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ГЛОССАРИЙ

Қаржы қатынастары - мемлекет, кәсіпорыңдар мен ұйымдар, 
салалар, аумақтар мен жекелеген азаматтар арасьшда пайда болатын 
ақшалай қорлар қозғалысымен байланысты экономикалык 
қатынастар жиынтығы.

Қаржы. мемлекет, заңды жэне жеке тулғалардың арасыңда 
мақсатты ақша кдражаттары қорларын жасау, бөлу және 
пайдалануға байланысты пайда болатын ақша қатынастарынын
жиынтығы.

Қаржылық ресурстар — бұл жиынтық өнімнің бір бөлігі мен 
ұлттық өнімнің құрылуы және пайдаланьшуы удерісінде жасалатын 
ақша қаражаттары.

Қаржылың цатынастар ақшалай қаражаттардың жасалуын, 
бөлуін жэне пайдалануды қамтитын күрделі үдерістер.

Қаржылы қ механизм — бул ақшалай қаражаттардың жасау, бөлу 
және пайдалану нысаңдары мен әдістерінің жиынтығы.

Қаржылық жоспарлау қоғамньщ элеуметтік құрылгысынан 
тэуелсіз қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының мақсаттарЫ 
мен міндеттерін жүзеге асыруға бағытталган.

Қаржылық қүқық — бұл қаржылық қатынастарды реттеуші 
нормалардың жиынтығы. Негізгі институттар: бюджеттік күқьпг, 
сапықгық құқық, мелекеттік несие, сақгық заңдылық, кедендік
құқық.

Қаржылық бақылау — қаржы құрылымыңдағы ақша 
қаражаттары қозгалысының барлық сатысында олардың мақсатты 
бағытга жэне тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ететін ажырамас 
элемент.

Қаржы жүйесі мемлекетгің, экономиканың қаржылық емес 
секторының (қызмет етгуші субъектілерінің), жекелеген қаржы 
институттары мен тұрғындардың (үй шаруашылықтарының)
қолыңда өзіне міндеттелген қызметтерді атқару үшін, сондай-ақ 
экономикалық жэне әлеуметгік кажеттіл і ктерді қанағаттаңдыру 
мақсатында жинақталған қаржы ресурстарының эртурлі 
қорларының жиынтыгы.

Мемлекеттік бюджет — қаржы жүйесінің басты буыны 
репнде мемлекеттік билік органдарының қызметтерін қамтамасыз
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ету үппн ақша қаражаттарының оральисгандьірьшған қорларын 
жасау және пайдапану формасы. I 4

Мемлекеттік - несие мешіекеттің кэсіпорындардың, ұйымдар 
мен гұргындардың уақытша бос ақшалай қаражаттарын қайтару 
негізінде мемлекеттік шыгыстарды қаржыландыру үшін 
жинақылауы бойынша несиелік қатьшастар.

Кәсіпорынның қаржы саясаты - қаржы менеджерлерінің 
бизнесті жүргізу мақсатына жеіу бойынша мақсатты қызметі.

Қаржы саясаты — өзінің міндеггері мен функцияларын 
орындау үшін мемлекеттің қаржы саласыңца жүргізетін іс- 
шаралары.

Қаржылык; стратегия — қаржы саясатьіның экономикалық пен 
әлеуметтік стратегиялармен анықталатын ірі ауқымды міндеттерді 
шешуді қарасгыратын жэне болашаққа есептелінген 
долговременный ұзақ мерзімдік бағыты.

Қаржылыц тактика қаржылық байланыстарды 
ұйымдастырудың тэсілдерін уақытында өзгерту, қаржы 
ресурстарын қайта топтастыру жолымен қоғамды дамьпудың нақты 
кезеңіндегі міндеттерді шешуге бағытталған.

Қаржы механизмі — қаржыны ұйымдастьфу, жоспарлау басқару 
басқару түрлерінің, кысандарының жэне әдістерінің жуйесі.

Бюджет татиылыгы — бюджет шығыстарының бюджет 
табыстарынан асып кетуі.

Бюджеттік үдерісі бюджепің атқарылуымен аяқталады.
Бюджеттік үдеріс — бұл мемлекетгік органдардьщ заңнамен 

шектелген жоспарла>г, қарасп»іру, бекігу, атқарылуы, нақіылау, 
түзету енгізу, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік, 
мемлекеттік қаржылық бақылау, сонымен қатар гранттарды 
жоспарлау мен атқарылуы, бюджетгік мониторинг пен нәтижелерді 
бағалау бойынша жүргізетін қызметі.

Қаржыны басцару органдарының экономиканьщ 
баланстылыгына, қаржылық тұізақтьшыгына қол жегкізу жэне соны 
қолдау, табыс, пайда табу, шешілуі тиіс экономикалық және 
элеуметтік міндеттерді қаржылық қамтамасыз ету мақсатында 
елдің, аумакгардың, шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
қаржысына жэне қаржылық үдерістерге, қаржылық қызмегіне 
саналы түрде ықпал етуі.
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Қаржыны басқару — жетілдіру мен дамыту мақсатыңца 
қаржылық пен аралық экономикалық және әлеуметтік жүйелерге 
ықпал ету үдерісі.

Басқару объектісі қаржылыц қатынастар тобы, ал 
субъектілері — қаржылық басқару органдары.

Қаржылыц болжау — бұл ең алдымен қаржы жоспарлары 
көрсеткіиггерін негіздеу, белгілі уақыт кезеңіндегі қаржылық 
жағдайды күні бұрын көріп-білу.

