
тің тапшылығын мемлекеттік борыштар мен инфляция осуінің факторы 
ретінде карастырады жэие бюджеттегі тепе-теңсіздіктер инвестицияға 
жекеше кәсіпкерлердің жинак акшаларын қыскартады, ал ақшалай ка- 
питалға сұранымның артуы несиелік пайыздың өсуін туғызады деп са
найды.

Стагфляцияны * жеңу үшін ұсыньш экономикасыныц жактаушылары 
ұсынган шаралар жарамды. Тұжырылздаманың мәнісі — өндІріс шығылда- 
рын томендету жоніндегі каржылық және ақшалай саясат шараларының 
кешені есебінен ұсынымға нысаналы ықпал ету, бұл рынок субъектілерінің 
инфляциялық болжамдарын томендетуге жеткізеді. ¥сынымды ынталан
дыру жөміндегі шаралар мыналарды кіріктіреді:

1) ондіріс шыгындарына қосылатын салықтарды қысқарту;
2) еңбекке ақы төлеуге жұмсалатын шыгындарды тежеу (енбек енімді- 

лігінің осу қаркынын оған ақы төлеудіц өсу қаркынынап озық жүруі);
3) өндіріс ауқымын артты ру ж өніндегі ұйы м ды қ-техникалы қ сипатгағы 

ш аралар (ж абды қгы ң тиелім ін , оның ж ұмы сы ньщ  ауы сы мды лы ғы н артты
ру, бос  тұры п калуларды азайту, өндірістің ы рғакты лы ғы на жету);

4) өндірісті техкикалық жагынан жетілдіру жоніндегі инновациялык 
бағдарламаларды енгізу.

Өндірістің өсуі тепе-тендік сызбасындагы (20.2сызба) ұсыным сызы- 
гын оңға жоне төменге ауыстырады, бүл үлтгық ондіріс көлемінің кобеюін, 
бағалардыц деңгейі мен инфляциянық томендеуін білдіреді. Бүл багыгга 
заңдылыкқа сэйкес Филлипс ауытқымасы бойынша аныкталғандай турақ- 
тандыруга жэне инфляцияны төмендетуге жұм ы с с ызды кты ң осуі есебінен 
жетуге болмайды.

«¥сыным экономикасынын» жана постулаттарының бірі экономи
калык үдерістерге мемлексттід араласуын азаиту жэне жекеше бастама 
мен кәсіпкерлікті ынталандыру болып табылады. Бұл ретте мемлекеттік 
қаржыларға айрықша рел беріледі, атап айтқанда, салыктарды қыскар- 
ту, мемлекет шыгыстарын қысқарту, айналыстағы акиіа санын азайту ка- 
растырылады. Осы мақсатпен айналыстағы ақшаньщ белгілі бір өсІмІн 
белгілеу кажет, ол ұлттық табыстыц, жұмыспен қамтылудың, бағалардың 
жэне толем балансы сальдосының орташа өсуіне сай болуы тиіс. Бүл мо
нетаристок мектеп ұсынысгарына сэйкес жүзеге асырылады. ¥сы ны м  сү- 
ранымды басып озуы тиіс. Ж аца салықтык теорияның авторлары (Р.Хол,

* Стагфляция -  инфляциялық үрдістердің бір мезгілде дамуы кезінде токыраумен си- 
патталатын ел экопмикасынын жай-күйі.
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Г.Талок, И.Броузон, М.Ротбот, Л.Лаффер) екі «көңіл қанағаттанатынң 
түйінді тұжырымдады:

])  салық салуга жатпаитын кызмет сфераларына жекелегеіг шідпшщтщ 
енбек сіңіруге ұмтылысын көбейтсді.

2) салық ауыртпалығы жинак ақшалардыц мөлшерлсрін азайтады.
Сөйтіп, «ұсыным экономикасы» теориясыньщ корытындылары эконо- 

микалык өряеуді реттеудің басты амалдарының бірі салықтарды азайту бо
лып табылатындығын паш етіп көрсетті.

«¥сыным экономикасының» теориясы мәселені шсшуді -  экономикаға 
мемлекеттің араласуын азайтуды, инфляцияны бэсендетуді жэне салыктар 
мен мемлекет шығыстарый бірдей кыскарту жолымен экономикалык өсім- 
иің қаркындарын көбейтуді үйгарады.

Институционализм — коғам мен экономика дамуын әлеуметгік-психо- 
логііялық түргылардан түсіндіретін экономикалык ғылымдағы жетекші ба- 
ғыттардың бірі.

Институционализмнің пайда болуы, ең алдымен, Т.Вебленнің ж^мыс- 
тарымен байланысы, ол жұмыстарында «институтгар» ұғымын ұсынды, 
олардыц шығуын зерттеді, ииституттардың даму жолдары мен нысандарын 
талдады. Институционализм экономиканы онын барлық негізгі құрылым- 
дары тұракты барлык элеуметтік озгерістерге ұшыраған тепе-теңсіз жүйе 
ретіндс карайды. Бұл теория бойынша экономикалык дамудын сипаты мен 
багьгтын рынок өздігінен айқындамайды, кайта үстемдік щ рып отырған 
экономикалық институтгардың бүкіл жүйесі айкындайды, Әлеуметтік баг
дарламалар, индикативтік жоспарлау жэне мемлекеттік араласудың баска 
нысандары коғамдық дамудың қажетгі элементтері ретінде қаралады. Инс- 
титуционализмнін коптеген идеялары біркатар жетекші капиталист ел- 
дердің экономикалык саясатына негіз ретінді алынды.

Қазақстанда шаруашылық жүргізу мен баскарудың қагидатгы жаңа 
жүйесіне кошу экономикадағы инсгитуционалдык ортага мемлекетгің бел- 
сенді ыкпалын ұйгарады. Қазақстанда болып жаткан институцноналдық 
кайта кұрулар формалды жэне формалды емес институтгардың «келісім- 
сіздігімен» сипатталады.

XX гасырдьщ аягында жаңа теория -  орнықты даму теориясы қалып- 
тасты, онда қазіргі кездегі жағдайлар тұргысынан ғаламдық экономикалық 
және қаржылық үдерістер түсіндіріледі, күрделі шаруашылық жүйелердің 
түракты эволюцнялық дамуы женінде ұсыныстар жасалынады.

Оркықты даму теориясында т^рақты жрлыс істейтін жүйелсрді -  то- 
менгі шаруашылык жүргізуші субъектіден ұлтгық экономика мен бірнеше 
елдің экономикалык одагьша дейінгі жұйелерді дагдарысты қүбылыска 
алып келетін себептер айшықталады.

Бұл теория мына қағидатгарға негізделген.
Бір жагынан, дагдарыстық құбыл ыстарды ң терең себептеріи жэне екін- 

ші жағынан, ондірістің құлдырауына қарсы іс-эрекет ету механизмдерін 
анықтау түракты дағдарыссыз дамудың негізгі кагңдаттарын айырып, ажы-
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ратады, оларды колдану келеңсіз факторлардың әсерін айтарлыкгай томен- 
детуге жэне тіпті экономикалык жағдайдың жалпы дүниежұзілік нашарлау 
кездерінде де экономикалык өсуці қолдап отыруға мүмкіндік береді.

1. Кез келген аукымдагы күрделі экономикалык жүйелердің өздігі- 
нен дамуыныя мәнін камтып көрсететін эватг/ияяы/у қазидаты. Бү-і осы 
теориядағы өзекті қагидат.

2. Экономикалык мүдделерді үйлестіру қагчдаты қалыптаскан тепе- 
теқцікгі тұраксыздандыратын сан алуан факгорлардың үздіксіз өзара іс- 
эрекетініц күрделі жағдайларында өзара іс-эрекет ететін тараптар мүдделе- 
ріиің балансын сакгауды кажет етеді.

3. Зволюциялык кагидаіының логикалык дамуы мен оны нақгылау ре- 
тіндегі әртараптандыру қагидаты «Әртараптандыру» термині кең ма- 
ғынада экономикалық жүйенің кұрамды бөлікгерініқ эр алуан түрлерінің, 
түрпатгарының жиынтыгы, күрылі.імдық нысандардың әр түрлілігі, функ- 
циялык эртараптандыру ретінде пайдаланылады.

4. Экономикалык жүйедегі оның дамуына қарай иерархиялық саралау 
ңагидаты. Мезодеңгейді беліп көрсетуці ұйғарады.

20.5. Рыноктық тепе-тендікке салықтардыц әсері

Салыктар ықпалының бұрынғы баяндалганына (12.1, 12.7, 
12.15) қосымша ретінде мынаны ескеру қажет. Салыктар са- 
ласындағы фискалдық саясат олардың ыкпал етуінін екі ба- 
ғытын қарастырады: сұранымга (кейнстік модел), үсынымга 
(ұсыным теорнясы). Бірінші жагдайда салықтар төмендеген 
кезде жиынтық сұраным артады, мұиың нэтижесінде сұра- 
ным сызығы АД тепе - тевдік жай - күйінен оңға жоғары 
АД2 жағдайына қозғалады (20.3 сызбаны қараңыз). Бұл ұлт- 
тық енімнің көлемін Q2 мелшеріне дейін жәке бағалардын 
деңгейін Р2-ге дейін көбейтеді, яғни инфляцияның қарқыны 
тездейді.

Екінші жагдайда салықтардың төмендеуі жиынтық ұсы- 
нымды көбейтеді, өйткені халықтың табыстары мен жиынтык 
ақшалары, ал кәсіпкерлердін өндірісті инвестициялауы еседі. 
Ж.ұмыскерлсрдің аз табыс салығы жалакыны көбейтіп, еңбек- 
ке деген ынталандырмаларды күшейтеді, мұның өзі өндірістін 
ртғаюына жеткізеді, бұл ұлттық өнімнің өсуін, бағалардың тө- 
мендеуін білдіреді, Нэтижесінде жиынтық ұсыным сызығы AS, 
жағдайынан Q2 деңгейіне дейін ұлттық өнімнің өсуін жэне баға- 
лардын Р,-ден Р2-ге дейін төмеидеуін білдіретін AS2 жағдайына 
онға төмен ауысады.
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20.3 сызба

Екі бағыттардьщ эрексті кезіндс өндіріс келемі оданда көп -  
Q3-Ke кобейеді, бірак бағалар Р3-ке дейін өседі.

Мүнан басқа «ұсыным экономикасы» теориясы салықтар- 
дың аса томен мелшерлемелері салықгық түсімдердін сомала- 
рын қыскартуға міндетті еместігін, керісінше, салык базасын ке- 
ңейту-ұлттық өндіріс пен табыстың көбеюі есебінен онын өсуіне 
жеткізетіндігін көрсетеді.

Америка окымыстылары -  «ұсыным экономикасының» окіл- 
дері А.Лаффер жэне басқалары эзірлеген салық салудыц үдеме- 
лілігі мен бюджет кірістері арасындағы тэуелділік салыктардын 
инвестициялық қызметке ықпал етуініц теориялык дэлелдемесі 
қызметін атқарады.

Бұл теорияға сэйкес салык мөлшерлемелерінің белгілі бір 
шекке дейін өсуі салыктық түсімдердін (кірістердің) осуіне мүм- 
кіндік тугазады, одан кейін өсу бэсендейді, сонан соң бюджст- 
тің кірістері кенет қүлдырайды. Бүдан экономиканы, ең алдымен 
инвестициялық белсенділікгі ынталандырудың міндетін салык 
ауыртпалығын тубегейлі жеңілдетудің жолдарынан іздестіріп, 
шешу керек дегсн жалпы түйін жасалынған. Экономиканың қоз- 
ғаушы күші, бул оқымыстылардын пікірлері бойынша, -  бұл 
рынокка багытгалган экономикалык харекеттегі шаруашылык 
агентгерінің ынталылығы. Егер бүл харекет оларға пайдалы бол
са, онда үдайы өндіріс интенсивті каркындарда жүзеге асыратын 
болады. «Егерде рынокгьщ табысты жүмыс істеуі аса жоғары 
және прогрессивті салыктар турінде күшейіп отырған кемсіту- 
шілікпен қақтығысатын болса..., онда экономикалык белсенділік
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төмендейді»* Лаффердін ойы бойынша, бюджетке салык түрін- 
де кэсіпкерлер мен халыктың табыстарының бүкіл сомасының 30 
%-ынан артық алуға болмайды. Егер табыстыи 40-45%-ы алына- 
тын болса, онда бұл жинак акшаны, сонымен бірге экономиканың 
жекеше секюрындаш инвестицияны да кыскартады.

Америка ғалымдарынын пікірі бойынша, егер салықтардың 
молшерлемесі белгілі бір, айтарлықтай жоғары деңгейге жететін 
болса онда өндірісті үлғайтуға, кэсіпкерлік бастамаға арналган 
ынталандырмалар қысқарады, пайда азаяды жэне, тиісінше, бюд
жетке салықтык түсімдер төмендейді (20.4 сызбаны қараныз).

20.4 сытоа. Лаффердіц қнсық сызыгы

Мұндағы:
В — салыктык. база (өнімнің рыноктык шығарылымы, ұлттык 

өндірістің салык салынатын белігі);
D -  бюджет кірістері;
Т -  салық салудың прогрессивен (норма, %);
Е -  салыктык базаньщ икемділігі (өнім ондіру).

Т dB
Е =  — X-----

В dT

* Канто Е., Джейнс Д., Лаффер А. Основы экономист! прдложения ( теория и доказа- 
тельство). Ныо- Иорк, 1983



Сөйтіп, кисық сызық салыктар мөлшемелерінін шамасы мен 
олардың есебінен мемлекеттік бюджетке қаражаттардыи түсуі 
арасындағы өзара байланысты бейнелеп көрсетеді. Салықтың 
мөлшерлемесі арткан кезде мемлекетгің кірістері салыктар есе- 
бінен алғашқыда көбсйеді. Егер салык молшсрлемесі бір шека- 
радан -  Т нүктесінен асып кетсе, онда салықтық түсімдерден 
түсетін кірістер азая бастайды. Жоғары салықтар ондірістің 
ынталандырмаларын төмендетеді жэне олардың есебінен мем- 
лскеттің кірістерін азайтады жэне керісінше. Салыктардың тө- 
мендеуі мұндай жағдайда мемлекет қаржысының жай-күйін 
жақсартады.

Лаффердің кисық сызығына сэйкес салықтық түсімдер тым 
жоғары мәлшерлеме кезінде Т нүктесінде және тым төмен мол- 
шерлеме кезінде Т нүктесінде бірдей болады. Бірақ сгср Т' нүкте- 
сінде салықтардыц мөлшерлемесі сұранымды ынталандырмайт- 
ын болса, Т' нүктесінде салыктардың мөлшерлемесі ондірісті 
ұлгайтуды жэне ̂ лттық табысты кобейтуді ынталандыра отырып, 
жү_мысқа, жинақ акшаға және инвистицияларға ынталандырма- 
лар жасайды.

Лаффсрдіц графигі сан жагыиан дәлме - дол түсіидірілмейтш белгілі 
бір шекке дейін (салык шэкілін қалыпты жэне тиым салынатын аймақтар- 
ды  кесіп отетін суретте «Т» символымен белгіленген) салык салу нормасы- 
ныц артуы молшерлемелердіц осуіне карамастан экономикалык агентгер- 
дің ықыластандырғыш уэждерін шапмайтындықтан ол бэсең қарқынмен 
болсада бюджет кірістерінің сомасын кобейтетінін жобалап түсііідіреді. 
Салық салу нормасы өскснімен өнім шыгару (жоғаргы ауыткыма) бір шама 
кысқарады.

Салықтар қыскаруыныц, салық салудын шекті нормалары томеіідеуінін 
экономикага, салықтық базага өте күшті -  сипаты бойынша үш түрлі — ын- 
таландырушы нәтижесі болуы мүмкін:

1) рынокқа ұсынылатын (олардың «таза» табыстылығын арттыратын 
салыстырмалы бағалардыц өзгеруі нәтижесінде) жоие ондіріс колемін ке- 
ңейтетін еңбек пен капитал санынын кобсюІнен салыкгык база оседі;

2) рынокта гтайдалаиылып та отырған еңбек гтен капитал томен салык 
салынатын сфералардан шаруашылык харекетІніц жогары салык салына
тын сфераларына ауысады (бұл ретгс сфералар бойынша капиталдың болі- 
иісі жақсарады жэне нэтижесінде экономиканьщ жалпы тиімділігі артады);

3) экономикалык агенттердін бслгілі бөлігі «астыртын экономикадан» 
жариялық «таксалау» экономикалык кызметке шыга отырып, салықтан 
жалтарынуды кысқартады.

Бірге алынған осы үш нәтиже шекті салык мөлшерлемелерін кыскарту
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салыктык түсімдерді шындығында қалай көбейтетін карапайым логиканы 
корсетеді.*

Ллаііда салыктардын сұранымға ықпал етуі ұсынымға карағанда тезі- 
рек болатынын есте ұстаған жен. Кысқа мерзімде салықтардьщ төмендеуі 
дереу жиынтық сұранымның осуіне жэне бюджетке түсетін салыктык тү- 
сІАідврлік азаюына жеткізеді. Ал үсыным факторлары жинақ ақшалар, нн- 
весткциялар, еңбек ынталандырмалары -  ұсмным факторлары әрекспнің 
инерциялылығына байланысты ұсынымға салықтардың ықпал етуінің узақ 
мерзімді сипаты болады.

Тауарлық салыктар ортак максаттарға, япш  коғам игілігіне 
пайдаланылатьш ондірушілер мен түтынушылар каражагтарының бір бе- 
лігін мсмлекетке беру үдерісіне ғана козғау салмайды. Олар сонымен бірге 
өшмнің бір бөлігінің ондірілмеуімен пайда болатын коғам тиімділігін ысы- 
рапка ұшыратады. Бұл кұбылыс артъщ сальщ ауыртпалыгы деп аталады, 
мөлшері сызбадағы (12.6) ABC үш бүрышыныц алацымен анықталады, бұл 
ондіріс пен түгынудың олардыц оңтайлы денгейінен темснірек темендеуі- 
мен байланысты болатьпі қоғам ысырабын білдіреді.

Мөлшерлемелер шамасымен жәнс тиісінше, салықгық алыным- 
дармен байланысты болатын салықіық реггеудің манызды аспекгі 
ішкі қоланымдарды «ұстай тұру» және шетслдік инвестицияларды 
тарту мүмкіндігІ болып табылады. Жоғары салықтар капиталдарды 
колданудан табыстарға салыктардың аз молшерлемелерімен салык 
салынуы мүмкін болатын неғүрлым қолайлы салыктык климаты бар 
елдерге «капиталдьщ безінуін» тудырады. Б^л факторға сонымен 
бірге салық салу деңгейі томен немесе оныц тіпті жоқтығы бола
тын «оффшорлық аймактардыд» болуы мүмкіндік туғызады. Баскд 
жағынан, жоғары салық мөлшерлемелері елге шетел капиталынын 
енуіне богет жасайды, бұл Ішкі қорланымдардың жеткіліксіздігі ке- 
зінде экономика дамуын тежсйді. Сондықтан салықгық реттеу бұл 
факторларды есепке алуы жэпе экономикалық кдрым-катынастарда- 
ғы елдердің салықгық шарттарын теңестіруге жэрдемдесуі тиіс.

БАҚЬІЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Мемлекетпк қаржылық реттеудің мәні, оның алгышарттары мен шартта- 
ры неде?

2. Экономиканы мемлекеттік ретгсу калай сыныпталадъі?
3. Макроэкоиомикалық тепе-теңдікті баян етуде қандай қарама-қайшылык- 

тар бар?

* Сонда. 
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4. Шыгыстар бойынша Ж¥Ө*гс каңдай бәліктср кіріктіріледі?
5. Кірістер бойынша ЖҰӨ-ні қандай элементтер кұрайды?
6. Шыгыстардың мультипликаторы дегеніміз не?
7. Макроэкономіікалық тепе-теңдік жүйесінде салыктардың мультипликато

ры қалайша іс-орскет етеді?
8. Баланстандырылған бюджет мультипликаторының мазмұны қандан?
9. Дискредициялық фискалдык саясат кандай шараларды карастырады?
10. Дискредлциялык емес фискалдық саясат механизмі қалай іс-эрекет ете-

ді?
11. Қаржылык-экономикалык реттеудіц багдарламалары бойынша монета

ризм теориясының негізгі айқындамаларын (ұстанымдарын) атап шыгындар.
12. Кейнс тұжырымдамасына сэйкес сұраным мен ұсынымга салықтар әсе- 

рінід сызбасын баяндандар.
13. «Үсыным экономикасыныц» теориясы салыктарды қалай қарастырады?
14. Тұрақты даму теорнясыныц кағидаттарын атап шығыцдар.
15. Рыноктык тепе-тендІкке салықтар калай эсер етеді?
16. Инвестициялық капиталдың козгалысына салык салудың деңгейі қалай 

эсер етеді?
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21-тарау. Қаржы рыногы жоне қор биржасы

21.1. Қаржы рыногы туралы ұгым

Қазақстан Реснубликасынын катан түрде орталыктандырыл- 
ған жоспарлы экономикадан кағидалы жаңа, мемлекет тарапынан 
ретгелініп отыратын рыноктык экономикаға көшуі елімізде оған 
кызмет корсететін барлык институттармен бірге каржы рыногы- 
ның құрылуын талап етті. Д'азақстанда қаржы рыногы бұрын- 
соңдьі болған емес.

Қаржы рыногы -  бұл, ен алдымен, дербес экономикалык ка
тегория ретінде багалы қағаздарды сату мен қайта сату жөніндеп 
операцияларды жүзеге асыру жолымен кәсіпорындардын, фир- 
малардың, банктердің, жинактаушы зейнетакы қорларынын, сак
тык институттарының, мемлекетгін жэне халыктың уакытша бос 
акшасын жұмылдыруды, бөлуді жэне кайта бөлуді камтамасыз 
етстін рыноктық катынастардың жиынтығы. Ол рыноктык ка
тынастар жүйесінің қүрамды болігі болып табылады, тауар жэ
не баска рыноктармен: табигат ресурстары, жүмыс күші, т.ұрғын 
үй жэне баска жылжымайтын, жер, алтын, сактык рыноктарымен 
етене байланысты.

Шаруашылык жүргізудің казіргі жағдайында каржы рыногы 
каржылық ресурстарды үздіксіз калыптастырып отырудын, олар
ды неғүрлым тиімді пайдалануцың, ұлгтық шаруашылыкта ақша 
козғалысын ұтымды ұйымдастырудың айрыкша нысаны болып 
табылады жэне бағалы қагаздар рыногы совдай-ақ кредит рыно
гы түрінде де іс-әрекет етеді. Қаржы рыногы экономиканын түрлі 
шаруашылык жүргізуші субьектілері арасында акшаны қайта бө- 
луді барлык эр түрлі нысанда реттейтін рыноктық қатынастардын 
бүкіл жиынтыгын біріктіретін негүрлым жалпы (ортақ) үғым бо
лып табылады.

Соданда болар, экономикалык әдебиеттерде жэне шаруашы
лык практикада каржы рыногы үғымы ақиіа, валюта, кредит, ка
питал рыноктарын коса отырып кеңінен түсіндіріледі. Бұл қар- 
жыны жалпы акшалай жэне құндық категорияларга бара-бар кате
гория ретінде қарастыратын практикамен, негізінен дүниежүзілік 
практикамеіг байланысты, ейткені экономикалык ресурстардьтң 
кез келген түрі мсншіктіц титулдары болып табылатын ақшамен 
немесе тиісті бағалы кағаздармен, басқа күжапармен ортақгас- 
тырылуы мүмкін.
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Ақша рьшогы дегеніміз колма-кол акша ғана емес, колма-колсыз 
толем қаражатгарын да қосатын төлем қаражатгарының рыногы.

Кредит рыногы несиелер бойынша банктердің кредиттік опе- 
рацияларымен байланысты: бутан коммерциялык кредит те жа
тады.

Ақша мен кредит рыкоктары, эдетгепдей, айналым ают/в- 
терініц қозғалысына қызмег етеді.

Капитал рыногында қоғамдык өндіріс катысушыларыныц ор
та жэне ұзак мерзімді корланымдарының козғалысы жүзеге асы- 
рьшады.

Қаржы рыногында сатып алу-сатудың обьектілері айрықша- 
лықты тауарлар -  ақша жэне бағалы (акшалай) кагаздар болып 
табылады.

21.1 сызбагҚаржы рыногы мсн багалы 
кагаздар рыногымьщ озара баііланысы

Акша

1 .......

Багалы Капи-■

рыногы і,агаздар талдар
рыногы

1 -

рыногы

Қаржы рыногында бағалы кагаздардың козғалысымен ор- 
тақтастырылатын экономикалык катынастар болып табылатын 
багалы цагаздар рыногы манызды орын алады (21.1 сызбаны 
қараңыз). Ол қор щндылықтарыныд: корпоративтік багалы ца- 
газдардың -  акциялар мен облигациялардыц айналысымен байла
нысты болатын қор рыногын жэне мелтекеттіц багалы цагаздар 
рыногын кіріктіреді. «Қор рыногы» термині бастапқыда багалы 
қагаздармен мэміле жасалынатын жэне ресімделінетін мекемснін
-  кор биржасының атымен байланысты.

Функциялык тургыдан қаржы рыногы -  б.үд шаруашылык 
жүргізуші субъеістілердің, банктердін, мемлекеттің уакытша бос 
ақшалай каражаттарын.шогырландыруды жэне кайта бөлуді кам
тамасыз ететін рыноктык катынастардың жуйесі. Бул рыноктын
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жүмыс істеуі көптсген экономикалык, эсіресе инвестициялық 
үдерістерді тәргіпке (ретке) келтіріп, олардын тиімділігін артты- 
руға мүмкіндік береді. Бүған осы рынокгың каржылык кұралда- 
рының, ең алдымен багалы цагаздардың сан алуавдығымен кол 
жетеді.

Рынокгьщ барлық түрпапарынын өзара байланысы қаржы 
рыногының жұмыс істеу шарттарын айшыкгайды. Оған мына- 
лар жатады:

1) реттелінген тауар рыногының болуы, яғни кез келген түр- 
лердегі жэне арналымдағы тауарлар мен кызметтер көрсету бой
ынша сүраным мен ұсынымның теңгерімділігі;

2) Үлттық банк тарапынан акша айналысын қалыпты реттеп 
отыру: бүған қолма-кол жэне колма-қолсыз айналым бойынша 
эмиссияға бақылау жатады;

3)кредит рыногының жандандырылуы, оның толық коммер- 
циялануы, яғки кредитгік ресурстарды еркін рынокка орналас
тыру; кредиттік ресурстардьщ козғалысы Үлттык банктің пайыз- 
дык есептік мөлшерлемесін, коммерциялык банктердіц міндетгі 
резервтерінің нормасын, ашық ақша рыногында операциялар 
жүргізуді белгілеу аркылы ретгелінеді.

Кез келген субьектінің каржыпық ресурстарына кажетгілігі 
жэне оны қанағаттандырудың нақтылы көздерімен тура келмеуі 
каржы рыногъшың жұмыс істеуінің объективті алғышарты болып 
табылады.

Қаржы рыногының жұмыс істеуінің негізгі алгышарттарына 
мыналар жатады:

1) бэсекені дамыту мен монополизмді шектеу мақсатындағы 
материалдық өндіріс сферасының бастапқы шаруашылык буын- 
дарының -  меншіктің барлык нысандары шаруашылык жүргізуші 
субьектілерінің, соның ішінде мемлекеттік сектордың да кең дер- 
бестігі;

2) қаржылық ресурстарды кайта болудегі мемлекет рөлініи 
кыскаруы: инвестицияларды орталықтан қаржыландырудын, ка- 
ражатгарды кэсіпорындар арасында ішківедомстволық қайта бо- 
лудің азаюы;

3) шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың бағалы 
қагаздарға жэне баска акгивтерге инвестицияланатын акшалай 
табыстарының өсуі;

4) бюджетгердің тапшылиқтарын каржыландыру үшін не- 
сиелік корды пайдалануды токгату; республикалық, сондай-ак
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жергілікті бюджеттердің тапшылықтары облигациялар мен баска 
міндетгемелердің айналысы бар мсмлскеттік карыздарды шыга- 
румен жабылады.

Қаржы рыногының маңызы бос акшалай қаражаттарды жұ- 
мылдыру жэне оларды қайта бөлу жолымен ұдайы овдіріс 
үдерісінс ықпал етумен ғана айкындалып коймайды. Оның жұ- 
мыс істеуі әкімшіл-эміршіл экономикаға тэіі «сатылас» эдістің 
орнына «деңгейлес» козғалыс бойынша ресурстарды кайта бе
луге мүмкіндік береді. Деңгсйлсс қозгалыс кезінде шаруашылық 
жүргізуші субьекгілер арасында каржылык ресурстарды өтеусіз 
кайта болу түрінде төте байланыстар іс- әрскст етеді. Бүл ка- 
ражаттарды маңызды сфералар мен объектілерге жедел аудару 
есебінен шаруашылык жүргізуші субьектілердің, салалардын жэ
не жалпы экономиканың каржылык жағдайын тұрактандырады. 
Сойтіп, каржы рыногы каржынын қосалкы категориясы ретінде 
ңайта болгіиипік қосалқы функция орындайды, ал сонымен 
бірге экономикалык агснттсрді дамыту және ұдайы еидірісті үл- 
ғайту максаттарында олар каржылык ресурстармен камтамасыз 
етілетіндігіне Караганда қаржы рыногы удайыөндірістік функция 
орындауы тиіс.

Қаржы рыногы бағалы кагаздардьщ бағасын белгілеу жолы
мен бизнестің накгылы қүның багалауга мүмкіндік бсреді: тиімді 
жүмыс істейтін шаруашылык жүргізуші субъектілерде олардын 
неғүрлым жоғары бағасы белгіленеді.

Қаржы рыногының болуы инфляцияны тежейді, өйткені бюд
жет тапшылыгын жабу үшін үкімет акшалай эмиссияны пайда- 
ланбайды, рынокга еркін жүретін багалы кагаздар шығарады жэ
не олардыц багасы сұраныммен жэне камтамасыз етумен анык- 
талады.

Экономикалык реформа үдерісінде қаржы рыногынын қапып- 
тасып, жүмыс істеуі экономиканың дагдарысы тудыратын жэне 
оныд инфляциясымсн косарланатын қарама-кайшылықгарга жэ
не киыншылыктарға кезігеді. Бүл рынок әзірше экономикалык 
табысты жұмыс істеп жаткан көптеген компанияларды қамты- 
майды. Біркатар компаниялар рссми мойыіщалган акциялар шы- 
ғарған акционерлер болып табылады, бірак олар акцияларымен 
каржы рыногына шыкпайды. Акциялардың паксттері оларды үс- 
таушьшардын колында болады, үстаушылар дивидендтерден ал
ган табыстарымен қанагаттанады, ал компаниялардыц ондірістік
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кажеггіліктерін каржыландыру ішкі көздер—бөлінбеген табыс, 
амортизациялык аударымдар, кредиторлык берешектер есебінен 
жүргізіледі.

Отавдық кор рыногы дамуының басым бағыттарының ірі тар- 
тцмды қаржылық құралдардың көлемді тізбесін калыптастыру 
болып табылады. Бұл бағыттың негізгі міндеті жаңа каржылык 
құралдардың пайда болып, қалыптасуына жағдай жасайды, мұ- 
ның өзі инвесторларда жүмсалымдарды эртараптандыру жолы
мен кредитгік тәуекелдерді кайта бөлу мүмкіндігінің, ал эмите- 
нтгердіц кәсіпорындарында банк кредитініц арзан баламасы бо
лып келетін карыз алулардың жаңа көзінің пайда болуына мум- 
кіндік туғызады.

Инфляция бағалы кағаздарға айтарлықтай шекхеу жасайды -  
олар қысқа мерзімді немесе куны жоғалмай жсңіл өтетіндей бо
луы тиіс. Бағаның үнемі өсіп отырған жағдайында инвесторлар 
каражаттарды өтімі аз бағалы қағаздарға ұзақ мерзімге салуға бар- 
майды. Инфляция кезінде ұзақ мерзімді инвестициялар үшін жыл- 
жымайтын дүние- мүлікке, тауарларға, еркін айырбасталымды ба
галы кағаздарға жүмсау нсғұрлым тартымды болып табылады.

Қаржы рыногының дамуы халықтьщ көпшіпік бөлігінің тұр- 
мыс деңгейінін төмендігінен тежеліп отыр, мұның өзі жеке ин- 
весторлардың санын азайтады. Сондыктан каржы рыногын да- 
мытудыц міндеті инвестициялаудың ұжымдык нысандары аркы
лы халывдъщ (кэсіби емес инвесторлардың) жинақ акшаларын 
тартудың механизмдерін жетіддіру болып табылады.

Қаржы рыногының жұмыс істеуінің маңызды факторы со
нымен катар саяси тұрақтылық болып табылады, ал багалы ка- 
ғаздардың айналысы бірқаггар слдердін экономикалык кеңістігін 
камтуы мүмкін, ТМД елдерінің саяси болмыстары не ол, не бұл 
кэсіпорындардьщ рентабелділігіне қатысты үзақ мерзімді бол- 
жамныц мүмкіндігін жоққа шыгарады жэне солай болган соң ба
галы кағаздарды сатып алу ықыласын шектейді.

Қаржы рыногының жандануы корпоративтік бағалы кагаздар- 
ды экономиканьщ накты секторы кәсіпорындарынын акциялары 
мен облигацияларын шыгару жэне олардың айналысын жандан- 
дыру кезінде мүмкін. Қазақстанда соңгы уақытка дейін каржы 
рыногыныи бұл сегменті жақсы дамымады, бұл жалпы экопоми- 
калык элуетті тежейді.

Инвестициялык институтгар, кор биржалары, биржадан 
тыс сауда, депозит мекемелері түріндегі күрамды элементгерді
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кірікгіретін ұлттық қор жүйесін қалыптастыру бір мезгілде бас
ка рыноктық кұрылымдардын, ен алдымен, эр түрлі тұрпатгағы 
акционерлік қоғамдардың калыптасуымен бүл жүйеніц кызметін 
мемлекеттің экономикадағы оң құрылым жасаушы рөлі кезіндегі 
сенімді заңнамалық қамтамасыз ету жағдайында жүргізілуі тиіс.

21.2. Бағалы қағаздар рыногы.
Багалы кагаздардыц сыныптамасы.

Жоғарыда баяндалғандардаи туындаганындай, багалы ца- 
газдар рыногы -  шаруашылық жүргізуші субъекгілер мен мем
лекет шығарған (айналысқа шығарған) бағалы қағаздардың сан 
алуан түрлері сатылатын жэне сатып алынатын қаржы рыногы- 
ның бөлігі. Бұл рыноктың жүмыс істсуі көптеген экономикалық, 
эсіресе инвестициялық үдерістерді реттеп, олардыц тиімділігін 
арттыруға мүмкіндік берсді. Бүған осы рыноктың кор құралда- 
рыньщ -  багалы цазаздардың жэне өзге активтсрдің сан алуан- 
дығымен қол жетеді.

Бағалы қағаздар ерекше тауар ретінде өмір сүреді, оның езінің 
оған тэн онда жұмысты ұйымдыстыру мен ережелері бар рыногы 
болуы тиіс. Алайда бағалы кағаздар рыногында сатылатын тауар
лар өзгеше тауар болып табылады, өйткені багалы кағаздар -  бүл 
тек меншік титулы, табысқа құкық беретін кұжаттар, бірақ нақты 
емес капитал. Бағалы қағаздар рыногының окшаулануы тап олар- 
дың осы касиетімен айкындалады жэне рынок багалы кагаздарды 
бір иеленушінің баска иеленушіге кеп жағдайларда еркін жэне 
оңай беруімен сипатталады.

Бағалы кағаздар рыногы экономиканың барлык субъектілерініц 
өздеріне кажетгі акшалай ресурстарын алуына кең мүмкіндіктер 
жасайды жэне алудың жолын жеңілдетеді. Ол рыноктық эконо- 
микадағы көптеген стихиялы түрде өтіп жатқан үдерістердің рет- 
теушісі болып табылады. Бүл эсіресе күрделі жүмсалымдарды 
инвестициялау үдсрісінс катысты.

Бағалы қағаздар рыногының жүмыс істеуі елдің экономика- 
сында жалған емес нағыз дербестігі бар мсншік иелерінің бо- 
луымен обьективті түрде алдын ала аиықталады. Тек осындай 
тэуелсіз меншік иелері ғана бағалы қагаздар рыногында кар
жылык ресурстарда деген сүранымды корсете отырып әрі олар
ды эр түрлі шығындарға тиімді етіп жұмсауға багыштай отырып, 
сауда мәмілелерін жасай алады.
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Қазакстанда қор рыногыныц қалыптасуы бұрынғы КСРО-ның заң- 
намасы негізінде акционерлік қоғамдар, брокерлік жәяе кор биржалары 
қүрыла бастаған 1991 жьтлға жатады. Бүл орайда мемлекеттік кәсіпорын- 
дардың жекешелендірілуі және акционерлендірілуі шешуші рөл атқарды. 
Қыска мерзІм ішінде күллі үлттык шаруашылық кешені занды.түрде эко
номикалык жағынан озгеше кэсіпорындарға айналды, олардың көпшілігі 
накты иесі бар акционерлік капитал ретінде көрінді. Осынын нәтижесіндс 
1991-1993 жылдары 200 акциоиерлік қогамның, соныц ішінде 30-ға жуык 
акционерлік коммерциялык баиктіц акииялары тіркелінді. Бұл жылдары 
эмиссияньщ жалпы сомасы 110 миллиард сом болды. Соныц ішінде бапк- 
тердің үлесі 80 %-ды құрады.

АлаГіда акционерлік коғамдардың, брокерлік жоне қор биржаларьшың 
әрі қарай дамуын рыноктык катынастардың және қүқықтық базаның, со
нымен бірге бағалы кағаздардыц жұмыс істеу ережесінің канагаттанғысыз 
дэрежесі тежеді.

Рынокгық катынастардың серпінді даму кезеңі Қазакстан Рсспублика- 
сының Бағалы қағаздар жоніндегі Ұлттық комисиясы кұрьілған 1995 жыл
дан басталады. 1995 жылдың 19 сәуірінсн бастап жаңартылған Қазакстан 
«таза» қор биржасы -  Орталык Азия қор биржасы (ОАҚБ) жұмыс істей 
бастады. 1995 жылдың 21 сәуірінде «Бағалы қағаздар жәие кор биржа
сы» туралы Қазакстан Республкасыныц заңы бекітілді. Кдзакстанда бага
лы қағаздар рьнюгын кұкықтык реттеуді камтамасыз ету үшіи Қазакстаи 
Республикасында Мемлекеттік бағалы кағаздарды калыптастырудың жэне 
дамытудыц бағдарламасы эзірленді. «Казакстан Республикасы мемлекетгік 
карызының ұлггык жинақ облигацияларын шыгару, айналысы және өтеу 
шарггары туралы қағидалар» әзірленіп, бекітілді. 1997 жылдың басынан 
Қазақстан Республикасыиыц Парламенті бағалы қағаздарды рсттейтін үш 
заң қабылдады, олар: «Бағалы кағаздар рыногы туралы», «Бағалы қағаз- 
дармен жасалған мәмілелерді тіркеу туралы» , «Қазақстан Республика- 
сындагы инвестнциялық корлар туралы» зандар. 1997 жылдыц ортасынаи 
бастап «Багалы қагаздардың орталык депозитарийі» Жабык акционерлік 
коғамы қүрыпды, оның функциясы барлык. мемлекеттік жәііс баска бага
лы кағаздарды ұстаушылардың тізілімін лсүргізу болды. Казакстанньщ 
каржы рыногын мсмлекеттік реттеу жүйесінің тшмділігін арттыру жэне 
онда қалыптасқан катынастарды багалау мақсатында 2001 жылдың маусы- 
мында Презнденттіц жарлыгымен Кдзакстан Республикасьшың Бағалы кд- 
газдар жоніндегі ¥лтгык комиссиясы таратылып, оныц функциялары мен 
окілеттіктері Қазакстанның Үлттык банкіне берілді.

Әлемдік каржылық дағдарыстың және экономиканын накіы 
секторларындағы ондірістің құлдырауынан туындаған сырткы 
және ішкі фаісгорлардыц еліміздің бағалы қағаздар рыногына 
тигізген жайсыз әссріне қарамастан, ол даму үстінде. Рсспуб-
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ликаның бағалы қағаздар рыногында жасапып жаткан қадамдар 
соқгы кездері айтарлыктай белсенді бала түсті.

«Бағалы кагаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы 
занының кабылдануы қор рыногында қалыптасқан катынастарды 
одан эрі дамыту кажеттігінен туды. Бүл занның кызмет аясы «Ак- 
ционерлік қоғамдар туралы» Қазакстан Республикасынын заңы 
(2003 жылгы мамырдьгң 13-і) қабылданганнан кейін қаржы ры- 
ногынын қыЗмет етстін сферасы болып отырган багалы қағаздар 
рыногының толыққанды жүмыс істеуіне кен жол ашылды.

Багалы кагаздар рыногының қалыптасуы алты жылдай уакыт- 
ты алды жэне казіргі уакытта оның мынадай күрылымы қалып- 
таскан:

Бастапқы рынок
Мемлскеттік емсс бағалы кагаздар (МЕБҚ) рыногг.і:
бастапқы орналастыру секторы; 
сатып алу-сату секторы.
Корпоративтік облигацнялар рыногы 
Акциялар рыногы:
МЕБҚ -мен жасалатын репо-операциялар секторы 
Мемлекеттік багалы кагаздар (МБҚ) секторы:
МБҚ-ны сатып алу-сату секторы;
МБҚ -мен жасалатын репо-операциялар секторы 
Кайталама рынок 
Қор биржасы
Биржадан тыс багалы кагаздар рыногыньщ бага белгіпеу 

үйымы
Басқадай сауда-саттыкты ұйымдастырушы.
Багалы кагаздар -  иеленушілеріне мүліктік құкыктар мен 

белгілі бір акта сомаларын алуга кұкык беретін акшалай немесе 
тауарлык ісүжапар.