Қаржы жоспарлары — бұл кэсіпорындар мен ұйымдардың, 
салалардың, аймақтар мен тұтас мемлекеттің ақшалай табыстары 
мен қорларын құру жэне пайдалану жоспарлары.

Жоспар — бұл қаржылық жоспарлаудың нақты көрінісі, басқару 
үдерісінде пайдаланьиіатьш директивтік құжат.

Мемлекеттік қаржылық бақылау — мемлекеттік қаржыл ық 
бақылау объектілерінің республикалық және жергілікгі 
бюджеттердің атқарылуы, олардың атқарылуы бойынша есепке алу 
мен есептемені жүргізу, олардың агқарылуын бағалау, мемлекепің
гранттарын активтерін, мемлекет кепілдік берген қярьгчдярдкі 
мемлекеттік мекемелердің тауарларды өткоуден түсетін өз 
иелігінде қалатын ақшаны пайдалану бөлігіңдегі қызметгің 
Қазақстан Республикасының заңдарына сэйкестігін тексеру.

Мемлекеттік қаржылық баңылау органдары — Республикалық 
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті жэне ішкі 
бақылау жөніндегі орпгалық уәкілетті орган.

Қогамдық қаржылық бақылау — бұл түрлі қоғамдық 
ұйымдардың бақылауы.

Шоттық тексеру — бұл бухгалтерлік есептердің, 
баланстардың, салықгық есеп — қисаптарының ақиқаттығын 
тексеру.

Тақырыптың тексеру — бұл бақылауга жататын объектінің 
шаруашылық-қаржылық жұмысының жеке жақгары мен 
учаскелерін зерделеу, мысалы, жалақыдан ұстап қалудың 
дұрыстығын тексеру; шығындарды өнімнің өзіңдік құнына 
жатқызудың дұрыстыгын тексеру жэне т.б.

Қаржылық жагдайды талдау — бұл объектінің шаруашылық- 
қаржылық қызметіне баға беру; қызметтің турлі нәтижелерін 
анықгау.
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Ревизия — кәсіпорындар, ұйымдар мен мекемелердің қаржы- 
шаруашылық қызметін өткен белгілі кезең бойынша барынша 
толық тексеру.

Сыртцы аудит — аудиттің гәуелсіз нысаны.
%

Ігикі аудит — шаруашылық жүргізуші субъектісін бақьшаудың 
ведомстволык немесе ішкі нысаны.

Аудитор — бұл кәсіпорыңдар мен ұйымдардың қаржы - 
шаруашылық және коммерциялық қызметіне жасалагын қаржылық 
бақылау. Оның міндеттері меіилекеттік бакылаудың міндеттерімен 
ұқсас, тексерілетін ақпаратгың, жасалынған шаруашыпық 
операцияларыньщ заңға сэйкестігін анықгау.

♦ Каржылы ц—ңуңы қты қ нормалар — құқықтын негізгі бастапкы 
элементгері, яғни мемлекет белгілеген жэне қаржы 
қатынастарындаіы мемлекеттік мәжбүрлеу (күштеу) шараларымен 
қамтамасыз етілген қатаң түрде белгіленген іс-эрекет тэртіітгері.

Кәсіпорын царжысы — бұл ақша қозғалысы нәтижесінде пайда 
болатын экономикалық қатынастар, егер толыгырақ айтатын
оолсақ, кэсшорын қаржысы — оның қарамагындағы ақша 
қаражаттары мен жинақ қорларьш қалыптастыру және 
пайдаланумен, сондай-ақ ақша каражаттары мен жинақ 
қорларынның қозғалысын бакд>ілаумен байланысты экономикалық
қатынастар жиынтығы.

Кәсіпорынныц царжы механизмі - бұл кэсіпорьш қаржысын 
басқару жүйесі.

Шаруашылыц жургізуиіі субъектілерінің қаржысы — ақша
қозғалысының нәтижесінде туындайтын экономикалық қатынастар.

Кэсіпорынныц царжылыц ресурстары — бұл кэсіпорындардың, 
ұйымдар мен әртүрлі меншік нысандарының басқа да ұйымдық 
құрылымдарының қолындағы ақша қаражатгары қорларының 
жиынтығы, яғни к;юіпорындардың қаржылық ресурстары деп 
ағымдағы шаруашылық қызметін жүзеге асырумен байланысты 
барльщ шығындар мен шығыс гарды өтегеннен кейін кэсіпорындар 
мен басқа шаруашылық субъектілерінде қалатын ақша 
қаражаттарын айтады.

Қаржы менеджменті — тиісті қызмет етуші бөлімдер 
тарапынан қосымша қаржы ресурстарын ең тиімді етіп тартуға, 
оларды неғүрлым ұтымды етіп жұмсауға, қаржы нарығында бағалы 
қагаздарды сатып алып, қайтып сатып табысты операциялар



мүмкіндік беретіндей етіп қаржыны басқарудыжасауга 
ұйымдастыру.

Негізгі құралдар — бұл үзақ уақыт кезеңінде (бір жылдан астам) 
материалдық өндіріс аясында да, өндірістік емес аяда да қызмет 
ететін материалдық активтер.

Мемлекеттік табыстар — қорғаныс және елді баскару 
бойынша міндеттерді орындау, элеуметгік-экономикалық дамьггу 
үшін мемлекет меншігі мен бидігіне ақшапай түсімдердің эр турлі 
түрпері арқылы айнапатын, жалпы қогамдық өнім қүнын бөлу мен 
қайта белу жолымен мемлекеттің қаржылық ресурстарын 
қалыптастыру бойынша ақшалай қатынастарды ң жиынтығы.