Б.үл аиыктамада мүліктік күкык багалы қагаздарды ксңінен 
түсінуді кажет етеді:

1) олардың иелерінін белгілі бір шаруашылык жүргізуші суб- 
ъектінің капиталына катысуын жэне бүл катысудан табыстың бір 
болігін алуын растайтын кұжатгар ретіндс;

2) оларда түлғаланган мүлікгік күкықтарды іске асыру және 
исленушілердін кажетгіліктерін қанагаттандыру үшін үсыныла- 
тын күжаттар ретінде; бұлай баявдауда «бағалы кағаздар» үгымы 
бірқатар есеп айырысу-шаруашылык операцияларды: чектерді, 
коносаменттсрді, варранттарды қамтиды.
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3) қарыздық катынастар мемлекеттік, сондай-ақ корпоративтік 
бағалы қағаздар ретінде де тұлғаланады.

Бағалы кағаздардың бір ерекшелігі ретінде олардың мулікпк 
сипатын айтуға болады. Яғни бағалы кағаздар міндетті түрде 
оның ұстаушының калайда бір мүлікке кдоылы екеңдігін куэ- 
ландыратын белгілі бір жазбалар мен басқада да белгілеулердің 
жиынтығы. Б.үл белгілі бір тауар немесе накгы акция сомасын 
алуға мүмкіндік береді. Сондай-ак бағалы кағаздар белгілі бір қо- 
ғамнын, фирманың, кэсіпорынныц, үйымның меншігіне қатысуға 
жәнс басқаруға құкык береді.

Бағалы қағаздардың түрлері сан алуан: ақшалай бағалы қағаз- 
дарға акциялар, облигациялар, векселдер, ақшалай чектер жатады. 
Иеленушілеріне заггай қрсықтарды, меншік кұкыЕсгарын бекітіп бе- 
ретін тауарлык багалы кдғаздарға коносамеитгер, қойма куэліюері 
жатады (21.2 сызбаны қараныз). Бағалы кағаздарга банк кредитін ал- 
ғандығъш растайтын күжаттар, борышкорлық қолхатгар, өсиетхат 
(өсиетнама), лотерея билетгері, сақгық полистері жатпайды.

21.2 сызба. Багалы кағаздардьщ сыныптамасы

Экономикалық табнғаты бойынша
Үлестік (акция)
Борыіитық (облигация, банк сертификаты, ипотекалык, куэлік)

Бағалы кағаздарға құқықтардьг беру эдісі бойынша 
Атаулы (тиісті рсестрге жазбаиы енгізгеннен кейіи кукык ауысады)
Ордерлік (бағалы кағаздың сырт жагынан алдыңш иегердіц табыстама 
жазбасы жасалынғаннан кейін қ^кық ауысады)
Үсынбалық (багалы қағазды каралайым табыстау жолымен қуқык ауысады) 

Ш ығарылым нысаны бойынша 
Құжаттаиалық (кағаздық)
Қүжаттамашқсыз (дематериалданылган)

Айналыс мезгілі бойынша 
; үзақмерзшді ( 5 жылдан 25 жылға дейін) 
орта мерзшді (1 жылдан 5 жылга дейін) 
қысқа мерзшді {1 жылга дейін) 
мерзімсіз

Айналыс аумагы бойынша 
Өңірлік (облыс, қала, ауцан шектерінде)
Үлттың (республика шегінде)
Халыцаралық (халықаралық рыноіегарда)

Эмитенттер бойынша 
Мемлекеттік (үкіметпк) — (МҚМ, НСО, ¥лтгык банктіц қысқа мерзімді 
ноталары)
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Біиііктің жергілікті органдарының багалы қагаздары
Корпоратттік (акциялар, мемлекеттік емес заңи түлғалардың
облигациялары )
Шетелдік (шетелдік ипвесторлардың багалы кағаздары)

Табыстарды толеу эдісі бойынша 
Тұрақты табысы бар багалы кагаздар (акция), соііьш  іш ііш е тіркелген 
табысы бар (аргыкшылықіы акциялар)
Біржолгы табысы бар багалы кагаздар (купонсьга облигация -  МҚМ) жэне 
тұрақгы табысы бар (токсан сайын, жарты жылдык, жылдык)

Эмиссия нысандары бойынша 
Эмиссияльщ (акциялар, облигациялар), жаппай таралыммен (тиражбен) 
жузеге асырылады жзне уэкілеггі оргағгда тіркеуге жатады 
Эмиссияльщ емес (вексель, коносамент), біржолгы тәртіппен шығарылады 
жэне уәкілетгі органда тіркеуге жатпайды.

Бағалы кагаздар рынок шаруашылыгы жүйесінде ақшаны 
жұмылдыру, жүмсау жэне айырбастау үдерісіндегі ыңгайлы эрі 
тиімді күрал рөлін атқарады. Халыкқа белгілі бір кәсіпорынның 
табыстарына ортактасуга мумкіндік бере отырып, багалы кагаз
дар іскерлік белсенділікті арпыра түседі жэне ұлттык байлыкты 
баскаруды женілдетеді.

Багалы кагаздардьщ айналыска шыгарьшуы эдетге иактылы 
шаруашылық келісімшарттарга негіздследі.

Багалы қағаздар бойынша олардың иелеріне дшиденд- 
тер немесе пайыздар түрінде табыстар төлеу, сондай -  ақ бүл 
қүжаттардан туындайтын ақшалай немесе өзге қүқыктарды басқа 
түлгаларга беру мүмкіндігі қарастырылады.

Багалы кагаздар кұжатсьп багалы кагаздар жэне қагазсыз ба
галы кагаздар болып болінеді. Құжатсыз багалы цагаздыц вмір 
сүруінің классикалық нысаны -  қагаздық нысан, бұл нысанда ба
галы кагаз кұжат түрінде өмір сүреді. Багалы кағаздар рыногы- 
ның дамуы багалы қағаздардың көптеген түрлерінін, ең алдымен 
эмиссияльщ багалы қагаздардың кызметтің кұжатсілз нысанына 
көшуці қажет етеді.

«Багалы кагаздар рыногы туралы» заңга сэйкес Қазақстанда 
бір шыгарылым шектерінде біртекті белгілер мсн реквизнттерге 
ие болатын, осы шыгарылымга арналган бірьщгай шарттар не- 
гіздемесінде орналастыратын жэне айналыстагы багалы кагаздар
-  эмиссиялық багалы кагаздар колданылады.

Эмиссияльщ багалы цагаздар -  бұл бір эмиссия шегінде 
біртекті белгілері мен реквизитгері болатын, осы эмиссия үшін 
бірыңгай жағдайлар негізінде орналастырылатын жэне айналыс-

621



қа түсетін багалы қағаздар. Олар мемлекеттік жэне мемлекетгік 
емес эмиссиялык бағалы кагаздар болып бөлінеді. Мемлекеттік 
эмиссияльщ багалы қагаз карыз алушы Қазақстан Республика- 
сынын Ү кіметі, жергілікгі атқарушы орган немесе Үлтгак банк 
болатын карыз алуға қатысы жөнінен ^шауиіынык құкықтарын 
куэландыратын эмиссиялық бағалы қағаз болып табылады. М&м- 
лекеттік емес эмисснялық багалы қагаз-К,азақстан Республика
сы завдарына сэйкес эмиссиялык деп танылған, мемлекетпк емес 
ұйымдар шығаратын акциялар, облигациялар жэне өзге бағалы 
кағаздар. Көпшілікке танымал баяндауда бул-корпоративтік ба
галы қагаздар.

Инвестициялық (капиталдық) багалы цагаздар-шптъя- 
ды жұмсаудың объектісі болып табылатын бағалы кағаздар (ак
циялар, облигациялар, фьючерлік өзара шарттар және баскала- 
ры).

Инвестицгшьщ емес багалы щгаздар—Щл тауар немесе баска 
рыноктарда ақшалай есеп -  кисаптарға кызмег көрсететін бағалы 
қағаздар.

Эмитенттін, кұкыктық мэртебесін, инвестициялык жэне кре- 
диттік тәуекелдердің дэрежесін, инвесторлардың мүддесін 
қорғау кепілдіккгерін жэне баска факторларды ескере отырып 
кор бағалы кдғаздары үш топқа бөлінеді: мемлекеттік, муници- 
палдық жэне мемлекеттік емес.

Мемлекеттік багалы қагаздар -  бұл мемлекеттік ішкі борыш- 
тыц болуынын нысаны; эмитенті мемлекет болатын борышкор- 
лық багалы қагаздар. Мемлекеттік багалы қагаздардың а р а с ы н д а  
коп тарағаны казынашылык векселдер мен міндеттемелер, мем
лекетпк жэне жинақгық қарыздардьщ облигациялары.

Муниципалдьщ багалы ңагаздарга биліктің жергілікті органда- 
ръшың борышқорлык міндетгемелері жатады.

Мемлекеттік емес багалы қагаздар корпоративтік жэне жеке- 
ше қаржы институтгарынын кағаздары болып келеді. Корпора- 
тиетік багалы ңагаздар болып кәсіпорындардың, ұйымдардын, 
банкгердің борышқорлық міндеттемелері мен акциялары кызмет 
егеді.

1930 жылгы Женева конвеішиясына сэйкес вексель бағалы кагаздарға жзт- 
тіайды (ойткені ол кредиггік акшалардың түрі). Бірақ баска жагынан, акша са
тып алу -  сату үдерістеріне тартылгандықган векселді шартты түрде багалы ка- 
ғаадарга жатқызуға болады. Вексель -  қарыз алушы крсдиторға беретін жэне 
кредиторға карыз алушыдан белпленген мерзімде векселде корсетілген соманы
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талап етуіпе даусыз кұкык беретін, зацмен катан турде белгіленген нысамда- 
ғы жазбаша борышқорлык міндеттеме. Вексель есеп айырысудың нысаны га- 
на емес, сондай-ак бүл коммерцнялық креднтгін нысаны: онім немесе кызмет- 
тер ушін векселмен есептесе отырып, кэсіпкер вексель берілген уакыт ішінде 
банктегі есеп айырысу шотындагы озінің ақшаларын шығын қылмайды. Ал бүл 
мәміле жөніндсгі эріптес векселде корсстілген сомада жэне мсзгілге оган ком
мерциялык кредит береді дегенді білдіреді.

Егер багалы кагаздар кейін салынган ақшалай еомаларды 
кайтара отырып шектеулі мезгілге шығарылса, онда олар бо- 
рышкорлық болып табылады. Бұлар облигациялар, банк серти- 
фикаттары, векселдер жэне баеқалары. Иеленушілік багалы ка
газдар тиісті активтерге меншік қуқыгын береді. Бүлар акциялар, 
варранттар, коносаменттер жэне баскалары.

Қазіргі элемдік практикада өмір сүретін багалы кагаздар 
негізгі жэне туынды болып бөлінеді. Жалпы багалы кагаздарды 
екі негізгі категорияға -  үлестік (акциялар) жэне борышқорлык 
(облигациялар) багалы щагаздарға бөлуге болады.

Багалы кагаздар .үсынбалы, ордерлік жэне атаулы болуы мум- 
кін. Атаулы багалы кагазбен куэландырылган қуқыктар онда 
аталган адамга тиесілі болады. Чсынбапы багалы кагазбен куэ- 
ландырылган куқықтар багалы қагазды усыпушыга тиесілі бо
лады, Ордерлік багалы кагазбен куэландырылган кукықтар онда 
аталган адамга тиесілі болады.

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында айналыста корпора- 
тивтік жоне баска (фыочерстер, опциондар, коносаменттер жэне 
т.б.) багалы кагаздар жур.

Негізгі багалы қагаздарға акциялар мен облигациялар жатады.
Багалы қагаздардың арасында ақшаға да, мүлікке де кукыктар 

беретін акциялар ерекше орын алады.
Акііия -  акционерлік когам шыгаратын жэне багалы кагаздьщ 

түрі мен санатына байланысты дивиденд алуга, когамды бас- 
каруга катысуга жэне когам таратылган жагдайда онын калган 
мүлкіиің бір белігін акционерлердің алу күкыгын куэландыратын 
багалы кагаз.

Қазақстан практикасында еңбск ркымының акциялары, касіпорындар- 
дын акциялары колданылды жэне казіргі кезде акцнсшерлік коғамдардың 
акциялары колданылады. Алгашкы екі түр создің тура магынасыпда ак
циялар болып табылмаііды. Бұл жұмыскерлсрдің жинақ ақшасының және 
косіпорындардыц бос ақшаларыныи оз кэсіпориыныц немесе баска кэсіпо- 
рыидардың мұлкінс катысудыи әзгеше нысаны.
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Ецбек үжымының ащ иялары  тек оз кэсіпорныиын жұмыскерлері ара
сында таратылады жэне онын дамуы үшін ақша салуы туралы куэліктер 
болып табылады. Мемлекет иелігінен алу жэне жекешелендіру бағдар- 
ламасын іске асыру барысында жүмыскерлердің акционерлік кэсіпорын- 
дардың мүлкіндегі улесін анықтайтын еңбек ұжымдары мүшелерінін, ак- 
циялары шыгарылды. Мұндай акциялар айналысқа түспейді: мұрағаттан 
басқа жүмыскердін оларды сатуға, беруге немесе кандай болсада сатуға 
к^қығы болмайды. Ж^мыскердің жүмыстан босанған жагдайында оган 
тиесілі акцияларды кэсіпорын белгіленген мерзім ішінде сатып ала ал- 
майды.

Кэсіпорындардың акщіяларын кәсіпорындар мен ркы м дар шығарды. 
Бүл акциялар 1988 жылдан бастап басқа кэсіпорындар мен ұжымдардың, 
ерікті когамдардың, банктердің, коопсратиатердің арасында таратыла 
бастады. Бүл тәрізді акциялар іс жүзінде облигациялар болып табыла
ды және меігшіктщ акционерлік нысанының дамуына қарай акциоперлік 
когамдардың акцияларымен ауыстырылды. Мемлекет иелігінен алудын 
және жекешелендірудің бағдарламасын орындау барысында шығарылған 
акциялардың республика заңнамасымен белгілеигсн бір болігі шетелдік 
т^лғаларды коса (қаржылық-шаруашыльіқ қызмет жөніндегі шекте- 
сушілер мен басқа әріптестерге) қызығушы заңи немесе жеке түлғалар- 
га нақтылы құны немесе биржа бағамы бойынша сатылды. Акциялардың 
бул бөлігі озінің дәл мэнісінде акционерлік қоғамдардың акцияларына 
жақындайды.

Меншіктің акционерлік нысаны акционерлік қогамдардьщ 
акцияларын шыгару арқылы езінің артыкшылықгарын білдіреді. 
Акционерлік коғам жай акциялар, не жай жэне артыкшылыкгы 
акциялар шығаруға қүқылы. Акциялар қүжатсыз нысанда (элекг- 
рондық жазбалардың жиынтығы түріндс) шығарылады.

Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік қүқығымен бірне- 
ше түлғаға тиеселі болса, олардың бэрі бір акционер деп таныла- 
ды жэне өзінің жалпы окілі арқьшы акция куэландырылған кұ- 
қыктарды пайдаланады.

Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шеш- 
кен кезде акционерге дауыс беру қүқыгымен акционерлердін 
жалпы жиналысына қатысу қүқығын, қогамда таза табыс болған 
жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда 
Қазақстан Республикасынын заңдарында белгіленген тэртіппен 
оның мүлкінің бір бөлігін алу құкыгын береді.

Артьщшылықты акциялардың меншік иелері -  акционер- 
лердің жай акциялардың меншік иелері -  акционерлеріне Кара
ганда қогамныц жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып
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кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға жэне коғам та- 
ратылған кезде белгіленген тэрііппен мүліктің бір белігіне ба
сым кұкығы бар. Қоғамішң артыкшылыкты акцияларыныд саны 
оның жарияланған акцияларының жалпы санының 25 пайызынан 
аспауға тиіс.

Акциялар атаулы, сондай-ақ ү.сыибалы түрде де шығарылуы 
мүмкін. Атаулы акциялар алыс-берісі акционерлік коғамнын 
акцияларын тірксу кітабында тіркелетін акциялар. Үсынушыға 
арналган акция -  оны нақтылы иелену оның иесінің компания 
акционері ретіндегі занды құкыктарын куаттайтын акция түрі. 
Атаулы акциялардан өзгеше түрде ұсынушыға арналган акциялар 
жаца иеленушіні тіркеуді қажет етпей-ак багалы кагаздар рыно- 
гында сркін сатып алу-сатуга мүмкіндік береді.

Облигация - ұстаушысына (иесіне) оның белгіленген кунынын 
тіркелгсн пайызы түрінде табыс түсіретін багалы кагаз; мемлекет 
немесе кэсіпорын ішкі карыз шыгару кезінде белгілі бір шарт- 
тар негізінде беретін борыштык міндетгеме; жалған капитал ны- 
сандарының бірі. Облигация азінің ұстаушысьша облигацияныц 
нақтылы қүнының онда көрсетілген сыйақыны (мүддені) не өзге 
мүліктік күкықты алуына қүкық береді. Облигациянын нактылы 
кұны -  облигация күныныц ол шығарылган кезде белгіленген, ку- 
пондық облигация бойынша пайызбен көрсетілетін сыйакы есеп- 
телетін акшалай түлгасы, сондай-ақ облигацияны етеген кезде 
оны ұстаушыға төленуге тиісті сома. Облигациялар, сөйтіп, олар- 
ДЫҢ иелері (кредиторлар ) мен бұл күжаттарды шығарған мекеме- 
лер, үйымдар (дебиторлар) арасындагы қарыздық қатынастарды 
растайды.

Облигациялар атаулы, сондай-ақ цсынбалы, пайыздъщ жэне 
пайызсыз (мацсаттьі), еркін айналатыи немесе аталысы шек- 
теулі болып шығарылуы мүмкін. Кэсіпорындар облигацнялар- 
дың барлық түрлерін меншікті каражатгарына, ал азаматтар жеке 
каражаттары есебінен сатып апады.

Облигациялардыц мынандай түрлері болады: 
агенттік облигация; 
ипотекалық облигация; 
камтамасыз етілген облигация;
ішкімемлекетгік жэне жергілікті қарыздардыц облигациялары; 
мемлекетпк емес облигациялар; 
акциоиерлік облигациялар; 
кәсіпорындардың облигациялары.
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Агенттік облигация -  каржы агенттігі шығаратын облигация. 
Ол қаржы агенттеріне мемлекеттік инвестициялык саясатты іске 
асыру кезінде карыз алулардың тиімді саясатын жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді.

Ипотекалъщ облигация—жылжымайтын мүліктермен камсыз- 
дандыру шартымен шығарылатын, ипотекалык карыз шартгары 
бойынша талап ету кұкьпы кепілімен (ипотекалық куэліктердіц 
кепілін коса алғанда), сондай-ак тізбесі уэкілетті органның нор- 
мативтік күкықгык актісімен бслгіленетін езге де жоғары өтімді 
активтермен камтамасыз етілген облигация жэне тұракты пайыз 
экелетін ұзақ мерзімді бағалы қагаз.

Қамтамасыз етічген облигация — эмитент міндеттсмелерін 
орындау эмитент мүлкінің кепілімен, кепілдік берумен жэне Қа- 
закстан Республикасының азаматгық заңнамаларына сэйкес өзге 
тәсілдермен камтамасыз стілген облигация.

Ішкімсмлеккеттік және жергілікті царыздарды еткізуден 
алынган каражаттар тиісті бюджеттерге багытталады. Бұл қарыз- 
дардьщ облигацияларын банк мекемелері таратады. Пайыздык 
ішкі жэне жергілікті қарыздардың облигациялары бойынша та
быс облигациялардың номиналына сыйақы (мүдце) есептеу жо
лымен немесе купондарды толеу жолымен қарыздарды өтсгенде 
төленеді.

Кәсіпорындардыц облигациялары олардыц жаргыларына жэ
не қолданыстағы заңдарға сэйкес шыгарылады жэне таратылады.

Багалы кағаздар құрамында мемлекет тарапьшан, халықган жэ
не зани тұлғалардан алынган царыз фактісін куәландырахын мемле- 
кеіптік ба.чпы цагаздар (МБҚ) ерекше болып келеді. Олар эр түрлі 
нысандарда шыгарьшады: казынашылык міндеттемелер, қазына- 
шьшық боналар, қазынашылық вскселдер, облигациялар жэне бас- 
калар. Олардың арасындагы айырмашьшық іс-эрекет ету мезгіліне, 
табыстарды төлеу мен өтеу шартгарына, айналымдылыкгың сипа- 
тына, ұстаушыларына байланысгығында. Қазақстан Республика
сында казынашылық векселдер мемлекетгік казынашылык міндет- 
темслер (МҚМ) нысанына түрлсяген, олардын мэні «Мемлекетпк 
кредит жэне мемлекетпк борыш» тарауында каралган.

Қазынашылыц міндеттемелер ерікті негізде халык арасында 
таратылатын мемлекетгік багалы кағаздың түрі, ол иеяерінін ак- 
шаны бюджетке аударганын куэландырады жәие осы багалы ка- 
газдарды бүкіл иелену кезеңінде тіркелген табыс алуына күкык 
береді.
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Боналар-мемлекетпк казынашылык, муниципалдык орган- 
дар, мекемелер, фирмалар шыгаратын жоне .үстаушылары сатып 
алу жэне телем құралдары ретінде пайдаланылатын борышқор- 
лық міндеттемелер.

Вүгінде айналыста мына багалы кагаздар жур: Үлтгық банктш 
кысқа мерзімді ноталары, Қаржы министрлігінін багалы кағаз- 
дары (МЕККАМ, МОИКАМ, МУИКАМ, МЕОКАМ, МЕУКАМ, 
МАОКО жэне баскалары), муниципалдык багалы кагаздар.

¥лттьщ банктің қысқа мерзімді ноталары 7 күннен 1 жылга 
дейін айналыс мерзіміндегі мемлекетпк багалы кагаздар болып 
табылады. Олар акшалай-кредитгік саясатгың максаттарин іске 
асыру жэне айналымдагы акша массасын жедсл реттеу үшін 
пайдаланылады. Айналысқа 1995 жылдан бері шыгарылып ке- 
леді.

Мемлекетгік бағалы кагаздармен жасалатын операциялардың 
инвесторлар үшін тартымды түрі мемлекеттік цысқа мерзімді 
цазынаіиыльщ міндеттемелерді (МЕККАМ) сатып алу-сату 
операциясы болып табылады, ол МЕККАМ-ды сатып алу-сату 
келісімшартымен ресімделеді. Айналыс мерзімі -  3,6,9,12 ай.

МЕККАМ-ды Үкіметтің атынан Қаржы министрлігі шыгара- 
ды, қолданыстағы заңнамаға сэйкес Қазақстаннын багалы кагаз- 
дарыньщ кайталама рыногында еркін айналыста болады.

Мемлекеттік орта мерзімді қазынашыльщ валюталық мінде- 
темелер (МЕОКАМ) Қазакстан Республикасынын эмиссиялык 
мемлекетік багалы кагаздары болып табылады, республикалык 
бюджетгің агымдагы тапшылығын қаржыландыру максатыңда 
Үкіметтің атынан Қаржы министрлігі шыгарады жэне багалы 
қагаздар рыногында еркін айналыста болады. Олардын айналыс 
мерзімі -  1 жылдан жогары, 5 жылга дейін коса алганда.

Қазынашылык валюталык міндеттемелер ұстаушыларга өтеу 
кезінде олардын атаулы кұнын алуга жэне толенетіп атаулы кұнга 
пайызбен сыйақы (мүдде) алуга кұкык берсді.

Республикалык бюджетіц тапшылыгын каржыландыру үшін 
пайдаланылатын каржылык кұралдарды турлцндіру максатын- 
да Қазақстан Республикасынын аумагында айналым мсрзімі Сір 
жыл және бір жылдан астам мемлексттік индекстслгсн каіыпа- 
шылық мшдсттсмелер дс шыгарылды. оларды республикалык 
бюджеттің агымдагы тапшылыгын каржыландыру максаіында 
Үкіліеітін атынан Каржы министрлігі (эмнченг реііпдо) шыгара
ды жэие Қазақстан Республикасынын колданылып жүргеи з;щ-
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дарына сэйкес Қазақстанның бағалы қағаздар рыногында еркін 
айналыста болады.

Айналыс мерзімі 7 жыл жэне етеу күні 2007 жылғы 11 мамыр, 
бастапкы кұны 1000 АҚШ доллары, капиталдың халықаралық 
рынокгарында орналастырылган Қазақстан Республикасынын 
мемлекеттік багалы кағаздары -  Еурооблигациялар шығарылды.

Депозит эісзне банк ссрпшфикаттары -  жинақ ақшаны тарту үшін тек 
кана банктер шыгаратын бағалы кағаздар. Бұл айналмалы багалы қағаздар 
болып табылады, яғнн олар бойынша талап күқыгы баска түлғаларға кайт- 
уы (шегінуі) мүмкін. Депозит және жинақ акша сертификатгарынын Қа- 
зақстандық практикада қабылданған негізгі айырмашылыгы депозит сер- 
тификаггарыныц нелері заңн тұлгалар, ал жинак акша ссртификатгарыньщ 
иелері жеке тұлғалар бола алатындығына..

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» занда туынды багалы қа- 
газдар осы кағаздардың барлық акгивке катынасы бойынша щ- 
кыкгарды куэландыратьш багалы қағаздар делінген. Туынды ба
галы қагаздарға фьючерстер, опциондар, форвардтар, варранттар, 
своптар, споттар, депозитарийлік куэліктер, жазылыс кұкықтары 
жэне басқалары жатады.

Туынды бағалы қағаздарды пайдалану белгілі бір ка- 
жетпліктерге: қаржы және бага тәуекелдіктерін сақтандыруға 
(хеджерлеуге), өтімділіктің артуына, қарыз алу кұнының томен- 
деуіне, кажетті рынокқа шығу мүмкіндігін алуга байланысты.

Туынды бағалы кагаздар рынокта айнылыста жүрген корпора- 
тивтік багалы қагаздардың тізбесін аяқтайды.

Бағалы қагавдардын өзінен баска дамыган экономикалык жүйе- 
лсрдің каржы рыногында накгылы багалы кағаздарды, вашоганы, 
баска күндылықіарды сатып алуга жэнс сатуға олардың иелерінін 
кұкыгын куәландырагыи туынды царжыльщ құралдар (деріюаппів- 
тер) деп агалатындар: фьючерстік оісзне опциондьщ взара tuaptn- 
map, валюталық э/сәне пайыздық своптар, жазылыс құқықмары, 
депоттарийлік куәліктер, биржа индекетері бойынша опциондар 
мен фъючерстер жэне бірқатар басқалары пайдаланылады.

Фьючерстік операциялар -  биржалардағы мерзімдік мәміле- 
лср, олардың мэнісі каржылык жэне кредиттік қүралдарды 
шикізат тауарларын, алтынды, валютаны мэміле жасау сэтінде 
тіркелетін бағамен сатып алуда жэне сатуда, бұл орайда опера
циялар белгілі бір уақыт аралыгында (2-3 жылға дейін) орында- 
лады.

628



Своптар кезінде шұғыл жеткізілім шартымен («спот» мәміле- 
сі) қайсыбір активті -  қор күндылықтарын, валютаны, баска зат- 
тарды, тауарларды сатып алу (сату) жонінде мәмілелер жасалады, 
бул орайда сонымен бірге белгілі бір мерзімге кері мэміле жаса
лады. «Своп» операцияларының алуан түрлері бар, олар: валго- 
талык, пайыздық, борыштық, алтынмен байланысты жэне баска 
операцімлар.

Опциондарда мерзімдік биржа мәмілелеріне енгізілген шарт 
бойынша тараптардың біріне мәміленің бірін-бірі жокқа шығара- 
тын жекелеген шартгардың бірін тандау немесе оның бастапқы 
шартгарын озгерту кұкьігы беріледі.

Жазылыс құқықтары -  болған акционерлерге компания ак- 
циясының жаңа шығарылымын бастапкы рынокта олар орналас- 
тырылатын бағалардан негүрлым томен бағапар бойынша сатып 
алуға кұкық беретін бағалы қагаз.

Депозгтарийльщ куэлік -  бұл түрлі компаниялар акциялары- 
ның пулындагы үлестерді иелену туралы куэлік болып табыла
тын туынды бағалы қағаз.

Варрапттар -  туынды бағалы кағаздар, олар белгілі бір ба
га бойынша белгілі бір кезецнің ішінде эмитенггіц акцияларды 
сатып алуға жеңілдікті кұқығын білдіреді. Варранггың кодуілгі 
мезгілі 5-20 жыл.

Қазакстанда цазақстандьщ депозитарийлъщ цолхаттар 
(ҚЦҚ) -  басқа мемлекет заңнамасына сэйкес шығарылған, Казак- 
стан Республикасы эмитенті-бейрезидентінің эмиссиялық бага
лы кагаздарынын белгілі бір санына меншік қүқыгын растайтын 
туынды эмиссиялык багалы кағаздары пайдаланылады.Қор кұра- 
лынын жана түрі ҚЦҚ америкалык депозитарийлық колхатгары- 
на, Еуропалык кор рыногынын жаһандык депозитарийлык кол- 
хаттарына, баска елдер рыноктарының жергілікгі депозитарий
лык қолхаттарына ұксас.

Туынды багалы кагаздарды пайдалану белгілі бір кажетплік- 
термен — каржылык жэне бага тэуекелдерін сакгандырумен(хед- 
жерлеумен), өтемпаздыктың артуымен, карыз алулар кұнынын 
томендеуімен, кажетті рынокка шығу мүмкіндігін алумен байла
нысты.

Қазақставда барлык халыкгың катысуымен айрықшалыкты багалы қа- 
ғаздарды-елдің мемлекетгік мулкіндегі азаматгардың үлесі тіркелген же- 
кешелендіру инвестшціялық купондарды (ЖИК~юі) пайдалануымен жап-
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пай жекешелендіру багдарламасын жүзеге асыру кезінде арнаулы ^йымдар
— имвестициялық жекешелендіру корлары жүмыс істеді.

ЖИК штестициялартлныц максаттары жекешслендірілген кэсіпорын- 
дар акцияларына инвестициялық купондарды салулардың табыстылығын 
камтамасыз ету жэне салынган каражаттардыц үстелуі, шшсстішиялардап 
жэне багалы кағаздармсн жасалатын операциялардан альшытын табыс есе- 
бінен дивидендтер алу жэне қор акционерлеріне тұракты төлем телеу бо
лып табылады. Купон аукциондарында ЖИК оз кызметінің таидап алын- 
ған багытына сэйксс жекеінелепдірілетін кэсіпорындардың акцияларына 
купокдардыц баланстанылғаи салуды айкьшдайды. Алайда жекешелендіру 
инвестицнялык купондарын пайдаланумен ЖИК-ті дамыту багдарламасы 
негізінен экономикалык дағдарыстар эрскстінеп, ЖИК-тің жэнс купондар- 
дыц жумыс. істсуін заннамалык шектсулсрден, қорларды рентабелді объек- 
тілерді жекешелендіруге шыгаруцы шекгеуден жузеге асырылмай қалды.

21.3. Бағалы кағаздардыц шығарылымы жэис айналысы.
Бағалы қағаздар рыиогыныц катысушылары.

Бағалы кагаздардың эмиссиясы -  бұл жаргылық капиталды 
калыптастыру немесе қарыздық қаражатгы тарту максатымен ба
галы кагаздар шығару жэне орналастыру. Бағаяы кағаздарды (ак- 
цияларды, облигацияларды жэпе басқа міндетгемелерді) жекеше- 
лердің (акционерлік қоғамньщ акдиялары мен облигацияларын 
шығару) жэне мемлекеттің (мемлекетпк карыздар облигацияпа- 
рын шығару) шығаруы мүмкін.

Бағалы қағаздарды аішалысқа шығару -  эмиссия -  бұл бағалы 
кағаздарды олардың бастапқы иелерінс — инвесторларга, ягии за
ни тұлгаларға жэне азаматтарға сату.

Багалы қагаздардың эмиссиясы:
1) акционерлік қоғам курғап кезде жэне акцияларды оныц кү- 

рылтайшылары арасында орналастырған кезде;
2) акциялар шығару жолымен акционерлік коғамның бастап- 

қы жарғьшық капиталының молшерін көбейткен кезде;
3) облигациялар жэне баска борыштық жолымен мемлекет, заңи 

түлгапар, жергілікгі қаражатгарын тартқан кезде жүзсге асырьшады.
Бағалы қагаздардың айналымға түсу уакыты мен әдісіне карай 

олардыц рыногы бастапкы жэне қайталама болып бөлінеді. Бас- 
тапцы ры.іюкта багалы қағаздардыц бастапқы иеленушілерінін 
жаңа шығарылган багалы қагаздары сатылады; тйталама ры- 
покта бағалы кагаздардың айналысы, ягни олардың иелерінің 
ауысуы болады.
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Сөйтіп, бағалы кағаздар рыногы екі негізгі нысандарда жұмыс 
істейді: бастапкы рынок, онда бағалы кағаздарды сагу арқылы 
капиталдарды жұмылдыру алғашкы орналастыру болады жэне 
кайталама рынок, онда бцрын шығарылған бағалы қағаздар ашіа- 
лады.

ІРО -  inilia/ public offering -  әр түрлі компаниялар акцияларыи, «алгспиқы 
ашық орналастыру». IPO -  компания түнгыш рет сырткы инвесторларды тар- 
татьтн операция жэне сонымен біргс акцнялар тек акционерлердіи, (негізііген кұ- 
рылтайшылардың) арасында бөлігіндегі жабык компаниядан ашык компанияга 
айналады. Ары карай акциялардыц косымша шығарылымдары жасалуы мүмкін 
және олар ІРО шеңберіңен тьгс апгьгк рынокта орналастырылуы мүмкія. Бірак 
бұл енді алгашқы орналастыру емес, ойткекі акииялар айпалыста жүреді.

ІРО-ііы ойдағыдай өткізу компанияны танымал етсді, оның беделініц осуіие 
жэрдемдеседі. Мұның өзі оз кезегінде оның кор рынокгарыңда ірі және кымбас 
емсс каржылық ресурстарға қол жеткізуі жоспарында оньщ мүмкіндіктерінің 
айтарлыктай осуіне жеткізеді.

Әлемдік практикада компания ІРО-ны жүргізу үшіп қазіргі нагьп тәсілде- 
мелерге негізделген корпоративтік баскарудың белгілі бір қағидатгарын сақ- 
тауга міндетгейтін нормалар бекітілген. Қазақстанда 2005 жылдың акпалында 
прогрессивті олемдІк тожірибені ескере отырып корпоративтік баскару кодексі 
бекітілген. Онда корпорагивтік баскарудың негіз қалаушы кағидатгары айкьш- 
далған.

Корпоратнвтік баскару акционерлерге компания менсджметггінің кызметіне 
тиімді мониторинг пен бақылауға мумкіндік береді, бүл ішкі кұжаттардыц жэ
не ел заңнамасьшын талаптарын аткару деп түсінілсді. Корпоративтік басқару 
казіргі жагдайларда бірінші ксзекке акционерлердіц, соныц ішіндс минорита- 
рчйлердіц  — аздаған акциялардың иелері болып табылатьш акциолерлердің кұ- 
ш к тар ы  мен мүдцелерін коргау проблемасын ұсынады.

Бағалы кағаздардың номиналдык (номиналдык кр1 ~ бағалы 
қағазды шығарған кезде аиықталған оның кұнының акшалаіі т.үл- 
галануы), эмиссиялык жэне рыноктык багасы (багамы) болады.

Қайталама рынок скі бәліктен тұрады: уйымдастырылган ба
галы цатздар рыногы -  мэмілелср сауда -  саітықты ұйымдасты- 
рущының ішкі ісүжапарьша сэйкес жузеге асырылатын змиссия- 
лық багалы кагаздар мен озге дс каржылык кұралдардың айна
лыс сферасы жэне цйымдашырылмаган багалы қагаздаррыногы
-  бағалы қағаздар айналысының багалы кағаздармен жасалатын 
мэмілелер қаржылық күралдармен сауда -  саттыкты ұйымдасты- 
рушының ішкі күжаттарында мэмілс объеісгісіне жэне оныц каты- 
сушыларына белгіленгсн талаптар сақгалмай жузеге асырылатын 
сферасы. Биржадан тыс айналым рыногының уйымдастырылган 
рыноктан айырмашылығы онда операцияларды жузеге асыратын
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бірыңғай орталык жоқ, мәмілелерді олардың офистарында дилер- 
лер мен брокерлер жүргізеді. ¥йымдастырылған рынокта опера
циялар катаң регламенттелінген, ал ұйымдастырылмаган рынок
та операциялар шамалы қатаң ережелер бойынша жүргізіледі.

Бүдан баска қаржы рыноктарын басқа критерийлер бойынша 
ажыратады: багалы қагаздардың түрлері бойынша: акциялар, об- 
лигациялар жэне т.б. рыногы; эмитенттер бойыниіа: кэсіпорын- 
дардың бағалы кагаздар рыногы, мемлекеттік бағалы кагаздар 
рыногы; аумақтьщ критерийі бойынша: ұлттык, халыкаралық, 
еңірлік; мезгілдері бойытиа: кысқа мерзімді, орта мерзімді жэне 
ұзақ мерзімді бағалы кағаздардың рыногы; мэмілелердің түрлері 
бойынша: кассалық, форвардтық жэне т.б.; салальщ қритерийі 
бойытиа.

Бағалы кағаздар рыногындагы қызметгі оның инфрақурылы- 
мы жүзеге асырады. Қазіргі кезде Қазакстан Республикасы кар
жы рыногының дамыған инфракұрылымы бар, ол өзіне толем 
жүйелерін, Қазақстан қор биржасын (KASE), Банкаралық есеп 
айрысудың Қазақстан орталыгын (МЕҚО), Багалы кағаздардык 
орталық депозитарийьш, Банкнот фабрикасын, Теңге сарайы мен 
Кассалык операциялар жэне кұндылықгарды сақтау орталығын 
(Гохран) кіріктіреді.

Эмиссияльщ багалы қагаздар шыгару -  эмитенттін эмиссия- 
лык багалы қагаздардың азаматтық объекті ретінде пайда болу- 
ына багытталған іс арекеті, немесе орналастырылуы, айналыста 
болуы жэне өтслуі, осы эмиссиялык бағалы кагаздарды шығару 
проспекгісіне сэйкес жүзеге асырылатын белгілі бір багалы ка- 
газдардың жиынтыгы.

Эмиссиялық багалы кагаздарды (акцияларды, облигациялар- 
ды) шығаруды жарияланган жаргылык капнталды күру мен озі- 
нщ қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту максатында эми
тент жүргізеді.

Б.ұрын айтылғандай, багалы кағаздардыц эмиссиясы багалы 
қагаздардың бастапкы рыногында жүзеге асырылады. Онда бага
лы кагаздарды шыгару жэне бастапкы орналастыру үдерістерінде, 
бір жагынан, эмитенттердің немесе олардыц тапсыруы бойынша 
багалы кагаздар рыногыньщ кэсіпқой қатысушысының жэне, 
екінші жагынан, инвесторлар арасындагы катынастар қалыпта- 
сады.

Багалы қагаздардың бастапкы рыногы көбінесе Мемлекеттік 
багалы қагаздардың (МБҚ) шығарылымымен сипатгалады. Ішкі
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мемлекеттік борыштың шегінде мемлекеттік бюджетті инфля- 
циясыз қаржыландыруды қамтамасыз ету мақсатында Қаржы ми- 
нистрлігі Мемлекеттік казынашылық міндеттемелер мен Ұлтгық 
жинақ ақша облигацияларын шыгарады. 1994 жылдың бірінші 
жартысында Қаржы министрлігінін бағалы кағаздарының шыга- 
рылымы басталды.

Алғашқы мсмлекеттік бағалы кагаздар уш айлык қазынашы- 
лық міндеттемелер -  МЕККАМ болды. Алғашқы алты айда олар 
бойынша аукциондар өткізудін мерзімдері түраксыз, шамамен 
айына 1 рет болды, жэне соңына карай олар апта сайын жургізіле 
бастады. Қазіргі кезде Қаржы министрлігінің МБҚ-ны орналас- 
тыру жөнінде аукциомдар аптасына 2-3 рет өткізіледі.

1998 жылы қайта каржыландыру мөлшерлемесі бойынша 
бюджет тапшылыгын жабуға Үкіметке Ұлггық банк берегін кре- 
диттер доғарылған болатын жэне Ұлтгық банк алдындағы бүкіл 
үкіметтік борыш арнаулы он жылдык облигацияларға -  МЕА- 
КАМ- ға қайта ресімделді.

1999 жылы сәуірде теңгенің еркін езгермелі айырбас бага- 
мының режіміне көшуі инвесторлардың МБҚ -ға деген ынтасын 
төмендетті. 1999 жылы МЕККАМ-ның эмиссиясы 38,5 миллион 
теңгені қүрады, бұл 1998 жылға Караганда 1,8 есе томен болды. 
МБҚ рыногын қолдау үшін Қаржы министрлігі кысқа мерзімді 
валюталық бағалы қағаздарды шығара бастады, сондай-ақ ар
наулы валюталык облигацияларды — АВМЕКАМ-ды шығаруды 
жүзеге асырды.

МБҚ рыногының дамуы сандық өсуімен ғана емес, сонымен 
бірге терең сапалы өзгерістерге де үіпырады. Мемлекеттік бага
лы қағаздар спектрінің кеңеюі қағаздардың жаңа түрлерімен де, 
сонымен бірге бағалы кағаздардын айналыс мерзімдерінін ар- 
туымен де косарланып отырды. 1994-1995 жылдары тек кыска 
мерзімді дисконтталган 3, 6, 12 айлык багалык кагаздар шыга- 
рылды, 1997 жылдан бастап орта мсрзімді, купондық жэне инф
ляция бойынша немесе айырбастау багамы бойынша индекстел- 
ген багалы қагаздар шыгарылды.

Мемлекеттік багалы кагаздардан баска бастапкы рынокта 
мемлекетпк емес (корпоративтік жэне баска) багалы кагаздар 
айналыска шыгарылады.

Корпоративтік багалы кагаздар нагыз пайдалы, бірак сонымен 
бірге кауіпті бсшып табьиады, оларга кэсіпорындар мен компаішялар- 
Дың акциялары, облигациялары жатады. Корпоративпк багалы ка
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ғаздар рыногыньщ калыптасуы белгілі бір дәрсжеде 1996 жылы жа- 
рияланған «Көгілдір фишкалар» бағдарламасымен байланысты.

Қайталама рыноктың жұмыс істсуі үчак мерзімді казьшашы- 
лық міндеггсмелерімен жэнс ¥лттык банктіц кыска мерзімді но- 
таларымен жасалынган мәмілелер көлемінің өсуімен сипаттала
ды. Қайталама рынокгьщ жандануы нактылы уақыт режімінде 
өздерінін, офистерінде бастапқы дилердің жүмыс мүмкіндігін 
камтамасыз ететін биржадан тыс жұмыс істейтін бағдарламаны 
іске енгізумен байланысты болганын атап өткен жөн.