* Мемлекеттік табыстар — әлеуметтік-экономикалық, саяси 
жоспарларды жүзеге асыру, сонымен қатар елдің қорғаныс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мемлекеттің міңдеттерін 
орындауға жэне мемлекеттік органдарды қаржыландыруға қажетгі 
қаржылық базаны құру мақсатымен мемлекет меншігіне ақтяпяй 
гүсімдердің эр түрлі түрлері арқылы бөлу және қайта бөлу 
үдерісінде алынатын елдің ұлтгық байлығының бөлігі.

Салық жүйесі - эртүрлі мемлекеттердің, мемлекет пен салық 
төлеушілердің, жекелеген салық төлеушілердің мемлекетгің,
аймақтар қызмет етуін қаржылық қамтамасыз етуге
байланысты, сондай-ақ оған тікелей қатысы бар кәсіпорьщдардың, 
үйымдар мен жеке түлгалардың арасындағы күрделі өзара 
байпанысты элеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесі.

Салыцтар жүйесі — бүл мемлекет территориясында белгілі 
уақыт мерзімінде алынатын салықтар, жиналымдар, төлемдер мен 
басқа да салықтық төлемдерге теңестірілген төлемдер жиьштығы.

Салықтық механизм -  салықтар жүйесіне қараганда анағүрлым 
ауқымды түсінік, салықтық заңнаманы орындауга бағытталган 
үйымдық-қүқықтық сипаттағы барльгқ қүралдар мен әдістер
жиынтығы.

Салықтар -  бүл мемлекетгің заңды және жеке түлгалардан 
азаматгар мен тұтас алгандағы қоғам мүқгаждықтары үшін қайта 
бөлу мақсатында төлемдер алуды жүзеге асыратын қаржы 
қаты настарының нысаны және заңды жэне жеке тұлгалардың
мемлекеттщ қаржылық ресурстарын құруг
міндеттілігін білдіре,

қатысуының
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Салық салыну объектісі -  төлем көзінен алынатын табыс жэне 
төлем көзінен алынбайтын табыс. і

9

Мемлекеттік кірістер - мемлекеттің қызмет етуінің 
материалдық базасьш құру үшін мемлекеттің иелігіне түскен 
қаражаттар жиынтығын құрайтын экономикалық қатынасгар 
жүйесі.

Бюджеттің кірісі — мемлекетгік билік сргандарының құзіретіне 
тегін жэне қайтарымсыз тәртіігге түсетін акшалай қаражаттар.

Бюджет гиыгысы - мемлекет өз қызметін орындау барысында 
пайда болатын шығындар.

Салықтық түсімдер — Қазақстан Республикасының Салық 
кодексімен бекітілген салықтар мен бюджетке түсетін міндетгі 
төлемдер.

Салыцтыц емес тусімдер — Бюджет Кодексімен және 
(Қазақстан Республикасының Салық Кодексімен бекітілгеннен 
басқа) Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен 
бекітілген, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімге жатпайтын 
бюджетке түсетін міндетті, қайтарымсыз төлемдер, байланысқан 
ірантгар, сонымен қатар ресми трансфертгерден басқа қайтарымсыз 
негіздегі бюджетке берілетін акшалар.

Жергілікті бюджет - бұл үлттық табысты аумақтық түрғыда 
қайта бөлуге мүмкіндік жасайтьш жөне билік пен басқарудың 
жергілікті органдарыньщ қаржы базасын жасауды қамтамасыз 
ететін экономикалык қатъшастардьщ жиынтығы.

Мемлекеттік несие — жалпы мемлекеттік каржының басты 
буындарының бірі жэне несиелік қатынастар жиынгығы.

Халыцаралыц мемлекеттік несие — халықаралық экономикалық 
қатынастар сферасьгада елдердің материалдық рес^рстарыньщ 
қозғалысы, мемлекет дүниежүзілік қаржы рьгаогында борышкер 
немесе несиегер ретінде болатьш қатынастардьщ жнынтығы.

Мемлекеттік борыш - бұл алынған жэне белгілі бір күнге 
өтелмеген мемлекепгік қарыздардың сомасы. Күрделі мемлекеттік 
борыги - мемлекетгің шығарылған жэне өтапмеген борышқорлық 
міндетгемелерінің бүкіл сомасын. Агымдагы борыш — бүл 
мемлекеттің барлық борышқорлық міндеттемелері бойынша 
несигерлерге табыс төлеу және мерзімі келген міндеттемелерді өтеу 
жөніндегі шығыстар.
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Мемлекеттік борышты басцару — мемлекеттің езі жэне оның 
кепілдігімен альшған борышқа қызмег көрсету, оны жоспарлы өтеу, 
жаңа қарыздарды тарту мен жүзеге асырудьщ шарттарын жасау 
жөніндегі мемлекет шараларының бүкіл спектрі; мемлекеттің оған 
уәкілетті органдары арқылы утымды жэне тиімді қарыз алуды 
қамтамасыз ету және мемлекетгік кредитке қызмет көрсеіудің 
құнын онггайландьфу женіндегі қызметі.

Халыіщралыц мемлекеттік несгіе — халықаралық 
экономикалық қатьгаастар сферасында елдердің материалдық 
ресурстарының қозғалысы, мемлекет дүниежүзілік қаржы 
рыногында борышкер немесе несиегер ретінде болатын

• қатьшастардьщ жиынтығы. *
Күрделі мемлекетгпіх борыш - мемлекеттіц шығарылған және 

өталмеген борьппқорлық міндеттемелерінің бүкііі сомасы.
Агымдагы борыш — бұл мемлекеттің барлық борышқорлық 

міндеттемелері бойынша нееигерлерге табыс төлеу жэне мерзімі
келген мівдеттемелерді өтеу жөніндегі шығыстар.

Қайта циржыландыру - мемлекеттің орын: алган қарыздарьш 
жаңа заішдар шығару арқылы жабу. Мүндайда жаңа займдьгқ 
облигациялар бұрын шығарылған займдардың орнына бірдей 
кұндық арақатынаспен бағамдық айьфмашылывды есепке алмай-ақ 
беріледі.

Конверсия - шығарылған займның табыстылығы бойынша
[ііарттарьш төмендету сияқты жоғарылату да жагына қарай өзгерту.

Консолидация займның мерзімі бойынша оны үзарту немесе 
қысқартуға қарай алғашқы шартгарын өзгерту.

Үй гиаруашылыгы — бүл бір немесе бірнеиіе бірге өмір сүретін 
және ортақ бюджеті бар адамдар жургізетін шаруашылық.;

-Үй итруашыпыгычыц қаржысы -  бұл жеке еңбек қызметінің 
нәтижесінде жасалынатын ақша қаражатгарының кұрылуы жэне 
паңдалануымен байланысты экономикалық ақшалай катынастардьщ 
жиынтыгы.

Көрсетулі (номиналды) табыстар -  уй шаруашылығының 
белгілі кезеңдегі ақшалай нысандагы табыстары.

Үй гиаруагиылыцыныц ацшалай иіыгыстары — адамның өмір 
суруін жалгастыруға қажетті материалдық және рухани 
кұндылықтарды сатып агіуга кететін нақты шыгындары.
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Түргындардың көрсетулі (номиналды) ақшалаи табыстары — 
5ұл тұрғындардың ағымдағы іүіынуларға, кэсіпкерлік қызметке 
жэне қорлануға бағыттайтын ақшалай қаражаттары.

Нақты ақшалай табыстар — тұтыну бағаларьшың өзгеруін 
есепке алғандағы, ақшалай табыстар.

Ресми трансферттер түсімі — бюджетгің бір деңгейінен басқа 
деңгейіне, Қазақстан Республикасының Үлттық қорынан бюджетке 
түсетін трансферт. Жалдамалы жүмыспен цамтылудан
түсетін табыс — жалақы; жалақыға үстеме; ақшалай жэне
натуралды формадағы сыйлықгық ақыньщ барлық түрлері жэне 
басқа да түсімдер. , ,

Өздігіниіе жүмыс істейтіндерден• түсетін табыстар — 
кәсіпкерлік қызметген түсетін ақшалай жэне натуралды тұрдегі 
пайда, көмекші шаруашылықта өсірілген ауылшаруашылық 
өнімдерін сатудан түсетін табыс.

Әлеуметтік трансферттер — зейнетақылар, адрестік 
элеуметгік жэне гұрғын үй бойынша көмек, жэрдемақылар мен
шэкіргақылар.

Үй иіаруашылықтарының табыстары — бұл өндіріс үдерісінде 
жасалатын жэне шаруашылық мүшелерінің материапдық және
рухани қажеттіліюерін қанағатгандыруға арналған үлттық 
табыстың бөлігі.

Үй шаруашьиіыцтарының ақшалай шыяыстары — бүл адамның
сүруш жалғастыру үшш қажетп матер иалдық жэне рухани

құндылықтарды түтынуга жүмсалатын нақты шығындар.
Өмір сүрудің ең төменгі молгиері — түтыну қоржынының ең 

төменгі қүндык, мөлшеріне тең болатьшдай бір адамға қажетті ең
төменгі ақша мөлшері.

Кедейшілік -  бүл түрғындардьщ белгілі топтарының өмір 
сүруге деген қүқығын жүзеге асырумен байланысты бірінші 
кезектегі физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыруда 
қиындық көретінін көрсететін әлеуметтік-экономикалық қүбылыс.

Сақтандыру — қоғамның эконом икал ық қатынастарының 
айрықша аясын бейнелейтін көне категорияларының бірі.

Сақтандыру нарывы — бүл сату-сатып алу объектісі сақтық 
қорғау болып табылатын, оған сүраныс пен үсыныс қальштасатын
ақіла қатьшастарының белгілі саласы, ерекше элеуметтік- 
экономикалық орта.
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Аджастерлер — бұл залалдардың себебін, сипатын және 
мөлшерін бекітумен айнапысатын сактандырушының уэкілетті жеке 
жэне заңды түлғалары. Жүргізілген жұмыстар нэтижесі бойынша 
аджастер сақтандыру актін құрады (апатгык сертификат).

Бюджет саясаты (салықтык жэне шығыс саясатын қоса) 
тежеуші жэне ынталандырушы болуы мүмкін.

Қаржы нарыгы - жалган капитал нысаны больтп табылатын 
ерекше қаржылық қүралдарды шешу үдерісінде туындайтын 
экономикапық қаты настарды ң белгілі бір ішкі жуйесі.

Қор нарыгы — бүл қор құндылықтарын, яғни бағалы қағаздарды 
сатушы мен оларды сатып алушыны бірге кездестіретін институт 
немесе механизм.. Акция - акционерлік қоғамиыц капиталына 
қаражат қосқандығын куаландьфатьш, жазбаша куәлік, меншік 
нысаны, багалы қағазды білдіреді.