Мемлекеттік эмиссиялыц багалы қагазды шығарудың, олар
ды тіркеудіц, орналастырудың, айналыска жіберудің жэне өтеудіц 
талаптары мен тэртібі жэне эмиссия көлемі арнаулы зандармен 
реттелінш, белгілснеді. Мемлекетпк бағалы кағаздарға қүқықіык 
бірдейлендіру нөмірлерін беру тэртібі уэкілетті органнын норма- 
тивтік кұқыктар актісімен бслгіленеді.

Мемлекеттік емес эмиссиялық багалы цагадар эмиссиясы ба
галы кагаздар шығару туралы эмитеіптін шешім қабылдануын; 
уәкілетгі органда багалы кагаздар эмиссиясын тіркеуді; инвес- 
торлар үшін эмиссия проспектісінде болатын ақпараттарды ашу- 
ды; багалы кагаздарды шыгаруды жэне орналастыруды; бағалы 
кағаздарды орналастыру корытындьшары туралы есепті табыс 
етуді қамтиды.

Ашық орналастыруды жүзеге асыратын акциоиерлік когам- 
дардьщ акдиялары эмиссияланатын мемлекетгік тіркеудін, сон- 
дай-ақ акцияларды шыгару жэне орналастыру қорытындысы ту
ралы есеп беру рэсімі мен тэртібін уәкілетті орган бслгілейді.

Акционерлік коғамдардың -  банкгердің және банктік опера- 
циялардыц жекелеген түрлерін жузеге асыратын ұйымдардын, 
багалы кагаздар рыногының эуесқой қатысушыларының, бага
лы кагаздар саудасын үішмдастырушылардыд, инвестициялык 
корлардың, жинактаушы зейнетакы қорларынын, зейнетакы ак_ 
тивтерін баскару жөніндегі компаниялардыц жэне Орталык депо- 
зитарийдыц акцияларыньщ барлық эмиссиялары міндетгі мемле- 
ксттік тіркеуге жатады.

Эмиссиялык багалы кагаздар күжаттандырылган және кұ- 
жатсыздандырылган нысандарда шыгарылуы (документарлық) 
мүмкін. Багалы қагаздар иіыгарудың ңужаттандырылгаи ны
саны — багалы кағаздарда мүліктік қүкыктар багалы кагаздар 
ұстаушылардың тізімінде тіркелетін шыгару нысаны. Эмиссия
лык багалы кагаздарды шыгару нысанын мемлексттік тіркеуге
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табыс етілген кұжаттарга тиісті өзгерістср енгізе отырып, эми- 
тенттің жогаргы басқару органының шешімі бойынша эмитент 
өзгертуі мүмкін.

Құжаттандырылған нысанда шыгарылган бағапы кағаздар 
иелерінің күкыктары осы бағалы кагаздарды Көрсетуі арқьшы 
расталады. Қужатсыздандырылгап нысанда шыгарыпган бага
лы кагаздар меншік иелерінін кұкыктарын тіркеушілср немесе 
накты үстаушылар растайды. Иелерінін талап етуі бойынша ба
галы қагаздарды тіркеуші немесс нактылы үстаушы оларга бага
лы қагаздарга өздерінін кұкыкггарын растайтын кұжаттар беруге 
міндетгі.

Багалы қагаздармен мәмілелер ұйымдастырылган жэне ұйым- 
дастырылмаган бағапы қагаздар рыногында -  қайталама рынок- 
та жасалады. Багалы кагаздарды сатып алу-сату шарты тарап- 
тардың бірініц талап етуі бойынша нотариалдык куэлаидыруга 
ТІІІС.

Кэсіпқой қатысушылар ұйымдастырылган багалы ңагаздар 
рыногында мәмілелерді өз атынан немесе клиентгщ атынан, оз 
есебінен немесе клиентгің есебінен багалы кагаздарды сатып алу 
немесе сату аркылы жасайды. Багалы қагаздардың үйьшдасты- 
рылмаган рыногында жасапатын мәмілелерді инвесторлардың 
өздері де, багалы кагаздар рыногының кэсіпкой қатысушылары- 
ның қызметін пайдалана отырып та жүзегс асыруы мүмкін.

Кәсіпкой қатысушыныц багалы қагаздармен мэмілс жасауға 
өкілеттігі оның клиентпен жасасқан мэмілелерді жасау жэне 
орындау ушін кажетгі талаптарды айкындайтын шартымен рас
талады.

Қазақстан Республикасы резидентгерінің-үйымдарының, 
бейрезиденттерініц-үйымдарыныц, шыгаруын уэкілетп орган 
тіркеген, резвденттердің -  үйымдардыц шыгаруы шет мемле- 
кетгің заңдарына сэйкес тіркелген немесе уэкілетті органның 
нормативтік-кұкыктык актісінде белгіленген тәргіппен ұііым- 
дастырылган багалы кагаздар рыногына айналыска жіберілген 
мемлекеттік емес эмиссиялык багалы кагаздары, халыкаралык 
каржы ұйымдарылыц шыгаруын уэкілетгі орган тіркеген немесе 
уәкілетгі органнын нормативтік-күкыкгык акпсінде бслгіленген 
тэртіппен ұйымдастырылгаи багалы кагаздар рыногында айна
лыска жібсрілген эмиссиялык багалы кагаздары, туынды багалы 
кагаздар жэнс езге каржылык күралдар Қазакстаііда багалы ка
газдар рыногының объектілері болып табылады.
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Бағалы кагаздар рыногының субьектіпері (қатысушылары) 
жеке жэне институционалдык инвесторлар, эмитенттер, бага
лы қағаздар рыногының кәсіпқой катысушылары, сауда-саттық- 
ты ұйымдастырушылар жэне өзін-өзі ретгейтін ұйымдар болып 
табылады.

Инвесторлар -  өз каражаттарын бағалы қагаздарға салуды 
инвестицияны жүзеге асыратын жеке немесе заңи тұлғалар; ин
весторлар кү.рамында бағалы қағаздар портфслін калыптастыру 
үшін өздері тарткан қаржыны пайдаланушы субъектілер болып 
табылатын институционалдык инвесторларга — инвестициялык 
қорларға, инвестициялык банкгерге, мемлекетгік емес зейнетакы 
корларына, сактандыру компанияларына жэне кызметінін сипа- 
тына қарай айтарлықтай ақшалай каражаттар жинақгалатын бас
ка арнаулы арналым корларына маңызды орын беріледі.

Мемлекет ¥лтгық банк немесе Қаржы министрлігі аркылы ба
галы кзгаздар рыногында инвестор ретінде іс-қимыл жасайды.

Багалы кагаздар рыногынын ипвестщиялық делдалдары -  
багалы кагаздардың бастапкы эмиссиясы кезінде де, сондай-ақ 
оларды кайта сату кезінде де эмитенттерден инвесторларга ба
галы қагаздардың жылжытылуын камтамасыз ететін арнаулы 
уйымдар -  инвестициялык корлар, коммерциялык кор биржала- 
ры, брокерлік жэне дилерлік кенселер, консалтингпк фирмалар, 
багалы кагаздарды сактау, багалы қагаздарды ұстаушылардын 
реестірін жұргізу, багалы кагаздармен жасалатын операциялар 
бойынша өзара есеп-кисаптар женіндегі арнаулы ұйымдар (депо- 
зитарийлар, кастодиумдар, клирингтер, тэуелсіз реестр ұстаушы- 
лар).

Эмитенттер — колданыстагы заңдарға сэйкес эмиссиялык ба
галы кагаздар шыгаруды жүзеге асыратын заңн тұлгадар.

Багалы қагаздар рыногының кәсіщой қатысуиіылары — өз 
қызметін акционерлік когамнын ұйымдык-кұкықтық нысанын- 
да жүзеге асыратын жэне багалы кагаздар рыногында лицен- 
зиясы бар зани тріғалар. Багалы кагаздар рыногының кэсіпкой 
өкілдеріне брокерлер, дилерлер, кастодиан, депозитарийлар, ан- 
деррайтерлер жэне баскалар жатады.

Кастодиан -  багалы кагаздар рыногыньщ каржьшык куралда- 
рынын жэне клиенттер акшасының есебін алуды жэне олар бой
ынша қукыктарды растауды, клиентгердін кұжатгы каржылык 
К-Үралдардың сақталуы жөнінде өзіне міндетгемелер қабылдай 
отырып оларды сақтауды жүзеге асыратын кәсіпқой катысушы
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болып табылады. Бағалы қағаздар рыногында кастодиандық қыз- 
метті заңдарға жэне шартка сэйкес кастодиандық кызмет пен сей- 
фтік операцияларға лицензиялары бар банкгер жүзеге асырады. 
Кастодианға кастодиаидык кызмет көрсету жөніндегі шартка сэй
кес клиент берген акша мен каржылык күралдар бүл кызметгщ 
обьектілері болып табылады.

Ортальщ депозитарий -  багалы кагаздар рыногыньщ кар
жылык күралдарымен мэмілелерді тіркеуді, депоненттердіц 
(олардың клиенттерінің) қаржылық кұралдары бойынша кұкык- 
тарын есепке алу мен растауды, құжатты нысанда шыгарылган 
каржылық күралдарды материалсыздандару мен сақтауды, онын 
ішінде депоненітер арасындағы каржылық күралдармен мэміле- 
лер бойынша клирингті, сондай-актиісті лицензиясы болган кезде 
бағалы кагаздарды үстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді 
жүзеге асыратын кэсігікой катысушы. Ол коммерциялык емес 
ұйым болып табылады жэне акционерлік когам нысанында кү- 
рылады. Ортальщ депозитарийдың акциялары багалы кагаздар 
рыногыньщ кэсіпкой катысушылары, сауда-сатгыкты үйымдас- 
тырушылар жэне халыкаралык каржы үйымдары арасында ор- 
наластырылады. Багалы кагаздар рыногыньщ багалы кагаздарды 
нақгылы V-Сгаушылар болып табылашн кэсіпқой катысушылары, 
сондай-ақ шетелдік депозитарийлар мен кастоднандар орталык 
депозитарийдың депоненггері болып табылады. Орталык депо
зитарий Қазакстан Республикасы аумагында депозитарлык кыз- 
метп жузеге асыратын бірден — бір ұйым болып табьшады.

Андеррайтер — багалы кагаздар рыногыньщ брокерлік-ди- 
лерлік кызметті жүзеге асыруга лицензиясы бар жэне эмитентке 
эмиссиялык багалы кагаздарды шыгару жөнінде қызмет корсе- 
тетін кэсіпкой катысушы. Компаншшардың басшылыгымен бірге 
андсррайтерлср жаца шыгарылымды тіркеуге әзірлік жүргізеді 
жэне багалы кагаздар рыногында оларды жузеге асыру кезінде 
эмитенттін мүдделерін білдіреді.

Сауда-саттьщты үйымдастырушы -  кор биржасы жэне бир- 
жадан тыс багалы кагаздар рыногыньщ баға белгілеу үйымы. Бүл 
¥Йымының акциялары багалы кагаздар рыногынын кәсшкой ка- 
тысушыларының, багалы кагаздар рьшогының кэсіпқой катысу
шылары болып табылмайтын, бірак заннамага сэйкес багалы ка- 
газдардан басқа, взге каржылык күралдармсн мэмілелерді жүзегс 
асыруға күкыгы бар зани тұлгалар арасында орналастырылады. 
Қор биржасының эрбір акционерінің өзіне тиесілі акциялардын
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санына карамастан онын акционерлерініц жалпы жнналысында 
бір ғана дауысы болады.

Бағалы кағаздар рыногының бірсыпыра қатысушыларын ин
вестициялык институттар, яғни бұл инвесторлармен делдалдар 
ретінде болатын заци түлгалар, соның ішіндс инвестициялык 
корлар, инвестициялык компаниялар, коммерциялык банктер, 
қаржы брокерлері, инвестициялык консультацттар қүрайды.

Каржы делдалдарыныц сипатына карай багалы кагаздар ры- 
ногының үш моделі болады: банктік емес, бапктік эісәне аралас. 
Қазакстанда арапас модель пайдаланылады: багалы қағаздар ры
ногында банктік емес компаниялар да, банктер де делдалдар бола 
алады.

Багалы кагаздар рыногында инвестициялык, цорлар езгеше 
жагдайда болады. Олар инвесторлардың ақшасын жұмылды
ру жэне оларды кор атынан багалы кагаздарга, сондай-ак банк 
шотгарына жэне салымдарға жұмсау максатымен акциялар шы- 
ғарады; сонымен бірге мұндай жұмсаумен байланысты барлык 
тәуекелдіктер, бүкіл табыстар мен зияндар осы кор иелсрініц (ак- 
ционерлердің) есебіне жатқызылады жэне олар кор акциялары- 
нын агымдагы багасын өзгерту есебінен іске асырьшады. Инвес
тициялык кор тек акционерлік қогам нысанында қүрылуы мүм- 
кін. Инвестициялык корлар қор түріне қарай жаргылық корларды 
калыптастырады.

Инвестициялык қор кызметін айкындайын құжат инвестиция- 
лыц маглүмдама болып табылады. Ол инвестициялаудын мақ- 
сатгарын, стратегиясын, багытгарын, инвестициялык кор кыз- 
метінін багалы кагаздар портфелін әртараптандырудыц нормала- 
рын аныктайды.

Акционерлермен өзара қатынастарына карай инвестициялык 
корлар озара қорлар-зацнамшен белгіленген бага бойынша жэ
не шартгарда кор акционерлерінен айналысқа шығарылган ак- 
цияларды төлеп алуга міндетті ашық инвестицциялык корлар жэ
не инвестициялык, компаниялар—қор акционерлерінен айналыска 
шыгарылган акцияларды төлеп алуга міндетгі жабык инвести
циялык корлар болып бөлінеді.

Казакстан Республикасында инвестициялык корлардын мына- 
дай түрлері жұмыс істейді: акционерлік инвестициялык кор жэне 
улестік жарна (пай) инвестициялык коры, ол ашық, интервалдық 
жэне жабык нысандарында қүрылуы мүмкін.
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Акционерлік инвестицішьщ  /уо/*-кьізметікің айрыкша түрі заңнама жэ
не оның инвестициялык мағлүмдамасы талаптарына сэйкес осы коғам- 
ның акционерлері оның акцияларын талемге салған ақшаларды, сондай-ақ 
осындай инвестициялау нәтижесінде алынған актавтерді шоғырландыру 
жэне инвестициялау болып табылады.

Үлестік эісарна инвестщиялық қорм-  үлестерді үстаушыларға жалпы 
үлестік меншік кұқығында жататын жәие басқарушы компаниянык баска- 
руында болатын, үлестерді толеуге арналған акшалардын, сондай-ақ олар
ды инвестициялау нәтижесіиде сатып алынган езге активтердіц жиьштығы.

Трансферагенттік цызмет бағалы кағаздар рыногында клиснтгер ара- 
сында қ^жаттар мен ақпараттьг қабыядау жэне беру мақсаггарында жүзегс 
асырылады. Трансферагенттер алған клиенттерге беру ушін және берілетін 
Қү-жаттарды тіркейді жэпе ссеп жүргізеді.

Жоғары ұйымдастырылған каржы рыногыныц дамуына багалы кагаз
дар рыногынмң кдсіпқоіі кагьтсушыларыныц-ассоцациялар мен бірлестік- 
тер үйымдары мүмкіндік туғызады.

Э м итенттердің  арасында каржы рьгногының жұмыс істеуінде аныктау- 
ш ы  рөлді акционерлік қогамдар алады.

Өз кызметін жүзеге асыру үшін каражат тарту максатымен акциялар 
шыгаратын заңи түлға ащионерлік қовам деп танылады. Қоғамның оз ак- 
Ционерлерінің мүлкінен окшаулапғаи мүлкі болады жэне ез міндеттеме- 
лері бойынша оз мүлкі шегінде жауап береді. Когамның барлық мулкініц 
ақшалай баламасы корлар түрінде тіркеледі, сондықтанда бүл үдеріс қор- 
ландыру (қор жасау) деп, ал оныц акшалай баламасын тең үлестергс неме
се акцияларға бәлу акционерлендіру дсп аталады, Осы операциялар аркы
лы жылжымайтын және бвлінбейтін мүлік икемді және боліигіш мүлікке 
айналады, бүл оған жаца касиет береді: мүлік иесізденген нысанда өткізілуі 
жэне катысушылардың кез келген санына сатылуы мүмкін. Кәсіпорын -  кұ- 
рылтайшылардан басқа, тікелсй бүл өндіріске катыстьг және катысы жоқ 
ззіт  түлгалар акцнялардьщ /геленушілері бола алады. Акциялардьтң бар
лык саны бірден күрылтайшылар мен шақырылған акционерлер арасында 
бірден болінуі заңнамамен карастырылған.

Акционерлік когамныц жарғьтсьт қоғашгың заңк түлға ретіндегі күкық- 
тық мортебесін айкындайтын қүжат болып табылады. Қоғамныц жарғылык 
капиталыныц ец төменгі мөлшері республикалык бюджет туралы Казак- 
стан Республикасы зацында белгіленген айлык есептік корсеткішпн 50 
мьщ еселенген молшерінде болады. Акционерлік қоғамиыц омір сүруіиін 
нормасы мүлкін жарғылық капитал денгейінен томен стпен үстауы болып 
табылады; ол борыштар бойынша барлық міндеттемслерді атқарады, са- 
лықтар толейді жәнс есептеме жүргізеді.

Акционсрлік коғамды баскарудын жоғары органы акционерлерд'щ жал- 
пы жиналысы, басқару органы — дирсюпорлардыц кеңесі, аткарушы орган 
—алқалы орган немесе атауы қоғамиын жарғысында белгілепетін атқару шы 
орган кызметін жеке*дара жүзеге асыратын түлға болып табылады.

639



Қазақстанда жаңа зейнетакы жүйесін өндіріп, оның дамуымен байла
нысты каржы рыногының жаңа институционалдық катысушылары да жи- 
нақтаушы зейнетакы корлары (мемлекетгік жэне мемлекетпк емес) мен 
зейнетакы активтерін баскаруды жүзеге асыратын ^йым калыптасты. Олар 
зейнетакы жарналары турінде айтарлыктай акшалай ресурстарды шогыр- 
ландырады жэне мсмлекеттің, корпорацнялардын, банктердің, баска кар- 
жы-кредит мекемелерінің багалы кағаздарын сатып алу жолымен оларды 
кайта боледі. Экономиканың нақгы секгорын каржыландыруда олардын 
ролі корпоративтік багалы кағаздардып эмиссиясын кецейту дэрежесіне 
карай артатын болады.

Қаржы рыногының жұмыс істеуі мемлекеттік реттеуді та
лап етеді. Қазақстанда мұндай функцияларды жүзеге асырушы 
уәкілетгі орган ¥лттык банктің қүрамьшдагы Багалы кагаздар 
жөніндегі департамент болып табылады. Ол эмитенттер қыз- 
метіне талаптар мен стандарттарды белгілейді, эмиссиялардын 
проспектілерін жэне багалы кагаздар шыгару туралы шешімдерін 
тіркейді, эмиссиялар бойынша барлык шарттар мен міндеттеме- 
лерді эмитенттердің сактауына бакылауды жүзеге асырады, ба
галы кагаздар рыногыньщ кәсіпкой катысушыларынын кызметін 
лицензиялайды, бұл рыноктагы инвесторлардын күкықтарып 
камтамасыз етеді жэне т.с.с.

Багалы цагаздар рыногыньщ взін-озі реттейтін уйымы -  
багалы кагаздар рыногында ез қызметінің бірыңғай ережелері 
мен стандарттарын белгілеу мақсатымен қауымдастык (одак) 
нысанында багалы кагаздар рыногының косіпкой катысушы
лары күрган заңи түлға. Оның негізгі міндеті өзін-өзі реттейт- 
ін үйым мүшелерінід жэне олардыц клиентгерінің кү-кыктары 
мен мүдделерін қоргау, сондай-ақ Қазакстан Республикасы- 
ньщ багалы кагаздар рыногында кәсіптік қызметті жүзеге асы- 
рудың бірыңгай жагдайларын жасауды камтамасыз ету болып 
табылады.

Шыгарылуга жэне айналысқа мемлекеттік тіркеуден еткен 
жэне белгіленген тортіппен тіркеу нөмірін алган багалы кагаздар 
жіберіледі.

Эмиссиялык багалы кагаздарды орналастыру кезінде эмитент 
(андеррайтер, эмиссиялык консорциум) инвестордың бірінші та
лап етуі бойынша оган танысу үшін эмиссиялык багалы кагаздар
ды шыгару проспектісін немесе оның көшірмесін беруге міндетті.

Эмиссиялык багалы қагаздардың қайталама багалы кагаздар 
рыногындагы айналысы багалы кагаздар рыногында осы бага-
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лы қагаздармен азаматтық-қудықсык мәмілепер жасауы арқылы 
жүзеге асырылады. Эмиссиялық бағалы кағаздармен мәміле- 
лер жасаудың жэне оларды бағалы кағаздарды ұстаушылар- 
дың тізілімдері жүйесінде немесе багалы кагаздарды нактылы 
ұстауды есепке алу жүйесінде тіркеудің талаптары мен тэртібі 
«Багалы кагаздар туралы» заңға жзне уәкілетті органныц норма- 
тивтік құқыктык актілеріне сэйкес белгіленеді.

Бағалы кағаздардың эмиссиясы көпшілікке жариялаусыз не
месе жарнамасыз инвесторлардың алдын ала белгілі шектеулі са
ны арасында немесе инвесторлардың шекгелмеген саны арасын
да ашык сату жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Багалы қагаздардыц айналысы, яғни инвесторлардың арасын
да, соның ішінде инвестициялык институтгардын делдалдыгы 
кезінде оларды сатып алу-сату рыноктык бағалар бойынша жү- 
зеге асырылады. Багалы қагаздардыц багамы кор биржасында 
анықталады, ол багалы кагаздардың табыстылыгы нормасына 
(акциялар үшін дивидендке, облигациялар үшін пайызга) тура 
жэне несие пайызының бар деңгейіне кері үйлесімді болады. Де- 
мек, бағалы қагаздардың багамы табыс шамасына тікелей баила- 
нысты болады. Атап айтканда, акциялардың багамы дивидендтш 
көбеюіне орай артады жэне дивидендтін томендеуіне ораи кұл 
дырайды.

Рыноктык, багам багалы кагаздар сұранымы мен үсыньшы- 
ның ара қатынасының эсерімен калыптасады, ол көптеген фа 
торларга және ең алдымен экономикалык факгорларга аиланыс 
ты. Дивидендтер көбейетін жэне тиісінше бағалы қагаздарга сү 
раным артатын экономикалык өрлеу кезеніндс олардың ағамь 
артады, экономикалык дағдарыс кезінде ол кұлдыраиды, өит 
дивидендтер азаяды, несие пайызыныи нормасы өседі.

Акщіяпардың багалары (багамы) бір акцияга ұлггық 
бірлігінде, ал облигациялар мен мемлекетпк борыштық ^  ̂  
темелер олардың атаулы кұнына (номиналга) паиызбен 
ДЫ. Бағалы қағаздармен жасалынган мэмілелер о л а р д ы . 
ген тәртіппен ресімдегоннен кейін гана занды деп 
Эмитент немесе инвестициялык институт багалы кағаз^ ^ -  
тарда инвесторларга мэміле предметі болып та ыла**‘ 
кагаздар туралы, бұл багалы кагаздарга салынган 
мен байланысты тэуекелдіктер туралы, олардын та ’
табыстарды алу тэртібі жэне мезгілдері, бұл табыстар .
тын салық туралы толык жэне объективті акпарат еру
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Багалы кагаздармен операциялар жүргізген кезде арнаулы 
алым алынуы мумкін, оны алудың тэртібі мен шарттары салық 
зацнамасымен анықталады.

Бағалы кагаздар рыногында уәкілстгі органньщ -  бағалы кд- 
ғаздар рыногын реттеу мен қадағалауды жузеге асыратын мемле- 
кеттік органныц лицензиялауына жататын мынадай кызмет тур- 
лері:

1) брокерлік;
2) дилерлік;
3) багалы қагаздардың усынушылардыц тізілімдері жуйесін 

жүргізу;
4) инвсстициялық портфелді басқару;
5) зейнетакы активтерін инвестициялық баскару;
6) кастодиандық;
7) трансфер-агенттік;
8) багалы кагаздармен жэне өзге каржылык кұрзлдзрмен саУДа 

уйымдастыру жузеге асырылады.
Жогарыда аталынган, сондай-ақ депозитарийлык кызметтер ба

галы кагаздар рыногындагы кэсіптік кызметтер болып табылады. 
Рыноктары кәсіптік қызметгің белгілі бір түрін немесе өзара коса 
атқаратын тұрлсрін жузеге асыратын ұйымдар өзінің кызметін уй- 
лестіру мақсатында өзін-өзі ретгейтін бір ганаұйым курады.

Еліміздік каржы рыногында орныга бастаган катынастар
ды реттеудің жоне кадагалау тиімділігін арттырудыц біртұгас 
жуйесін ұйымдастыру қажеттігінс байланысты Қазакстан Рес
публикасы Президентінің «Қазақстан Республикасынын каржы 
рыногын мемлекеттік реттеудің бірыңгай жуйесін уйымдастыру 
мэселелері» туралы жарлыгы (2002 жылгы 17 мамыр № 872) 
кабылданды. Осы жарльвда сэйкес Еңбек жэне халықты элеу- 
метпк қоргау министрлігінің Жинакгаушы зейнетакы корлары- 
ның қызметін реттеу жөніндегі комитетінің функциялары мен 
өкілетттіктері ¥лттық банкке берілді.

Еліміздің есептік толем балансын негурлым тиімді қалыптас- 
тыру, пегурлым пәрменді валюталык реттеу мен бақылау жургізу 
ушін ¥лттык банктің жаңа болімшелері -  төлем балансы мен ва
люталык реттеу делартаментін жэне ¥лттык банк басшылыгы- 
ныц кызмегін камтамасыз ету жөніндегі баскэрма курылган. Кар
жы рыногыньщ орішқтылығын жэне оның кызметін реттеп оты- 
руды жақсарту максатымен Қаржы рыноктары мен ұйымдарып 
реттеу жэне қадагалау жөніндегі агенттік қурылган.

642



Қазақстан Республнкасындағы каржылык кызметгі мемле
кетпк реттеу мен қадағалаудын біртұгас жүйесіяе кезец-кезең- 
мен көшу камтамасыз етілуі тиіс.

Қаржы секторы -  бұл қызмет саласы, сондықтанда каржы инс- 
титуттары өз беттерінше, оныц үстіне оздері үшін емес, оз қыз- 
мет керушілерінің с^ранымдарын канағаттандыру үшін жұмыс 
істейді.

Алматы қачасыпьіц Өцірлік царжы ортапызы каржы орталыгьшың катысу
шылары мен мүдцелі тұлғалардын озара қатынасын реітейтін, К^закстан Рес
публикасынын каржы рыногын дамытуға багыггалған ерекшс кұкыкгык режІм- 
ді білдіреді.

Қаржы орталығын күрудың максаттары бағалы қагаздар рьшогыи дамыту, 
оның халыкаралБГҚ капитал рьшоктарьшен ыкпалда^ът камтамасыз ету, Қа- 
зақстан Республикасынын экономикасьша инвестициялар тарту, қазакстандык 
капнталдың шетедцік багалы кагаздар рыногына шығуы болып табылады.

Каржы орталығы;
1) қазақстандық және шстелдік катысушылзрдьш теидігі;
2) капиталдың Қазақстан Республикасынын валюта заннамасына сойкес 

козгалуы қапідаттарымен щ м ис  істейді;
Каржы орталыгынын қызметін реттеу жоніндегі уэкілеггі орган (Алматы 

каласының Әдірлік каржы орталығынын кызметін реттеу жоніндегі агснтпк 
(АӨҚО ҚРА) -  каржы орталығының яс^мыс істеуін мемлекеттік рстгеуді жузегс 
асыратын мемлекетпк орган.

Халыкаралық кенес теракты ж^мыс істейтін консультативтік-кенесші орган 
болып табылады және уәкілетті органның ( АӨКО КРА) жанынан кұрылады.

Брокерлік және (немесс) дилерлік қызметті жузсге асыратын жэле заші түл- 
ғаны мемлекеттік тіркеу (кайта тіркеу) туралы уәкілстгі орган бергеи куолігі, 
бағалы кағаздар рыногында жұмыс істеуіне арналған, каржы рыногы мен каржы 
^йымдарьш реттеу жоне қадгалау жөніндегі уәкілеггі мемлекеттік орган ( ҚҚА) 
берген лицензиясы бар багалы кагаздар рыногынын кэсіпкои катысушылары 
каржы орталығының катысушылары болып табылады жэне олар каржылык 
кұралдармеи каржы орталыгынын арнаулы сауда алацында гана мзмілелер жа- 
сауға құқылы.

Заңи тұлғанын Алматы каласыньгң аумашнда теракты жүмыс істейтін орга- 
нының болуы бағалы кағаздар рьшогына кәсіпкой катысушы-заци тулганы уэкі- 
летгі оргашшц мемлекеттік тіркеуіпің міндетгі шарты болып табылады.

Кор бпржасының Алдгаты қаласынын аумагында асұмыс істентін жэне 
АӨҚО ҚРа белгілегсн сауда алаңы каржы орталыгынын катысушылары кар
жылык кұралдармен сауда -сатшкты жүзеге асыратын каржы орталыгынын ар
наулы сауда аланы болып табылады.

Сауда-сатықты ұйымдастырушынын каржы орталыгынын арнауы сауда ала- 
*ияна қагасты қабылданатын ережссі АӨҚО ҚРА-меи жэие қаржы рыноктары 
мен каржы ұнымдарын реттеу жэне кадағалау жоніндегІ уокілетті мемлекетпк 
органмен келісуге тніс.

Каржы орталығьшыц катысушыларын салыктык бакылау Қазақстап Респуб
ликасы салык заңиамасына сэйкес жузеге асырылады.
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М ы и ал ар  А лм аты  каласы иы ң өң ірлік қарж ы  о рталы ғы н а каты суш ы -заци 
т.ұлғалар ұсы наты н, көрсетудеп түсетін  табы с о л ар д ы ң ж и ы н ты қ  ж ы лды к кірісі- 
и сн  алы п  тастауга  ж ататы н  карж ы лы к кы зм еггер  болы п табы лады : оз клиентінің 
есеб ін ен  ж әнс м ү ддссін де (брокер ретіиде) қарж ы лы к күралдарм сн  жасалатын 
мэм ілелерді ж үзеге  асыру, пом иналды  үстау, андеррайтер  кы зметтері, акпарат- 
ты к, тал д ам ал ы к ж ән е  консультациялы к қы зм еттер , б агалы  кагаздар  бойынш а 
белгілеуді үнемі ж ариялау ж әпе ұ стап  тұру  ж өніндсгі қы зм сттср .

Қор рыногыпыц осы замангы талаптарга сай болуы үшін тұтас шаралар 
кешепш жүргізу қажет.

Корпоративтік баскаруды жетілдіру жэне компаниялар қызметінің 
молдірлігін артыру жөніндегі шаралар қабылдануы тиіс

Ірі мемлекеттік компанияларды жеке блокқа болуі жэне олардын ак
циялар пакетін арнайы кұрылган мемлекеттік холдинг компаниясына бас- 
каруға беру кажет.

Осы холдингке кіретін ұлттык компапиялардыц мемлекеттік акішялар 
пакетінің бір бөлігі кор рыногында сатылатын болса, дұрыс болар сді. Бүл 
бағалы кагаздарды зейнетакы, инвестициялык, корлар мен брокерлік компа
ниялар сатып ала алар еді. Яғнн, инстіпуционалдык та, сондай-ақ жеке де 
инвесторлар акционерлер бола алар еді.

Сонық нәтижесінде рынокта бірінші класты эмитентгердін үлсстік ка- 
газдары анналымға шығып, біздің ұлттык компаниялар Днрекгорлар ке- 
несінін құрамыида тәуслсіз директорлар институты пайда болады, мұныц 
озі корпоративтік баскарудың сапасын әлдекайда жаксартады.

Багалы кагаздардын кайталама рыногын дамытудың бір шарты мемле
кетпк бағалы қағаздар өтімділігін ұлғайту болып табылады. Қаржы мини- 
стрлігі бюджет тапшылыгын ішкі резервтер ессбінен жабуғатиіс.

Инвестициялық қорлар туралы заң кабылданды. Қазірдін озінде алгаш- 
кы жекс меншік корлар тіркелді. Алайда олардыц тиімді жұмыс істеуі үшін 
үкімет құқықтык, камтамасыз етудің бірқатар мәсслелерін шешуі керек. 
Рьгаокты жаңа кұралдармен толықтыру керек. Әцгіме бірінші кезекте жо- 
балық облигациялар туралы болып отыр. Оларды шығару үшін ел эконо- 
микасына манызды бірнеше инвестициялык жобаларды іріктеп алған жон. 
Бұған темір жолдар мен автомобиль жолдарын, вокзалдар мен теціз портга- 
рын салу жонІндсгі ннфрақүрылымдық жобалар қолайлы болар сді. Жоба- 
лык жэне коммерциялык багалы кагаздар шыгару жэне айналымгатусіруге 
кажетті заңнамалык базаны әзірлеу керек.

Инвестициялык жэне инновациялық корлар жобанын, 49 %-ын ганакар- 
жыландыра алатыны белгілі. Қалган бөлігін оның бастамашылары немесе 
қаржы институттары камтамасыз етуі тиіс. Сондықтан да кор биржасына 
мемлекеттік даму институттарьтен бірлесіп жана инвестициялык жоба
ларды шығару жаңадан қүрылып жатқан өндірістерді каржыландыру проб- 
лемасын шешуге мүмкІндік туғызып, Индустрнялық-инновациялык даму 
стратегиясын іске асыруға серпіи береді.

Қаржыландырудың кұрылымдық нысанын дамыту кажет. Екінші дең-
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гейдсгі банктер казірдін езінде оз клиентгеріне осындай кызмет көрсету- 
де. Алайда эзірге оиын мвлшері жегімсіз. Сондыктан зганомикакьщ такты 
секгорын каржыландырудың жаца нысандарын жедел дамыту, жаңа бере- 
шсктік күралдарды шыгару үшін «Активтерді секьюритизациялау туралы 
заң» қажет.

Осы айтылғанның бэрі Багалы кагаздар рыногын дамыту бағдарлама- 
сында міндеггі түрде көрініс табуы тиіс. Бұл -  экономиканы дамытудыц аса 
маңызды міндеттерінің бірі.

21.4. Қор бнржасы

Қор биржасы, зандарға сэйкес езге үйымдар бағалы кагаздар- 
мен сауда-саттықты үйымдастырады.

Кор биржасы -  акционерлік коғамның ұйымдық-күкыктық 
нысаньшда қүрылган, осы сауда-саттыісгы ұйымдастырушыныи 
сауда жүйесін пайдалана отырып, оларды тікелей жүргізу арқылы 
сауда-саггықгы ұйымдық жэне техникалык жағынан қамтамасыз 
етуді жүзеге асыратын заңи тұлға жэне акциоиерлік қогам ныса- 
нындағы езін-өзі реттсйтін коммерциялык емсс үііым. Қор бир- 
жасыньщ қызметі езін-өзі өтеу қағидатына негізделеді жэне оның 
кызметінен түскен кірістер биржаны материалдык- техникалык 
дамытуға пайдаланылады.

Қор биржасы -  бағалы кағаздармен сауда-сатгық жасалатын 
ұйымдастырылган эмбебап каржы рыногы.

Неліктен екені беймэлім, көп адамдар кор биржасы багалы ка
газдар сатады деп санайды. Іс жүзінде биржа онда сатылатын бага
лы қағаздарга иелік етпейді. Қор биржасының өз ешнэрсе сагпайды 
жэне сатып алмайды, эмитенггер (компаниялар) мен инвесторлар 
(жеке жэне зани тұлғалар) брокерлер деп аталатын өзінің агентгері 
аркылы багалы кагаздарды сатады жэне сатып алады, бұл брокер
лер оз клиенттерінін тапсыруы бойынша эр турлі эмитентгердіц 
акциялары мен облиганияларын сатады жэне сатып алады.

Қазакстанда биржа ісі 1993 жылы 30 желтоксанда Казак бан- 
кіаралық валюта биржасын тіркеуден бастап дамп бастады. Бага
лы қағаздармен алгашкы сауда-саттыктар бнржада 1995 жылы 14 
карашада болды. Қазакстан кор биржасы (KASB) аіауын ол 1996 
жылдыц сэуірінде алды. Биржада мынадай сскторлар жүмыс іс- 
тейді: шетелдік валюталар рыногы, мсмлексттік, сонык ішінде 
Қазақстан Рсспубликасыныц халыкаралык багалы кағаздар ры
ногы, акциялар(мемлскегтік емес) жэнс корноративтік облига- 
циялар рыногы, деривативтер рыногы.
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Қор биржасы:
1) сауда жүйелерін пайдалану және колдау;
2) кор биржасының тізіміне бағалы кагаздарды енгізуге жора- 

малданып отырған немссе енгізілген эмитентгерге, сондай-ак кор 
биржасында айналыска жіберілетін (жіберілгеи) багалы қағаздар 
мен озгеде қаржылык күралдарга талап қою;

3) кор биржасыіща айналысқа жіберілген бағапы қагаздармен 
жэне өзге каржылық кұралдармен мэміле жасау максатында сау
да жүйесіне кіруге өз мүшелерінс мүмкіндік беру, осы қаржылык 
кұралдар бойынша т.үракты сауда-саттык ұйымдастыру жэне 
өткізу, каржылык кұралдармен мэмілелср бойынша есеп айыры- 
суды ұйымдастыру жэне жүзеге асыру, не осындай есеп айырысу- 
ды жүзеге асыру үшін қажет ақпаратты эзірлеу;

4) оз мүшелеріне ұйымдық, консультациялық, акпаратгык жэ
не өзге қызметтер көрсету;

5) багалы кагаздар рыногы және өзге каржылык күралдар мэ- 
селелері бойынша талдамалык зертгеулер жүргізу;

6) банк заңнамасында белгіленгсн тэртіппен банктік опера- 
циялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыру жэне кор биржа- 
сының ішкі құжаттарында көзделген озге функцияларды жүзеге 
асырады.

Қор рыногы -  бүл бірінші кезекте бағалы кағаздар сатушысы 
мен оларды сатып алушының бірін-бірі табатын алаңы. Делдалдар 
ретіндегі биржа мүшелері аркылы бағалы кагаздарды сатып алу- 
сату мәмілелсрі жасалады. Негізінде сүраиым мен ұсынымның ара 
қатынасы жататын бағалы қағаздарға баға белгілейтін механизм 
барлык қор биржалары ушін жалпы сипаттама болып табылады.

KASE -  эмбебап қаржы ры ногы, оны шартты түрде төрт негізгі 
секторға белуге болады: шстелдік валюталар рыногы, мсмлекет- 
тік бағалы қағаздар, соның ішінде Қазақстан Республикасынын 
халықаралық бағалы кагаздар рыногы, акциялар жэне корпора- 
тивтік облигациялар рыногы, деривативтер рыногы.

Кор биржасы бағалы кағаздардың қайталама рыногьшнцұиым- 
дастырушысы болып табьшады. Биржадан тыс рынок, эдеггегідей, 
тек багалы кагаздардьщ жаца шыгарылымдарын камтиды. Онда 
көбінесе облигациялар орналастырылады. Биржада, керісінше, ба
галы қағаздардың ескі шыгарылымдарының, негізінен акционерлік 
когамдардың акцияларының багамы белгіпенеді. Задаамамсн кор 
биржаларының ен темен жаргьшық капиталы белгілсіхеді. Қор 
биржасы инвестициялык институтгар ретінде кызметпеи айналыс-
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пайды, бірақ меншіеті акциялар шығара апады жэнс сата алады, 
б.үл оның мүшелері болуға қүкық береді.

Қор биржасы заңнамаға сэйкес тіркелінеді жэне бағалы кағаз- 
дармен биржалық қызмет жүргізуге Бағалы қағаздар жоніндсгі 
Үлттық комиссиясында лицензия алады.

Бағалы кағаздар рыногының кәсіпқой катысушылары жэне 
зандарга сэйкес бағалы қагаздардан баска өзге каржылык күрал- 
дармен озге мэмілелерді жузеге асыру қүкығы бар өзге заци тұл- 
ғалар қор биржаларыньщ мүшелері болып табылады. Қор бир- 
жасында бағалы кагаздар рыногынын кәсіпқой қатысушылары- 
ның кемінде он мүшесі болуы тиіс. Қор биржасының мүшслері 
мэмілелерді жасау осы мүшслер ушің кор биржасының ереже- 
лерінде жол берілетін каржылык күралдардың түрлері бойынша 
сауда-саттыкка катысуға қүкылы. Олардың тапсырмасы бойынша 
багалы қагаздарды тікелей сатып алу-сатуды брокер мен дилер- 
лер жузеге асырады.

Брокер — бағалы қағаздар рыногынын клиенттің тапсырмасы 
бойынша, соның есебінен жэне мүдделерін көздеп, эмиссиялық 
бағалы қағаздармен жэне озге қаржылық к^ралдар.мсп мэміле- 
лер жасайтын кэсіпкой қатысушы. Ол ез клиентгерінің бағалы 
кағаздарымен жасалатын операциялар есебін арнаулы шоттарда 
жүргізеді. Брокер клиентгердің бағалы кағаздарыныц накты ұс- 
таушысы ретінде болуы мүмкін.

Дилер -  бағалы қағаздар рыношның үйымдастырылган ба
галы қагаздар рыногында бага белгілеуді .үсьшу жэне (немесе) 
оларды бұқаралық ақпарат кұралдарында жариялау аркылы оз 
мүдделерін көздеп жэне өз есебінен эмиссиялык багалы қагаз- 
дармен жэне взге каржылык күралдармсн мэмілелер жасайтын 
кәсіпқой катысушы.