Қор биржасы — бұл бағапы қағаздардың бірқалыгггы айналысы 
ушін қажетті жағдайлармен қамтамасыз ететін ұігым.

Сыртцы экономикалыц қызмет (СЭҚ) дегеніміз - шет елдермен 
тауар-экономикалық, ғьшыми-техникалық ынтымақтастьгқ, валюта- 
қаржыльщ және несиелік қатынасгардың әдістер мен құралдар 
жиьштьны.

Валютшық операциялар — б.ұл меншіктік құқықтың 
валюталарға, бағалы қағаздарға, төлем құраддарына шегелдік 
налютасымен өтуі және оның төлем құралы ркпгінде қолданылуы, 
елдің шекаралары арқылы валюталық құндылыктардың кіруі, 
іпығуы жэне қайта жіберіпуі бойынша келісімдер.

Инфляция - тауар айналымының қажетгілігі мен салыстырғаңда 
айналыс саласының артық қағаз ақша массасымен толып кетуі, 
оның құнсыздануы.
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Жаңа экономикалық қатынастарга көшу экономикалық

іеңгеиде оқьпуға

пэндерді оқытуга жэне, соған сэикес оқыту әдістемесінщ өзгеруіне 
жаңа көзқарасты анықтады.

Қазақстан Республюсасынын даму ерекшелігін есепке апа 
отырып дайындалған оку-әдістемелік қамтамасыз етілудің 
жеткіліксіздігі өз кезегінде сіуденттерге экономикалық пэндерді 
(экономикалық пэндерді ғана емес) жоғары 
мүмкіндік бермейді.

Осыған байланысты «Қаржы» пәнін оқытуға арналған оқу
құралын дайындау қажетгілігі пайда болды деуге болады. Пәнді оку
танымның негізгі қағндалары мен эдістеріне негізделеді,
э коном икалық теорияға, экономикалық ілімдер тарихына, 
социол огияға сүйене,

«Қаржы» пэні ғылыми және тэжірибелік тұрғыдан алғанда 
қаржы, банк ісі, есеп жэне аудит, коммерциялық жэне сақтандыру 
қызметі, нақгы экономика саласьщдағы жоғары білікті мамандарға 
қажетп экономикалық білімдер жүйесін қалыптастыруда маңшды 
рөл атқарады.

Курстың мақсаты қаржының экономикалык категория
L эетшдеп мазмұнын герең ашу, қаржылық қатынастар дың 
қалыптасуы мен дамуындағы негізгі мэселелерді қарастыру, қаржы 
-күйесінің епдің экономикалық дамуындағы рөлін анықтау.

Бұл курсты оқығандағы негізгі міндеттер:
- қаржы сияқгы категорияның экономикалық мазмұнын, оның

басқа экономикалық категориялармен (ақша, несие, қүн және басқа) 
оайланысын анықгау;

- қаржылық қатынастарды регтейтін объективті экономикалык 
завдардың әрекетін қарастыру, қаржы саласы бойынша мемлекет 
қабылдашъш заңцарды білу,

- экономиканы реггеудегі қаржы жүйесінің құралдарын қолдану 
әдісгерін түсіну;

- жекелеген елдердің қаржы жүйесінің құрьшысымен танысу, 
олардың мелекетгің дамуындагы рөлін анықгау.

«Қаржы» курсы кейіннен оқытылатын қолданбалы пэндерді 
оқьпудагы негізгі пэн жэне «у^қша, несие, банкгер», «Қаржы 
менеджменті», «Халықаралық валюта-несиелік қатынастар»
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«Багалы қағаздар нарығы», «Қаржы құқығы» жэне басқа пэндермен 
тиғыз байпаныста болып табылады.

«Қаржы» курсында каржының теориялық сұрақгары, 
мемлекетгің қаржысьгаың даму тарихы, қаржы жүйесінің 
құрылысы, оның экономиканы басқарудағы рөлі, қаржы жүйесінің 
әртүрлі буындары: бюджетгің, мемлекеттік несиенің, бюджеттен 
тыс қорлардың, сакгандыру қорларының, шаруашылық жургізуші 
субъектілері қаржысының құрылуы мен дамуы қамтылды. 
Халықаралық валюта-қаржылық қатынастар жүйесін, қаржы 
нарыты ның рөлі жэне қаржы мен инфляцияның өзара байланысы 
жеке тақырып ретінде қарастьфылды. Сөйтіп, «Қаржы» оқу 
қэдралында пэннің типтік бағдарламасына сәйкес барлық 
тақырыптар бойынша жеткілікті дәрежеде ауқі>імды материалды 
қамтитын 15 тақырыптың материалдары көрініс тапты.
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1-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫІНЪЩ МӘШ МЕН ҚОҒАМДЫҚ
¥ДАЙЫ ӨНДІРІСТЕГІРӨЛІ

1.1 Қаржыныц мәні мен пайда болуы

Қазіргі әлем — бұл жан-жақгы жэне құдіретті де тауар-ақша 
қатынастар әлемі. Кәсіпорыннан бастап тұтас алғандағы ұлттық 
экономикамвн аяқталатын әртүрлі деңгейдегі үдайы өндіріс 
үдерісінде ақшалай қаражат қорлары құрылады және 
пайдаланылады.

Үдайы өндіріс үдерісін қамтамасыз етуге қатысатын ақшалай 
қаражат қорларының қүрылуы мен пайдалану жүйесі қоғам 
қаржысын қүрастырады. Ал мемлекет, кэсіпорындар мен үйымдар, 
салалар, аумақтар мен жекелеген азаматхар арасында пайда болатын 
ақшалай қорлар қозғалысымен байланысты экономикалық 
қатынастар жиынтыгы қаржы қатынастарын қүрайды.