Сауда-саттықты үііымдасгыруиіыныц кірісі оның негізгі кыз- 
метінен алатын қаражат ссебінсн күрылады. Сауда-сагшкгы 
■^йымдастырушы мынадай жагдайларда:

1) сауда-сатықты уйымдастыушыныц мүшслігіне кіргені үшін;
2) сауда-сатгықты ұйымдастырушыныыц мүлкін пайдаланга- 

ны үшін;
3) багалы қагаздар листиғігі үшііі жэнс олардын сауда-сатгық- 

ты ұйымдаетырушысыиын тізімінде болганы үшін;
4) мэмілслерді тіркеу жэнс рссімдеу үшін;
5) ақпараттық қызмет көрсстксні үшін жэнс взге де жагдаи- 

ларда акшалай жарналар мсн алымдар алады.
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Биржаның кірістері оның өзінің функцияларын жүзеге асыру- 
мен, оның қызметін ұлғайтумсн жэне жетілдірумен байланысты 
шығыстарды жабуға бағытталады.

Биржадағы сауда-сатіыкка ондағьі белгіленген талаптарға, 
сондай-ақ реттеуші органның талаптарына сай келетін бағалы ка
газдар ғана жіберіледі.

Қор биржасы Қаржы рыногы мен каржы ұйымдарын реттеу жэне кадага- 
лау жөніндегі агенттікпен келісе отырып, саудаға бағалы қағаздарға-лг/стннгяе 
рұксат ету ережелерін, сондай-ақ оларды -  делистингті саудадан шығарып тас- 
тау ережелерін белгілейді.

Қажетті талаптарға жауап беретін бағалы кагаздарды ірікгеуді биржаның 
листингтік комиссиясы орындайды. Бұл-биржаның құрылымынан тыс болім- 
ше. Багалы қагаздарга қойылатын талаптарды анықтайтын нормативтік қүжат 
листингтік ережелер болып табылады. Оларды колдану нәтижесінде шешіле- 
тін негізгі мәселе-листингтік іріктеу рәсімінен откен компаниялар кызметінің 
ашыктыгын және олардын каржылық жай-күйін қамтамасыз ету.

Клирішгтік комиссия кор мәмілелерінің катысушылары арасында есеп-ки- 
саптарды ұйымдастыру нысанындағы сауда-саттықтан кейінгі операцпялар- 
мен айналысады, сонымен бірге тауарды жаңа иеленушілерге жеткізуді ұйым- 
дастырады. Төрелік комисснясы кор биржасынын атқарушы органы болып 
табылады және мэмілелер қатысушыларының арасында пайда болатын кұқык- 
ка сәйксстілігі мен операцияның зандылыгына катысты дауларды шешумен 
айналысады.

Сауда-сапътқгарға қатысуға жіберлетін өзге ттрігалар тек байкаушылар (қа- 
дагалаушылар) рөлінде бола алады.

К ор  б и рж асы н дағы  сауда-сатты ктарды ң негізі -  биржаның сауда жүйесі, 
о л  ти іст і үй-ж ай ларды ң , кұрал-ж абды кты ң , б ағд арлам алы қ -тсхни калы к құрал- 
д арды н , со и д ай -ақ  көм сгім ен  багалы  кагаздарм ен  м әм ілелер  ж асасы латы н ішкІ 
кұж атгар  м ен  р әс ім д ер д ің  ж и ы н ты гы  болы п табы лады , С ауда-сатты ктарды н ка
ты суш ы лары  би рж а залы ндагы  өз орн ы н ан  т ікелей  ж ән с  «интернеттрейдинг» 
ж үй есі б ой ы н ш а каш ы қты қтан  қол ж еткізу  рсж ім іид е  ж үм ы с істей  алады . Бкр- 
ж ад а сауда-сатты қгар күн де  ж үргізілед і. Багалы кағазд ы ң  ж ән е  ш етелдік  валю- 
тан ы ң  әр б ір  түр і ү ш ін  өзін д ік  р еглам ен т аны қталган .

Сауда-саттықтарды еткізудің негізгі әдісі үздіксіз ыцгайласпа аукііиопдық 
эЫс болып табылады, бұл әдіс кезінде алдын ала өтінімдер беруге мүмкіндік 
болады. Бүл әдіспен биржаның ресмн тізіміне кіріктірілген акцияларды сатуға 
жэне сатып алуға өтінімдер бағаларының токайласу немесе бұлтартпау, сондай- 
ақ сатуға жэне сатып алуга алдын ала ыцғайласпа өтінімдерде көрсетілген баға- 
лардыц токайласу немесе бүлтартпау мезеті айкындалады.

2008 жылы Қазақстан кор биржасынын сауда айналымынын күрылымын- 
да мэмілелердІң едәуір болігі (61,9%) «репо» операцияларына, 33,7% — шетел- 
дік валютамсн операцняларға, 2*2% — мемлскеттік багалы кагаздармен опера- 
цияларга тиді; корпоративтік багалы кагаздармен операцияларға небэрі 2,2%, 
сонын ішікде акциялармен операцияларга 1,1% жэпе корпоративтік облига- 
циялармен операцияларга 1,1%тнді.

Репо операциясы сауда жүйссінде екі әдіспен жүзегс асырылуы мүмкін:
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1)«тура» әдіспен -  тура момілелер жасасу әдісімен жүргізілетін сауда-сат- 
тықтарда;

2)«автоматтық» эдіспеи -  автоматтык репо рыногында үздіксіз ыцгайласпа 
аукциондық одіспен жүргізілетш сауда-саттыктарда.

«Автоматтық» одіспен жүзеге асырылатыи репо операциялары сауда жүйе- 
сіқде жекелеген каржылық кұралдар (инструмсіптер) ретінде пайдаланьглздьі.

«Тура» әдіспен жүзеге асырылатын репо операцияларыиың предмстгері ре- 
тінде пайдалапылатын бағалы кагаздарды биржада айналыска жІберілгел бага
лы кагаздар ішіпен осы операциялар катысушылары озіише аныктайды,

«Автоматтык» эдіспен жүзеге асырылатын репо операцияларыныд предмет- 
тсрі ретінде пайдаланылатын багалы кагаздарды репо сатушылары биржаныц 
ішкі күжатына сэйкес аныктайды.

Мэлп'ле корытындысы биржань/ц сауда жүйссінде тіркелінеді жэнс тністі 
биржалык куәліктермеи ресімделеді. Бнржалық куолік -  бүл багалы кагаздар 
сатып алу-сату мямілесін жасасу фактін жоне осы мвмілсиі бнржанын есепкс 
алуыи растайтын басты кұисат.

Қор биржасында операцияларды тек оның мүшелері жүзегс асырады. Олар- 
дың тапсырмасымен тікслей багалы кагаздарды сату- сатып алуды брокерлср 
мен днлерлер жүзеге асырады.

Биржаны баскарудыц жоғарғы органы акциоиерлердің жалпы жшіалысы бо
лып табылады, жиналыстар арасындагы үзілісте биржалык кеңес жүмыс істейді.

Биржа лгүшелері, багалы кагаздар эмитештері, трсйдсрлер бнржалық сауда- 
саттықтардың катысушылары бола алады.

Биржадаң тыс багалы қагаздар рыногыпың база белгілеу 
уйымы акционерлік қоғамнын ұйымдық-күкыктык нысанында 
қүрылған, осы сауда-саттыкты ұйымдастырушы клиенттердіц 
арасында баға белгілеу аркылы айырбастау жүйесін пайдала
ну мен қолдау аркылы сауца-саттықты ұйымдық жэне техника- 
лык қамтамасыз етуді жүзеге асыратын зани түлға. Б.үл ұйымныц 
негізгі мақсаты оның клиенттері арасындагы багальг қағаздарға 
бага белгілеудің алмасу жүйесін ұйымдастыру болып табылады. 
Бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушылары ғана бага 
белгілейтін ұйымның клиенттері бола алады.

Биржаныц негіз калаушы кағидаты бағалы қағаздар рыногы- 
ның өтімділігін камтамасыз ету болып табылады. Қор биржасы 
бағалы кагаздар рыногының субъектіғге келтірілгсн залалдардыц 
орпын толтырады жэие оган оз жарғысын, биржалық сауда ере- 
желерін бұзған немесе коммерциялык қүпияны жария еткен жаг- 
Дайда заңнамаға сәмкес жауап береді.

Қазақстандық қор рыногы үшін «Қазакстанның багалы кағаз- 
дарыиың рыногы» журналы үсынган RCBK шщексі есептсгт шы- 
гарылады. Бүл индекс Казақстандық кор биржасының ресми тізі- 
міне кіріктірілген эмитенттер акцияларының орташа бір шамасм 
болып келеді. Әрбір акцияның салмагы рыноктық капнталдану
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үлесіне жэне осы нактылы акцияның саудалық үлесіне сэйкес 
анықталады. Сөйтіп, RCBK индексінің пайыздық өзгеруі рынок- 
тағы бағалардың орташа пайыздық озгеруін көрсетеді. Сонымен 
бірге егер қандай бір акция бойынша бір апта бойы мзмілелер 
болмаса, ол автомаггы тұрде индексті есептеуге арналған тізім- 
нен бүл акция бойынша кезекті мэміле тіркелгенгс дейін шығып 
қалады.

21.5 Қор рыногыныц инднкаторлары

Қор рыногының индексі (индикаторы) инвестициялык мүм- 
кіндіктер мен олардыц нәтижелерін бағалау кезінде инвесторлар- 
дың ескеретін аса маңызы факторлардың бірі болып табылады. 
Ол болжаудыц негізі жэне рыноктағы үрдістердің дәлме-дэл көр- 
сеткіші болып табылады.

Қазакстанның бағалы қағаздар рыногында мемлекеттік емес 
багалы қағаздардьщ биржа рыногыныц жай-күйін сипаттайтын 
бірнеше индикаторлары бар. Қор рыногыныц индикаторлары мы- 
налар болып табылады:

акциялар рыногын капиталдандыру; 
корпоративтік облигациялар рыногын капиталдандыру; 
акциялар рыногының индексі (KASE индексі); 
корпоративтік облигациялар рыногының индекстері; 
корпоративтік облигация табыстылығының индексі (KASE 

BV иңдексі);
корпоративтік облигациялар бойынша («таза» багалар бойын

ша) қордаланған (есептелген, бірақ төленбеген) сыйақыны есеп
ке алмай олардыц багапары бойынша есептеп шығарылған бага
лар индексі (KASE ВС индексі);

корпоративтік багалы кагаздар бойынша барлық есептелін- 
ген сыйақыны, соның ішііще төленбеген сыйақыны да есепке ала 
отырып есептеп шыгарылган олардыц багалар индексі (KASE BP 
индексі);

Қаржылык кұралдар (инструменггер) рыногын капиталдан
дыру өкілдік тізімдегі олардыц атауларының санын есепке ала 
отырып, формулалар бойынша есептеп шыгарылады; белгілі бір 
атаудьщ (эмитент сатып алгандарын шегергеннен ксйін) саны, 
дана; еткен сауда күні жасасқан мэмілелердің безбснделген ба- 
гасы (акциялар үшін) немесе атаулы куны (корпоративтік обли
гациялар үшін).
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KASE индексі мыналарды ескерегін формула бойынша есеп
теп шығарыладьі:

KASE индексінің алғашкы мағынасын (2007 жылы 28 кыр- 
күйектегі жай-күйі бойынша 2.549,79 тармақтар мөлшерінде);

KASE индексін есептеу мезетінде өкілдік тізімге кірікгірілген 
акциялардың жиынтықты рыноктык кұнын;

KASE индексін алғашқы есептеу мезетінде өкілдік тізімге кі- 
ріктірілген акциялардың жиынтықты рыноктық қүнын;

мыналарды есепке ала отырып есептелетін түзету коэффи- 
циенттері: еркін айналыста жүрген белгілі бір атау акциялары- 
пың үлесін, пайызбен; еркін айналыста жүргея белгілі бір атау 
акдияларының санын; белгілі бір атаудың орналастырылған ак- 
цияларының санын (олардьщ эмитент сатып алғандарын шегер- 
геннен кейін).

KASE BV индексі облигацияның орташа безбенделген табыс- 
тылығы, облигацияньщ етелу күніне дейінгі күндер саны және 
облигацияны капиталдандыру (бағаны кагаздар санына көбейту) 
негізіңде есептеп шығарылады.

Қалған индекстер бойынша тиісті есептемелер жүргізіледі.
Егемен еурооблигацпялар рыногында облигациялардың та

за бағалары бойынша есептеп шығарылатын KASE EC индексі; 
KASE ЕР — қордаланған мүдде мен төленген купондарды есепке 
ала отырып есептеп шығарылатын индекс; KASE ЕУ -  еурбобли- 
гациялардьщ орташа табыстылыгынын индексі.

Рынок индикаторларының жекелеген тобы биржаның сауда- 
саттыгыңца мемлекеттік бағалы қағаздар жэне мемлекеттік емес 
багалы кагаздар бойынша репо операциялар секторында, сондай- 
ак автоматгъщ репо секторында, белгіленген тартудың эр түрлі 
мезгілдері репосының орташа безбенделген мелшерлемесінін 
мағынасын белгілейді. Репо молшерлемелерін каржы рыногьш- 
Дағы «қысқа акшалардың» ағымдагы к ү н ы  ретінде жэне тиісін- 
ше, акшл рыногы қатысушыларынын кыска мерзімді огімділі- 
гінің индикаторы ретінде карастыруга болады. Мөлшерлемелср 
мэмілелер жасаскан күнгі тек сауда-саттыкгын нэтижелері бой
ынша есептеп шыгарылады. Әңгіме екі аптага дейінгі карыз алу- 
Дың мерзімдері туралы болып отыргандықган, жылдық мөлшер- 
лсменің есеп-қисабы жүргізілмейді. Ерекше индикатор TONIA 
(Tenge Over Night Index Average) болып табылады, ол кун сайын 
бір жұмыс күні мерзімімен («овернайт» репосы) репо ашылымы- 
ның биржада мемлекетгік бағалы қағаздардың автоматгық репо
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секторында жасасылған мэмілелері бойынша орташа пайыздық 
мөлшерлеме ретінде есептеп шығарылады. Тенгеде жүмылдыру 
(тарту) бойыша бір күнгі мерзім репосынын орташа безбендел- 
ген мөлшерлемесінің мэні оның автоматтық репо секторын, МБҚ 
бойынша репо секторын жэне мемлекетпк емес бағалы кағаздар 
бойынша репо секторын кіріктіре отырып, биржада барлык жаса- 
сылган репо бойынша биржа есептеп шығаратындығында. Колем 
индикаторы 14 күнге дейін мезгілдегі рсионыц барлық сскторла- 
рында ашылған мэмілелердің көлемін ескереді.

KazPrime индикаторы банкаралық депозитгердің қазакстан- 
дық рыногында ақшаларды орналастыру мөлшерлемелері бой
ынша орташа мағынаны бейнелейді. Индикатордың есеп-киса- 
бын KASE күн сайын Индикаторды калыптастыру туралы келісім 
катысушылары биржаның сауда жүйесіне берілетін баға белгіле- 
німдері бойынша жүргізеді.

KIBOR -  эр түрлі мезгілге -  7,14 күнге, 1, 2 жэне 3 айға ак- 
шаларды орналастырудың башсгер жариялаған мөлшерлемелер 
бойынша орташа мэні. KIBOR-ды, KIBID-ты жэне KIMEAN-ды 
KASE күн сайын жұмыс күндері бойынша есептеп шығарады жэ
не биржанң веб-сайтында жарияланады.

KJBOR -  депозитке ақшаларды орналастыру мелшерлемелсрі 
бойынша орташа мэні (банктің баска банкте депозитке акшалар- 
ды орналастырғысы келген молшерлемссі -  ү.сыным параметрі).

KIBID -  депозитке ақшаларды тартудың мөлшерлемелері 
бойынша орташа мэні (банктің депозитке орналастыру кезінде 
басқа банктен акшалар кабылдағысы келген мөлшерлемесі -  сұ- 
раным параметрі).

KIMEAN -  орналастыру мен тарту мөлшерлемелері арасында- 
ғы орташа мән (индикативтік есептік керсеткіш).

Шетелдік валюталар секторы бойынша рынок индикаторла- 
рынын тобы есеп айырысудың эр түрлі түрпаттарымен биржада 
саудапанатын шетелдік валіоталарға теңгенің орташа безбендел- 
ген бағанын мэнін бейнелейді: TOD (today -  мэміле жасасу кү- 
ніндегі есеп-кисаптар); TOM (tomorrow -  мәміле жасасу күніне 
катысты келесі жү.мыс күніндегі есеп-кисаптар) жэне SPT (екінші 
жұмыс күиіндегі есеп-қисаптар).

Депозиттердің банкаралык мөлшерлемелерін (KIBOR, KJBID 
жэне KIMEAN) өор биржасы сауда жүйесіндегі қатысушылар тү- 
зетілімдерінің негізінде есептеп шығарады; мелшерлемелер көр- 
сеткіштерін калыптастыру әдістемесі LIBOR-ға ұқсас.
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БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Қаржы рыногының ерскшеліктері жэне оның баска рыноктардан 
айырмашылығы недс?

2. Қаржы рыногының жұмыс істеуініц қандай алғышарттары бар?
3. Қаржы рыногының манызы недс?
4. Багалы кагаздар рыногы дегеніміз нс?
5. Багапы қағаздардың негізгі түрлерін кыскаша сипаттандар.
6. Багалы кагаздар эмиссиясының мақсаттары қандай?
7. Багалы кагаздар рыногы қатысушыларының құрамын атап шығың- 

дар.
8. Бағалы қағаздар рыногының инфрақурылымын сипаггацдар
9. Багалы кагаздар рыногын мемлекеттік рстгеу қалай жүзегс асыры

лады?
10. Қор биржасы дегеніміз не жоне ол каіідай фуикциялар орындайды?
11. Қор биржасының каржылық кызметі неде?
12. Қазақстанда кор рьшогынын қандан индикаторларьт қолданылады?
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22-тарау. Сыртқы экономикалық 
бай лапы стар жүйесіндегі қаржы

22.1. Сыртқы экономикалык қызметтіц сипаттамасы 
жане оныц даму бағыттары

Рынокқа көшу өзара байланыста және әлемдік экономикамен 
бәсекелестікте дамитын ашык түрпаттағы экономикамен бірге 
дұние жүзінің көптеген елдерімен хальтқаралық экономикалық 
байланысты кеңейтуді қажет етеді.

Қызметтіц сыртцы экономикальщ сферасы мемлекеттщ, 
оның жеке жэне зани тұлгаларыныц ұқсас шетелдік қатысушы- 
лар-мен және халықаралық каржы-кредит институтгарымен 
сауда, кредиттік, салыктык, инвестициялық, борыштық, есеп- 
кисаптық, сакгық, трансферттік жэне өзге операциялар кезінде 
қатысуымен байланысты қатынастардың кең шеңберін қамтиды. 
Баскаша айтқанда, бүл -  валюталық есеп-қисап жүйесі ортак- 
тастыратын резидентгердің бейрезиденттермен, елдің экономи
калык агенттерінің «үшінші дүниемен» (¥лттык шоттар жүйесі- 
нің түсіндірмесі бойынша) катынастары. Бүл қатынастарда жэне 
сыртқы экономикалық байланыстар жүйесінде қаржы үлкен рөл 
атқарады. Ол шаруашылық жүргізудің экономикалык кұралы ре- 
тінде Қазакстанньщ элемдік экономикаға ықпалдасуын жүзеге 
асыру үшін пайдаланылады. Халықаралык экономикалык бай
ланыстар сферасында қалыптасып отырған қаржылық механизм 
Қазақстан Республикасының халыкаралык ынтымақтастығы са- 
ласында мемлекеттің қаржы саясатын іске асырудың күралы бо
лып табылады (22.1 сызбаны караңыз).

Іс-қимыл жасаудыц айрықша нысаны ретіндегі сырткы эконо
микалык кызметтің каржысы өзгеше белгілерге ие. Ол тек үлттық 
вапютада ғана емес, сондай-ак шетелдік валютада да қалыптаса- 
тыи ресурстарда накты түрде көрінеді. Бөлгіштік қатынастардын 
міндетп субьектілері шетел мемлекеті, халыкаралык ұііым, фир
ма жэне баскалары арқылы шетелдік әріптестер болып табылады. 
Қаржылық катынастар үлттык экономикалардың шекарасынан 
шығып кетеді жэне халыкаралык ыкпалдастык үдерістін дамуы 
мен терендей түсуіне жэрдемдесе отырып, оны жузеге асырады.

Халыкаралык байланыстарды дамытуда каржынын рөлі үш 
бағыт бойынша керінеді:
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22.1 сызба. Сыртқы экоиомнкалық қызметгің сыныптамасы
Сыртқы Шетелдік Дамуға ресми Халықаралық Мәдениет, ЕлшІлік-

т сауда инвестициялау көмек ұйымдарға жарна- шығармашылық, терді,

Ү лар туризм, ғылым консул-

р Тауар Тауар Тура Порт- Тех Қар- Қаржы- ІЗГІЛІКТІ жэне техника дықгарды,
л лар мен лар мен инвести- фель- ника* ЖЫ“ кредит ұйым- сфераларындағы екілдік-
е циялар дік инве- лық лық үымдары- дарга ынтәмэқтэстық
Р тердің тердің стициялар несие на жөніндегі
і экспор- импорты

ты

Кредиттер, қарыздар, тауарлардың жеткізілімі және қызметтер керсету, гранттар, бірлөскен көсіпорындарға 
қатысу, концессиялар, меншікті жалдау, валюталық телемдер

Ж а н а м а Т у р а

Ақшалай
капиталға
пайыздық

мелшерле-
мелер

Дүние-
жүзілік
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Бағалы
қағаз-

дардың
бағамы

Валюта
бағамы

Салықтар Ли
цен
зия* 
лар, 
кво
та- 
лар

Мемлекеттік моно
полия

Автар
кия

Икемді Тірке-
лін-
ген

ІшкІ Халықаралық 
саудаға капитал- 
мен жасалатын 

операцияға

Сыртқы
саудаға

Валюталық
операция

ларга



каржы көздерін іздестіру жэнс халықаралык ынтымақтастык- 
тың эрі түрлі бағыттарын каржыландыру үшін қажетті каржылык 
ресурстарды жұмылдыру;

халықаралык ықпалдастык үдерістерді реттсу;
халықаралык катынастардың орбір түрін жэнс бүл катынас- 

тардын тікелей катысушыларын ынталандыру;
Дамудың казіргі кезеңінде сыртқы экономикалык байланыс- 

тарға мыналар жатады:
1) сыртцы сауда -  тауарларды, кызметтерді, жүмыстарды, 

ақпаратты, интеллектуалдық кызмет нэтижелерін халықаралык 
айырбастау саласындағы кэсіптік кызмет;

2) шетелдік инвестнциялау: капиталды жүмсау, бірлескси кә- 
сіпкерлік, соның ішінде заңи түлғалардыц мүлкіне акциялар жэ
не баска бағалы кагаздар арқылы үлестік катысу, копцессиялар
-  елдіц аумағында шаруашылык жэне езге кызметгі жүзеге асыру 
үшін мемлекет меншігіндегі табиғат ресурстарын, эр түрлі объек- 
тілерді пайдалануга мүлік күкықтарын алу, меншікті жалдау;

3) Қазақстан Республгікасыньің хачықаралық қаржы-кредит 
ұйымдарына қатысуы; сыртқы зкономккалық қызметгін бұл ны- 
санымен шетелдік кредитгер мен қарыздарды беруге байланысты 
жэне халықаралык каржы жэне баска үйымдарға жарналар теле- 
неді;

4) ғылым, техника, мэдениет, туризм, спорт салаларындагы 
ынтымақтастьщ;

5) шет елдерде елшіліктерді, консулдықгарды жэне баска кыз- 
меткерлерді ұстау жөніндегі есеп-айырысымдарын жүргізу.

Дамыған елдердің экономнкасында сырткы экономикалык 
қызметтің маңызды кұрамды бөлігі шетелде өиеркэсіптік, аза- 
матгық, көлік жэне өзге обьектілерді тұргызу немесе салу бо
лып табылады; алайда қызметгің бүл түрін каржылык жэне ма- 
териалдык-техникалық ресуретардыц формалды мойындалган 
жетіспеушілігінен Қазақетан қолданбайды, Осымен бір уакытта 
экономиканьщ «келснкелі» секторы шетке «капиталдың кемуі 
(жылыстауы)» болып табылатын шстелдік активтерге: шетел 
банктеріндегі депозиттерге, багалы кагаздарга капитал салу ны- 
санындагы сырткы инвестициялауды, жьшжымайтын мүлік са
тып алуды жэне т.б.

Сыртқы экономикалык кызмстке сонымен бірге шетслдік 
активтерге: багалы кагаздарга, шетелде онеркэсіп жэне баска 
обьектілер салуга капитал жүмсау нысанындагы сырткы инвес-
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тициялау жатады; алайда, кызметтін бул түрі Қазақстанда каржы
лык жэне материалдық-техникалык ресурстардын жетіспеушілі- 
гінен нашар дамыған. Мундай активтср айтарлықтай дэрежеде 
шетке «капиталдыц кемуі» болып табылады.

Арнаулы (еркін) эконолшкалъщ аймацтарды -  айрықша ку- 
кықтық жэне экономикалык режімі бар арнайы бөлінген аумақ- 
тарды калыптастыру кызметтің ерекше түрі болып табылады, 
олар аймақты жеделдетілген әлсуметтік-экоиомикалык дамыту 
үшін шет елдік капиталды, прогрессивті шетедцік технологиялар 
мен басқару тәжірибесін тарту максатымен курылады.

Аталған сырткы экономикалык байланыстарды дамыту рес- 
публиканың шетелдермсн валюталык-каржылык, есеп-кисаптык 
жэне кредиттік катынастардыи негізіне қойылған (22.2 сызбаны 
караңыз)

Сыртқы сауда экспорт пен импортгы кіріктіреді. Өндірістін 
казіргі калыптасып отырған қүрлымьша байланысты Қазакстан 
экспортының едэуір үлесі эзірше шикізатка, түсті металдарға, 
материалдарға, отынға, астыкка жэне шала фабрикаттарға тиіп 
отыр.

Сонымен бірге казіргі кезде экспорттьщ тауар курлымына бай
ланысты Қазақстан экспортының едэуір үлесі минсралдық өнім- 
дерге және электр қуатына -  70%-ға дейіні тиеді, онын үстіне 
мұнай мен газ конденсатының үлес салмағы 60%-ды, химия жэ
не онымен байланысты өнеркәсіп салаларының онімдері 2,4%- 
ды қүрайды. М е т а л л у р г и я  өнеркэсібінің внімі 17,1%, азык-түлік 
тауарлары мен оларды өндіруге арналган шикізат 2,4%-ды алады. 
Агроонеркәсіп кешенінін негізгі баптары макта талшыгы, астық 
жэне былғары шикізаты болыл калуда. Машиналар мен кұрал- 
жабдық, колік кұралдары экспорттык жеткізілімнін небэрі 2%-ын 
кұрайды

Каржылык практикада экспорттыц біоджеттік тиімдшгі -  валюталық 
гусім-ақша мсн шыгындардың (онім оіщіруге жрісалннгаі! шығыңдардын, 
ішкі багалардагы онын к \[:ы жэне косммша шыгыстар -  колік, жүкті ауысты- 
рып тиеу, порттарда, стансаларда саетау шыгыіідарыныц) арасалмагы ұғымы 
Колданылады. Валготалык түсім-акша Ұлтгык банісгіи багамымен тсңгеге қанта 
саналады. Экспорпың тнімділігі оныц курылымын жстіллір)7іі арттыру, яғни 
машина жасау өнімін, кызмсттің ецбекті және ғылымды коп кажстсінстіи түр- 
лерін кобейту жолымсн мумкін болады.

Импортта нсгізгі баптар машиналар, кұрал-жабдык, тутыну 
арналымының тауарлары болып табылады. Машиналардыц, кү-
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22.2 сызба. Сыртқы экономикалық қызмег және қаржы

Салықтардыц 
мөлшерлемелері 
Валюта бағамы 

Әлемдік бағалар

Табыстардағы 
үлестік катысу 

Преференциялар мен 
жеңілдікгер туралы 

келісімшартгар
Депозиттер 

бойынша пайыздар 
Бағалы кагаздар бағамы

Т о л е м  б а л а н с ы

Импорт

Өндірісті
үйьшдастыру
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рал-жабдыктың, көлік қүралдырының, приборлардың үлес сал- 
мағы 46,6%-ды, металдар және олардан жасалынған бұйымдар
-  13,3%, минералдық өнімдер, электр куатыя қоса -  13,1%, хи
мия жэне онымен байланысты өнеркәсіп салаларының өнімдері
-  10,6%, азық-түлік тауарлары -  6%-ды күрайды.

Экспорт бойынша Қазақстанның казіргі әріптестері (жеткі- 
зілімдердің азаюы ретімен) Италия, Швейцария, Ресей, Қытай, 
Франция болып табылады; ұзақ уақыт (2004 жылға дейін) қазақ- 
стандық экспорггың нсгзгі т^тынушыларының ішінде оффшор- 
лык аумақтар -  Бермуд жэне Виргин аралдары есептеліп келді. 
Импорт бойынша Ресей, Қытай, Германия, Украина, АҚШ, Ита
лия, Жапония эріптестер блып табылады.

Макроэкономикалық теорияға сэйкес экспорттың импорттан асып (таза 
экспорт) таза ^лттык өнім колеміне (20.2 параг-рафты караңыз) оның муль- 
типликациялануы (кебеюі) эсеріне байланысты ұлтгык экономиканы дамы- 
тудьтң қолайлы факто-ры деп есептеледі. Сонымен бірге бұл асып түсу елдің 
толем балансының (ондагы сауца балансынын едәуір арасалмагы жагдайында) 
он айьгрмасын тудыруы мүмкін. Жалпы валюталык каражаттардың экслорттьгқ 
түсімдері есебІііен елдің импорта каржыланады. Қыска мерзімді жоспарда им- 
порттың экспорттан асып түсуі колайсыз фактор болып табылмайды, ейткені 
отандық тұтынушылар кажетті тауарларды, әсіресе олардын меншіктІ рынок- 
тага тапшылыгы кезінде көп алады. Алайда ұзак мер-зімде бұл кұбылыс төлем 
балансының пассивін теңестіру үшін пайдаланылатын ресми валюталык резс- 
рвтердің сарқылуьпта ұрьшдыруы мүмкін. Твлем баланстарының орнықш және 
¥зақ тапшылықтары экономиканы курделі қайга күруды, сау-да тоскауылдары 
мен басқа шектеулерді қажет етеді, улттык валютаның кұнсыздануына, елдің 
сыртқы берешегінің көбеюіне соқтырады.

Экспорггық опецияларды жүргізуде Қазақстан Республикасынын нсгізгі 
әріптестері ТМД елдері — 15%, баска елдер 85% болып табылады, импорпык 
операцияларда ТМД елдері 47%, басқа елдер 53%-ды алады.

Сыртқы экономикалық қызметтің маңызды аспекгісі ~ ше- 
тел инвесторяарыпыц қатысуы жоне республика экономикасын 
түрақтандыру үшін шетел кредиттерін тарту. Бұл қаражаттар 
ұлттық шаруашылықтың құрылымын жетілдірудің басым мін- 
детгерін шешу, рынокты түтыну тауарларымен молайту^жэне 
экспорттық әлуетті кеңейту үшіи нысаналы эрі тиімді пайдала
нылуы тиіс. Сыртқы кредиттерді қамтамасыз ету үшін алтын-ва- 
люталық резервтер жасалған, олар сонымен бірге үлттық валю- 
таны да қамтамасыз етеді. Кредитгерді қамтамсыз етудің баска 
нысаны экспорттық тауарлардың босалқы корлары болып табы
лады.
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Шетелдік капитал елге кредит, дамуга ресми комек, гшвес- 
тицияпар сиякты үш эр түрлі нысанда түседі. Алгаіищл екі нысан 
туралы окулықгың 17-ші тарауында баяндалған болатын.

Инвестицияларды^ екі түрі болады: тура жэне портфелдік. Ту
ра инвестициялар дегеніміз шетелдік капиталды оның егесінің өз 
тэуекелдігімен пайда алу үшін баска елдің экономикасына жұм- 
сауы. Портфелдік ипвестициялар — қаражаттарды жалған капи- 
талға — басқа елдің заңи жэне жеке түлғалары шығаратын багалы 
қағаздарға жумсау.

Шетелдік инвестицияларды тарту үшін қажетгі жағдайларды камтамасыз 
ету талап етілсді:

шетелдік ипвесторлардың кызметімен жұмыс істеу қүқығына рұксат беру- 
мен, ел ішінде жүріп-түрумен, кедеидік жәие шекаралык бакылаудан етумен, 
рүксатнама берумен жэне т.б. байланысты әкімшілік рэсімдерді ыкшамдау.

елдін үлттық мүдделері үшін кызмет түрлеріндегі басымды салық женіл* 
діктерін жоне басқа женілдіктерді беру (жеңілдетілген молшерлемелер, инвес- 
тнцияларға немесе креднттерге салықтық шегерімдср, женілдстілген баждар, 
жеделдетілген амортизация (отслім) жәие басқалары);

жерді, жылжьшайтьш дүние-мүліктІ пайдалану күқығын камтасасыз ету, 
кызметкерлерді окытуға субсидиялар беру;

пайда әкстіліміне үкімет кепілдІктеріа немесе оны кайта капиталдандыру- 
дыц жеңІлдетілген шарттарын беру.

1993-2007 жылдар аралығында Қазакстан экономикасына 53,2 миллиардтан 
астам АҚШ доллары көлсмінде тура шетел инвестициялары тартылды. Тек 2007 
жылдын өзіиде ғана 7 миллиард АКШ долларын күрайтын тура шетслдік ин
вестициялар қүйылды. 2008 жылы Казахстан тура шетелдік штестициялардын 
рекордтык колемін -  14,5 миллиард долларды тартгы. ҚазІргі уакытга инвес
тициялар тарту жонінен Қазакстаи ТМД елдері бойынша көш басында келедІ.

Сараптамалык бағалау бойынша Орталык Лзияға келген тура инвести- 
циялардын 80 пайыздан астамын Қазақстан экономикасы алып отыр. Дүниежү- 
зілік банк біздің елімізді инвестициялар әкелуге өте қолайлы 20 елдін қатарына 
қосты.

Қазакстан Халыкаралык валюталык, қорынын, Халықаралык қайта күру жэ
не даму банкшің, Халыкаралык, каржы корпорациясыныц, Халыкаралык, даму 
ассоциациясынын, Инвестицияларды кепілдендірудіц көпжакты агенттігшін, 
Инвестнцнялык дау-дамайларды ретгсу жоиіидсгі халыкаралык орталыктын 
мушесі болып табылады. Осыгаи сэйкес Казақстан көрсетілген үйымдар каты- 
сушысынын барлық міндетгемелерін озіие алады, халыкаралык каржы-кредігг 
жэне баска үйимдарға катысудан туындайтьш мүиіелік жарналарды, борыш- 
тык операциялар меи мәмілелер бойыиша 'кджелп толемдерді жүзеге асыра- 
ды. Мушелікке байланысты Халыкаралык валюталық қордан еліміз валюта 
багамыи реттеу үшін және алынғаи карызды тнімді пайдалану жэне экономика- 
лық осуді жүзеге асыру бойынша реформалар серияларын жүргізу жағдзйында 
сырткы экономикалык есеп айырысу саласындағы киыншылык ксзінде кредит
тер алады. Карыздар мен крсдитгерді Халыкаралык банк пен оиыи фнлиалдары
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-  Халықаралык даму ассоциациясы (жеңілдікті узак мерзімді кредиттер) меіі 
Халықаралык корпорация (несие капиталдары рыногында орташа жылдык мөл- 
шерлемелерден асатын молшерлемслер бойынша жогары рентабелді жекеше 
кэсіпорындарға жұмсалатын каржыландырады) бсре алады,

Туризм әлемнің көгттеген елдерінде экономика мен қоршаған 
ортаға эсер ететін маңызды opt кешенді фактор болып табылады. 
Дуниелсүзілік туризм ұйыммньщ мэлімдеуінше, олемдік эконо- 
миканың бір саласьг турзм жаляы ұлггьгқ өнімнің J0 лайызьш, 
халықаралық инвестицияның 11 гтайызмн береді екен. Бұл тури- 
змнен түсетін ггайданыц мұнай мен көлік тасымальгнан кейінгі 
үшінші орынды мығым иеленіп отырғанын көрсетеді.

Ел экономикасын дамытуга улес косуға тліс туризмдІ оркендсту Қазак- 
станда арнайы заццастырылғаны мзлім. 2006 жылдың аяғында «Қазакстан 
Республикасында турнзмді дамытудын 2007-2011 жылдарга арналған мемлс- 
кеггік бағдарламасы туралы» Казақстап Республикасы Прсзидентііиц жарлы- 
ғы қабылдапған.

Меьиіекеттік багдарламанын максаты сыртоіг келушілер тур/гзлн және ішкі 
туршді колемік арттыру есебікен мемлекет пен халык кірісіні» түракты осуін, 
халықты жумыспен камтуды камтамасыз ету ушін бэсекеге қабілетті туристік 
индустрия куру болып табылады. Бул максатка жету үшін мынадай міндетгер 
коиылды: туризм инфракурылымын дамыту, туризмді ыемлекеттік реттеу мен 
колдаудың тиімді тетігін жасау, елдің тартымды туристік имиджіи калыптасты- 
РУ> туристік әлуетті арттыру, рекреацнялык шаруашылык мамандануы бар ан* 
мақтар қалыптастыру.

Мемлекетгік бағдарламаныц іске асырылуы улттык туристік енімшц тар* 
тымдылығын арттыруга жзне Қазакстанның элемдік туристік рынок жүпесіне 
кіруіпе жзрдем ететін болады. Мемле-кет экоиомнкасыпың шіікізатгық смес 
секторы ішіндегі бірша-ма кірісті саласыиа айналуга мүмкіндігі бар, дамыган 
бэсекеге қабілетті турпстік индустрия курылатын болады. Бул регге респу&ш- 
када Қазақстамныц Орталық Азия өңірішң туризм оргалығьша ашшлуына пак
ты жагдайлар мен мүмкікдіктер жа-салады.

Шет елдерде елшіліктерді, консулдықтарды жэне баска қыз- 
меткерлерді ^етауцы және олардың жұмысынк каржыландыру 
дамудың кэзіргі кезеңінде сырткы экономикалык байланыстар 
қызметінің бірі болып отыр,

Тәуелсіз даму жылдарында еліміздіц сыріқы саясатын белгі- 
лентін Прсзидентгің гікелей басшылығымен Қазақстан днплома- 
тиясы ойдағьгдай дамып, ол біздін мемлекетпн элемдік қауым- 
дасгықтан өзінщ лайықты орьш алуына жаксы кызмет етіп отыр. 
Қазіргі кезде Қазакстаниың 75 елде елшіліктері мен консулдык- 
тары жумыс істейді.
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Сыртқы экономикалык кызметті дамытудың негізі көптеген 
шаруашылык заңдарында қаланған. Кул кызметті кеңейту оза
ра байланыста және дүниежүзілік экономикамен бәсекелестікіе 
да-митын ашык түрпаттагы экономиканы қалыптастыруды қажет 
етеді.

Сырткы экономикалык кызметті жстілдірудіц негізіне сырт
кы рынокта Қазақстан кәсіпорындарының, үйымдарының жәпе 
вңірлерінің дербестігін кеңейту идеясы, коммерциялык опера- 
цияларды шаруашылык жүргізуші субъектілерге бере отырып 
сыртқы экономикалык қызметті мемлекет иелігінен any жэпе 
орталыцсыздапдыру койылған (олардың іскерлік дсрбсстігін 
камтамасыз ету жэне мемлекетпк органдардың функцияларын 
бүл операцияларды реттеу мен ынталандыруға шоғырландыру 
кезінде). Сырткы экономикалык кешенді реттеу негізінен күқьщ- 
тық жэне экономнкалыц тұпщаларга (кеден баждары, салык
тар, валюта багамы, банк пайызы) аркылы жүргізіледі. Сырт- 
қы экономикапъщ ңызметтіц стратегиялык багыты -  үлттық 
валютаның айырбасталымдылығына жету жөніндегі шараларды 
эзірлеу мен енгізу жэне валюта рыногын дамыту. Валютаныц 
рыноктьщ багамы экспортты кеқейту мен импортты оңтай- 
ландыру (рационалдандыру) жөніндегі сыртқы экономикалык 
қызметті ынталандыру мен реттеудің негізгі элементтерінің бі- 
рі болып табылады. Кәсіпорындардыц валюталык дсрбестігін 
кеңейту үшін рыноктык бағамдар бойынша оны еркін сатып 
алу-сатудың валютапъщ ішкі рыногы қүрылған. Қалыптаскан 
валюта бағамыныи негізінде валюта биржасында сауда-саттык- 
ты жүргізгенде валютаға сүраным мен үсынымның агымдагы 
ара салмагының негізінде Өлттық банк валюталардың багамын 
белгілейді. Валюталық жэне кредиттік операцияларга коммер
циялык банктер шығады, шаруашылык жүргізуші субъектілер 
мүлікті кепілдікке салып шетелдік кредиттерді өздігінше тарту- 
ға құқық алады. Компаниялардың, фирмалардьщ, үйымдардын, 
банктердің сыртқы экономикалык кепілдіктерін сактандырудын 
жүйесі кұрылган.

Дамудащ бағдарламаларына сэйкес сырткы экономикалык саясат сырткы 
экономикалык кызмеггі ырықтандырут бағытталған. Әлемдік жагдаят пен ше- 
телдік бәсскеніц қолайсыз дамуынан үлтгық рыиоктың мүдделерін корғау үшін 
импортіық тауарлардың түсуін реттеу максатына сәйкес импортгык баждар 
кайта қаралды. Ортақ мүдделері бар елдердің біртртас экономикалык кеңесті- 
гікің шекарасындағы сырткы экономикалык катынастардың негізгі мәселелері 
жоніндсгі улттык завнама сәйкестендірілді.

662



ТМД елдерімен сырткы экономикалык катынастар болігінде стратегиялык 
курс экономикалык одакты сактау жэне тэртіпке келтіру, бул елдердіц кэсіпо- 
рындары арасында каліштаскан коо-лерацшшы колдау, эскери өңдірістерді; ко- 
лік, байланыс, энергетика, гылыми-техникалық прогресс, кадрларды дайьшдау 
сферасында, экологиялық проблемаларды, корганысты эскери өндірісті шешу- 
де қаита бағдарлау жоніпдсгі күш-жігерді біріктіру болып табылады.

Бүкілолемдік сауда ұйымына (БС¥-ға) кіру Қазакстан үшіи кокейтесті бо
лып табылады. Бүл акция осы ұйымда кабылданган ережелерге, нормаларга, 
механпзмдерге сэйкес сыртқы сауцапы жүзеге асыру жэне тауарлар мен қызмет- 
терді өндірудің ішкі жағдайларын түбірлі кайта күру есебінен орнықты эконо
микалык осу үшін колайлы жағдайлар жасау максатын көздейді.

БС¥-ға мүшедік экономнканы эртараптандыру, ондірісті дамыту, онім- 
ді сырткы рыноктарға жылжыту БСҰ-ның нормаларыпын, ережслерініц жэ
не мехапизмдерінің комегімен отандык экспортшыларды коргай үшін қажет. 
БС¥-ға кіру жоғары технологияларга, арзан түтыну тауарларына, шикі зат пен 
кызметтерге еркін кіруге жол ашады, шішзаттық емсс секторға шстслдік пнвес- 
тицияларды тартуға жордемдеседі. Бүл үйымға мүшелік -  отандық кәсіпорын- 
дарга шетелдік бәсеке үшіи анырбаска хазакстандык рынок ашуга, шетеэдегі 
рьшоктарда тсң жәнс колайлы шарггар жасауға мүмкіндік береді.

Казіргі кезде Қазакстан БСҮ-ныц J 44 мүше-еддерішң 135 елімен сауда жа
сайды. БС¥-ға кіру сэйкестендірілген ережелер мен механизмдер бойынша осы 
елдермен сауданы жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

БСҮ-ға мүшелік өнеркэсіпте осы замангы технологиялар мен ендірісті 
ұйымдастыру эдістерін таратуга, ішкі рынокта бэсекені дамытуга жэпе сыртқы 
рьшоктарда кдзакстандык тауарлардың бэсексге кабілетгілігін арггыруға, ше- 
телдік инвестициялардыц күйылуын кебейтуге жағдай жасайды,

Сыртқы экономикалык кызмст калыпты жүзеғе асырылуы 
үіпін дамыған сыртцыэкопоміікалыц инфрацұрыльш қажет. Осы 
мақсатпен Үкіметтің, Қаржы, Экономика жэне бісджетгік жос
парлау министрлікгерінің, Өлттық банктің кұрылымында сырт
кы байланыстарды басқарудың органдары кұрылған. Валюталык 
операциялар жасауға лицснзиясы бар коммерциялық банктердің, 
мамандандырылған тауар биржаларының желісі жүмыс істейді.

Сыртқы экономикалық байланыстарды басқару органдарының 
аса маңызды функциясы валюталық катынастарды ретгеу болып 
табылады. Валюталыцреттеу -  нормативтік-құкыктық актілер- 
ді эзірлеу мен бекіту, акпарат жинау, валюта зацнамасының сақ- 
талуын бақылау жэңе заадарда көзделгеи санкдняларды қодцану.

Қазақстан Республикасының Үкіметі, Үлттык банкі, Қаржы 
министрлігі зандарга сэйкес валюталык реттеу функцияларын 
жузеге асыратын негізгі валюталық реттеу органдары болып та
былады. Үкімет жэне езге мемлекетпк органдар зандарга сәнкес 
оз кұзырының шегінде валюталық реттеуді жүзеге асырады. Бүл
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органдар сонымен біргс валютальщ бацылауды да жүзеге асы
рады. Мұндай функцияны соидай-ақ валюталык бакылаудыц 
агенттері — уәкілетті банктер мен уэкілстті банктік емес каржы 
мекемелері де орындайды, оларға алынған лииензияларға сэйкес 
операциялар жүргізген кезде валюта зацнамасыныи сакталуына 
бақылау жасау міндеті жүктелінген.

22.2. Сыртқы экономикалық қызметті 
реттеудіц пысапдары мен әдістсрі

Сыртқы экономикалык кызметп мемлекеттік реттеу эр түрлі 
ныеандар мен эдістерді кіріктіреді. Реттеудің негізгі пысапдары 
мыналар болып табылады:

1) сырткы экономикалык қызметті каржыландыру;
2) салык салу;
3) инвестициялау;
4) сырткы карыз алу;
5) сырткы берешек
6) экспортты каражаттандыру
Реттеу эдістері көрсетілген нысандарға сай келеді жэне тура, 

сондай-ак жанама эдістерді кіріктірсді.
Тура эдістерге рсттеудің әкімшілік нысандары: лицензиялар 

мен квоталар жатады. Экспорт пен импортгы лщензиялау мен 
квоталау шикізатгык ресурстар мен тауар корларының шсктеу- 
лігі жағдайында ішкі рынокгы толтырып, тұрақтандыру макса- 
тымен уакытша шаралар ретіиде пайдаланылады. Сондай-ақ 
сырткы экономикалык кызметке (сырткы саудаға, валюталық 
операцііяларға жэне басқаларга) мемпекеттгк монополия кой- 
ылуы мүмкін.

Реттеменін жанама немесе экономикальщ әдістері неғұрлым 
пэрменді жэне дамыган сырткы экономикалык қатынастарға сай 
болып табылады, Бұларға салықтар, соның ішінде кеден бажда
ры, валюта багамы, дүниежүзілік бага, сыртқы кредиттер бой
ынша пайыздық мөлиіерлемелер, облигащіялардың, басқа багалы 
қагаздар мен төле.м қаражаттарыныіі багамы жатады.

Валюта багамы немесе баска елдің валютасынын акшалай 
бір-лігінде тұлғаланатын ұлтгық акшалай бірлігінің бағасы бар
лык ішкі бағаларды басқа елдің бағаларымен байланыстырады. 
Ва-люта бағамының ауыткуы отандык тұгынушылар үшін баска 
елдің тауарларьшың бағасын өзгертеді және, керісінше, отандык
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тауарлардыц бағасы басқа елдің тұгынушылары ушін өзгереді. 
Сөйтіп, бұл озгерістер экспорт пен импортгың тартымдылыгы- 
на эсер етеді; ұлпы қ валюта бағамынык баска елдің салыстыр- 
малы валютасынан азтоы жағдайында экспорт дами бастайды, 
кері жагдайда импорт дамиды, өйткені бірінші жагдайда отан- 
дьщ тауарлар іиетелдіктер ушін арзандайды және бүл тауарлар- 
ға олардың тарапынан сүраньт үлгая түседі; екінші жагдайда 
ішпорттыц тауарлар арзандайды жэне ездерінін слінде бүл 
тауарларға сұраным рігая туседі; екінші жағдайда ітпорттъщ 
тауарлар арзандайды жэне өздерінін елінде бүл тауарларга сү- 
раиым артады.

Мемлекетгің валюта багамдарының жүйесі икемді (кұбылма- 
лы) немесе тіркелген валюта багамдары түрінде үйымдастыры- 
луы мүмкін.

Икемді багамдар жүйесі кезінде айырбас валюгалардың сұра- 
нымы мен ұсынымы негізінде жүзеге асырылады, тіркеяген ба
гамдар жүйесі кезінде үлттык валютаныц алтынға немесе бақа 
тұрлаулы валютаға белгілі бір катынасы белгілінеді; екінші жаг
дайда мемлекет бул аракатьи іасты ретгеп отырады, сөйтіп елдің 
төлем балансының тенгерімділігіне жету максатында валюта ры- 
ногының қызметіне араласады. Бүл орайда шетелдік валюта ба- 
гамының кемуі экспорт кезінде күнныц импорт кезінде отеліне- 
тін шығасын тудырады жэне керісінше, бүп бағамның көтерілуі 
кезіяде ысыраптар импорт ксзінде пайда болады, бүл қосымша 
экспортпен жабылуы тиіс (22.1 кестсні, А бөлімін караңыз).

22.1 кссте. Валюта багамдары озгерімініц экспорт пен испортгын 
квлеміне әсері (ш етелдік ақніалай олшсмдеріндс -  шет. акшалаіі 

олш. жэнс ү п т ы к  ақшалай олшсмінде — үл г. ақшалай олш.)

КӨРСЕТКІШТЕР Бағамдао нусқалары
1-қалып-

ты
2-темен*
детілген

3-кете-
ріңкі

1 2 3 4

Бағамдардың арақатынасы (шет. ақшалай 
олш.: улг. ақшалай өлш.)
Ақшаның бастапқы сомасы (мың улт. елш.)
А. Тіркелген бағамдар
Экспорт

1:150

10000

1:140 1:180

Алынған экспорттық түсім-ақша (мың шет. 
ақша елш.)

100 100 100
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1 2 3 4
Белгіленген багам бойынша қайта санал- 
ған экспорттық түсім-ақша (мың ұлт. ақшалай 
өлш.)

1500 1400 1600

Валюталардың қалыпты бағамының шартта- 
рынан ауытқу (мыңұлт. өлш.)
Импорт
1. Отандык импортер ұшін:

-100 100

Шетелдік валютаға қайта саналған ақшаның 
сомасы (импорт құны, мың шет. ақшалай 
өлш.)

66,7 71,4 62,5

Ішкі рыноктагы сатудың кәлемі (рыноктық 
шарттар бойынша мыңұлт. өлш. 1:150)

10000 10710 93,75

Валюталардың қалыпты бағамының шартта- 
рынан ауытқу (мың. ұлт. өлш.)
2. Шетелдік импортер ұшін:

710 -625

Жеткізілім көлемі (мың. шет. өлш.) 100 100 100
Өткізуден алынган табыс (мың улт. елш.) 1500 1500 15000
Шетелдік валютаға қайта саналған өткізуден 
алынған табыс (мың ұлт. елш.)

100 107,1 93,7

Шөтелдік импортер ұшін ауытқу (мың шет. 
өлш.)
Б. Икемді багамдар 
Экспорт

7,1 -6,3

Жеткізілім көлемі (мыңұлт. өлш.) 10000 10000 10000
Шетел рыноктарында сату (мың ұлт. өлш.) 
Еркін бағам бойынша ұлт. өлш. қайта

66,7 71,4 62,5

саналган өтгазуден алынған табыс (мың Өлт. 
өлш.)
Импорт
1. Отандық импортер ушін:
Валютаға қайта саналған қаражаттардың

10000 10000 10000

сомасы жэне сатып алу көлемі (мың шет. 
өлш.)

66,7 71,4 62,5

Ішіа рыноктағы сатудың келемі (мың ұлт. 
өлш.)
2. Шетелдік импортер ұшін:

10000 10000 10000

Шетелдікөлшемдөіі жеткізілім кәлемі (мың 
шет. елш.)

100 100 100

Өткізуден алынған табыс (мың шет. елш.) 
Валютаға қайта саналған өткізудеи алын

1500 1400 1600

ган тусім-ақша (мың шет. өлш.) 100 100 100
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Импорт кезінде (шетелдік импортер үшін) шетел валютасы бағамының жер- 
гілікті валготаға салыстырмалы төмендеуі жер-гілікті рынокта мүмкіндіктердің 
кецейгендігін білдіреді (2-нүсқа) және керісінше, бүл багамның артуы импорт
талатын тауарларга бағаның өсуіне байланысты рыноктын тұкыруына үрынды- 
рады (3-нүсқа).

Огандық импортерлер үшін багамдардын ауыткулары шетел тауарларын са
тып алу жөніндегі мүмкіндіктерінің озгеруін біл-діреді.

Сөйтіп, валюта бағамы экспорт пен импортшң көлеміне эсер етеді,ол, өз ке- 
зегінде, қаржы күралдары -  экспорт мен имггорпса салынатын салыктар, кеден 
баждары аркылы алынатын жэне бөлІнген қаржы ресурстарының мөлшеріне жэ
не мемлекетгің де, сондай-ак экспорттык өнімді, тауарды, қызметгерді өнді-руші- 
лердің де нсм есе оларды түтьщушылардыц да қаржы жағдайына ьщпал жасаДцы.

Дағдарысты ахуалдар кезінде: өндірістің едәуір крдырауы мен канағатган- 
ғысыз сүраным тудырган инфляция кезінде сыртқы экономикалықтепе-теңдік- 
ті аиқыңдайтын микроэкономикалык үйлесімдер мен қағидаттар брылады эрі 
бұрмаланады. Бүл тұтыншыларды импортка жалпыға бірдей бағдарлаумен, өс- 
келең импортты жабу үшін экспорттық валюталык түсім-акшаның жетіспеушІ- 
лігімен, ұлттык валютанъщ түрлаулы валютаға Караганда бірден күнсыздануы- 
мен косарлаиа жүреді. Орталык банк валюта реэервтерінен айырыла отырып 
немесе халықаралық қаржы ^йымдарына колдауды етіне отырып, өзінің акша 
бірлігінің бағамын колдап отыру ушін валюталық басңыншылықтар жүргізуге 
мүдделі болады. Дағдарыстың одан әрі дамуы мемлекетті елдің емірлік тіршілі* 
пне сондай кажет болып отырган импортты да шектеуге мэжбүр етеді, ©йткенІ 
оны толеуге акшасы жоқ. Экономнкасы шикізатка багдарланып отырган еддер- 
де үзаққа созылған дагдарыстар экспортгың бірден-бір көзі болып отырган та- 
бигат ресурстарының саркылуьша, экономикалык, тіпті саяси тэуелсіздікті бо- 
луы мүмкін жоғалтуга жеткізеді.

Қазіргі жагдайларда элемдік валюта рыногында түрлі сыныптамалык бслгі- 
лер бойынша валюта бағамдарының сан алуан түрлері бар:

айырбас валюта бағамдары: спот-багам, форвард, кросс-багам; 
есеп аиырысу валюта бағамдары: атаулы валюта багамы, атаулы тиімді ва

люта багамы, нақты тиімді валюта багамы;
будандық валюта багамы: валюта дәлізі, басқарылатын қүбылым, нысаналы 

аймактар, сыргымалы беркіту (фиксация), октайлы валюталык кеңістік.
Валюта багамыныц мүмкін оңтайлы пүскясы реттемеді ңубылым режімі 

болып табыпады.

Импорт пен экспортты цұндыцреттеу сауца мәмілелері қаты- 
сушыларына ітпорттыц жэне экспорттык субсидиялар беру 
арқылы жүзеге асырыла алады. Халықаралық заңнашмен ту
ра экспорттық субсидияларға тиым салынатындықган жасырын 
субсидиялар (жеңілдікті несиелеқціру, бастапқы шикізаттың, ма- 
териалдардың, энергетикалык ресурстардың бағаларын кеміту, 
фрахтты қаражаттау) берілуі мумкін.

Әдеттегідей, мемлекет дайьгн өнім эксиорты мен шикі зат им- 
порты үшін жеңілдіктердің бүкіл арсеналын пайдаланады жэне

667



шикі заттың экспорггы жэне дайын өнімнің импорты кезінде кан
дай бір жеңілдікгерді жоққа шығарады, мүның өзі ұлттық өнді- 
рісті қорғау үшін маңызды.

22.3. Сыртқы экономикалык кызметті салықтық реттеу

Салъщтар сырткы экономикалык катынастардың мацызды 
реттегіші болып табылады; б.үл жерде эңгіме кәдуічгі салыктар, 
сондай-ақ арнаулы -  бірлескен кәсіпорындардың пайдасына са
лынатын салыктар, кеден баждары (экспорт пен импортна салы
натын салықгар) жөнінде болып отыр.

Кептеген мемлекетгерде экспорт пен импортгы кедендік-та- 
рифтік реттеу жүргізіледі.

Кедендік кодекс кеден аумағьшьщ, кеден баждарыньщ жэне ке- 
дендік алымдардың бірлігі негізінде кеден ісінің кағидатгарынын 
(яғни тауарлар мен өзге де затгардың кеден шекарасы аркылы оту 
тэртібін, кеден салығын салуды, ресімдеуді, бақылауды жэне ке
ден саясатын жүзеге асырудың басқа қүраддарын) белгілейді.

Кеден тарифі ішкі рыноктағы шетелдік бэсекені реттейді. Ке
ден тарифі кеден баждары мөлшерлемелерінің жүйеленіпген 
жиынтығы болып табылады, олар республиканын кеден аумағы- 
на экелінетін жэне бүл аумақ шегінен әкетілетін тауарлар мен өз- 
ге де заттарға салынады.

Кеден ісін жүзеге асыру кезіаде кеден оргаіщары ала-тъш, заң- 
намада белгіленген жэне мөлшерлемелерін Үкімет белгшейтін ке- 
дендік төлемдердің басты түрлерінін бірі кеден бсаісдары -  үлпык 
шекара аркылы тасылатын тауардан кеден тарифінде карастырыл- 
ған мөлшерлемелер бойынша мемлекет алатын салыктар (22.2 кес- 
тені қараңыз). Әкелім, экеггілім, транзнттік, маусымдык, арнаулы, 
демпингке карсы, өтемдік, протекционистік (колдампаздык), пүр- 
саттылықгық (префсренциалдық) ксден баждарын ажыратады. Қа- 
зақстанда импортгық (экелімдік), маусымдык, арнаулы, демпингкс 
карсы, өтемдік баждар колданьшады. 2008 жылдан Қазакстан Рес
публикасынын кедендік аумагынан әкетілетін шикі мүнай мен мұ- 
найдан ондірілген тауарларға кедеңдік баждар енгізілген. Огацдык 
практикада баж салығының адвапорлык, айрыкшалықіы жэне кү- 
рамдастырылған мөлшерлемелері кең тараган: адвалоряьщ — салык 
салынатын тауарлардың қүнына пайызбен, айрыціиалыцты — белгі- 
ленген мөлшерде салык салынатын молшерлемелср — салык салу- 
дыц екі түрінің ұштасуы жолы-мен есептелінетін мөлшерлемелер.
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22.2 ксстс. Кедсн баиедарыныц түрлсрі

Алу өдісі бойынша Айрықшалықты Адаалорлық Қүрамдастырылған
Салық сапу объектісі 
бойынша

Импорттық Экспорттық Транэиттік

Сипаты бойынша Маусымдық Демпингке
қарсы

Әтемдік

Шығу тегі бойынша Дербес Кснвенциялық Пурсаттылықты

Мөлшерлемелердің 
тұрпаттары бойынша

Түрақты Ауыспалы -

Есептеп шығару адісі 
бойынша

Атаулы (номи
налдык)

Тиімді -

1996 жылға дейін Қазакставда экспорттық баждар жумыс істеді. Экспорт- 
тыц кеден баждары Үкімст аныктайтын тізбе бойынша тауарлардыц жеке 
түрлеріне салынды. Экспорттық баждар мемшік кысанына жэііе тіркеу оркы- 
ка карамастан заңи тұлғалардаи, сондай-ак тауарларды экспортқа шығаратын 
жске тұлғалардан ондіріп альтнды. Экспорггык баждарды шетелдік валкггада 
экспортшылар төлейді жэне тауарлар мен кызметтер корсетудің кеден купына 
есептеледі. Бартерлік (тауар айырбасы) операциялары бойынша тауарлардын 
әкетілімі кезіндс баждын мөлшерлемесі сакталады. Экспортгык ксден бажда
ры коптегси мемлекеттерде колданылады жәке сырткы сауда айналымьшш, 
дүниежүзілік рыноктардағы тауарлар бағасынын, олардыц бәсекеге жарамды- 
лығының шынайы реттеуіші болып калуда жэне жалпы бұл рыноктердіц жаг* 
даятьша эсер етеді.

Экспорттык кедсн баждарыиык экономикалык мэні -  абсо-люттік рента. 
Оңы шетелдік сатып алушы толейді.

Сырткы сауданы мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру, елдіц 
импорттық саясатын тиімді жүзеге асыру, сыртқы экономикалық 
қызметтен мемлекеттік бюджеттің кірістерін көбейту мақсаты- 
мен Қазақстанда ггмпорттык кеден тарнфі енгізілді. Илторттьщ 
кедеи тарифі қарастырған кеден баждары күнына пайызбсн бел- 
гіленгең және тецгемен (¥лттық банк белгілейтін теңгеніц баға- 
мы бойынша кедендік күнды кайта есептеи отырып) немесе им- 
портердің таңдауы бойынша еркін айырбасталымды валтотамен 
толенеді.

Тауардың кедвндік қуны — кеден шекарасын кесіп өткен мезст- 
тегі нақты теленген бага. Оғағі фағггура-шоші сэйкес тауардыц 
бағасы, сондай-ақ фактура-шотқа кірмегсн нақты шығыстар (кс
ден шекарасын басып оту бекетіне дейін тасымалдау, тиеу, түсіру, 
қайта тиеу және сақтандыру бойынша шыгыстар; комиссиялык, 
брокерлік жэне бір қатар баска шыгыстар) қосылады.
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Импорттык кеден баждарыньщ жүйесі ұлттык өндірісті ше- 
телдік өнім экспансиясынан корғайды: отандық тауарлармен бэ- 
секелесетін тауарларға жоғары импортгық баждар,жоқ немесе ел 
ішінде жеткіліксіз көлемде өндірілетін тауарларға төмен баж-дар 
салынады. Бұл кағидат бір мезгілде мемлекеттік бюджеттің кіріс 
бөлігін толтыру жөніндегі мемлекеттің фискалдық мүдделе-рін 
камтамасыз етеді.

Қазақстанда кедендік ресімдеу үшін алым алынады.
Қазақстанның кедендік шекарасы аркылы тауарлар алып әт- 

кен кезде жэне оның кеден заннамасында белгіленген баска жағ- 
дайларда кеден баждарынан басқа кедепдік төлемдердің мынадай 
түрлері төленеді:

1) тауарларды сактау үшін кедендік алым;
2 )кедендік ілесіп алып жүру үшін кедендік алым;
3) Қазақстан Республикасы кеден органдарының лицензия бе

ру алымы;
4)кедендік ресімдеу жөніндегі маманның білікгілік атгеста- 

тын беру апымы;
5)алдын ала шешім үшін төлемдер жэне т.б.
Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті кедендік 

төлемдердің алудың тэртібін аныктайды, ал онын органдары 
ке-дендік мағлүмдамаға сэйкес тауарларды кедендік бакылауға 
ұсынған кезде төлемдерді төлеуді тексереді.

ТМД мемлекетінде өнім жекізілімі үшін кеден баждарын тө- 
леу қолданыстағы заңнамаға жэне осы елдермен жасасқан үкіме- 
таралық келісімдерге сэйкес жүзеге асырылады.

Кеден баждары немесе оның орнына қолданылатын импорт 
салыгы еркін көтерме (сату) баганың қүрамды бөлігі болып та- 
былады(бүлардан басқа баға тауарлардың факгуралық кұнын, 
тауарларды сатып алу жэне шекараға дейін жеткізу бойынша шы- 
ғыстарды, сыртқы экономикалык жэне басқа .үйымдарға сыйақы- 
ны кіріктіреді). Бүл регте импортталатын тауарларға КҚС жэне 
акциздер салынады. Бүл тауарларға сауда үстемелерін кіріктіру- 
мен еркін бөліиек сауда багалары қалыптасады.

22.3. Валюталық ресурстарды қалыптастыру 
жэне пайдалану

Қазақстан Республикасының халықаралық экономикалык қа- 
тынастарын дамытуда орталықтандырылған валюта корларын
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калыптастыру жэне пайдалану аркылы сырткы экономикалык 
байланыстарды қаржылық реттеу маңызды рөл аткарады. Сырт
кы экономикалык қызмеггің ырыісгануы жағдайында валюталык 
тұсімдердің негізгі көлемі кэсіпорындардың меншігінде болады. 
Алайда халықаралық катынастарға мемлекеггің қатысуы жэне 
ұлттық валюта -тецгені нығайту ұшін бұкіл ел аукымында да, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы кұрамьшдагы экімшілік-ау- 
мактық кұрылымдар децгейінде де ортальщтаидырылган валю
та қорлары құрылады.

Мемлекеттің, мемлекеттік емес секгордың валюталыц ресу
рстары валюталык операциялар жасалынған кезде калыптасып, 
пай-даланылады. Валюталық операциялар -  бұл: меншік күқы- 
ғының және өзге кұқыкгардың валюталық құндылыктарға өтуіне 
бай-ланысты, соның ішінде шетел валютасы төлемдері мен ше- 
тел валютасындағы төлем құралдарьш қаражат регінде пайдала
нуга байланысты мәмілелер; валюталық құндылыктарды кез кел- 
ген тэсілмен елге немесе елден әкелу/әкету жэне женелту; үлтгық 
валютаға, сондай-ақ номиналы мен (немесе) щны  ^лтгьік валю- 
тада керсетілген бағалы кагаздар мен толем құралдарына меншік 
қүқьіғы мен баска кұкыктардыц ауысуына байланысты резидент- 
тер мен бейрезиденттердің арасындагы мэмілелер.

Валюталык операциялар агымдагы жэне капитал козғалысына байланысты 
операцияларға белінеді.

Агымдагы операцияіарга мыналар жатады:
тауарлар мен кызметгерге телем мерзімі үзартылмаган есеп айырысуларды 

жүзеге асыру үшін акша аудару;
экспорт-импорт мэмілелері бойынша 180 кұниен аспайтын мерзімгс кредит 

беруге байланысты есеп айырысуларды жүзеге асыру
180 күннен аспайтын мерзімге кредитор беру жэне кредитор алу;
Депозитор, инвестициялар, карыз жэне езге де операциялар бойынша акша 

аудару жоне дивидеидтер, пайыздар, т.б. кірістер any;
сауда түріне жатпайтын акша ауцарымдары, оган коса грант-тар, мңигерлік 

сомалардың аударымдары, жалақы, зейнетақылап алименттер жэнс езге °пеРа- 
циялар.

Капитал қозгалысына байланысты операциялар мыналарды кірігоРВД^
инвестициялар;
Жылжымайтын мүліктің мүлістік жэне баска да күкыктарына теленетін ак

ша аударымдары;
180 куннен астам мерзімге экспорттық-нмпорпык мэмілелер бойынша кре

дит беру жэне алу.
Валюталык операциялар: экспорт, импорт, қызметгер көрсету, капиталды 

инвестициялау, халықаралық, мемлекеттік жэне коммерциялык кредит, эконо
микалык квмек кврсету, елдің алтын-валюта резеретерінщ козгалысы, дишго-
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матпялык жэне баска органдарлы ұстау, шетелдік іссаиарлар, туризм, халықтыц 
миграциясы, мсмлекетаралық трансферттер, мәдени, ғідлыми, техникалық ын- 
тымақтастык, және сыртқы экономикалык қызмсттщ баска түрлері кезінде жа- 
салады.

Сырткы экономикалык кызметтің аталған түрлерінің көбісі 
валюталық ресурстардың орнын толтыратындыктан, сондай-ақ 
олардың есебінен каржыландырылатындыктан елдсгі пайдала
нылатын барлык валюталык ресурстардьщ түсу көздері болуы 
тиіс.

Валюталық ресурстар қаржылық ресурстардьщ құрамды бө- 
лігі болып табылады жэне ұқсас орталықтандырылған (меше- 
кет-тік) және орталықтандырһілмаган (шаруашылык жүргізу- 
ші субьектілердің ресурстары) болып болінеді.

Мтлекеттіц валюталъщ ресурстары мыналардың есебінен 
калыптасады:

экономиканын мемлекеттік секторының —  кэсіпорындардын, 
ұйымдардын, компаниялардың, фирмалардыц, коғамдардын жэ
не т.б. өнімін, тауарларын жэне кызметін экспортқа шыгаруЬаи 
тускеи түсім- ақиіадап;

тауарлар мен жүктердің кеден шекарасы аркылы қозғапысы 
жөніндегі операцияларды дайындау кезіндегі шетел валюта-сьш- 
дағы кеден йаждарынан, басқа төлемдерінен;

келісімшарттардъщ, мэмілелердің, контракттардың шетелдік 
Катынасушылары төлейтін салыңтардап, бонустардан, роялти- 
лердеп түсетін түсиідерден

валюталық занды бұзғаны үшін шетелдік валютада теленген 
айыпщлдар мен осімнен

шетел банктерінде жэне басқа қаржы ұйымдарына депозитте- 
ді орналастырудан түсетін тусшдердгн, сондай-ак шетелдер- 
дегі мүлік пен актнвтерді пайдаланғаннан алынған табыстардан;

шстел мемлекеттерінің, банктеріиін, халыкаралык жэне мем- 
лекетаралық қаржы ұйымдарыныц кредшптері меи қарыздары- 
иан;

валютадағы граиттар мен тегін комек түріндегі түсімдер- 
ден.

Валюталық ресурстар кобінесе мемлекеттің карамағына 
шоғырландырылыды. Басым мэселелерді немесе жалпымем- 
ле-еттік бағдарламалардың бір бөлігін орындау үшін белгілен- 
ген үлесте жалпымемлексттік ресурстардьщ бір бөлігі биліктін 
жер-гілікті органдарына берілуі мүмкін. Бұдан баска, билік-
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тің жер-гілікті органдары валютаны валюта рыногында сатыгі 
ала алады. Мемлекеттің уәкілетті органдары мен оның қаржы 
агенттері де банкаралык биржада валютаны сатып алушылар 
бола алады.

Мемлскеттің валюта ресурстары былайша пайдаланылады:
1) Өлттық банк: «валюталық басқытиыльщтарды» -  елдегі 

тұрақты ақша айналысын камтамасыз ету жоніндегі мемлскеттіц 
стратегиялык жоспарлармен анықталатын, регтелетін деңгейде 
үлітиқ валюта багамын қолдап отыру максатында валютаны са
туды жүзеге асыру үшш; Ұлттық банктіц қарыздары мен баска 
міндеттемелері бойынша есеп айырысы үшін;

2) Қаржы министірлігі: карыздар туралы келісімшарглен бел- 
гіленген уақытта сыртқы берешекті отсу графигі бойынша жабу 
үшін; халыкаралык үйымдардагы мүшелік үшін жарналар төлеу; 
елшіліктсрдщ, консульдықтардыц, өкшдіктердің жэне баска ел- 
дердегі осындай органдардың жүмысын каржыландыру үшін;

3) үкімет органдары: мемлекеггік кажеттерді -тауарлар 
мен көпшілік колды бүйымдарды импорттау жөніндегі орта- 
лықтандырылган сатып алуды қанагаттандыру үшін;

4) баскарудың жергілікті органдары -  коммуналдык шаруа- 
шылыктын, өндірістік емес сфераиын кажеттіліктерін, оңірлерді н 
жсргілікті инфракүрылымын дамыіу, халыктың түрлі елеулі 
Кажеттіліктерін қанагаттандыру үшін.

Меншіктің барлық нысандары компанияларын, фирмаяа- 
рының жзне ұйымдарыпың валюта рссурстарыиың негізгі ко- 
зі экспортталатын онімнен алынган валюпіалық түсім-ақша 
болып табылады. Бүрын валюталык тусім-акшаның бір болі- 
гін кәсіпорын салықтар мен кеден баждарын толегсннен кейін 
Өлттық банкке оның белгілсйтін багамы бойынша сатуға, ал бір 
бэлігін уәкілетті банктер аркылы Ұлттык банк белгілейтін тэр- 
тіпке сэйксс інікі валюта рыногында сатуга міидетті болатын. 
Қолданыстагы тэртіп бойынша заң жүзінде белгіленген салык- 
гар мен баждарды толсгеннен кейін калган валюта зани тұлга- 
лардыц қарамагында қалады жәнс иегердіц немесс қүрылтаишы' 
ның қарап шешуі бойынша жүмсалады.

Экспорттьщ онім ондірмейтін іиаруаиіыяыц жургізуіиі субь- 
сктілер жэне валютага мүқтаждары, оны валюта рыноктарында 
ұлттык валютаны айырбастау жолымен сатып алады. Осылаиша 
барлық -Уиммдық- кукықтык түрлердің шаруашылык органдары 
валюта қорларын кобейте алады.
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Шаруашылык жүргізуші субъекгілердің вапюталыц ресурс
тарын цалыптастырудың келесі көзі -  банктердіц валютальщ 
кредиттері. Өнім өндірумен немесе кызмет көрсетумен айналы- 
сатын, басымдык сипаты бар, саланы, оңірді, жалпыұлггық шару- 
ашылықш дамыту түргысынан мацызды немесе дамудың тиісіі 
бағдарламалырын жүзсге асыруға катысатын компания-лар, фир- 
малар үшін шетел банктерінен алынған кредитгерді елдіц үкіметі 
кепілдендіре алады; Қазақстанда мұндай практика коммерциялык 
есеп қағидатын дамыту кажеттігімен жэне карыздық каражатгар
ды тиімді пайдалану үшін жауаптылықтың оларды пайдалаушы- 
ларға ауысуымен байланысты бірте-бірте шектеліп келеді. Өнді- 
рістің осыған ұксас бағытгарын каржыландыру үшін валюталык 
қаражаттар компанияларға, фирмаларға Үкімет шешімімен орта- 
лықтандырылған валюталык ресурстарынан бөлінуі мүмкін.

Үлестік пегіздерде әрекет ететін шаруашылык жүргізуші суб- 
ъектілер үшін (акционерлік, бірлескен, кооперативтік) валю-та 
ресурстарын толықтыруға осы шаруашылык кұрылымдары ка- 
тысушыларының валютадагы цосыміиа салымдары есебінен 
жетуге болады.

Валюталык каражаттар түсімдерінің мүмкін болатьт көзі ке- 
лісімшарттарды, арбитраж органдары белгілеген контракггар 
бойынша міндеттемелерді, баска елдердің сақтық органдары та- 
рапынан болатын валютадагы сақтық отемдерді орындамағаиы 
үшін алынатын компенсаці4Ялар болып табылады.

Қайта бөлу ретіндегі ватоталық қаражатгар басқарудың жоғарғы 
буыны тарапынан төменгі шаруашылық беліністерге бөлінуі мүмкіи 
(басқарудың бүл деңгейінде валюта қорларын жасау кезінде).

Валюталык ресурстардың аталган көздерінің каражаттары 
жиынтығында шаруашылық жүргізуші субьекгілсрдің валю-талыц 
кррларын қүрады, бұл қорлар субьекгілер үжымдарының өн-діріс- 
тік жэне элеуметтік дамуының эр түрлі максатгарына пайдаланы- 
лады (8-тарауцың 8.2 параграфын қараңыз). Валюта қорларын пай- 
даланудың мүмкін багыттары мыналар болып табылады:

1) әлемдік рыноктарда жұмыс істейтін компаниялардын, 
фирмалардың экспортгық элуетін үлгайту;

2) импортгы алмастыратын өнім ендіруді ұйымдастыру неме
се мундай өнімнің колданыстагы өндірісін уліайгу; бүл мақсат- 
тарды жүзеге асыру үшін валюталык ресурстар есебінен кұраЛ" 
жабдык, саймандар, материалдар, технологиялар, лицензиялзр, 
ноу-хау сатып алынады, негізгі күралдардыц лизингі жөніндегі
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операциялар жұргізіледі, шетел мамандары шакырылады, кадр- 
ларды окытады.

3) валюталық кредитгерді жэне оларды пайдаланғаны үшін 
пайыздарды отеу;

4) мамандандырылган сырткы экономикалык үйымдарға сырт
кы рыноктарда операциялар жасауга жэрдсмдесу жөніндегі қыз- 
меттері үшін комиссиялық сыйакылар телеу;

5) капиталға катысу ретінде шетелдік компаниялардын, фир- 
малардьщ каржы жэне кредит мекемелерінің бағалы кагаздарын 
сатып алуға жүмсау;

6) сырткы экономикалык міндеттемелер бойынша келісім- 
дердің шарттарын бұзганы үшін айыппүлдар, өсімпүдцар отсма- 
кылар төлеу;

7) ішкі кажеттіліктерді камтамсыз ету үшін ұлггык валютаны 
сатып алу;

В) ұйым ұжымдарыныц қажегтілікгерін канағаттандыру үшін 
тұтыну жэне мәдсни-турмыстык арналымның шетелдік тауар- 
ларын, дэрілік заттарды, медициналык жабдық пен саймандарды 
сатып алу (белгіленген нормативтерге сэйкес).

Иегерлердіц немесе қүрылтайшылардын карап шешуі бойын
ша қаржылық ресурстардың басқаша пайдалануы да мүмкін.

Заңи түлғалар өздеріне қарасты валюталык корларды дамуцың: 
өндірістік инфракүрылымныц, бірігіп пайдалануцьщ обьек-тілері 
күрылысының, ғылыми зертгеулер жүргізудіц жэне ғылыми зерт- 
темелерді өңдіріске енгізудін, келешекке арналган жобаларды, ак- 
параттық жүйелерді, маркетинггік зерггеулерді қаржыландыруцың 
жэне т.б. жалпы міндеттерін орындау үшін біріктіруге кұкылы.

22.4. Елдіц толем балансы

Кез келген елдіц дүние жүзінің баска елдерімен экономикалык 
байланыстары оның төлем балансында бейнелеп көрсетіледі.

Төлелі балансы дегеніміз уакыттың белгілі бір межелдемесін- 
де бір елдіц дүние жүзінің басқа елдерімен шаруашылыц опера- 
ция-ларды жалпы корытып керсететін корсеткіштсрдін жуйесі 
Ол мыиа бөлімдерді кіріктіреді:

агымдагы шот (сауда балансы);
капиталмен жэне қаржылармен операцнялардың шоты (күрде- 

лі шот), қателер мен рүксатнамалар, жалпы баланс; каржыланды
ру (соның ішінде резервтік активтер); (22.3 кесте).
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22.3 кесте. 2008 жылғы Қазақстаи Рсспубликасыиыц жиыцтык 
толем балансы

(миллион АҚШ даяларымен)
ШОТТАРДЫЭ АТАУЫ 2007 2008

1 2 3
А.АҒЫМДАҒЫ ШОТ

-8226,39 6978,13
Сауда балансы 
Экспорт 15090,95 33518,85
Импорт 48351,14 71970,81

-33260,18 -38451,97
Қызметтер балансы 
Экспорт -8071,81 -6615,75
Импорт 3554,99 4382,97

-11626,81 -10998,72
Табыстар балансы

18940.38Тартылған карыздар мен кредиттер бойынша -13085,99
сыйақы төлемдері >3498,44 -3873,47

Тура инвесторлардың табыстары -11245,08 -16623,85
Резсвтер бойынша сыйақы 745,67 422,64
ҚР ¥лттық корының резервтері мен активтері. 715,45 766,46
бойынша сыйақы 196,40 367,83
Байқадай (нетто) -2159,53 -984,59
Агымдагы трансферттер

В. КАПИТАЛМЕН ЖЭНЕ ҚАРЖЫМЕН ЖАСАЛА- 8366,27 1219,24
ТЫН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫЗ ШОТЫ -37,57 -41,52
Капиталмен жасалатын операциялардың шоты 
соның ішінде мигранттардың трасферттері -11,18 -31,58
Қаржы шоты 8403.84 1260,76
Тура инвестициялар 7974,86 10731,53
Қаржыландыру (нетто-игерілген) . 13622,55 16367,10
Өтелгені -5647,69 -5635,57
Портфелдік инвестициялар -4583,09 -9475,37

оның ішінде ҮкіметтІң еуробондары -366,61 157,25
Туынды қаржы куралдары (нетто) 11373,55 4384,09
Басқа орта-жэне үзақ мерзімді инвестициялар 

Сауда кредмттері -207,89 43,10
Үкімет кепілдендірген кредиттер -53,39 -22,16

каржыландыру (игеру) 
борышты отеу (есептеу) 56,31 44,13
Басқалары (нетто) 
Қарыздар 109,70 -66,29

ҚР Үкіметінің тартқан қарыздары
-154,50 65,26

11772,21 4436,20
қаржыландыру (игеру) 
борышты өтеу (есептеу) -56,64 24,71
Басқапары (нетто) 104,58 90,32
Басқадай (нетто) -161,22 -65,61
Басқадай қысқа мерзімді капитал 11828,85 4411,49
С. ҚАТЕЛЕР МЕН Р¥ҚСАТНАМАЛАР -190,77 -95,21
D. ЖАЛПЫ БАЛАНС
E. ҚАРЖЫЛАНДЫРУ -5994,87 -4536,73
ҚР Үпттық банкінің резервтік активтері -3168,55 -6025,94

ХВҚ кредит) -3028,66 -2171,44
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Агылідагы шот мыналарды бейнелеп көрсетеді: тауарлармен 
операцияларды -  экспорт пен импортты; қызметтерді -  жүк, жо- 
лаушылар тасымалы, байланыс, туризм кызметтері; техникалық 
көмек; қарыздардан, кредиттерден алынатын табыстар; транс
ферттер; ізгіліктік комек; техникалык жэрдемдесу; гранттар.

Кейде кызметтер факторлык жзие факторлык смес болып бөлінеді. Фактор- 
пық қышеттер карсету оңдіріс фаюгорларын -  сцбск пен капиталды пайдала- 
uy-дан алынган табыстардаң турады, кызметінілерге берілетін отемақылзр, 
инвестициялар мен резервтердек тусетіп табыстар; капиталдан тусетін табыс- 
тар, дивидсндтср, пайыздар, баскадай табыстар турінде болуы мүмкін. Фак- 
пюрлық кызметтер трсету жук жэне жолаушылар тасымалдарын, байла- 
нысты, туризмді, көрсетегін консультациялық жэне оқыту қызмеггері туріндегі 
тсхішкалык көмекті жзнс біркатар кызметтер көрсетуці кіріктіреді.

Капиталмен және қаржылармен операцшлардың иютта- 
ры  тура шетелдік инвестицияларды тартуды иемесе капиталдың 
шетелге каіпуын, портфелдік ипвестидняларды, мигрантгардьщ 
(жылыстау жэне құйылым) трансферттерін, коммерциялык кре- 
Днттерді, қарыздарды, басқа инвестицияларды (депозитгерді, ва
лютаны жэне т.б.) бейнелеп көрсетеді.

Агымдагы операциялар шоты жэне капиталмен шот озара бай
ланысты: біріншініц тапшылығы еырттан капитаддьщ щ йылымы 
есебінен жабылады; ашмдағы операциялардың актив шоты жағ- 
дайы кезінде капитал мен кредиттер жылыстайды.

Жалпы баланс бурынгы үш болімнің жиынын білдіреді.
«Қаржыландыру» бөлімі бурьшгы болімдерді: ашмдағы опе- 

рациялардьщ, капиталмен операциялардын шоттарын, қателср 
мен рұқсагнамаларды тендестіреді.

Қателер мен рщсатнаиалар «квледкелі бизнесті» коса ал- 
ғанда, бейрезиденттермен жасалынатын ресми есепкс алынбаган 
операцияларды сипаттайды.

Резервтік активтердің жайғасымы монетарлык алтынды, ка
рыз алудың арнаулы кұкыктарын, шетелдік валютадағы талал- 
тарды кіріктіреді; басқа елдерге қатысты міндеттемелерді шсгер- 
геннен кейін таза алтын резервтері жасалады.