Қаржы — тарихи категория. Ол қоғам таптарға бөлінгенде 
мемлекетгің қүрылуымен қатар пайда болды. Fmansia термині ХШ — 
XV ғ.ғ. Италияның саудалық қалаларында пайда болды деп 
есептелінеді және кез-келген ақшалай төлемді білдіреді. Одан кейін 
бұл термин халықаралық деңгейде кеңінен тарады және 
мемлекеттің ақшалай қаражат қорларын қүрумен қатысты 
түрғындар мен мемлекег арасындағы ақшалай қатьшастар жүйесіне 
байланысты түсінік ретінде қолдана бастады. Осылайша, бүл 
термин, біріншіден, екі субъект арасындағы ақшалай қатынастар, 
яғни, қаржыньщ өмір сүруі мен қызмет етуінің материалдық негізі 
ретінде болды (ақша жоқ жерде қаржының да болуы мүмкін емес); 
екіншіден, субъекгілер осы қатьшастар үдерісіңде әртүрлі қүқыққа 
иеленді: олардьщ бірі (мемлекет) ерекше қүзіретке иелік етгі; 
үшіншіден, осы қатынастар үдерісіңде жалпымемлекеттік ақшалай 
қаражат қоры — бюджет жасалды (олай болса, бүл қатынастар қор 
жасау сипатында болды деуге болады); төртіншіден, салықгарға, 
жиналымдар мен басқа төлемдерге мемлекеттік мэжбүрлеу сипатын 
бермей, қаражапгтардың бюджетке тұрақгы түсіп отыруын 
қамтамасыз етуді жүзеге асыру мүмкін болмас еді, бұл мемлекеттің 
кұқыктық қызметі соған сәйкес фискалды аппаратын қүру арқылы
іске асырылады. Қаржының пайда болуының төмендегідей 
алғышарттарын бөліп көрсетуге болады:
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Бірінші алгышарт. Орталық Еуропада бірінші буржуазиялық 
революцияның нәтижесінде монархиялық тәргіп сақталды, бірақ 
монархтардың билігі едеуір қысқартылды және, ең бастысы, 
мемлекет басшысының (монархтың) қазынадан аластауы орын 
алды. Сөйтіп, мемлекет басшысының жеке-дара пайдапана 
алмайтын жалпымемлекеттік ақшалай қаражаттар қоры — бюджет 
пайда болды.

Екінші алгыиіарт. Бюджетгің құрылуы мен пайдаланылуы 
жүйелі сипатты иеленді, яғни белгілі құрамы, құрылымы бар 
заңнамалық бекітілген мемлекеттік табыстар мен шығыстар жүйесі 
пайда болды.

Үшінші алгышарт. Бұрын мемлекетгің табыстары басым түрде
натуралды (заттай) және жұмыспен өтеу есебінен құрылатын болса,
енді ақшалай нысандагы салықтар артықшылықгы сипатқа ие 
болды.

Сонымен, қаржы өндірістік қатынастардың белгілі аясын 
білдіреді жэне базистік категорияға жатады. Мемлекетгік қаржы
XVI-XVII ғ.ғ. орын алган капиталдың алғашқы қорлануының 
қуатты тетігі болды. Мемлекетгік займдар мен салықтар алғашқы 
капиталистік кәсіпорындар құру үшін кеңінен пайдаланылды. 
Алгашқы капиталдардың құрылуында маңызды рөлді 
протекционизм жүйесі атқарды. Бүл алғашқы капиталистерге 
өндірілген өнеркәсіптік бұйымдарға жоғары бағалар белгілеуге 
және жоғары пайда алуға мүмкіндік берді, ол негізінен өндірісті 
үлғайтуға бағытгалды.

Капитализм жагдайында тауар-ақша қатынастары жалппай 
қамту сипатын иеленді. Капиталистік мемлекеттердің негізгі 
қаражатгары мемлекетгік бюджетге шоғырланатын болды.

Осылардан басқа, мемлекеттің пайда болуы жасалынган 
экономикалық игіліктерді жоғарғы билік бейнесіндегі мемлекет пен 
ҰДайы өндірістік қатьшастардьщ қалған субъектілері арасында бөлу 
және кайта бөлу бойынша белгілі өзара қатынастарды білдіреді. 
Міне, осы қатынастардың өзі «қаржы» түсінігімен анықгалды. 
Қаржы ұлттық табысты бөлу мен қайта бөлу үдерісінде ақшалай 
қаражаттар қорларының қүрылуы, бөлінуі және пайдаланылуымен 
байланысты экономикалық қатынастарды білдіреді.

Қаржының ғылыми түсінік ретінде өмір сүруінің ұзақ тарихына 
қарамастан, оның мәні аяғына дейін ашылмаган.
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Қаржыға катысты экономикалық әдебиеттерде оның 
қажеттілігі, мәні, мазмұны бойынша көптеген эр турлі, тіітгі біріне- 
бірі қарама-қайшылықты көзқарастар бар.

Түтас алғанда, қаржы гылымының пәні ақша қаражаттары 
қорлары қозғалысы үдерісінде қалыптасатын экономикалық 
қаты настардың жиынтьлпы болып табылады.