Толем балансынын ерекшелігі сол, онда босалқы ңорлар мен 
қорланымдар емес, ңаражаттардыц ааьты, олардьщ кезец 
іиііндегі озгерісі бейнелеп көрсетіледі. Турлі валюталарға атау- 
ланылған операцияларды, соманы аударуды күндык багалау бі- 
рыцғай валютага келтіріледі (Қазақстанда -  АҚШ долларын-да). 
Экономикалык құндылыктармен жасапатын операцияларды Tip-
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кеу, оларды жасау, трансформациялау, айырбастау, аудару не-месе 
өтеу, меншік иесінің (резиденттің немесе бейрезиденггін) аусы- 
мы мезетівде жұргізіледі.

Операциялар қосарлы жазба жүйесі бойынша -  дебет жэне кре
дит бойынша екі мөлшер теңдігімен, бірақ қарама-қарсылык бел- 
гілермен бейнапеп көрсетіледі. Кредит жазбаларының сомасы де
бет сомасына теи болуы тиіс, ал таза баланс нөлге тең болады. Бүл 
регге ағымдағы операциялардың шотындағы он сальдо ( кредит 
жазбаларының асып тұсуі) тауарлар мен кызметтерді көрсетудің 
экспортын, табыстар мен трансферпердің тұсуін білдіреді; теріс 
сальдо (дебет жазбаларының асып түсуі) тауарлар мен кызмеггер 
көрсетудің импортын, табыстар мен трансферттерді төлеуді білді- 
реді. Кұрделі шотга оң мөлшер бейрезидентгер алдьшда міндетте- 
мелердіц өсуін және резиденттер тарапынан бей-резиденттер та- 
лаптарды кысқартуды сипаттайды; теріс молшер бейрезидентгер 
алдында елдін. міндетгемелерінің кысқаруын жэне резиденттер 
тарапынан бейрезиденттерге талаптьщ өсуін білдіреді. Жиынтық 
төлем балансының жайғасымдары 22.3 кестеде көрсетілген.

Төлем балансының жай-күйі ен, алдымен сауда балансының 
жай-күйімен айқындалады. Сондықтаи сыртқы экономикалык 
кызметтегі мемлекеттің іс-кимылдарыньщ аса маңызды максаты 
тауарлар экспорты мен факгорлық жэне факторлық емес қызмет- 
тер көрсетуді ұлгайту есебінен төлем балансын сауықтыру болып 
табылады. Мұндай міндетті шешу ұтітіық шаруашылыкты тұш- 
нушының орнына «өндіруші т^рпатындағы» экономика арнасы- 
на кдйта бағдарлау жөнінде едәуір күш жұмсауды жэне шикіэат 
ендіруші сектордың экспортіық элуетін ғана емес, со-нымен бір- 
ге өндірістің кейінгі технологиялык өзгертіп жасау салаларының 
өнімі бойынша да ұлғайтуды талап етеді.

Айрьщша қаржыландыру -  төлем балансының теріс сальдо- 
сын, қаржыландырудың айрықша киындықгарына байланысты 
бұл сальдоны дэстүрлі құралдармен қаржыландыратын денгейге 
дейін төмендету максаггтарында елдің шетелдік эріптестерінін ке- 
лісімі мен қолдауы кезінде оның жүргізетін операциялары.

Айрыкшз каржыландыру жаніндегі операциялар төлем балансының кез ксл- 
ген баптары бойынша өтуі мүмкін жэне эдетгегідей жекепеген топка окшаулэн- 
байды. Бұлардың ои мәнділері мыналар: борыштыц күшін жою, берешекгі ак- 
цияларға айырбастау, толем балансын реттеу ұшін карыз алу, берешекгі қайта 
рйсімдеу, берешек бойынша толемдсрдін мерзімін өткіэіп алу. Валюта бағамын 
нсмесе пайыздық молшерлемелерді қаражатгандыру жолымен мемлекетпк op-
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гандар котермелейтін үкімет пен орталық банктен басқа, экономиканың баска 
секторларының шетелден каражаттар тартуды төлем балансын айырыкша қар- 
жыландырудың одісі деп саналады.

Толем балансы, жогарыда көрсетілгекдей, резидекттср мен бейрезиденттер 
арасындағы нақты және қаржылық ресурстардьщ ағындарын бейнелел корсе- 
теді. Каржылык ресурстардьщ халыкаралық когалысы нәтижесіндс пайда бо
латын босалкы корлар халыкаралык инвестицнялардың балансында тіркеледі. 
Халықаралыц инвестициялар балансы. -  толем балансынан туындайтын статис- 
тикалық есеп, ол сырткы қаржы активтері меи елдіц міндеттемелерініц корда- 
ланган босалкы корларын корсегеді.

Іс жузінде халыкаралык инвестициялар балансы дегеніміз телем балалсы- 
ныц қаржылық шоты, оныц активтсрі мен пассив*тері мыпа сызба бойынша ку- 
рылган: кезец басы ндаш  босалкы корлар -  операциялар -  бағалар озгерімі -  ва
лю та бағалараның озгерімі -  озге түзетімдер -  жыл аягындагы босалкы корлар.

Инвестициялық жайгасым -  карастырылып отырган кезең бойына орын 
алган каржылык операцішгардың, кұндык озгерімдердіц жэне баска тузегту жа- 
сау росімдерінщ жиынтыгын бсйнелейтік белгілі бір кезеңнің соңындағы жоне 
елдің сыртқы активтері мен пассіівтерһіің молшерін аныктайтын халыкаралык 
инвестициялар балансы.

Елдің жиынтық сыртқы активтері мен пассивтерініц айырымы онын таза ин- 
вестициялық молшерін береді.

Таза инвестициячьщ жайгасым -  елдің қолындагы халыкаралык каржылык 
ресурстары жэне оның басқа елдер алдындагы берешегі арасындаш ара салмак. 
Таза инвестнцнялық жайгасым негізівде елдің шетелдік активтер мен пассив» 
терге оның таза инвестициялык табысынын бірқатар елдерде бюджеттін кіріс 
бөлігінің және төлем балансының агымдагы шотынык ірі бабы болып табыла- 
тын дсңгейін шамалап багалауға болады.

БАҚЫЛАУ СУРАҚГАРЫ

1. Сыртқы экономикалык сферага кызметгің кандай түрлері жатады?
2. Қазақстандагы экспорттық-импорггык операдаялардың ерекшелІктері неде?
3. Қазаксгак эшномикасына шетел кашталын гарт}да каңдая проблемалар бар?
4. Бүкілэлемдік сауда. ^йымына кірумел байланысты Қазакстаңда қандай 

проблемалар пайда болады?
5. Сырткы экономикалык кызметгі реттеу үшін кандай эдістер колданылады?
6 Валюта багамы эрскетініи мехаиизміи баяндаіщар.
7. Сырткы экономикалык кызметгіц тиімділігіне салыістар калай эсер етеді?
8. Кедсн баждары дегеніміз не, олардын кзіщан турлері болады жэне мэды- 

зыкаіщай?
9. Кеден баждарылыц жэне кеден ісіндсгі дсп олардыц молшсрлсмслерінің 

турлерін атап шығьпідар.
10. Мсмлскетгің валюта рссурстары қалай қалыптасып пайдаланылады.
11. Шаруашылык жүргізуші субъсктілсрдің валюта ресурегары калаЙ ка- 

лыптасып пайдаланылады?
12. Елдің толем балансы дегеніміэ не жэне оны лыгайту уш'ш кандаП шара

лар қажет?
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23-тарау. Қаржы жэне инфляция

23.1. Инфляцмяныц табнғаты жэне оныц 
қаржымсн өзара байланысы.

Экономикалык қүбг.тлыс ретінде инфляция көптен бері өмір 
сүріп келеді. Ол тіпті ақшаньщ шыгуымен бірге пайда болды зрі 
ақшаның кызметімен тығыз байланысты деп саналады.

«Инфляция» термині (латынның inflatio сөзіпен шыкқам -  ке- 
біну, ісіну) ақша айналысына қатысты XIX ғасырдың орта ше- 
нінде пайда болды және АҚШ-тың Азамат соғысы жылдары 
(1861-1865ж.ж) кағаз долларыньщ («гринбергтердің») қисапсыз 
көп шығарылуьтмен байланысты болды. XIX ғасырда бұл термин 
сондай-ақ Англия мен Францияда колданылды. Экономикалық 
әдебиеттерде инфляция үғымы XX ғасырда бірінші дүяиежүзілік 
соғыстан кейін кецінен таралды, ал бұръшғы кеңестік экономика
лык эдебиеттерде ол 20-сыншы жылдары жазыла бастадьт.

Инфляцияныц дэстүрлі ең жалпы анықтамасы -  тауар айиа- 
лымының қажеттілігімен салыстырганда айналыс сфсрасыныц 
артъщ қагаз ақша массасымен лыңа толып кепгуі, оның құнсыз- 
дануы жэпе сопың нэтижесі ретінде -  тауарлар мен цызмет- 
терге багапьщ өсуі; ацшаныц сатът any жарамдылыгыныц іпо- 
мендеп кетуі. Демек, инфляция -  бұл тауарлар мен қызметтерге 
бағаньщ жалпы жэне эркелкі өсуінде керінетін акшаньщ крі- 
сыздануы. Инфляция кезінде қоғамдык өндіріс үдерісінің алшак- 
тықтарына жэне артык коп акшаның шығарылуына байланысты 
ақша айналысыныц заңы бузътаяы.Инфляцгш -  ақша жүйесініц 
дагдарысты жай-күйі.

Ақшаның қүнсыздануьша мына факторлар себепші болады: 
аиналысқа артық ақшаның шығарылуы; колайсыз толем балан
сы; үкіметке сенімніц жоғалуы.

Инфляцияныц іс-эрекетін қаржы проблемаларымен байла- 
ныстырып отыру қажет, өйткені инфляция кұбьглысы мынадай 
каржылык факторларға тэуелді болып келеді: белгілі бір салык 
иысандары мен одістерін қолдану; инфляциялық сипаттағы ша- 
раларды мемлекеттік бюджет аркылы қаржыландырудыц аукы- 
мы; мемлекетпк бюджетгіц тапшылығын жабудьщ эдістері; мем- 
лекеттік берешектің көлемі.

Жалпы қаржы жүйесініц жүмыс істеуініц тиімділігі, оның 
шістіггуттары жүмысыныц женге салынғандығы ақша айналы-
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мының жылдамдығына, акша айналысының жай-күйіне ықпал 
етуі мұмкін.

Ыңғайласпа материадцық баламаны ұйгармайтын мемлекет 
қаржысыныц сферасындағы каржылық қатынастардың туу мүм- 
кіндігінш иегізін қалайды. Каржылык дағдарыс мемлекет шы
гыстарын, эсіресе өнімсіз шыгыстарды кобейтудің кажеттігі бұл 
мүмкіндікті нақты болмыска айналдырады.

¥зақ уақыт бойы инфляцияны монетарлық іжбылыс деп санай 
отырып, ол ақшанын күнсыздануы мен тауар багаларының өсуі 
түрғысында түсіндіріліп келді. Әлі де біркатар шетелдік авгорлар 
инфляцияны экономикада бағаның жалпы деңгейінің артуы ретіңде 
аньікгайды. Алайда инфляцияшлд тауар багасьшың өсуінде көрінге- 
німен оны тек таза ақша феноменіне жатвдза сапуға болмайды. Бұл 
рыноктық шаруашылыюың турлі сфераларывдағы үдайы өндірістің 
сэйкессіздігінен туатын күрделі элеуметгік-экономикалык күбылыс. 
Инфляция элемнің көптеген еддеріндегі экономиканын казіргі да- 
муының ең еткір пройпемаларынын бірі болып есептеледі.

Бүгінде инфляция бағаның өсуі нэтижесівде ақшаның сатып 
алу жарамдылығының қүлдырауымен гана емес, сонымен бірге 
елдің экономикалык дамуының жалпы колайсыз ахуалымен де 
байланысты. Инфляцияға өндіріс пен еткізу сферасьщдағы эр 
түрлі факторлар тудырған ондірістік үдерісгщ карама-кайшы- 
лықтары себепші болады. Инфляцияның әуел бастағы себебі -  
үлттьщ шаруашылыкгын түрлі сфераларындагы жинақгау мен 
тұтыну, сүраным мен ұсыным, мемлекетгіц кірістері мен шығыс- 
тары, айналыстағы аыма массасы мен шаруашылықтың ақшаға 
қажсттілігі арасындагы алшактыкгар.

Инфляцияның ішкі жэне сырткы факгорларын (себептерін) 
айыра білу қажет. ішкі факпюрпардыц арасында акшаға жатпайт- 
ын жоне акшалай - монетарлық факторларды белуге болады. Ак- 
гиага жатпайтыидары — бу-і шаруашылык сайкеяігінін бүзы- 
луы, экономиканың циклдік дамуы, ендірістің монополиялануы, 
инвестициялардыц тенгерімсіздігі, элеумеггік-саясн сипаттағы 
ерекше жағдайлар жэне баскалары. Ақиіалай факторларга мем- 
лекеггің қаржылық дағдарысы, бюджет тапшылығы, мемлекеггік 
борыщтың өсуі, акшалай эмиссия, сондай-ак кредит жүйесінің 
кеңеюі, ақша айналысы жылдамдығыныд артуы нәтижесінде кре
диток күралдардыц өсуі жэне баскалары жатады.

Әлемдік күрылымдык дагдарыстар (шикізаттык, энергетика- 
лық, валюталық дагдарыстар), баска елдерге инфляцияны экс-
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портқа шығаруға бағытгалған мемлекеттік валюталық саясат, 
алтынды, валютаны жасырын экспортқа шығару инфляцияның 
сырпщы факторларьі болып табылады.

Сөйтіп, кеп факгорлы үдеріс ретінде инфляция -  бұл акша 
айналысы заңының бұзылуымен байланысты болатын қоғамдақ 
үдайы ондіріс дамуындағы алшақтықтың көрінісі.

Рыиоктык экономика кезінде каржы инфляциялық үдеріс- 
ке бірқатар факторлар аркылы айтарлыісгай эсер етеді (шіфля- 
циялық үдерістерді күшейте түседі).

Бірінші фактор -  мемлекет шығыстарының өсуі, бұл ерекше 
толейалушылық сұранымыньщ артуына жеткізеді, сөйтіп тікелей 
бага белгшеуге эсер етеді. Тауарлар мен кызметке бағаның көтері- 
луіне байланысты акшанац қүнсыздануы бюджет шығыстарының 
көбеюіне сокггырады, ал оиың кірістері, ең алдымен салықтык тү- 
сімдер қажетгіліктен артта қалып қояды. Мүның өзі сөзсіз болатын 
ұзақ уақытқа созылған тапшылыққа үрындырады. Бүл белгілі бір 
салық нысандары мен эдістерін қолдануды кажет етеді.

Екінші фактор -  табыска (пайдаға) салынатын сальшың ко- 
беюі. Салықтың едэуір бвлігі баға механизмі арқылы түтынушы- 
ға ауысады жэне рыноктағы баганың көтерілуінің басты себебі 
болады.

Үшіний фактор -  бюджеттердің ұзақ уақытты тапшылықтары 
(ондірістік емес шығындардың негүрлым өсуімен байланысты). 
Бүл инфляциялық сипаттағы шараларды мемлекеттік бюджет ар
кылы каржыландыру аукымын реттеуді, мемлекетпк бюджет тап- 
шылығын жабудың эдістерін карастыруды қажет етеді.

Инфляция да каржылық қатынастарды өзгерістерге ұшыра- 
тады. Біріншіден, инфляция тауарлар мен қызметтерге бағаныц 
осуі салдарынан мемлекет шығыстарының өсуін жандандырады. 
Екіншіден, инфляция қаржылық ресурстарды құнсыздандыра- 
ды жэне салықіық түсімдерді арттырудың қажеттігін тудырады. 
Үшіншіден, инфляциялық үдеріс мемлекеггің берешегі пробле- 
маларын шиеленістіреді.

Сөйтіп, қаржы мен инфляция өзара байланысты эрі тэуелді 
болып келеді, сондықтан инфляцияның іс-әрекетін каржы проб- 
лемаларымен байланыстырып отыру қажет, өйткені инфляция 
күбылысы жоғарыда баяіщалған қаржылык факторларга тэуелді 
болып келеді (23.1 сызбаны карацыз). Қаржы инфляциялық үде- 
рістердің тездеткіші бола алатыны сияқты, инфляция да каржы
лык катынастарға эсер етеді.
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Ақшаның кұнсычдануы және бағаның көтерілуі бюджет шы- 
ғыстарының көбеюіне, мемлекеттің шынайы кірістерінің төмен- 
деуіне, салык ауыртпалығын күшейту кажетгігіне, мемлекеттік 
бюджет тапшылығынан болатын мемлекетгік борыштың өсуіне 
ұрындырады. Инфляцияның жоғарғы қаркыны мсмлекеттіи кар
жылык ресурстарын кү-нсыздандырады, ойткеиі салыктык кіріс- 
тер мен карыздар оларды есептегеннен кейін уакытшң белгілі 
бір межелдемелері аркылы тұседі, сондыктан мемлекеттің алу сә- 
тінде олар құнсызданады. Осыған үқсас мемлекеттік берешектін 
проблемасы шиеленіседі, өйткені карыздарды тарту үшін мемле
кет өзінің бағалы кағаздарының табыстылығын кредиттік пайыз 
деңгейінен жоғары көтеруге мэжбүр болады, бұл мемлекетпк бо
рыштын атаулы есуін тудырады.

Каржылык катынастар мен инфляциялык үдерістердің бір 
бағытты келеңсіз сипаты, бірін-бірі өзара толыктыра отырып, 
экономикалык жүйеде келеңсіз нэтижелерге апарады. Мэселен, 
инфляция біркатар элеуметтік-экономикалық проблемаларды 
тудырады: акшалай табыстардың кұнсыздануы, үзақ мерзімді 
инвестицияларға деген экономикалык ынтаньщ түсуі, ақшалай 
жинақгардың қүнсыздануы, нақтылы пайыздың төмендеуі, эко
номикалык байланыстардың бұзылуы және т.б.

Томен инфляция немесе оныц болмауы үлтгық шаруашылык- 
тың түрлі деңгейлерінің қаржылык көрсеткіштерін жақсартаты- 
ны секілді ұқсас жағдайда қаржылык қатынастардьщ оң бағытты- 
лығы инфляция деңгейін төмендетеді.

Инфляцияны бағалау және өлшеу үшін багалар индексінің көрсеткіші -16  
пайдаланылады. Бағалар индексі түтыпу тауарлары мен кызметтердін («рынок 
себеті») белгілі бір жнынтыгьшың сатып алу багасы мен базалық кезеішш бага- 
сы арасындагы ара қатынасты өлшсйді.Ағымдагы жалдын индексінің каркыны 
былайша анықталады: агымдағы жылдың багалары индексінен откен экылдын 
багалары шідексі шегеріліп, өткен жылдың багалары индексіне болінеді, сонан 
сод жүзге көбейтіледі.

Инфляциянын карқыны = -І6|,~ 16° х 100 
Іб»

Қазақстанда түгыну тауарларының багасы мен кызметтер көрсетудіц тариф- 
тері откен жылга Караганда былайша осіп отырды (есе): 1 9 90ж - 1; 1992ж -2,5; 
1993ж -30 ,6 ; 1994ж -  22,7; 1995ж -  1,60; 1996ж -  1,39; 1997ж -  1,17; 1998ж
-  1,07; 1999ж -1 ,18 ; 2000ж -  1,13; 2001ж -  1,06; 2002ж -  1,07; 2003ж -  1,068; 
2004ж -  1,069; 2005ж -  1,075; 2006 ж. -  1,086; 2007 ж. -  1,108; 2008 ж. -  1,095.

Әлемдік практнкада егер инфляцияның қарқыны жарты жыл ішінде жэне 
одан кебірек жагдайда айыца 50 пайыз (немесе аптасына 11,5 пайыз) құраса,он-
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да мұндай денгей эсіреннфляцияга сэйкес келеді.Сөнтіп,Қазакстанда бұл ден- 
гей 1992-1995жж.ішінде айтарлықгай асып түсті.

Соңғы жылдардың ішінде баға сферасында ен сэтгі жыл 200Іжыл болды.б^л 
жылы Қазақстанда инфляция денгейі 6,4%-ға дейін томендеді.Келесі жыддары 
оның денгейін 3>5%-ға дейін төмендетуге сәті түседі дсп уйғарылды.Алайда 
2002жылдан бастап бағзлардьщ осуін бәсеңдету үрдісі токтадды.

Қазақстан Республикасы Статистика жөніндсгі агеитгігінің моліметгері 
бойынш а инфляция 2009 жылгы сауірде 0,8%-ды (2008 жылгы сэуірде 0,9%-дн) 
құрады. 2009 жылғы сзуір жиьпіы бойыиша инфляция жылдык тргалаиымда 
да баяулап, 8,8% -ды (2008 жылғы желтоқсанда -  9,5%-ды) қурады.

Инфляцияның денгейі баяу инфляциякың аукымдарынан едэуір жогары 
( ягни ж ылына 3-4%), ал соңгы жылдары оныа динамикасы ©суініц тракты  
үрдісі бодцы. Бұл тауарлар мен кызметтер турасында ұлпы к валютанык кұн- 
сыздануыныц күшейіп отырган үдерісін білдіреді, осыдан -  зейкеткерлер мсн 
тіркелген табысы бар халыктың баска топтарынын турмыс кріыныц осуі, ин-' 
вестицняларға ынталандырмалардың төмендеуІ жэне кәсіпкерлердін багаларды 
жоспарлауға сенбеушілігінің қалыптасуы. Акырында мұяың бэрі экономикалык 
осімнің карқындарында жагымсыз бейиеленеді.

Инфлящіялық үдсрістің қуаттьшығъш бағалауцы жэне инфляцияның турле* 
рін мынадай критерийлер бойынша ажыратады: 

багалар өсуінің қарқыны бойынша:
баяу—бага жылына 10 пайыз ескенде; б р  кезде ақшанын номниалдық куны 

сақталады, косіпкерлік тэуекел болмайды;
әршшслі—бага 100 пайыз шегіне оскенде; акшанын заттальшуы оседі; 
эсіреанфляция -  бага жүздегеи ітайызга ескенде; бага мен табыстарды ц ара- 

сындағы алш ақтық улғая бастайды;
багалар осуінің теңгерШдһік дәрежесі бойытиа: 
баланстандырылган жәнс бапанстандырылмаган инфляция; баланстанды- 

рылгап инфляция кезіиде әр түрлі тауарлардың багасы бір-біріне катысты езге- 
русіз калады, баланстандырылмаган инфляция кезінде олардык бір-біріне ара 
катысы он боны озгеріп отырадьг, онын үстіне әр түрлі үйлесімде; 

болжаулың (болжап айтушылың) дэргжесіне қарайі 
күтһген  ж әнс күтһиегеи;
шыгу iteAtece пайда болу орнына ңарай: _ _ .
штортталгап жэне окспортпшгаи; соидай-ак дамудың әркелкіліпмеи си- 

патталатын сатылы, бага шамалы оскен иемесе озгерусіз калган, бірақ тауар 
тапшылығы күшейген кездегі тұқыртылган инфляцияны ажьтратады.

Қаржы мен инфляцияның өзара байланысын инфляцияның екі 
түрпаты бойынша бакылап отыруға болады: сураным инфля- 
циясы (тұтынушылар инфляциясы) жэне шыгындар иифляциясы 
(ондірушілер инфляциясы), Бірінші жагдайда ол заци жэне же
ке тұлғалардың ақша массасының өсуімен байланысты өиімге, 
тауарларға жэне қызметгсрге сұранымның өсуінің салдары бо
лып табылады. Екінгиі жагдайда шаруашылық жүргізуші субьек- 
тілердің еңбекке акы төлеуге, кредиттер бойынша пайыздық мел-
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шерлемелердін көбеюіне, тұтынатын шикізатка, материалдарға 
бағаның, қызметтерге (тасымалдауға, электр куатына, ақпаратка 
жэне т.б.) тарифтердің өсуіне жумсалатын шығындардыд кәбеюі 
инфляцияны тудырады.

Накты экономикалык омірдс инфляцияныц жоғарыда атапған 
тұрлері жэне оларға ілеспелі салдарлар тығыз тоқайласады, озін 
өзара толыктырады, бұл инфляцііялық шиыршьщ деп аталынатын- 
ды тудырады, бұл кезде өндірістің тұтынылатын компоненттері 
баға мен еңбекке ақы төлеудің өсуі нэтижесінде шығыңдардың 
көбеюі шығарылатын өнім кұнының артуына сокгырды, мұндай 
енімді тұтыну жалақыньщ жэне экономиканьщ шекгес сектор- 
ларында материалдық шығындардың қосымша есуін талап етеді 
жэне осылайша шексіздікке кете береді (23.3 сызбаны қараныз).

23.2. сызба. Ипфляцинын сипаттамасы жэне опыц іс-эрскеті.

TfPJIEPI

Баяу
Өршімепі
Әсіре
Балаисганды-
рыпған
Болжанбаған
Импортталынган
Экспортталынған
Сатылы
Бүркемелі
Тұқыртылган

ИНФЛЯЦИЯНЫҢ СЕБЕПТЕРІ

Қогамдық өндірістің үйлесімсіздігі 
Айналыскэ ақшаны артық шығару 

Мемлекеттік бюджеттің тапшылыгы 
Үкіметке сенімсіздік 

Экономиканы монопопиялау

САДДАРЛАРЫ 
Халықтың, шәруашылыц 
жұргізуші субъектілердің, 

мемлекеттің нақты табыстз- 
рыи ^сңарту 

Инвестицияны қысқарту 
Экономика басқарылымының 

нашаряауы 
Ғьілыми-техникалық 
професті оқшаулау

КӨРІНУ НЫСАНДАРЫ

Төленбеген
Толем дагдарысы
Ақшаның құнсыздануы
Алтынның рыноктық бағасының артуы
¥лттын валюта бағамының томендеуі

ИНФЛЯЦИЯНЫҢ
ТҮРПАТТАРЫ

Сұраным 
(тұтынушылар) 
инфляциясы 
Шыгындар (вндір 
ушілер) инфля' 
циясы
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Рынокты к экономиканьщ механизмі -  бэсеке мен тиімсіз кэсіпорындардьщ 
банкроггығы жетхіліксіз қалылтаскавда, ал өвдірістін жеке салаларында ол жок 
болганда инфляция дамиды. Еркін бэсеке жағдайыида, мемлекет шыгыстарын 
немссе кредиттерді кыскарту хсөншдегі шаралармен туьгндайшн сұрантш ьщ  
томсндеуі кезінде кәсіпорын не ондірістіц колемін кысқартуға, не оның шыгын- 
дарын төмендетуге мәжбүр болады. Макроэкономикалык деңгсйде мұнымен 
Катар не іскерлік белсенділіктің кулдырауы, не багалардың темендеуі болады. 
Алайда фирмалар, компаниялар жағдайынын жаксаруына үміттене отырып, ры* 
локта тұра алуға тырысады жэне бағалар мен өндіріс шыгыыдарыи төмендетуте 
можбүр болады. Үдерістің жаппаи аукымды эрексті инфляшіяның томендеуіне 
мүмкіндік жасайды.

М онополияландырылган экономикада бұл механизм әрекет етпейді, ойткені 
өндіруші-кәсіпорын шикізат, матсриалдар, шала фабрикаттар, жинактау бұйым- 
дары, жабдық, саимандар жеткізушілерің тандай алмайды. Ол жеткізушілер та- 
рапыпан белгіленген багалармен келісуге мэжбүр болады жэнс жоғарылатылган 
багаларды өзінің түтынушыларына, тұшнушылар өз кезегІвде ары карай тсх- 
нологиялык озгертіп жасау бойынша түпкілікті тұтынушыға -  халыкка аударып 
салады. М ұндай жагдайда бюджет шыгыстар ы мен кредитгердІ шектсу жошл* 
Дегі шаралар өндірістің кұлдырауына жеткізеді.

Инфляция сыртқы экономикалык кызмет тарапынан арандатылуы мүмкін, 
бұл -- импортгалатын жэне экспортталатын инфляция. Бірінші жагдайда on 
шетелдік валютанын шамадаи тыс түсімінен және тімпорттык багалардың жо- 
гарылауьшан туады. Тускен иіетеядік валютаны коммерциялык банктер орта- 
лы қ банктс депозиттейді, орнына ұлтгық валіотада баламалы сома алады; банк 
ггассңвтері артады, м^ның ©зі оларга креднттік операцияларды жәнс кредитгік 
экспансия ны кеңейтуге мумкіндік береді, ұлтык валютада номинаддандырыл*

ақш а аукымының көбейіп кетуіне козгау салады.
Экспортталатын инфляірт тауарлар мен кызметтер көрсетуге экспорттық 

баганың хотсрілуінен туады, бүл тұтынушы-слдерде, сонын ішінде дамып келе 
жаткап елдерде баганың өсуІне соктырады. Инфляцлялар халыкаралык корпо- 
рацііялардың -  рыноктардагы устемдік жагдайды пайдаланатын монополм- 
лардыц кызметіне козгау салады. Корпорациялардык валюталык операциялары 
олар болган елдерде кредитгік капиталдың косымша усынымын жэне сүраны- 
мының артуын жасайды; сойтіп шетелдік валютанын косымша аукымы айиа- 
лы сқа туседі ж эне коммерциялык жзне орталык банктер аркылы ұлтгык акша 
айналысқа шығарылады.

Жалпы инфляцияның себептері базистік қатынастардың кара- 
Ма-қайщылықтарынан, экономикадағы үйлесімсіздіктер мен даг- 
Дарыстан, оның өздігінеи дамуга қабілетсіздігінсн, бүкіл коғам- 
Дьіқ ондірістің томен тиімділігінен болады.

Ипфтцияның көріну нысаны -  ақшаныц қүнсшдаііуьі мен ошм- 
^  тауарларга жоне қызметоргс бағаның котерілуінде т^лшланатын 
оньщ сатып алуға жарамдылығынын тиісіншс төмендсуі.

*Басқа нысандары да бар: шетеядІк валюта багамдарыныц котерЬуі жэнс 
¥лтщ қ валюта багамының томепдеуі; кагаз акшаларда тұлгаланатын ^ ынның рынокгык 
багасының котерілуі (алтынньш бұл санин атаулы турде корсстстш акша-кагаі 
Ніңсаныменсалыстырғанда). gg-y



23.3 сызба. Инфляциялык шиыршық

Инфляцтньщ табгігаты акшаның онымен салыстырмалы 
тұлғаланатын тауар ауқымынан оқшауландырылған қозғалысты 
жүзеге асыратын кабілеттілігівде. Ақшаның жұмыс істеу негі- 
зі болып табылатын оның бүл касисті оған өзінің арналымын -  
тауар, төлем айналымына қызмет көрсете отырып, тиімді орын- 
дауга, корланым мен қунды сақгауцың күраяы болуга мүмкіндік 
береді. Бірақ ақшаның бұл қасиеті мемлекет белгілеген өлшемге 
сэйкес онЫң саны мен оған карсы түратын құнның натуралдык- 
заттай компоненттерінің сэйкестігі жағдайында керінеді. Жалпы 
алғанда мұндай тэуелділік айырбас теңдеуі аркылы көрінеді:

Р х Q = М х V
мүндағы сол жақ бөлігі қогамдық өнім құнын, (Р -  баға, Q -  

саны) ал оң жага ақша айналысынын жылдамдығын ескере оты
рып ақшаның санын (М — ақша массасы, V — айпалыс жылдамды- 
ғы) білдіреді.

¥лттық өндірістің артуы жагдайында үдайы өндіріс үдеріс- 
терінде материалдык ағындарға қалыпты қызмет көрсету үшін 
акшаның саны үйлесімді есуі тиіс, ондіріс темендеген кезде ак-
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шаның артық санын айналыстан алу кажет. Алайда, лракгикада 
соңғы шарг бірқагар себептер бойынша ылғи орындала бермейді, 
бұл себептер гиісінше инфляцняның омір сүруіпің себептері де 
болып табылады.

Қазіргі мемлекет каржылык каражаттардык, бірақ езініц не- 
гізгі бөлігінде гауар айналысымен байланысты емес едэуір көле- 
мін керек ететін саналуан функциялар орындайды. Бүл халық-тық 
аз қамсыздандырылған топгарын элеуметтік колдау шығыстары, 
денсаулыққа, мэдени-акпаратгық мақсаттарға, білімге, басқаруга, 
корғаныска жұмсалатын шыгыстар. Кінәратсыз экономика жаг
дайында мұндай шығыстардың көбеюі онын өздігінше дамуына 
жәрдемдесуі мүмкін, өйткені тауарлардың кобеюін және үлттық 
ондірістің өсуін ыиталандыра отырып, тиісті өнімге, кызметтер- 
ге тауарларға қосымша төлем кабілеті бар сұранымды туғызады.

Түралаушы экономикада мұидай шараларды каржыландыру 
үшін шаруашылық жүргізуші субьектілер мен халықгьщ карыз
дар арқылы жұмылдырылуы мүмкін болатын бос акшалай кара- 
жаттарының сияқты салыктықтүсімдердін жегіспеушілігі сезіліл 
түрады. Мұндай жағдайда бұл шығыстарды жабудып бірден-бір 
көзі қосымша ақшапай эмиссия болып табылады.

Өндірістік емес сфераны каржыландыру міндеггіліктерімен 
катар мемлекет дағдарыстык жағдайда көпшіяік қолды тауарлар- 
ға салыстырмалы томен бағаларды колдау кажетгігінен залал
ды болып табылатын ондірістік сферанын кызметін камтамасыз 
ететін салаларды колдап отырады. Бұл колдау не шаруашылык 
субьектілерге тура каржылар бвлуде, не залалдарды отеуге бері- 
летін жэрдемақыларда, не мұндай субьектілерді жещлдікпен не- 
сиелендіруге банктердің төмен пайыздык молшерлемелерін өтеу- 
де көрінеді; сондай-ақ бұл шаруашылық жүргізуші субьектілерге 
берілетін кредиттерге кепілдік берілуі мүмкін. Барлық жагданда, 
эдетгегідей, баламалы қаржылык ресурстардын алынган көлемі 
түрінде экономикага кажетті кайтарым экелмейтін косымша ак
шалай қуат беру болады.

Инфляция ендірістік сфераға, халыкгьш коптсгеи жігініц матсриадцык жаг- 
даныца, инвестициялык кызметке кауіпті асер етвді.

Тауарлар мен қшмегтергс бзгзпын осуіидс тргалангзн ақшаның сатып алу
га жарамдылығының күддырауы, баға кұрылымыиын езгеруі халыкшк, әсіресе 
томсіі, сондай-ак тіркелгеи табыстар алатыи оның жікгсрпиц материалдык жаг- 
дайын түсірсді. Багалардык котерілуінен халыктын атаулы табьгстары осуінің 
артга калумньщ иэтижесіиде ішггы табыстар кыскарады. Табыстардыц үиемі 
инфляцңялық күлсьпдапуи халыкшн жада жйне жада шссалары кедейлік ше-
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гінің сыртында калдыра береді. Өндірістің қыскдруы жумыссыздар санының 
есуі есебінен элеуметтік жайсыз жағдайдын үдерісін күшейтеді; оларды ұстау 
мемлекетке аударып салынады, ал мемлекет оз кезегііще мемлекет кірістерінің 
құнсыздануымен жоне шыгыстарының, соның ішінде элеуметгік мұқгаждарға 
көбеюімен байланысты киыншылыкгы бастан кешеді.

Инфляция инвестицияларға ауыр соккы болып тиеді; каржыландыру көзде- 
рінің қунсыздануынан ұзак мерзімді жұмсалымдар жүзеге аспай калады. Жоба- 
иы жүзеге асыруға жүмсалатын болашак иіығындардың тұрлаусыздыгы кезінде 
бұл жобаның накты құнын аиыктау киынға түседі. Инвестициялық тауарлардыц 
шапшаң өскелең бағалары тапсырыс берушілсрдің карамағьшдағы корланым- 
дары қорларына немесе жекеше тұлгалардъщ жшіак акшаларына сиыспайды. 
Инвестишмлык белсенділік элсірсйді, мұның озі болашақ ©идіріске кауіп төн- 
діреді, өйткені колданыстагы негізгі капиталдар тозады, сапалык жэне табиги 
жаңынаи ескіреді. Негізгі капиталдар тозуының артуы өнімділІктің төмендеуіне 
және ұсынымды томендететін өнім ондірудің кысқаруына жеткізеді.

Бүл үдеріспен қосарлана өндірісті ғылыми-техникалық жетілдіру шектеле- 
ді. Бүл сфера инфляцияның өзіидік ерекшелігіне карай күйреткіштік іс-әрекетін 
бастан кешіреді: ғылыми-техникалык және технологиялык зертгемигі жүргізу 
жэне ендіру жұмсалынған каражатгардың тез кайтары\гымен қосталынбайды 
жэне оларды каржыландыру пайдасыз болады. Бұл когамды ғылыми-техника- 
лык және технологиялық тоқырауға ұшыратады.

Инфляциянын классикапык кезі -  мемлекеттік бюджет тапшылыгы Казак- 
стан үшіи де сипапы. Бюджет тапшылығы инфляциянын кайталама факторы 
болып табылады, ойткені ол шыгындардың иифляциясымен жэне мемлекет кі- 
рістерініц осы кұнсыздануымен байланысты шамданады.

Тапшылыкгы акша эмиссиясымен жабу онын инфляциялық кұисыздануына 
ұшыратады жэне бүл үдерістерде инфляция мен біоджет тапшылығы тұйык себеп- 
садцарлық зандылыкты жасай отырып өзара күшейе түседі. Кдзақстаішын мемле
кетпк біоджетінің тапшылыгы тіпті КСРО-ның кезінен экономиканың теңгсрімсіз- 
ДІгізііц туракіы салдары болып табылады. Ол ірІ жәрдемқаржыларымен, ал кейін 
одақтық бюджеттен субвенциялармен жабылып отырады. Бюджет тапшылыгы Ка- 
зақстаиньщ егемендігі жағданыі ща да сақталып отыр: бісджетгін шыгыстары бөлі- 
гіне кдшсты ол 1991ж -  20,4%-ды, 1992ж -  8,6% 1993ж -  11,9%, 1994ж -10,2%, 
1995ж- 17,4%, 1996ж-15,4%, !997ж- 17,7%, 1998ж- 18%, 1999ж- І4,3%,2000ж
-  0,5%, 2001 ж -1,7% , 2003ж -4,3% , 2004 ж - 1 ,4%-ды күрада. 2005-2006 жыддары 
бюджет профицитпен аткарылды -  тиісінше +2,4 жэне +3,82% болды; 2007 жылы 
бкщжет тапшылығы 8,0%-ды, 2008 ж -  9,8%-ды қүрады.

Инфляциялык нэтижені тудырған жаца салыкгарды -  алғашқы молшерле- 
месі 28% қосылган күн салыгын, акциздерді, экспорттык жэне импорттык кеден 
баждарын енгізу, өнімнің озіндік құнына косылатын каражатгар аударымдарын 
экономиканы жаңгырту қорына (бүрын — инвестициялық қор), халықты жұмыс- 
пеи камтуға жэрдемдесудіц мемлекетпк корына аудару, элеуметгік сактанды- 
руға аударылатын аударымдарды бірден кебейту сиякты қаржылык және олеу- 
меггік шараларды асыгыс жүргізу инфляцияның дамуына мүмкіндік туғызды.

Инфляция дамуының қосымша факторы пайдаланылатын кредиттер бой
ынша пайыздарды өндіріс шьпындарына жатқызудың тәртібі болып табылады; 
кредит үшін төлемақының өсуі жағдайында бұл өнімніц озіндік қүныныц, оның 
і з і і і  шала бағанын да осуіне соктырады.
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Лйтылған факторлар ендіріс шығындарын -  ендірушілер шіфляциясын 
арандатушы факторларға жатады.

Багалардың артуы жағдайында халыктын, әсіресе жеке кэсіби жэне злеу- 
мсттік топтардың элеуметтік дамегойлікгерінің есуін ннфляцияны жедслдету 
факторы деп есеггтеуге болады.

23.2. Инфляцияға қарсы саясат шаралары

Инфляцияның өрістеп, күшеюі экономикалык жэне элеумитік 
карама-қайшылықгарды аскындырып жіберетіндіктен мемлекет 
инфляцияны жоюға жэне ақша айналысын тұрактандаруга арнал
ган шаралар қолдана бастайды.

Инфляция кезінде мемлекет іс-кимылынык екі нүскасы болады:
1) бейімделу саясатьт жүргізу немесе инфляцияга бейімде- 

лу; бүл кезде табыстарды, жалақыны, пайыздық мөлшерлемелер- 
ді, инвестицияларды индекстеу жөнінде шаралар қолданылады; 
компаниялар мен фирмалар қыска мерзімде жобаларды өткізеді, 
жеке түлгалар табыстыц косымша коздерін іздестіреді жэне т.с.с.

2) инфляцияны төмендету немесе басу жөнінде инфляциям 
қарсы шаралардың кешенін жүргізу.

Инфляцияны жою женіндегі шаралар кешені қогамның жү- 
мыс істеуінің өндірістік-экономикалык, күкыкгык, институ- 
ционалдық, моралдік-адамгершілік сфераларының эр түрлі жақ- 
тарына ықпал етуді қамтиды десекте олардық шешушісі базалық, 
өндірістік-экономикалық сфера болып табылады.

Сүраным инфляциясын жоюға акшалай жэне фискалдык сая- 
саггы пайдаланудьщ біршама қатардағы макроэкономикалык 
эдістерімен жетуге болады.

Инфляцияга царсы саясат -  инфляциямен күреске бағыггал- 
ган экономиканы мемлекеттік ретгеу женіндегі шаралар кешені. 
Мұндаіі саясатгың екі негізгі жолы белгіленген: дефляциялык 
саясат жэне кірістер саясаты.

Дефляцияльщ саясат мемлекетгін шығындарын азайту, кредит 
үшін пайыздык мөлшерлемелерді арттыру, салық ауыртпалыгьш 
күшейту, акшалай массаны шекгеу жолымен ақшалай-кредиттік 
жэне салыктық механизм аркылы акшалай сүранымды реттеуді 
қарастырады. Бұл саясат экоиомиканын есуін тежейді.

Кірістер саясаты — багага жэне жалакыға оларды толыкгай 
матау немесс олардың есу шегін белгілеу жолымен косарлас ба
кылау жүргізуді кажет етеді. Оны жүзеге асыру элеуметтік қай- 
шылықтарды қоздыруы мүмкін.
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Инфляцияға қарсы саясат ақшалай ұсынымды шектеудің эр 
турлі әдістерін кіріктіреді:

1 .Орталық банктін қолма-қол ақшалай эмиссиясын қысқарту 
арқылы айналыстағы ақша массаның ауқымын азайту.

2.Барлық кредиттік ресурстарды кымбаттату және оларға 
кол жететіндігін азайту мақсатында орталықгандырылған кре- 
диттер үшін қайта каржыландырудың есептік мөлшерлемесін 
арттыру.

3.Кредиттік мультипликаторды қысуға және коммерциялық 
банктердің кредиттік экспансиясын шектеуге жету үшін Орта
лык банктің коммерциялық банктерге резервтік талаптарын арт
тыру.

4.Сондай мақсаттарда Орталық банктің кредиттерін тікелей 
қыскарту.

Казақстанда ¥лттық банк қызметінін негізгі максаты 2004 жылдан бері ба- 
ғалардың түрактылышн камтамасыз ету болып кабылдаиган.

Инфляция бойынша максатты көрсеткіиггер үшін жауалкершілікті кушенту 
жагдайларында Үлттық банк ішфляцнялық удерістердін негізгі багыттарын 
бейнолеп к&рсететін «базалык инфляция» индексін легіздей отырып, инфляция 
бойынша бағаларды бейнелейді. Трансмиссиялык мсханнзмнін моделі нсгіз* 
гі оперативтік көрсеткіштіц ыкпалымсн базалык инфляцияның озгерісін бага- 
лауга мүмкіндік бсреді, мүндай көрсеткіш ретінде репо операциялары боиьшша 
молшерлсмс кабыдданган. МұндаГі модель инфляция боишиіа мтдеттшепсрді 
катаң сакггауды камтамасыз етсді жоне жүргіэіліл отырған ақшалай-кредитгік 
саясатқа сенімді арттыруға жәрдемдеседі.

Инфляцияны басқаруды жақсарту және ішфляцияга карсы саясат шаралары- 
ның бірі ретіиде қазіргі ксзде инфляциялық таргеттеуге үлкеп маңыз беріледі.

Инфляциялык таргетгеуге көшуге қажетті база жасау ушік Ұлттык баиктіц 
алдында біркатар мынандай ірі проблемаларды шсшу міндеті тұр:

ашық рыноктык операцияларды кец аукымды калемде жургізуге көціу ушін 
жағдайлар жасду;

езінің багалы кагаздар портфелін улгайту;
трансмнссиялык тетіктіц моделін, яғни репо молшерлемесі озгерісініц инф

ляция деңгейиіе ықпалын бағалауға мүмкіндік жасайтын модслді ззірлеу;
инфляциялык таргетгеудІ лайдалаіга отъгршг, шеіпЫ кзбылдау кэ/адэтта- 

рын іске асыру рәсімін әзірлеу жэне т.б.
Инфляциялық таргеттеуге кешу Ұлтгык банкгіц өзІніц ресмп мөлшерлсме- 

лерінің регтеуші ролін кушейтуці шамалайды. Ашык рыішктык операциялар* 
мсн отемпаздықты рстгеудІ ұлғайту жөиіндегі шаралар, сонымен бірге багалы 
қагаздардың қайталама рыногын дамыту га жзрдемдесу жапданады. Үлтгык 
банктін багалы кагаздар портфелі мсн жаңа каржылык күралдар өседі, мұныц 
озі Үлттық банктІц реттеуші мүмкіндікгерік көбснтуге ж*әне қаржы рыногыныц 
икемділігіи артгыруга жэрдемдеседі.
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Инфляцтга қарсы фчскалдьщ саясат салықгарды көбейту, 
мемлекеттің шыгыстарын кыскарту жэне осының негізінде мем- 
лекепік бюджеттің тапшылыгын төмендету аркылы жүргізіледі.

Салықіпьщ саясат инфляция жағдайында скі өзара байланыс
ты, бірақ карама-қайшылыкгы міндетгерді шешуі тиіс: бірінші- 
ден, мемлекеттік бюджетті тецестіруге жету жэне онын тапшы
лыгын жою үшін бюджет кірістерінің деңгейін көтеру керек; 
екіншіден, экономиканың бастапкы буындарында -  өндіріс пен 
айырбас сферасында экономикалық белсенділіісті жандандыру 
кажет.

Инфляцияга қарсы салыктык саясат жанама салык салуды 
қысқартуда болып отыр. Жанама салықтардың инфляциялык си
паты болады, өйткені олар баганы осіреді, сұранымды қыскарта- 
ды. Жогары салыктардың іс-арекстінің екінші аспекгі өндіріске 
олардын қысымы болып табылады, бұл ұсынымды шектейді. 
Үшіншіден, едәуір салық ауыртпалығы, здетгегідей, салык жүйе- 
сін күрделілендіретін коптеген салыктардың іс-әрекетімен бай- 
ланыстырылады, мү.ныц озі салыктан жалтарынуға әкеліп соқгы- 
рады.

Сондықтан инфляция кезінде түтынуға салық салуга акцент- 
пен жеңілдіктеудің шартгарымен ауыртпалык түсірмейтін кара- 
пайым және сенімді салық жүйесі тзуірірск болады. Бұл талап- 
тарга айтарлықтай дэрсжеде табысқа салынатын табыс пен мүлік 
кү-нына қарай мөлшерлемелерді жіктеудің жоғары дэрежесі бар 
мүлік салыгы сай келеді.

Мемлекеттің шыгыстарын кысқарту бүл үдерісті бюджет сфе- 
расына да, мемлекетгіц шаруашылык жүогізуші субъекгілеріне 
катысты материалдық өндіріс сферасына да таратуды қажет ете- 
ді. Еул жерде мынаны ойда ұстаган жон: соңгы жагдайда инф
ляцияга қарсы шаралар иифляцияның екінші күрамдас бөлігіне 
-  шыгындар немесе өндірушілер инфляциясына катысты болып 
отыр, сондықтан олардың ықпапы бөлек қарастырылатын бола
ды. Бүл жонінде иифляцияныц екі түрі мен карсы эрекетгін ке- 
шенді эдістері себептерінің өзара байланысы байкалады.

Жалпымемлекеттік жэне жергілікті деңгейлердіц бюджет шы- 
гыстары жайында басты бағыт барлык мүмкін болатын баптар 
бойынша оларды барынша кысқарту болып табылады. Әлбсттс, 
зейнеткерлерді, оқушыларды, тіркелген кірістері бар жұмыскер- 
лерді қоргау жөніндегі өміршендік мацызды олеуметгік қажетп- 
ліктер камтамасыз етілуі тиіс.
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Бюджет шығыстарын тежеуге мынапар арқылы жетуге бола
ды:

а) тура әдістермен -  шектелімдермен (рестрикциялаумен), 
яғни зацнамалык акгілер немесе окілетті мемлекеггік органдар- 
дың өкімі негізінде қол жеткен денгеймен салыстырғанда оларды 
мэжбурлеу арқылы;

ә) секеестрлеу эдісімен -  барлық шыгыстарды эр турлі фак- 
торлармен анықгалатын төмендетудін берілген жалпы мөлшерінс 
сэйкес үйлесімді төмендетумен;

б) кодда бар кірістердің деңгейін бақьілаумен',
в) мемлекетгік бюджет тапшылығының деңгейін іиектеумен.
Кез келген жағдайда шыгыстарды кысқарту дамудың көптеген

V-лттық бағдарламаларыныц іс-кимылын, тез кайтарым бермейтін 
ар түрлі лайықты жобалардан, шаралардан бас тартуды жэие т.с.с. 
шалады.

Мылалардың нәтижесіңде инфляциянын екінші тұрпатын шы- 
гындардың (өндірушілер инфляциясының) өсуінен туатын инф- 
ляцияны жою проблемаларын шешу негұрлцм киынырық болып 
келеді:

1) жалақыны көбейту;
2) ұйьшдық сипаттағы себелтер бойынша шаруашылык меха- 

низмнің б^зылуына байланысты енбек өнімділігінін томсндеуі;
3)ш пкш г жэне энергегакалык ресурстар иелерінің инфля- 

циялық тосулары, осыған карай олар өндірістіц бастапқы енімде- 
ріне баганы көтереді.

Өндіріс шығындарымен байланысты болатын инфляцкяны 
жою взара байланысты проблемалардын бірнеше курделі блокга- 
рын шешуді қажет етеді.

Инфляцияны төмендету проблемаларынын бірінші блогы эко
номикалык тұрақтапдырудын букіл жұйесінің орталык буыны ре- 
тіндегі ондірістің куидырауын жоюда болып отып. Өз кезегінде 
ол мына өзара тэуелді проблемаларға ыдырайды.

Біріншіден, еңбек онімділігінің уәждемелік ынталавдырмала- 
рын, оньщ тиімді нәтижелеріне ынталылыкш күшейту мэселеле- 
рін шешу, басымдык ретіндегі өндірістік ецбек кызметін калпына 
келтіру. Бұғац кажырлы енбек пек оның пэтижелерінің арасында 
тікелей байланыс болатын жекеше ондірістік секторды дамыту 
Нсгізінде қол жетеді.

Екіншіден, сауда-делдалдык сфераға карағаңда овдірістік сфе- 
ранын басымдыгын камтамасыз ету. кажет. Өндірістік сфераныц

695



дамуын көтермелеуге салықтардыл женілдік жүйесімен, кредитгі 
кедергісіз алумен жэне кредиттер бойынша төмендетілген пайыз- 
дық мөлшерлемелермен, ұдайы өцдіріс, еңбекке ақы төлеу кор- 
ларына даму үшін қолайлы экономикалык нормативтерді, ауда- 
рымдарды белгілеумен жэне т.с.с. кол жетеді, кажетті жағдайда 
өндірістік сектор кызметінің басым түрлерін кыржыландыру жо
лымен тікелей колдау жүзеге асырылады.

Үшіншіден, инфляцияны жеңіп шығу жөніндегі шаралар 
жүйесіндегі қажетті элемент рыноктык бәсеке механизмі мен 
меншіктің барлык нысандарының шаруашылык жүргізуші суб- 
ъектілерінің экономикалык жауапкершілігі механизмін жасау бо
лып табылады; аталаған механизмдердің іс-эрекеті мына сызбаға 
саяды: «шығындардың төмендеуі -  бағалардың төмендеуі - өнді- 
рістіц өсуі есебіиен таза табыс көлемінің сакталуы -  ұсынымнын 
көбеюі -  сұранымнын қанағаттандырылуы».

Бэсекелік механизмді жасау монополияға қарсы шарапарды 
жүргізумен, меншіктін түрлі нысандарын дамыіумен, шаруашы- 
лық-қаржылык кызметгегі олардың тендігін зацнамалық түрде 
камтамасыз етумен байланысты болады.

Тортіншіден, инфляцияға ықпал етудің ең түбегейлі ісүралы 
экономиканы мемпекеттік реттеу шеңберінде бага мен жалақы- 
ға бакылау кою болып табылады. Баға мен жалакыны реттеудін 
аукымдарын тандау қысқа мерзімді саясат бағдарламаларында 
айқындалады жэне кеңінен инфляция деигейіне, өндіріс карқы- 
нына, халыкты элсуметтік қорғау кажетгіктеріне карай түрленіп 
отырады. Базалық технологиялық шекте -  шикізат, отын, баска 
бастапқы өнімдерді өндіруде бағаны реттеуді жүргізудің манызы 
зор. Тап олардын куны келесі технологиялық қайта болулердіи 
өнімі багаларының бүкіл пирамидасының негіздемесіне койыла- 
ды.

Жалакыны реттеу басгапкы (қол жеткен) деңгейден снбек 
өнімділігінің накты артуына қатаң байланыста жүзеге асырыла
ды, өйткені атаулы (номшіалды) жалакы молшерлемелерінің ең- 
бек өнімділігі әсуінің қарқынына тең есімі өзінің сипаты бойын
ша инфляциялық емес болып табылады.

Бесіншіден, сырткы экономикалык қызметті бейнелеп керсе- 
тетін телем балансы тарапынан инфляцияны төмендету шара- 
лары оның кұрылымын жақсартуда болады. Бірінші кезекте бүл 
тауарлар мен қызметтердің, япш экспорттық-импорттық опера- 
циялардың қозғалысымен байланысты болатын ағымдағы опе-
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рациялар бойынша тепе-тевдікке жетуге катысты болады. Төлем 
балансының агымдагы тапшылыгын кыскартуга жалпы импо- 
ртталатын тауарлар мен кызметгерге ішкі сұранымды отандық 
тауарлар мен қазметгерге ауыстыру есебінен, сондай-ак сырткы 
сұранымга Караганда экспорттык ондірістіц икемділігін артгыру 
есебінен жету керек. Бұған реалистік денгейде валюта багамын 
белгілеу саясатын жургізу, инфляциялык серпіліс кезеңінде сауда 
жэне валюталык шектеулердің ұгымды ұштасуы жэне инфляция 
каркыны темендеген кезде сыртқы экономикалык катынастарды 
ырыктандыру аркылы жетеді.

БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ

1 .Инфляция дегеніміз не жэне оныц кандай түрлсрі бар?
2.Инфляция мен каржынын озара іе-орекеті мен озара байланысы калайша 

корінеді?
3.Инфляция калай елшенеді?
4.Инфляцияның тэдшаттарын атап шығыцдэр жэне оларды сипаттацдар.
5.Инфляция көрінісінщ нысандары кандай?
6.Инфляцнялық механизм қалай іс-эрекет егеді жэне опыц жалпы, соның 

ішінде каржы жүйесіндегі зардаптары кандай?
7.Инфляция кезінде мемлекет іс-қимылының кандан иұекалары болады?
8.Инфляцияны жеңіп шыгу жөніндегі шараларды белгілеу кезікдсгі іс-әре- 

кет ететін факгорлардыц кайшылыкгары поде?
9.Қазакстаңда колдану үшін ігнфлящіяны темевдетуцің канлай шаралары 

мүмкін?
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Терминологиялық-түсіндірме сөздік
Аваль -  вексельдік кепілдік оны жасаған тұлға вексель бойынша міндетп 

түлға үшін вексель бойынша толемді жүзегс асыру жөнінде (толык немесе іші- 
нара) өзіне міндеттеме қабылдайды.

Авмоматтандырылган ақпарапипық жуйе -  жинактаушы зейнетакы ко- 
рыныц жеке зейнетакы шотындағы зсйнетақы активтерін жэне жинақталған қа- 
ражатты есепке алуды жүзеге асыруға кажетті жэне акпараттың сенімділігін, 
сақталуын және оны рүксатсыз кірудсн корғауды камтамасыз стілуі.

Агеиттік облигация -  каржы агенттігі шығаратын облигация.
Айырбасталатын багалы қагаз -  акционерлік қоғамның шығару прос- 

пектісінде айкындалған талаптармен және тәртіппен онын баска түрдегі багалы 
кағазына айырбасталуға жататын багалы қағазы.

Актуарий -  сактык (кайта сактындыру) ̂ йымыныц қажетті толем қабілетті- 
гі мен каржылық тұрақтылық деңгейін камтамасыз ету максатында сактандыру 
жэне кайта сақгандыру келісімшарттары бойынша міндетгемелер мөлшерінІң 
экономикалық-математикалық ссептеулерін жүзеге асыруға байланысты кыз* 
метті аткаратын жекс адам.

Андеррайтер — багалы кагаздар рыногының брокерлік жэне дилерлік кыз- 
метті жүзеге асыруға лицензиясы бар жэне эмитентке эмиссиялык багалы ка- 
газдарды шығару мен орналастыру жөнінде қызмет көрсететін кәсіпқой каты- 
сушысы.

Аффилиирлснгсп түлгалар -  тікелсй жэне (немесе) жанама түрде шешімдер* 
ді айкындауга жэне (немесе) әркайсысы (түлгалардың бірі) қабылдайтын шешімге 
ықпал етуге, соның ішінде жасалған мәмілеге орай, мүмкіндігі бар (өздерінс беріл- 
ген өкілетпктер шеңберінде бакылау және кддағалау функцияларын жүзеге асыра- 
тын мемлекетгік органдарды қоспағанда) жеке немесе заңи түлғалар.

Арнаулы сальщ режімі -  салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін 
белгіленетін жэне жекелеген салык түрлері мен жер учаскесін пайдалангавы 
үшін төлемақыны есептеу мен төлеудің» сондай-ақ олар бойынша салықтык 
есептемені табыс етудің оңайлатылган тэртібін колдануды коздейтін бюджет- 
пен есеп айырысудың ерскше тәртібі.

Әлеуметтік дара код -  азаматка, сондай-ақ осы заңға сәйкес зейнетақымен 
камсыздандыру кұкығы қолдаиылатын адамдарға берілетін тұрақты жеке код.

Байлаулы грапттар — Қазақстан Республикасы Үкіметінің грант берген до- 
нордан одан орі карыз алуын немесе байланысты грантгы іске асыруга бағыт- 
талган тиІсті бюджетпк бағдарламаның шеңберінде республикалык жэне жергі- 
лікгі біоджеттсрден коса каржыландыруды көздейтін гранттар.

Байлаулы грант туралы келісіч — Қазақстан Республикасына отеусіз кар
жылык немесе техникалық көмек ұсыну көзделген мемлекеттік орган жэне до
нор арасындагы келісімшарт.

Байлаусыз гранттар -  Казахстан Республикасы ҮкіметІнің грант берген 
донордан одан әрі қарыз алуын немесе республикалық жэне жсргІлікті бюджет- 
терден коса каржыландыру козделмейтін гранттар.

Багалы қагаз -  мүліктік кұкыктарды куэландыратын белгілі бір жазбалар 
меи басқа да белгілеулердің жиынтыгы.

Багалы қагаздаррыногының кзсіпқой қатысушы — оз қызметін бағалы КЗ’ 
газдар рыногында лицензия негізінде не заңнамалык актілсрге сэйкес жүзеге
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асыратын жэне акционерлік коғамның ұйымдық-к^кыктық нысанында жұмыс 
істейтін (клиентгердін есебін жүргізу кухшын берместен броксрді жане (неме
се) дилсрді, тіркеушіні, трансфер-агснпі қоспаған) зани тұлға.

Багалы қагаздардың қайталама рыногы -  орналастырылган багальг кагаз- 
дардың айкалысы үдерісіиде багалы кагаздар рыноганык субьектілері арасын
да калыптасатын күкыктык катынастар.

Багалы қагазды ycntayum -  багалы кагаздар бойынша кұқыкгары бар, ба
галы кагаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде немесе иомииалды ұстауды 
есепке алу жүйесінде тіркелген тұлга, сондай«ак пай инвестициясы коры.

Багалы қагаздардың басмапқы рыногы -  эмитенггіи бурый кайталама ба
галы қагаздар рыногында өзі сатып ал fan эмиссиялык багалы қагаздарын будан 
эрі орналастыруы» кослағанда, эмитенттщ (андеррайтердің немесе эмиссиялык 
консорциумның) жарияланған эмиссиялык багалы кагаздарды орналастыруы.

Багалы қагаздар -  акциялар, борыштық багалы кагаздар, депозитарлык кол- 
хатгар, пайлық инвестициялык корлардын пайлары.

Бақылау объсктһері -  бюджеттік үдеріске катысушылар, квазимемлекетпк 
сектор субъектілері, сопдай-ақ бюджетпк каражатгарды алушылар, байлаулы 
гранттарды, мемлекетпк актіштерді, мешекег кепілдевдірген харыздарды пай* 
даланатын жеке жэне зани т^лгалар.

Банк кспілдігі -  карыз алушы мемлекеттік кепілдік беру туралы келісіммен 
белгіленгеи тәртіппен жоне мерзімдерде карыз келісімшарты бойынша озінен 
тиссілі сомаларды жинақтауды қамтамасыз етпеген жагдайда, мемлекет кспіл* 
дендірген қарыз бойынша берешекті өтеу жөніиде баиктің бгоджетті атқару жо- 
иіндегі орталық аткарушы орган алдыңдаш міодеттемесі.

Баска міидепчпі шол&идер -  уәкілеггі мемлекетгік органдардын заіщык 
мэні бар іс'эрекеттер жасағаны, мемлекеттік меншіктегі объектілердІ пайдалану 
жэне мемлекет берген қызметгі жүзеге асыру қүхыгына Қазакстан Республика- 
сы заңнамасына сэйкес руксат беру үшін бюджетке белгілі бір молшсрде жүр- 
гізілетің міндетті ақшалай аударымдар (кеден баждарын коспаганда, төлемакы, 
алымдар, баждар),

Бекітіцгсн бюджет -  Қазакстак Республикасынын Парламент! немесс 
тиісті мослнхат бекіткен бюджет.

Бересі — салықшк тексеру иэтижелері туралы хабарламада Қазақстан Рес
публикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен шагым жасалу кезенінде ша* 
гым жасалатын бөлігінде көрсстілген сомакы коспағаида, есептелген, есепке 
жазылган жэне мерзімінде телеибеген салыкгыи жэне бюджетке теленстін бас
ка міндетті төлемдердің сомасы.

Биржадан тыс багалы қагаздаррыногынъщ бага белгілеу уйш ш  — ак- 
ционерлік қогамның уйымдык-кукыкгык нысаяыеда к^рылгаіг, осы саудз-сзт- 
тықты уйымдастырушы клиентгеріиің арасында бага бслгілеуді алмастыру 
жүнесіп пайдалану мен қолдау аркылы сауда-салықты уйымдык жэне техинка- 
лық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын заци тұлга.

Борышқа қызмет корсету— белгілі бір уақыт кезенііщсгі сыЙаіфпгын, комис- 
сиялықтелемдердін, айыппүддардыи жэне карыз алу шарггарынан туыццантын ез- 
гс до толемдердің жиыяшк толемі.

Борыш мониторинг! -  мшлексттің өзі уэкілсггік берген органдар аркылы 
борышты есепке алу, талдау жэне калыптастыру, езгерту жэне кызмет корсету 
үдерісін бакылау жөніндсгі шзметі.
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Борышты отеу -  карыз алушынын алған карыз сомасын қарыз келісімшар- 
тында белгіленген тәртіппен қайтаруы, қарыз келісімшартынан туындайтыи 
баска міндетгемелерді орындауы.

Еорыштық багалы ңагаздар -  мемлекетгік эмиссиялык бағалы кагаздар, 
облигациялар және Қазақстан Республикасы заннамасына сэйкес борыштык ба
галы кагаздар болып танылган баска бағалы кагаздар.

Борыштың багалы қагаздар бойынша дисконт -  борыштык багалы кагаз- 
дардың номиналдык кұны мен бастапкы орналастырылу (купон есепке алын- 
баған) куны немесе сатып алы ну (купон есепке алынбаган) құны арасындагы 
айырма.

Борыштық багалы кагаздар бойынша купон -  шығарылым шарттарына 
сэйкес эмитент борыштык багалы кагаздардын номиналдык құнының үстінен 
төлейтін (төленуге жататын) сома.

Борыштың багалы қагаздар бойынша сыйлыңаңы -  шыгарылым шартта- 
ры бойынша купон төлеу көзделетін борыштык багалы кагаздардын бастапкы 
орналастырылу (купон есепке алынбаган) кұны немесе сатып алыну (купон 
есепке алынбаган) құны мен номиналдык кұнының арасындагы айырма.

Бұзушылық -  бюджеттік қаражаттарды жэне мемлекет активтерін, байлау- 
лы гранттарды, мемлекет кепілдендірген кзрыздарды пайдалануга, мемлекет ке- 
піпгерлігін беруге байланысты катынастарды реттейтін Қазақстан Республика
сынын бюджет жэне өзге заңнамасының қағидаларын бұзуга әкеп соккан әрекет 
(іс-эрекетгер немесе эрскетсіздік).

Бюджет -  мемлекетгің өз міндеттері мен функцияларын іске асыруцы кар
жылык камтамасыз етуге арналган орталықтандырылган ақшалай кор.

Бюджетті атқару жоніпдегі жергілікті уэкілетті орган -  жергілікгі 
бюджеттен қаржыландырылатын, бюджетті аткару, жергілікті бюджеттің атка
рылуы бойынша бухгалтерлік есепке алуды, бюджеттік есепке алу мен бюджет- 
тік есептемені жүргізу саласындагы функцняларды жүзеге асыратын аткарушы 
орган.

Бюджетті атңару жоніндегі орталыц уэкілетті орган — республикалык 
бюджетті жэне өз кұзыры шегінде жергілікгі бюджеттердІ, Қазакстан Республи
касынын Үлттык қорын атқару жөнінде бухгалтерлік есепке алуцы, бюджеттік 
есепке алу мен бюджеттік есептемені жүргізуді атқару бойынша функцняларды 
жузеге асыратын орталык аткарушы орган.

Бюджет жүйесі -  бюджеттердің жэне Кдзақстан Республикасынын Ұлт- 
тық корының, сондай-ак бюджетгік үдерістер мен қатынастардың жиынтыгы.

Бюджетник инвестициялар — бюджеттен ортақ каржыландыру шартымен 
бюджетпк инвестициялық жобаларды, концессиялық жобаларды іске асыру ар
кылы заңи тұлғалардың жарғылык капиталдарын калыптастыру жэне ұлғайту, 
мемлекет активтерін кұру есебінен мемлекет актнвтерінің кұньтн ұлгайтуға ба- 
ғытталган республикалык немесе жергілікті бюджеттен каржыландыру.

Бюджеттік инвестициялық жоба — белгілі бір уакыт кезені ішінде бюд- 
жеттік каражаттар есебінен іске асырылатын жэне аякталган сипаттагы жанз 
объектілерді тұргызуга (салуга) не қолда барларын реконструкциялауга багыт- 
талған іс-шаралар жиынтыгы.

Бюдзкеттік КД-мпіалшсыз етілу -ти істі бюджеттер каражаттары ессбіиен 
мемлекетпк басқару органдары ұсынатын, осы көрсетілетін қызметтерді алу- 
шылардың бірлігіне есептегендсгі корсетілетін мсмлекеттік қызмеггер құны*
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Бюджсттік ңаражаттар — мсмлекетгің акша жэне өзге активтері, жүм- 
салуы бюджетте ақшалай нысанда көрсетілетін мемлекеттік меішіікке түсетін 
түсімдер.

Бюджетник қаражатшарды алушылар ~ бюджеттік каражаттарды оюджст- 
тік бағдарламалардың экімшілері аркылы алатын жэне оларды бгоджетгікбагдар- 
яамаларды іске асыру шенберіоде пақдаланатын жеке жэне зани тулгалар.

Бюджеттгкңатыпастар -  бюджеттік үдерісінде туындайтын катынастар.
Бюджеттік операциялар -  бюджетгі аткару үдерісінде жузеге асырыла

тын операциялар.
Бюджетник удеріс -  Қазақстан Республикасының бюджет заццамасымен 

регламентгелген мемлекетгік органдардын бкщжегп жоспарлау, карау, бекіту, 
аткару, нактылау жэне гүзету, бухгалтерлік есепке алу мен каржылык ecezrre- 
мені, бюдясетті есепке алу мен каржылык есептілікті, бкщжетті есепке алу мен 
бюджеттік есептемені жүргізу, мемлекеттік қаржылык бақылау, бюджеттік мо
ниторинг жасау және нәтнжелерді бакылау жоніндсгі кыэметі.

Валюта айырбастаудың рыноктық базами -  Казакстан Республикасы- 
ньщ аумагында жүмыс істейтін кор биржасының негізгі сессиясьтнда калып- 
таскан жэне Қазакстан Республикасынын Үлтгык банкі бухгалтерлік есеп жэне 
қаржылык есептсме саласындагьг қьгзметгі ретгеуці жузеге асыратын уәкілеггі 
мемлекеттік органмен бірлесіп белгілейтін тэртіппеи айкындалған тецгенін шс- 
тел валіотасына орташа елшемді биржалык багамы, сондай-ак тенгенщ Казак
стан Республикасынын аумағында жұмыс істейтін кор биржасында сауда-сат- 
тық жүргізілмейтін шетел валготасына бағамы. Казахстан Республикасынын 
Ү лтш к банкі бухгалтерлік есеп жэне каржылык есептеме саласындага кызмет- 
ті ретгеуді жүзеге асыратын уэкілетгі мемлекеггік органмеи бірлссігт бслгілект- 
IU тәртіппен кросс-багамдар пандаланыла отырып ссептеледі.

Грант -  белгі бір максаттарга (мівдетгерге) кол жеткізу үшін отеусіз не- 
гізде: мемлекеттер, мемлекеттердің үкіметтері -  Қазакстан Республикасына, 
Қазаксган Республикасының ҮкіметІЕю, жске тұлғаларға, сондай-ак заня тұл- 
ғаларга; қызметі кайырымдылық жэне халыкаралык сипатташ йсәнс Қазакстаи 
Республикасының Конституциясына кайшы келмейгін, мемлекеттік оргаңдар- 
дыц корытындысы бойынша Қазаксган Республнхасьшың Үкіметі белгілсйтін 
гізбеге енгізілген халыкаралык жэнс мемяекепік уйымдар, шетелдік укіметтік 
смес қоғамдық ұйымдар мен корлар -  Қазақстан Республикасына, Казақстан 
Республикасының Үкіметіне, жеке, сондан-ақ заии тұлгаларга; шетелдіктер жэ
не азаматшғы жоқ адамдар -  Қазақстан Республикасына жэнс Қазакстан Рес
публикасынын Үкіметіне беретін мүлік; донорлардын Қазақстан Республика* 
сыныц мемлекеттік ^иымдарына беретін отеусіз қаржылық немесе техникалык 
комегі.

Гуманитарлық комек -  халухтын омірі мен турмыс жағдайларын жаксарту 
үшің, сондай-ак согыс, экологиялық, табиги жэне техногендік сипатгагы тотен- 
Ще жағдайлардыц алдын алу жэне оларды жою үшін шет елдерден жэнс халыка
ралык ұйымдардан жіберілгсн азык-түлік, халык тұшнатык тауарлар, техника, 
күрал-жаракгар, жабдыктар, медициналык күралдар жоие дәрі-дэрмектер, өзге . 
Де заттар туріиде Қазакстан Республикасына отеусіз берілетін, Қазакстан Рес- 
публикасыньщ Үкіметі узкілетгі ұйымдар арқылы болстіи мүлік.

Дара инвестор -  инстшугционалдық инвестор болып табылмайтын инвес
тор.
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Дара шот -  бағалы кагаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде немесе но- 
миналды үстауды есепке алу жүйесінде бар, эмиссиялык бағалы кагаздар мен 
озге каржылык құралдар бойынша мэмілелерді тіркеу жэне күкыкгарды есепке 
any мақсатымен тіркелгсн тұлганы бірыңғай сәйкестендіруге мүмкіндік беретін 
жазбалар жиынтыгы.

Дара зейнетақы шоты -  салымшынын (алушы ның) жинакгаушы зейнета
кы корындагы дара атаулы шоты, онда Казакстан Республикасы зацнамасына 
сэйкес о ііы ң  міндетті не ерікті зейнетақы жарналары немесе ерікті кәсіптік зей
нетакы жарналары, ипвестициялык табысы, өсімп^л жэне озге түсімдер есепке 
алынады жэне содан зейнетакы төлемдері толенеді.

Даиеушілік комек -  осы көмекті корсететін тулға туралы ақпаратгы та- 
рату мақсатында өтеусіз негізде: жеке түлғаларға жарыстарга, конкурстарга, 
көрмелерге, байкауларга катысу үшін және шығармашылык, ғылыми, гылыми- 
техникалык, өнертапқыштық қызметтерін дамыту, білім жэне спорт шеберлігі 
денгсйін арттыру үшін каржылык (әлеуметтіктен баска) колдау түрінде; ком
мерциялык емес ұйымдарга оздерінің жарғьшық мақсатгарын іскс асыру үшін 
берілетін мүлік.

Дивидендтер -  акциялар, оның ішінде депозитарлық колхатгардың базалық 
активтері болып табылатыи акциялар бойынша теленуге жататын табыс; кор- 
дың баскарушы компаниясы пайларды сатып алғаи кезде олар бойынша табыс
ты коспаганда, пайлык инвест нциялык кордың пайлары бойынша теленуге жа
татын табыс; заңи түлға оз кұрылтайшылары, катысушылары арасында бөлетін 
таза табыстын бір бөлігі; заци тұлғаны тарату кезінде, сондай-ақ кұрылтайшы, 
катысушы заіш түлғага катысу үлесін алып койған кезде, күрылтайшыньщ, ка- 
тысушьшың жарғылык капиталга салым ретінде енгізген мүлкін қоспағанда, 
мүлікгі бвлуден түсетін табыстар жане баскалары.

Дтайнсрлік ңызметтер көрсету -  көркемдік нысандарын, бұйымдардын 
сырткы түрлерін, пімараттардың касбеттерін, үй-жайлар интерьерлерін жоба- 
лау жонінде кәрсетілетін қызметтер; көркемдік конструкциялау.

Делистинг — багалы кагаздарды сауца-саттык үйьшдастырушының тізімі- 
нен уакытша немесе түраюы шығарып тастау.

Депозитарийлік қолхат -  осы депозитарийлік колхаттың базалык активі 
болып табылатын эмиссиялык багалы кагаздардын белгілі бір санына меншік 
кұкыгын растайтын туынды эмисснялық багапы қағаз.

Депозитарийлік қызмет -  басқа номиналды ұстаушылар үшін багалы ка
газдарды номиналды ұстау қызметін корсеггу жіне ұйымдастырылган багалы ка
газдар рыногында каржылық құралдармен жасалган мәмілелер бойынша есеп 
анырысуды жүзеге асьфу жөніндегі кызмет.

Дефолт -  эмиссиялык багалы кагаздар жэне озге каржылык қүралдар бой
ынша міндеттемелердің орындалмауы.

Дилер — үйымдастырылмаған багалы кагаздар рыногында жэне үнымдасты- 
рылған багалы кагаздар рьшогында оган тікелей кіру күқыгымен өз мүдделерін көз- 
деп жэне өз есебінен эмиссиялык багалы кагаздармен жэне езге каржылык күрал- 
дармен мәмілелер жасайтын багалы кагаздар рыногыныц кэсіпкой қатысушысы.

Донорлар — шет мемлекетгер, олардын үкіметгері мен агентгіктері, халыка
ралык жэне шетелдік мемлекеттік үйымдар, кызметі Казакстан Республикасы- 
ньщ Конститугциясына қайшы келмейтін шетелдердің үкіметтік емес коғамдык 
ұйымдары жэне қорлары.
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Е ң томенгі зейиепшқы  -  тиісті қаржы жылына арпалғап республикалык 
бюджет туралы занда белгіленген зейнетакы төлемдерінің ең төмеигі мел- 
шері.

Ерікті зейиетақы жарналары -  Қазакстан Республикасы заңнамасьшда 
және ерікті зейнетакы жарналары есебінен зейиеташмен камсыздандыру ту
ралы келісімшартга белгіленетін тәртшпен сшіыишылардъщ ез бзстамасымен 
алушының пайдасына жинақтаушы зейнетакы корларьша салатын акшасы,

Ерікт і зейнемаңы жарполарыпыц салымшысы ~ ерікті зейнетакы жар
налары есебінен зейнеташмен камсыздандыру туралы келісімшартка сэйкес 
озінің жеке каражаты есебінеи алушынын пайдасына ерікті зейнетакы жарнала
рын жузеге асыратын жеке немесе заңи тулға.

Ерікті зейнетаңы жарпадарыпың молшерл&несі -  жинактзушы зейнета
кы корына толенстін, ерікті зейнетакы жарналар есебінен зейнеташмен кам
сыздандыру туралы келісімшаргта белгіленетін төлемнІц мөлшері.

Ерікті кзсіптік зейпетақы жарпалары -  Қазакстан Республикасынын 
Үкіметі белгілейтін кэсіптер тізбесі бойынша жүмыскерлердің пайдасына Қа- 
зақстан Республикасы заннамасында және ерікті кәсіптік зейнетакы жар«алары 
есебінен зейнетақымен камсыздандыру туралы келісімшартта белгіленген тәр- 
тіппең салымшылардың оз бастамасылген жннақтаушы зейнетакы корларына 
салатьш акшасы.

Ерікт і кэсіптік зейпетақы жариаларының салымиіысы -  ерікгі кэсігттік 
зейнетакы жарналары есебінеи зейнетакымен камсыздандыру туралы кслісім- 
шартқа сэйкес өзініц жеке қаражаты есебІнен жүмыскердІн пайдасына ерікті кз- 
сіптік зейнетакы жарналарын салуды жүзеге асыратын жеке немесе зани тұлға.

Ерікті кдсіптік зейнетақы марналарышң мвлшердемесі -  жинактаушы 
зейнетақы қорына телеиетін, ерікті зейнетакы жарналары ессбіисн зейнета
кымен камсыздандыру т>ралы келісімшартта жэне Занда белгілснген төлемніц 
молшері.

Есепті қаржы жыпы — жоспарлы кезеннің агымдагы қаржы жыльшыи ал- 
ДЫНҒЫ жыл.

Жалган кзсіпорьш—Казахстан Республикасы заннамасына сэйкес курылуы 
жэне (немесе) оган басшылық етілуі сотшц занды күшшс енген укімімен не 
каульгсымен жалган кэсіпкерлік деп танылгаи жеке кэсіпкерлік субьекп.^

Ж арцялангаи эмнссиялық багалы цагаздйр — шығарылуьш уэкэлетті орган 
тіркегсн багалы қағаздар.

Жеке тулгачың жеке мүлкі -  жеке түлғаның меншік кұкыгындагы птссс 
ортақ меншіктегі улесі болып табылатын, кәсіпкерлік максаттарда пайдалануга 
арналмаған материалдық нысандағы мүлкі.

Жер қойпауып пайдаяанушыявр -  Қазакстан Республикасынын заңкама- 
лык актілеріне сәйкес Қазакстан Республикасынын аумағында, мұнаи опера* 
цияларым қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану жөніпдегі операцняларды 
жүргізу күқыгын иеленуші жеке немесе зани тұлгалар;

Жергілікпи атқарушы оргашшң борыиіы -  жсргілікті аткарушы органның 
белгілі бір күнге алынган жэис өтелмегси қарыздарыныц сомасы.

Жергілікті атқарушы орган борышыішң лилшті -  Қазакстан Реслу ли- 
касыныц Үкіметі облыстардың, республикалык мапызы бар каланын, астана- 
ныц жсргілікті аткарушы органдары ушЫ белгіленген жергілікп аткарушы ор- 
гааның тиісті каржы жылына алынган жэне өтелмегеи қзрыздарының лркелпда
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сомасы, жергілікті аткарушы органның белгіленген күнгс (тиісті каржы жылы- 
ныц аягына) нақты борышы одан аспауға тиіс.

Жинақталган зейпетақы ңаражаты -  міндетгі зейнетакы жарналарын, 
ерікті зейнетакы жарналарын, инвесткциялық табысты, осімшріды жэне келі- 
сімшарттарға, Зейнетакымен камсыздандыру туралы Заңға, Казакстан Респуб
ликасы заңнамасына сэйкес озге де түсімдерді коса алғанда, салымшының (алу- 
шының) жеке зейнетакы шоттарында есептелетін акша.

Жинақталган зсйнетақы қаражатыішң номиналды қуны -  жинакталган 
зейнетакы каражатынын Казакстан Республикасы мемлсксттік статистикасы- 
ның уәкілетті органы есептеп шығаратын тұгыну багалары ивдексіне үйлесті- 
рілген номиналды кұны.

Жинаңтаушы зейпетақы қоры -  зейнетакы жарналарын тарту жэне зейне
такы толемдері жоніндегі кызметті, сондай-ақ Казакстан Республикасынын заң- 
намасында белгіленген тэртіппен зейнетакы активтерін инвестициялық баскару 
жоніндегі кызметгі жүзеге асыратын заіш т^лға.

Жоспарпы кезец -  агымдагы каржы жылынан кейінгі үш қаржы жылы.
Заңи түлганъщ ңүрылымдың болтшесі -  филиал, окілдік.
Зейпетақы -  Орталыкган, жинакгаушы зейнетакы қорларынан толенетін 

зейнетакы төлемдерінің жнынтыгы.
Зейнетақы актштері -  зейнетакы төлемдері мен аударымдарын, сондай- 

ак жинактаушы зейнетакы қорларын алынатын қаражатты камтамасыз етуге 
жэне жүзеге асыруға арналган ак та , багалы кагаздар, озге каржылык к¥РалДаР-

Зейнетақы активтерін ипвестициялық басқаруды жузеге асыратын 
уйым -  жинакгаушы зейнетакы корларының зейнетақы акгивтерін инвеста* 
цнялық баскаруды жүзеге асыратын заңи тұлга.

Зейнетақы толемдері:
Жинаңтауиш зейпетақы қорларынан -  алушыларға жинакталган зейне

такы қаражатын төлеу.
Орталықтан — 1998 жылғы 1 қаңтардагы жагдай бойынша кеміиде алты ай 

енбек отілі бар жеке адамдарга ецбек отіліне тепе-тен түрде жузеге асырылатын 
акшалай каражаттарды толеу.

Зейнетақы толемдерін алушы — Орталыктан зейнетакы толемдері тагай- 
ындалған жэне (немесе) жинакгаушы зейнетакы корынан зейнетакы толемдерін 
алуга құқығы бар жеке адам.

^ Зейнетақы аннуитеті келісімшарты — сактандыру келісімшарты, оган 
сэйкес сакганушы (зейнетакы төлемдерін алушы) сактык ұйымьша жинакталган 
зейнетақы каражатыньщ сомасын беруге міндетгенеді, ал сактык ұйымы сактану- 
шыныц (зейнетакы төлсмдерін алушыныц) пайдасына омір боймна немссе белгі- 
лі бір уакыт кезеці ішінде сақгықтолемдерін жүзеге асыруға міндсггенеді.

Зейнетақьше/і ңамсыздандыру туралы келісшишрт — бір тараптан жи
накгаушы зейнетакы коры жэне екінші тараптан салымшы жэне (немесе) алу
шы жасасатын зейнетакы жарналарымен, жинакталган зейнетакы каражатымен 
жэне телемдер алумен байланысты кұкыктьщ катынастарды белгілеу, озгерту 
немесс тоқтату туралы келісімшарт.