«Финансы» термині француз тілінен әлемнің барлық тілдеріне 
өтті. Мемлекеттік қаржыга арналған Ежелгі Грециядан біздің
кезеңге жеткен апғашқы еңбектердің бірі Ксенофонпың (б.э.д. 430- 
355 ж.ж.) «Афин республикасының табыстары туралы» трактаты, 
сонымен бірге Аристотельдің «Афиндық мемлекетгік құрылғы»
(б.э.д. 384-322 ж.ж.) еңбегі болып табьшады.

Үнді оқымыстысы Вашногупта (б.э.д. 321-297ж.ж.) саясат 
туралы ғылыми еңбегінде мемлекет, шаруашылық, сапық 
мэселелеріне көп көңіл бөлген. 948 ж. Араб ғалымы Кодда қаржы, 
салық салу мәселеріне арналған шығарма жазады.

Еуропада қаржы қатынастарын зерттеумен Фома Аквинский 
(1225-1274 ж.ж.) айнапыса бастады, бірақ оның жұмыстарында 
қаржы тек тікелей мемлекетке қатысты ғана қарастырылады. 
Мемлекетгің қаржысын зерттеуде XVII — XVIII ғасырлар негұрлым 
жетістікті болып табьшады. Міне, осы уақытта Англия мен 
Германияда қаржы ғылымы туындай бастады.

Қаржы мәселелеріне еңбек жазған Петрак, Караф, Бернард, 
Гвиччардини, Макиавелли.

XVII-XVIII ғ.ғ. қаржы ғалымын неміс ғалымдары Л.Фон 
Секендорф, С. Пуфендорф, И. Юсти, И. Зонненфельс өз 
еңбектерімен қаржы ілімнің дамуына өз үлестерін қосты.

1746 жылы И. Юсти «Қаржы мэнінің жүйесі» еңбегінде қаржы 
ғылымында алғаш рет қаржы саясатын ажыратып қарастырды.

Бүл еңбектерде «қаржы» терминінің тек қана мемлекетгік ақша 
қаты настарымен сәйкес қолданьшғандығын, тек Лоренц фон 
Штейннің ғана алғашқы рет қаржыга жергілікті ақша қатынастарын 
да қосқандығьгн айта кету керек. Иоган фон Юстидің «Қаржы 
мэнінің жүйесі» трактатында (XVIII ғ.) апғаш рет қаржы 
ғылымының пэніне мемлекетгік несие қосылды, ммелекеттік
табыстар мен шығыстар қарастырылды.

Міне, сол мерзімде ғана авторы Поль Лерца-Болье болып 
табылатын қаржы ғылымының курсы басылып шығарылды.

16



Мемлекеттік қаржы теориясыньщ дамуына көбірек үлес қосқан
Карл Генрих Рау болды. Ол 1826 -1832 жж. саяси экономика
курсын баспадан шыгарды, оның үшінші харауы толығымен 
қаржыны зерттеуге арналды. Осы кезеңде үлкеы беделге ие болған 
қызметгер көрсету теориясы (Адам Смит, Давид Рикардо), оған 
сәйкес сапықтарды мемлекеттің өз азаматтарына көрсететін 
қызметтері үшін төлемі ретінде қарастырылды.

19 гасырда қальштасқан Маркстік мектеп қаржы ілімінің одан 
эрі дамуына өзіндік үлес қосты.

XIX ғасырдың екінші жаргысында экономикалық жэне қаржы 
ғылымы марксистік ілімнің ықпалында болды. Қаржы сұрақтарына 
арналған негізгі еңбектер «Капитал», «Саяси экономияға сын» 
болып табылады, оларда эртүрлі елдердің бюджеттеріне талдау 
келтірілген, салықгардың рөлі, мемлекеттік қарыздардың мэні
ашылган.

XIX гасырдың 70-жылдарында жаңа тарихи мектеп қүрылды, 
оның негізін салушы неміс экономистері А. Вебер, Г. Шмоллер мен 
басқалар болды, олар мемлекет қаржыны хабыстар мен елдің 
байлығын әділетгі бөлуге қол жегкізу үшін пайдалана алады деп 
есептеді.

Осылай, қаржы ғылымы бірінші дүниежүзілік согысқа дейін 
негізгі қағидасы кэсіпкерліктің еркіндігі мен мемлекеттің 
экономикаға араласпауы болып табылатын класс иктер д і ң 
көзқарасына негізделді.

Мемлекеттің ретгеушілік рөлі I дүниежүзілік кезеңінде 
айшықталды, одан эрі қарай күшейе түсті жэне 1929-1933 ж.ж. 
дагдарыс кезеңіңде айқындалды. Осы кезеңде Дж. Кейнстің 
теориялары шықты, олар қаржы саясаты мен қаржы гылымының 
дамуына ықпал етті. Ол өзінің басты «Жұмыспен қамту, пайыз және 
ақша теориясы» еңбегінде қаржы саясатының негізгі қүралдары 
мемлекетгік шьвыстар мен салықгар деп атады.