Иивестіщиялық портфель — багалы кагаздар рыногы субьектінің мепші- 
гінде немесе баскаруындага эр түрлі каржылық күралдардьщ не Казакстан Рес
публикасынын ішвестициялық корлар туралы заннамасында белгіленген талап- 
тарга сэйкес штестициялық қор мулкінід жнынтыгы.
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IIn  вестицпялыц портфелді немесе зейиетақы активтерін басқарушы -  
багалы қағаздар рыногының азаматтық құкык объектілерін баскару женІндегі 
кызметгі өз атыиан, клиентгің мүдделерін көздеп және соның есебінен жүзеге 
асыратын кәсіпкой катысушысы.

Инжирингтік қышеттер корсету -  инженерлік-консультациялық кыз
меттер көрсету, зерггеу, жобалау-контрукторлык, есептеу-талдау сипатындагы 
ждоыстар, жобапардың техникалык-экономикалык негіздемелерін дайындау, 
ондірісті ұйымдастыру жонс баскару, өнімдерді өтісізу саласында үсыныстар 
әзірлсу.

Инсайдер ~ эмитентгін немесе онын аффшширлснген түлгасынык акшяларыгг 
(жаргылық капитапға қатысу үлесін) иеленуіне, эмитеитгіи пемесе оньщ аффи- 
лиирленген тұлғасымен еңбск келісімшартын немесе азаматтык-кукиктык келісім* 
шарт жасауьгна, оган мемлекеттік органныц лауазымды түлгасы ретінде берілген 
окілеттіктерге байланысты иисайдерлік акпараткд қол жеткізе алатын түлга.

Институционалдьщ инвестор -  Казақстан Республикасы закнамасына сэй
кес ннвестицияларды жүзеге асыру максатымен қаражат тартушы заші тұлга.

Нпфрацурылымдьщ облигация -  эмитеіптік міндетгемелердің орындалуы 
мемлекет пен эмитент арасында мемлекеткс берІлген объект күнына сэйкес со- 
мада жасалған иифракүрыльгмдык жобаны ісхс асыру жоніндегі коицессиялык 
лгелісім шеңбершде мемлекетпн кепілгерлігшен камтамасыз етілгек облигация.

Ипотекалың облигация -  ипотекалык карыз шарттары бойынша талап ету 
күкы ш  кепілімен (нпотекалык куәліктердін кепілін коса алганда), сондай-ақ 
тізбесі уокілетті органпың нормативтік күқыктык актісінде белгіленетін озге 
отімділігі жогары активтер кепілімен камтамасыз етілген облигация.

f l u  вести ц иялық маглұмдама -  зейнетакы ерсжелсрінс косымша болып 
табылатын жэЕіе инвестициялау объектілерініц тізбесіи, зейнетакы активтсрі- 
не қатысты инвестициялык кызметтін максаттарын, стратепіясын, талаптарын 
аныктайтын кркат.

Инвестициялық табыс -  жинактаушы зейнетакы қорларыныц зейнетакы 
активтерін инвестициялау нзтюкесшде алынатын аш а.

Ипвестициялық усыиыс -  бюдзкетгік инвестициялык жобаны одан әрі дай- 
ындау мақсашнда бюджеттік багдарламалар әкімшілері эзірлейтін тиісті іс-ша- 
ралар жиынтығьш коса алғаңца, максаты, кол жеткізу жолдары корсетілетш 
біоджеттік инвестициялык жобаныц тұжырымдамасы.

Инновация — жана немесе жетілдірілген онім (жүмыс, кызмет) немесе тех- 
нологиялар түрінде іске асырылған, колланылатын сол такылеттестермен салыс- 
тырғанда практнкалык кызмстте пайдалану кезіВДе сапалық арггыкшьілыкгарга 
ие әрі экономикалык жэне (немесе) қогамдық пайдасы бар ғылыми-техшікалық 
нэтижесі;

Ишіоваңиялъщ жоба -  тгяовацггяларды енгізуге бағтталган жоис инвес- 
тицияны коздейтін, соидай-ақ бслгілі бір уақыт мерзімі ішіидс іске асырылатын 
жонс аякталган сипаты бар іс-шаралар кешені;

Иппосациялык, ипфрақүрылым -  Қазакстан Республикасы ннновашіялык 
кызметінің бір-бірімен озара іс-қимыл жасайтын мамандандырылған субъскт- 
тілеріиің жүнесі;

Нішоваңаялық қөр — шжовашіялык жобаларды жэне инфрақұрылымды 
каржыландыру, сощай-ак инновациялык қызмет саласыида кызметтер корсету 
аркылы инновациялық қызметгің дамуына жэрдемдесстін заші түяга;
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Ипиовациялық кызмет -  іінновацияларды өндірістің жэне қоғамды басқа- 
рудың түрлі салаларына енгізу аркылы пайдалану;

Инновациялық грант  -  тэжірибелік-конструкторлык жүмыстарды және 
(нсмссе) колданбалы сипаттагы тоуекелдІ зерттеулерді орыіідауға, иннова- 
циялык жобаныц техникалық-экономикалык негіздемесін дайындауға, зияткср- 
лік меншік объектісін шет мемлекеттерде жэне (немесе) халыкаралық патенттік 
^йымдарда патеіптеуге, инновациялык технологияларды сатып алуға арналған 
инновациялык грант туралы келісімшартга көзделген талаптарда берілетін бюд* 
жеттік каржаттар;

Инновацияльщ даму чпституттары — инновацнялық қыэметті колдау 
үшін Қазакстак Республикасы Үкіметінін шешімімен акциоперлік коғам түрін- 
дегі -үйымдастырушылық-күқықтық нысанда күрылған заңи т^лгалар;

Ипповаңияпық жоба -  ннновацияларды енгізуге багытгалган жэне инвес- 
тицняларды көздейтін, сондай-ақ белгілі бір уакыт мерзімі ішінде іске асырыла
тын және аякталғаи сипаты бар іс-шаралар кешені;

Инновациялық инфрақурыльт -  инновациялык кызметті колдауды камта
масыз ететін ұйымдар жиынтыгы;

Кастодиан -  каржылык кұралдар мен клиенттер акшасының есебін алу- 
ды жэне олар бойынша қүқыкгарды растауды, клиентгердін кұжагшк-каржи- 
лы қ құралдарыныц сакталуы жонінде өзіне міндетгемелер кабылдай отырып, 
оларды сактауды жэне Қазақстан Республикасы заңЕіамалык актілеріне сэйкес 
озге кызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кэсіпқой қатысу- 
шысы.

Кастодиан банк—багалы кагаздар жөніндегі кұкықтарды тіркеу мен есепке 
алу, кұжаттамалық багалы кагаздарды сактау жэне клиентгердін акшасын есеп* 
ке алу жөніндегі қызметгі жузеге асыратын банк.

Квшнмемлекеттік сектор субъектілері — ұлттык холдингтерді, үлггык 
компанияларды, элсуметтік-кәсіпкерлік корпорацияларды, баска акшюнерлік 
коғамдарды, мемлскеттік кәсіпорындар мен жауалкершілігі шектеулі серіктес- 
тіктерді кіріктіретін жарғылык капиталына мемлекет катысаггын ұйымдар.

Кезскті ңаржы жылы -  агымдагы қаржы жылыііан кейінгі жыл.
КслісЬпиарт жасасушы агент -  бюджетті аткару жөніндегі уәкілетті ор- 

ганмен жасалатын укімсттік карыздарды хеджерлеу жөніндегі мәміленіц тара- 
бы.

Копцессиялыңміндеттемелер -  жасалган концессия келісімшартгары бой
ынша концедентпң белгілі бір күнге кабылдаган жэне орындамаган каржылык 
міндеггемслердің сомасы бойынша тараптардың кұкықтары мен міндетгеріиін 
жиынтыгы.

КірІстерді болу норматив! — эр түрлі деңгейлердегі бюджеттер арасында 
кіріс түрлерін болудің пайыздық арақатынасы.

Қазақстан Республикасының резидспттері -  Қазақстаи Республикасы 
заңнамасына сэйкес кұрылған, Қазақстан Республикасында орналаскан зани 
тұлгалар, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасында жэне (немесе) онын 
шегінен тыскары жерлерде орналаскан фнлиалдары мен окілдіктері.

Қамтамасыз етілген облигация — эмитент міндеттемелерін орындау эми
тент мүлкінің кепілімен, банк кепілдігімен камтамасыз етілген облигация.

Қаржы агенттігі -  Қазакстан Республикасы заңнамасына сэйкес экономи- 
каның белгілі бір салаларында мемлекеттік инвестициялык саясатгы іске асы-
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руға уәкілетпк берілген ұлттык баскарушы холдинг жэне акцняларыиын жүз 
пайызы үлттық баскарушы холдингке тиесілі заци тұлғалар, сондай-ак мемле
кет жүз пайызы катысатын банк немесе банктік операциялардың жекелеген түр- 
лерін жүзеге асыратын ұным.

Қаржы жылы -  бюджетгің атқарылуы жүзеге асырылатын, күнтізбелік 
жылдын 1 қаңтарьшаіг басталып 31 желтоксанында аякталатын уакыт кезеңі.

Қаржыландыру -  бюджетгік акшаларды оларды алушыларга болу,
Қарясылың ссептеме -  егер Қазакстан Республикасынын заннамалық ак- 

тілерінде взгеше көзделмесе, нысаны мен келемін бюджстті атқару жөшидегі 
орталык уэкілетті орган айкындайтын бакылау объектілерінің каржылық жаг- 
дайы, қызметінің қаржылык нәтижелері жэне олардын каржылык жағдайында- 
ғы өзгерістер туралы акпарат.

Қарыз алу -  тараптардын міндеттемелерді орындауыя есепке алу, бакылау 
жэне талдау рәсімдерін коса алганда, карыздық қаражаттарды тарту қажетгігі 
туралы шешім қабыцдау, карызды тарту, пайдалану, отсу жэнс кызмет корсету 
тортібІ мен шарттарын айкындау рәсімдері, келіссоздер, міндетгемелердің орын- 
далуыл камтамасыз ету және кепілдіктері, карыз бойыпша тиісгі кэрштарды рэ- 
сімдеу және кол қою, қарыз келісімшартын ратифккациялау (мемлекетпк сырткы 
Карыз алу кезіиде), карыз қаражаттарын алу, лайдалз^гу рәсімдерін кіретін үдеріс.

Қарыз беруші -  мемлекеттік немесе мсмлекеггік емес карыздарды мсмле- 
кстгік кепіддікпеи немесе мемлекет кепілгерлігімен берген түлға немесе иифра- 
кұрылымдық облигацияларды ұстаушылардың окілі.

Қарыз кепісімшарт -  қарыз алушы карыз каражатын соган байланысты 
алатын жэне қарыз бсрушінін алдында оны қайтару және сыйакьшы, соидай-ак 
Қарызға байланысты баска толсмдерді толеу жөнінде міндетгсмені мойиыиа 
алатын келісім.

Қарызга қыіие/н корсету -  бюджетгі аткару жөніндегі орталык уәкілетп 
оргашіың немее банктің карыз алушынын шотгарындағы карыз каражаттары- 
ныц пайдаланылуыи есепке алу жөніндегі кызметі жэне карыз алушыкыц сый* 
акы төлемдерін, сэйкес баска төлемдерді жүзеге асыруы.

Карьіздьі қайта ңүрылымдау -  тараптардың келісімі бойынша карыз ке- 
лісімшарты жөніндегі оздерініц мшдсггемелерІн орындау мерзіңцерін, каржы
лык және өзге талаптарды озгертуі.

Кор биржасы — акционерлік қоғамнын уйымдык-күкыктық нысанында кұ* 
рылгаң, осы сауда-саттыкгы ұйымдастырушыкыц сауда жүйесін пайдалана оты- 
рып, оларды тікелей жүргізу арқылы сауда-сатгыкты ұиымдык жэне техликалык 
ясағынан камтамасыз етуді жүзеге асыратын заңи түлға.

Қүжатсыі багалы қагеп -  күжатсыз нысанда (злектрондык жазбалардыц 
жиьштыгы түріңцс) шығарылгаіг багалы кағаз.

' Қүжаттық багалы қагаздар -  крсаттык нысанда шыгарылган (қагаздагьі 
иемесс ариайы техішкалык құралдарды пайдалаибай-ақ багалы кагаздың, маз- 
мдаын тікелсй окуға болатын озге материалдык жеткізгіштегі) багалы кагаздар.

Левередж  -  эмитентгің міндеттемелерініц мен оз капиталы молшсршш ара- 
Катьшасы.

Листинг -  қор биржасыныц багалы кагаздар тізімшін санатын енгізу жэне 
сол санатга болуы үшін қор биржасыныц ішкі кұжаттарында багалы кагаздарга 
және алардың змитенттеріне арнайы (листингтік) талаптар белплент, ағалы
Кагаздарды оған енгізу.
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Маркетингтік қызметтер керсету — тауарлардың, жұмыстардын. қызмет- 
тердің сипаттамасын, баға стратегиясын және жарнама стратегиясын түжырым- 
дауды қоса алғанда, тауарлар, жүмыстар, қызметгср өндірісІ мен айналысына 
үздік экономикалык жағдайлар жасау жөніндсгі шараларды айкындау макса- 
тында тауарлар, жүмыстар, кызметтер өіідІрісі мен айналысы саласындағы зерт- 
теуге, талдауға, жоспарлауга және болжамдауға байланысты қызметтер.

Мемлекет активтері -  откен операцііялар немесе окиғалар нәтижесінде 
мемлекетгік меншікке алынған, күндық багасы бар мүліктІк жәпе мүліктік смес 
игіліктер мек құкыктар.

Мемлекет кепілгерлігімсн тартылатып қарыз -  инфракүрылымдык об- 
лигацнялар шығару аркылы жүзеге асырылатын мемлскетгік емес қарыз.

Мемлекет кепілгерліктері бойынша борыш -  мемлекет кепілгерлігімен 
тартылған, белгілІ бір күнге алынған жэне етелмеген кзрыз сомаларының со
масы.

Мемлекет кепілгерліктерін беру лішыті -  тиісті каржы жылына респуб- 
ликалык бюджет туралы заңмен бекітілетін тіркелген сома, соның шегінде мем
лекет кепілгерліктері берілуі мүмкін.

Мемлекет кепілдендірген борыіи -  мемлекеттік кепілдіктермен камтама
сыз етілген, белгілі бір күнге алынған және отелмеген мемлекеттік емес карыз* 
дар сомасы.

Мемлекеттік базалык, зейнетақы төлемі — Қазакстан Республикасынык 
азаматтарына зейнетксрлік жаска жеткеи соң берілетін ай сайынғы акшалай то
лем.

Мемлекеттік кепілдепдіриіген қарьіз -  мемлекеттік кепілдікпен камтама
сыз етілген мемлскеттік емес карыз.

Мемлекеттік борышты қайта қаржьілапдыру — мемлекеттік борышты 
жаңадаи алынған қарыз каражаттары есебінен өтеу.

Мемлекеттік емес қарыз -  Казакстан Республикасыішң Үкіметін, Казак- 
стаи Республикасының Үлттык банкін жэие жергілікті атқарушы органдарды 
коспағанда, Қазақстан Республикасының резиденті карыз алушы болатын ка
рыз катьшастары.

Мемлекеттік еліес эмиссиялық багалы ңагаздар — мемлекеггік эмиссия- 
лык багалы кагаздар болып табылмайтын акциялар, облигациялар жэне өзге 
эмиссиялык мемлекетпн емес эмисснялық багалы кагаздар.

Мемлекеттік эмисснялың багалы цагаз — қарыз алушы Қазакстан Респуб- 
ликасыньщ Үкіметі немесе Қазакстан Республикасыныи Үлттық банкі болатын 
карызга катысты жөнінен үстаушының кұкықтарын куэландыратын эмиссия* 
лық мемлекеттік емес эмиссиялық багалы қағаз.

Мсмлекеттік зісоспарлау жоніпдегі орталық укІлепипІ орган — страте
гиялык , экономикалык жоне бюджеттік жоспарлау саласында мемлекеттік рет
теу жоніндегі функцияларды жүзеге асыратын орталықаткарушы орган.

МемлекеттІк жоспарлау жоніндегі жергілікті уэкілетті орган — тиІсті 
окімшілік-аумақтык бірліктс стратегилык, экономикалык жэне бюджепік жос
парлау саласында фупкцияларды жузеге асыратын, жергілікті бюджеттен кар- 
жыландырылатыи аткарушы орган.

Мемлекйттік кепілдіктсрді беру лимиті -  тиісті каржы жылына респуб
ликалык бюджет туралы заңмен бекітіліп, тіркелген сома, соныц шегінде мем- 
лекетгік кепілдіктер берілуі мүмкін.
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Мемпекеттік қирыз -  карыз алушы Қазакстан Республикасынын Укіметі, 
Казакстан Респубикасыныц Үлттык Банкі немесе жергілікті аткарушы органдар 
болатын қарыз катынастары.

Мелілскеттік эмисснялық багалы қагаз -  карыз алушы Казакстан Респуб
ликасынын Үкімегі, Казакстан Респубикасыныц Үлтгык &шкі жәнс жергілікті 
хгкарушы органдар болитын клрыз катынастарында очы үстаушыиын к^шкта- 
рын қуәландыратын эмиссиялык багалы қагаз.

Мемлекеттік эмиссиялық багалы ңагаздарды орналастыру -  Казакстан 
Республикасынын, Үкіметі, Кдзакстан Респубикасынын Ұлттық Банкінщ жоне 
жергілікгі аткарушы органдардың мемлекетпк эмиссішіьгқ багалы кагаздарын 
бірінші иеленушілерге азаматтык күкыктк мәммелер жасау аркылы нелікгеи 
шыгаруьг.

Міпдетті аейнепшқы жарналары -  жшіақтаушы зейнетакы корларына Ка
закстан Республикасы заңнамасында белгілснгел тэртіппен салынатын акша.

Міндетті зейнеіпақы жарналарын толсу жоніндегі агент -  Казакстан 
Республикасы заннамасында айкыидалган тәртіппсн міядетті зейнетакы жар» 
наларын есептеп шыгаратыл, ұсгап кшттып (есептеп косатыл) және аударатын, 
Казакстан Республикасында қызметін түракты мекеме аркылы жузеге асыратын 
шетеддік заңн түлғаны коса алгапда, жеке немесе заңи түлга, сондай-ак шетсл- 
дік заңи тулгалардьш, филиалдардыц окілдіктері,

Нақтыланган бюджет -  аткарылуы барысында Қазакстан Республикасы
нын Парламенті немесе тиісті мослнхат кабылдаган озгерістср мен толыкгыру- 
лар ескеріле отырып, бекігілген бюджет.

Міидетті зейиетақы жорналарыішң сальшшысы -  міндетті зейнетакы 
жарналары есебінен зейнетакымен камсыздандыру туралы кслісімшарт жасас- 
кан жэне жинакгаушы зейнетакы корында дара зейнетакы шоты бар жеке тулга.

Міндетті зейпетақы жарналарыніщ молшерлемесі -  жинактаушм зейне
такы корына толем молшері, ол салцмніыныц зейнетакы жарналарын есептеу 
үшін алынатын табысына пайыздык катынаспен керсетіледі.

Маркетшігтік қизметтер керсету -  тауарлардын, жумыстардын, кызмет- 
тердің сипаттамасын, баға стратегиясын жэне жарнама стратсгиясын тужырым- 
дауды коса ал ганда, тауарлар, жумыстар, кызметтер ондірісі мен айналысына 
үздік экономикалык жагдайлар жасау жөніндегі шараларды айкындау макса- 
тында тауарлар, жумыстар, кызметтер ондірісі мен айналысы саласынцагы зсрт- 
теуге, талдауға, жоспарлауға жэне болжамдауга байланысты шзмеггер.

Нэтііженіц корсеткһшпері -  мемлекеттік органнын стратегиялык жоспар* 
лар мен бкщжегтік бағдарламаларды іске асыру жоніндегі кызметін снпаттаГгь 
ын, бюджетгік бағдарламалардьщ тікелей және тупкілікгі нзтижелсрінің, тиім* 
ділігі мен сапасы көрсеткіштеріиіц жиынтыгы.

Негһгі борыш сомасы -  карыз берушіден алынган жзнс оган кайтзрыяма' 
ган карызды, сол бойынша сыйақынын, тураксыздьік толсшнін (аныппулдьш, 
осімпулдыц) есептелген сомасын есепке алмастан, огелуге жататып сома.

Облигацтпың нолніналды қүиы -  облигация кұиыныл ол шыгарылган ксздс 
бслгіленген акшалай корінісі, оғал кунондык облигация бойынша пайызбен кор- 
сетілген сыйақы еселтеледі, сондай-ақоблигашіяны отеген кездс оны устаушыга 
толенуге тшсгі сома.

Опцион -  келісімшарт, otaii сайкес бір тарап (опционды сатушы) сатуга не- 
месе сатып алуга міндстгенеді, ал екінші тарап (о п ц и о н д ы  с а ты п  ллушы) оси
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келісімшартта аталган мүлікгік (базалык активтің) белгілі бір санын келісім- 
шартта келісілген баға бойынша сатып алу немесе сату қүкығына ие болады; 
сауда-сатгыкты ұйымдастырушылар мұндай келісімшартгы стандартгаган жаг- 
дайда ол туынды мемлекеттік емес эмиссиялык багалы кагаз ретінде пайдала- 
нуы мүмкін.

Орпаластырылгап эмиссияльщ багалы цагаздар -  багалы қағаздардың бас
тапкы рыногында инвесторлар толык толеген эмиссиялык бағалы кагаздар.

Орталық депозитарий -  иегізгі функциясы депозитарийлік кызметгі жүзе- 
ге асыру болып табылатын мамандандырылган коммерциялык емес ұйым.

Орталъщтап зсйнстақы толемдерін тагайыидайтып органдар -  уәкі- 
летті мемлекеттік органдар.

Өзара байланысты tnapan -  өзара байлаиыстығы Қазакстан Республика- 
сыньш трансфертгік баға белгілеу туралы заннамасына сәйксс айкындалатын 
жеке немесе заңи тұлга.

ОткЬу -  сату, айырбастау, етеусіз беру максатында тауарларды тиеп забе
ру, жұмыстарды орындау жэне кызметтер корсету, сондан-ақ кепілгс салынган 
тауарларды кепіл үстаушыга беру.

Өзін-озІ реттейтін үйьт -  багалы кагаздар рыногында оз кызметііші бі- 
рыңгай ережелері мсн стандартгарын белгілеу максатымен кауымдастык (одак) 
нысанында бағалы қағаздар рыиогының кәсіби катысушылары қүрған заңн түлга.

Өтеусіз техникалық комек -  докорлардыц Қазакстан Республикасынын 
мемлекетпк үйымдарына тауарлар беруці, жүмыстарды орьшдауды жэне кыз
меттер көрсетуді жүзеге асыруы немесе үйммдастыруы.

Отсусіз қаржылық комек -  донорлардьщ Кдзақстан Республикасынын 
мемлекеттік үйымдарына тауарлар беруді, жүмыстарды орындауцы жэне кыз
меттер көрсетуді каржыландыру үшін акшаберуі.

Өзара отелетін операциялар -  қосарланған есегггі болгызбау максатында 
бюджетгіц бір деңгсйінен басқасына берілетін, трансферттер, бюджеттік кре- 
дитгер жэке басқа ақшалай сомаларды алып тастаумен байланысты, мемлекет- 
тік бюджетгі жэнс облыстың бюджетін, сондай-ак олардың аткарылуы туралы 
есептерді қалыптастыру кезінде жүзеге асырылатын операциялар.

Пруденциялың ло/шятив-жинакгаушы зейнетакы корының жэне зейнета
кы активтерін инвестициялык басқаруды жүзеге асыратын ^йымиыц каржылык 
орныктылыгып камтамасыз ету үшін Қазакстан Республикасынын заңдарында 
белгілеиетін экономикалык талаптар; уэкілетгі орган белгілсген жоне лицензият 
сактауға тиіс нормалардыц каржылык көрссткіші.

Роялти -  мыналар үшін:
пайдалы қазбаларды өндірі және техиогендік қүралымдарды кайта өндеу 

үдерісінде жер койнауын пайдалану қүқығы үшін;
авторлық күкықтарды, бағдарламалық камтамасыз етілімді, патенттерді, 

сызбаларды немесе модслдерді, тауар тацбаларын иемесс басқа осыған үксас 
қүкык түрлерін пайдаалганы немесе пайдалану күкығы үшін; онеркәсіп жаб- 
дыкгарын, соның ішінде бербоут-чартер немесе димайз-чартер келісімшартга- 
ры бонынша жалға алынатын теліз және әуе ксмелерін, сондай-ак сауда немесс 
гылыми-зерттеу жабдыктарын пайдаланганы немесе пайдалану күкыш үшііі; 
ноу-хауцы пайдаланганы үшін; кішофильмдсрді, бейнефішьмдерді, дыбыс жазу- 
ды немесе өзге жазу кұралдарын пайдаланганы немесе пайдалану қүкығы үшін 
төленетін толем.
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Сальщ агенті -  толем көзінен үсталатын салыкгы есептеу, ^етау жэне ауда- 
ру жоніидегі міндет жүктслетін адам.

Салиқ берсшегі-б&ресі сомасы, сондай-ақөсімпүлдар мен айыппүлдардың 
толенбеген сомасы. Салыктык тексеру иэтижелері туралы хабарламада корсе- 
тілген өсімлұддар сомасы, сондай-ақ әкімшілік жаза колдану туралы қаулыда 
Қазақстан Республикасы зацнамасында белгіленген тэртіппен шағым жасалу 
кезеңінде шағым жасалу болігіндс керсетілген айыппүлдар сомасы салык бс- 
решегіне косылмайды.

Салық реж т і -  салықты жэне бюджетке төленетін басқа да міішетті то- 
лемдерді төлеу жөнііщсгі барлык салык міндеттемелерін есептеу ксзінде салык 
төлеуші колданатын Қазақстан Республикасыныи салык заннамасы нормалары- 
ИЬІҢ жиынтыгы.

Салықтар -  мемлекет біржакты тәртіппен зан жүзінде белгілеген, белгілі 
бір молшердс жургізілстін, қайтарымсыз жәие отеусіз сипатга болатын, бюд
жетке төленетін міндетті ақшалай толемдср.

Салық иголеуші -  салыкты жэне бюджетке толснстіег баска да мііідеггі то- 
лемдерді твлеуші болып табылатын адам.

Салық тслеушіпің (сапық агептіпщ) дара шоты -  салықтьщ жэне бюд
жетке төленетін басқа да міндстті толемдердін, міцдсггі зейнетақы жарнала* 
рынын, әлеуметгік аударымдардын есептелген, есепке жазылған (азайтылган), 
аударылған және толенгеи (есепке жаткызылгаидары жэне кайтарылгандары ес- 
керілген) сомасын, сондай*ақ осімпүлдар мсн айыппүлдардык сомасын есепке 
алуға арналған күжат, оның ішінде электрондык нысандағы кркат.

Салық толеушіпщ электрондық қүжаты -  белгіленген электрондық фор- 
матга берілген, кабылданғаннан жәнс бірдейлігі расталганнан кейін салык то- 
леушінің электрондык цифрлык колтакбасымен куәландырылғаи злектрондық 
қүжат.

Салық толеушіпің электроидық цифрлық қолтацбасы -  злекгроедық 
цифрлық колтаңба кұралдарымен жасалған жэнс электрондык кужаттьш дәйск- 
тілігін, оның салық төлеушіге тиесілшгш және мазмүныиыц озгермейтінін рас- 
тайтын электрондык цнфрлык нышандардың ретгілігі.

Саңмапдыру келісімшарты -  қарыз алушы карыз талаптары бойынша озі- 
нен апынуға тиесілі соманы белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, сактық 
ұйымының карыз берушінің алдындагы мемлекет кепілгсрлігімси немесе мем- 
лекеттік кепілдікпен камтамасыз етілген карыз бойынша берешекті етеу жонін- 
дегі міндеттемесін кездейтін келісімшарт.

Сақшаидырушы -  Қазакстан Реслублихасы завдарында белгіленгсн тәр- 
тіппен Қазақстан Республикасыныи аумағында сакгық қызметін жүзеге асыру 
күқығына лицензия алган, сақтық жагдайы басталган кезде сақтанушыға иеме- 
се пайдасына келісімшарт жасалган озге түлгаға (пайда алуға) келісімшартта 
айқындалған сома (сактык сомасы) шегіндс сактык толеміп жасауга міндетп 
заци түлга.

Сақтапушы -  сакгандырушымен сактандыру келісімшартын жасаскан тұл* 
ға. Егер сактандыру келісімшартьшда озгсше коздслмссе, сактанушы бір мез* 
гілде сақтандырылушы болып табылады.

Сақтандырылушы -  озінс катысты сактандыру жүзсгс асырылатын тұлга.
Сақпшқ зкагдай -  басталуына ораіі сактандыру кслІсімшарты сактык толе* 

мін жүзегс асыруды кәздейтін окига.
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Сақтық сомасы -  сактык объекті сақтандырылган және сактык жагдайы 
басталған кездс сактандырушы жауапкершілігінің шекті көлемін білдіретін ак
шалай сомасы.

Сацтың сыйлықақысы -  сактанушы сақгандырушыга сонгысы сактанды
ру шартында белгіленген мөлшерде сакганушыға (пайда алушыға) сақгык те- 
лемін жасауға міндеттемелер кабылдаганы үшін төлеуге мІндетп акша сомасы.

Сақтық төлеліі -  сактандырушы сақгық жагданы басталған кезде сактапу- 
шыға (пайда алушыга)

Сақтық үйьімы (саңтандьірушы) — уәкілетгі оргашіыц тиісті лицензиясы 
негізіндс «омірді сакгандыру» саласында сактандыру келісімшартының жаса- 
луы мен орыіщалуы жоніндегі кызметгі жүзеге асыратын заңи тз^лга.

Сауда-саттықты ұйымдастырушы -  қор биржасы жэне биржадан тыс ба
галы қағаздар рыногының баға белгілеу ұйымы.

Своп -  екі тараптың уақытгың белгілі бір кезеңі ішіндс белгілі бір талап- 
тармен қаржылық күралдарды айырбастау жөніндегі келісімін куэландыратьш 
туынды багалы кағаз.

Сыйақы -  мыналарға:
кредиттің (карыздың, микрокредитгіц) алынған (берілген) сомасын, банк- 

тердің акша аударганы үіпін комиссияларды және қарыз алушы үшін карыз бе- 
руші, өзара байланысты тарап болып табылмайтын тұлгага өзге төлемдерді кос- 
паганда, кредитке (қарызға, микрокредитке) байланысты;

мүндаи мүліктің алыку (берілу) күнын, лизинг алушы үшін лизинг бсруші, 
өзара байланысты тарап болып табылмайтын түлгаға төлемдерді қоспағанда, 
мүлікті лизингке беруге байланысты;

салым (депозит) сомасын, сопдай-ақ салымды (депознтті) кабылдап алган 
тарап үшін салымшы (депозитор), өзара байлынысты тарап болып табылмайт
ын тұлғаға төлемдерді қоспағанда, салымдар (депозиттер) бойынша;

сактық сомасының молшерін, сондай-ак сактандырушы үшін сақтанушы» 
өзара байланысты тарап болып табылмайтын түлғага төлемдерді коспағанда, 
жинақтаушы сактандыру келісімшартымеи байланысты;

борыштык багалы кагаздар бойынша дисконт не купон (дисконтты не бас
тапкы орналастырылу кұньшан жэне (немесе) сатып алу күнынан алынган 
сыйлық акыны есепке алып), сыйақы түлға үшін оньщ борыштык бағалы ка- 
ғаздарын ұстаушы, өзара байланысты тарап болып табылмайтын түлгаға толем 
түріидегі;

векселъде көрсетілген соманы, вексель беруші үшін оның вексельдеріи ұс- 
таушы, озара байланысты тарап болып табылмайтьга түлғага төлемдерді косла- 
ганда, вексель бойынша;

репо операциялары бойынша-репоны жабу багасы мен ашу бағасы арасын
дагы оң айырма түріндегі барлык толемдер.

Сыйақыныц тіркепмеген моліиерлемесі — рыноктык коиъюнктурага байла
нысты өзгерістерге үшыраған кредиттер, карыздар жоніндегі сыйақы мөлшер- 
лемесі немесе багалы кагаздар бойынша сыйакымен коса табыс,

Сыртцы царыз -  карыз беруші Қазақстан Республикасынын б е й р е зи д е и т і, 
ал қарыз алушы Қазакстан Республикасынын ҮкіметІ немесе Қазақстан Респуб- 
ликасыныңрезиденті болатын карыз катынастары.

Тсхіюлогиялық парк — тиімді инновациялық ортаны калыптастыру мсн да* 
мыту аркылы инновациялық қызметгі жүзеге асыруға қолайлы жағдайлар жаса-
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латын біріұгас материалдык-гехюшшык кешені бар аумакгы мендгік кұкыгына 
ііемесс өзге заңи негіздерде иеленетін заңи тұлға;

Туынды багалы қагаздар -  осы туынды багалы қағаздардың базалык актив- 
ке катынасы бойынша кукықтарды куәландыратын багалы кагаз.

Туьшды қармсылық қурал -  қүны болашакта осы келісімшарт бойынша 
есеп айырысуды жүзеге асыруды кездейтін келісімшарпъщ базалык акгившің 
шамасына (шаманың ауыткуын қоса алғанда) тәуелді болатын келісімшарт. 
Туынды каржы қүраддарына опциондар, фыочерстер, форвардтар, своптар жэ
не баска туынды каржы қүралдары, оның ішівде жоғарыда тізіп корсстілген 
туынды каржылык кұрапдардын комбинациясын білдіретіндер жатады. Туынды 
каржылык құралдард ыц базалық активтері тауарлар, тауэрлардыц стандарттал- 
ған партиялары, багалы кагаздар, валюта, нндекстер, пайыздык мөлшерлемслер 
жэне рынок куны бар баска да активтер, болашак окига немесе мэн-жай, озге де 
туынды каржылык күралдар болуы мүмкін;

Тікелей нэтижс -  кол жеткізілуі осы фуккцияларды, окілеттіктерді жузеге 
асыратын немесе кызметтер корсететін ұйымдардын кызметіне толық байла- 
иысты болатын, көзделген бюджеттік қаражатгар шегінде аткарылатын мемле- 
кеггік функциялар, екілеттіктер және корсетілетін мемлекетпк кызметтар коле- 
мініц сандық сипаттамасы.

Түпкілікті нәпшже -  белгілі бір мемлекегтік орган кызметінін, баскд мем* 
лекеттік органдар қызметінің тікелей нәтижелеріне қол жеткізумен ұштасатын, 
халыктың өмір суру дсңгейі мен сапасынын, злеуметтік саланын, экономич
ный, қоғамдық кауіпсіздікгін жэне мемлекетгік баскдрудың басқа да. салапары* 
ныц максатгы жай-күйі (жай-күйінің озгерісі).

Түлга -  жеке түлга жэне заңи тұлга; жеке тұлга -  Казакстан Республика
сынын азаматы, шетелдік немесе азамапъгғы жок адам; заңн тұлга -  Қазақстан 
Республикасынын немесе шет мемлекеггің заңнамасына сәйкес күрылған ұйым 
{резидент емес зани тулга). Шет мемлекетгін заннамасына сэйкес кұрылган 
компания, үйым немесе басқа корпоративтік едралым Салыктық кодекстін мак- 
сатына орай олар өздері қүрылған шет мемлекеттің заңи трғасы шртебесіне ие 
ме, жок па -  осыган кзрамастан дербес зани түлгалар ретінде карастырылады.

Уэкілетті мемлекеттік органдар -  салык органдарын жэне жергілікті ат
карушы органдарды қоспағанда, Казакстан Республикасьніьщ Үкіметі бюджет
ке толенетін басқа міндетті телемдерді еселтеуді жэне (немесе) жинауды жузеге 
асыруга уэкілетгік берген, Казакстан Республикасы заңдарында белгіленген өзде- 
рІнің қузыры шегінде Салықгық кодекске сэйкес салык службасы органдарымен 
өзара іс-кимыл жасайтын Қазакстан Республикасынын мемлекетгік органдары.

Уәкііетті орган -  салық жане бюджетке төленетін баска міндетгі төлем- 
дердің түсуін камтамасыз ету саласындагы басшылыкш жүзеге асыратын мем- 
лекетгік орган.

Үйымдастырылгап багалы қагаздар рыногы -  эмиссиялык багалы кагаз
дар мен озге каржылык куралдардын айналыс саласы, олармси жасалатын м&- 
мілелер сауда-саттықты уйымдастырушының ішкі құжатгарына сэйкес жүзеге 
асырылады.

Үйымдастырыпмаган багалы қагаздар рыногы -  багалы кагаздардын 
айналыс саласы, онда багалы кагаздармен жасалатын мәмілелер сауда-сат- 
тықты ұйымдастырушының ішкі күжаттарына белгіленген талаптар сақ- 
талмай жүзеге асырылады.
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¥лттық сәйкестечдіру пөмірі -  эмиссиялык багалы кагаздарды сэйкес- 
тендіру жэне есепке алуды жүйслеу мақсатымен оларға уәкілетті орган беретін 
эріптік-цифрлық код.

Үтыстар -  салық толеушілердің конкурстарда, жарыстарда (олимпиада- 
ларда), фестивальдарда, лотереялар бойынша, салымдар мен борыштык бағалы 
кағаздарға байланысты ұтыс ойындарын қоса алганда, ұтыс ойындары бойын
ша алатын натуралдық жэне ақшалай түрдегі табыстардын кез келген түрлері, 
сондай-ақ қүмар ойында жэне (немесе) бэс тігуде алынған мүліктік пайда түрін- 
дегі табыстар.

Үкіметтік борыш -  Қазақстан РеспубликасыныңҮкіметі алган және оте- 
меген мемлекеттік карыздарыныц, сондай-ақ Қазақстан Республикасынын заң- 
намалық актілеріне сэйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің борышына жат- 
кызылған белгілі бір күнге борыштық міндетгемелердің сомасы.

Үкіметтік борыш ліімиті -  тиісті каржы жылына алынған жэне отелмеген 
үкімеггік қарыздардың республикалык бюджет туралы занмен бекітілетін тір- 
келген сомасы, белгіленген күнге (тиісті қаржы жылының аяғына) карай Казак- 
стан Республикасы ҮкіметІнің пакты борышы одан аспауга тиіс.

Үкіметтік қарыздарды хеджерлеу -  бюджеттің атқарылуы жөніндегі уэкі- 
летті орган мен келісімшарт жасасушы агент арасындагы үкіметтік карыз алу- 
дың тәуекелдерін (валюталык, пайыздық жэне озге ) баскару максатында кар
жылык құралдармен мэмілелер жасау.

Ііикі қарыз -  қарыз беруші Қазақстан Республикасының резиденті, ал карыз 
алушы Қазакстан Республикасынын Үкіметі немесе Қазақстан Республикасы
нын резиденті болатын қарыз қатынастары.

Фьючерс -  стандарттык саны мен орыңдалу мерзімі бар және ұйымдастырыл- 
ган багалы кагаздар рыногында айналыста жүретін белгіленген нысандагы туынды 
багалы кагаз, оны сатушы сатуға немесе сатып алуга міндетгенеді, ал сатып алушы 
мүліктің (базалық акгивтің) белгілі бір санын келісілген бага бойынша жэне белгіт 
бір мерзім өткеннен кейін сатып алуга немесе сатуға міндеттенеді.

Хеджерлеу -  қаржылық қүралдар мен мәміле жасасу арқылы багалы кагаз
дар рыногы субъектілерінің кірістері мен шығыстарының туындауы жай-күйіне 
байланысты болатын бағаның, айырбастау багамының, сыйақы мөлшерлемеле- 
рінің немесе өзге ықтимал көрсеткіштердің өзгеруі кезІндегі тәуекелдерден мү- 
лікгік мүдделерді қоргау.

Ш етелдік мемлекеттік эмиссияльщ багалы ңагаз — карыз алушы шет 
мемлекеттің үкіметі болатын қарызға қатысты ұстаушының кұкыкгарын куә- 
ландыратын эмиссияльщ багалы кдгаз не шет мемлекет заннамасына сэйкес 
мемлекетпк багалы кагаздарга жатқызылган өзге багалы кагаз.

Эмитент — эмиссиялык багалы қагаздарды шыгаруды жүзеге асыратын 
тұлга.

Эмиссияльщ багалы қагаздар — бір шыгарылым шегінде біртекті белгілер 
мен реквизиттері болатын, осы шыгарылым үшін бірынгай жагдайлар негізінде 
орналастырылатын жэне айналысқа түсетін багалы кагаздар.

Эмиссияльщ багалы қагаздардың айналысы -  кайталама багалы кдгаздар 
рыногында багалы қагаздармен азаматгық-күқыкгық мэмілелер жасасу.

Эмиссияльщ багалы қагаздар шыгарылылш — эмитенттің эмиссиялык ба
галы кагаздардың азаматтық күкықтар объектісі ретінде пайда болуына бағыт- 
талган іс-эрекет немесе орналастырылуы, айналыста болуы жэне өтелуі осы
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эмиссиялык бағалы кагаздар шығарылымы проспектісінс сэйкес жүзсге асыры- 
латын белгілі бір багалы қагаздардың жньштыгы.

Эмиссиялық багальх қагаздар шшарылымы проспсктісі -  эмитент, оның 
каржылык жай-күйі, сатылады деп болжанатык эмиссиялык багалы кагаздар, 
шыгарылымның көлемі, шыгарылымдагы багалы кагаздардыц саны, олардын 
шыгарылымы, орналастырылуы, айналыста болуы, дивидеіптер (сыйакы) то- 
леу, отеу рэсімі мен тэртібі туралы мзлІметтер жэне ішвсстордын багалы ка
газдар сатып алу туралы иіешіміне ыкпал стуі мүмкін баска акпарат бар кұжат.

Эмиссііялық консорциум -  аіідеррайтерлсрдін эмитентке эмиссиялык бага
лы кағаздарды шыгару мен орналастыру жонінде кызмет корссту максатында 
бірлесксн кызмет туралы келісімшартнегізінде кұрылгаи бірлсстігі.

Элекпірондық салық толеуші -  Салыктык кодсксте бслгілснгсн тортілпен 
электрондык кұжаттармен алмасу кезіндс салық кызмсті органдарымен жасал- 
ган электрондық цифрлық қолтапбаны пайдалану жэнс тану туралы кслісімніц 
негізінде салық кызметі оргалдзрымеіі электрондык тэсілмен озара іс-кимыл 
жасайтын салык толеуші.
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