Әрі қарай қаржы ғылымы XX жүзжылдықтың 70-жылдарына 
дейін Дж. Кейнстің теорияларына негізделді. Үлы депрессия кез- 
келген экономиканың циклді , түрде дамитындығын 
дэлелдегендікген, қаржы ғылымының ліақсаты экономикапық өсу
теориясын жасау бодцы. атындағы ПМУ-,‘,(

Ерекше дамуга ие болтан негізгі теорияяар^ м и ч С.Еейсем.Ъо
- циклге қарсы фискалды теорйя, онын ; мян і ғ ^влқмьльі



экономикалық даму мақсатында мемлекеттік табыстар мен 
мемлекетгік шығыстарды өзгерту қажеттілігіне барып саяды;

тапшылыкты қаржыландыру теориясы, оған сәйкес 
мемлекеттік шығыңдардың қажеттілігі дәледденеді;

- ' бюджетті циклдік баланстау теориясы, оньщ негізін 
салушылар экономикалық өсу кезеңінде арнайы қорлар құру жэне 
оларды экономикалық құлдырау кезеңіңде пайдалануды ұсынады;

- неоклассикалық теория мемлекетпк реттеуді шектеи отырып, 
кәсіпкерліктің еркіндігі идеясын насихаттад ы;

- сұраныс экономикасы теориясы, оған сәйкес экономикалык 
өсу жинақтар мен қорлану көлемімен анықталады;

»■ посткейнстік бағыт қаржылық мехаиизмді қолдана отырып 
кеңейтілген мемлекетпк араласу идеясын корғады.

Қазіргі замангы қаржы ғылымы шетелдерде қалыптасқан 
көзқарастарды үйлестіре тырып қарастырады.

Қаржы ғылымынын дамуъша өзіңдік үлес қосқан ғалымдар 
В. Дьяченко, Э. Вознесенский. Т. Точильниковтар бөлгіпггік және 
ұдайы өндіргіштік концепцияны бөліп қарастырды.

Қазіргі уақытта «қаржы» терминін алғаш енгізген автор нақты 
белгісіз, бірақ көптеген ғылыми еңбектерде «қаржы» терминінің 
авторы ретінде француз галымы Жак Боден танылады.

Қазіргі жағдайда қаржы ғылымы бір мектеп көзқарастарының 
басқалардың көзқарастарымен араласуымен сипатталады.

1.2 Қаржывыц қызметтері мея ұдайы өндірістегі рөлі

Каржының даму теориясы мен тэжірибесі тарихын есепке ала 
отьфып, белгілі тұжырымдар жасауға болады: біріншіден, қаржы 
шеңберіндегі көзқарастар жүйесі жалпы экономикалық теорияның 
белгілі бөлігі болып табьшады; екіншіден, қаржыға байланысты 
конце пциялардың пайда болуы экономикалық талаптарға қарсы 
жауап ретінде болды; қаржылық концепциялар қаржы саясаты 
жасалғанда қолданылады; төргіншіден, прогрессивті қаржылық 
ойлар экономикалық өсудің жеткілікті дэрежедегі жоғары деңгейін 
қамтамасыз етеді.

Экономист-ғалымдардың көбісі қаржы ақша қатынастарының 
ерекіпе саласы және өзінің б<;лгілі ерекшеліктері бар бір бөлігін 
ғана білдіреді деп санайды.
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Қаржы категориясын анықгайтын ерекиіе белгіперді, біздің 
пікірімізше, төмендегідей түрде сипаттауға болады:

1) қаржы өндірістік қатынастардың ішкі жүйесінің ерекше 
нысаны ретінде көрінеді;

2) қаржы қатынастарының субъектілері - мемлекет, заңды және 
жеке түлгалар, мұнда мемлекет ерекше құзыретке ие;

3) қаржы қатъшасгарына ақшалай сипат тэн;
4) қаржы бөлгіпггік сипатқа ие;
5) қаржы мемлекетгің табиғаты мен оның қызметтерімен 

байланысты;
6) қаржы ақша қорлары қозғалысымен байланысты.

* «Қаржы» терминінің қазіргі әлемдік экономикалық эдебиетте 
кеңейгілген және тарылған түсініктемелері кездеседі. ІСең 
мағынадагы қаржы түсінігі шаруашылық үдерісіндегі құн 
өлшемдерінің барлық турі мен ақша-несиені қосқандагы олардың 
барлық нысандарының қозғалысын көрсетеді. Қаржының мұндай 
түсіндірмесі американдық экономикалық эдебиетте кеңінен тараған. 
Тар мағынадагы «қаржы» тек бюджет мәселелеріне қаггысты ғана 
қолданылады. Бұл көзқарас неміс пен орыстың экономикаггық 
эдебиеттерінде қолданыс тапқан. Қаржының мэнін зертгеу пәнінің 
өзектілігі, сондай-ақ қаржының не болып табылатындығы, оның 
таралу шегі жөнінде әлі күнге дейін анык түсінікгің болмауында 
болып табылады.

Қаржының қызмет ету шарты ақшаның болуы, ал қаржының 
пайда болу себебі шаруашылық етуші субъектілер мен мемлекеттің 
қызметін қамтамасыз ететін ресурстардың қажетгілігі болып 
табылады. Қаржының объективті қажеттілігі қоғамдық дамудың 
қажеттіліктерімен түсіңціріледі. Қаржы қатынастарыньщ объекті 
қажеттілігін есепке ала отырып, мемлекет оларды пайдаланудың 
эртүрлі нысандарын жасай алады; төлемдердің эртүрлі түрлерін 
ендіре немесе жоя алады, қаржы ресурстарын пайдалану 
нысандарын өзгерте жэне с.с. жүргізе алады. Мемлекет қоғамдық 
даму барысыңда объекті түрде дайындалмағанды жасай алмайды. 
Ол объективті тұрде мерзімі жеткен экономикалық қатынастардың 
көріну нысанын гана белгіпейді.

Қаржының қызмет етуі төмендегідей факторлардың
әрекетімен анықталады:

1) тауар-ақша қатьгнастарының дамуы;
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2) мемлекеттің қызмет етуі, оның қызметтері мен міндеттерін
орьшдауы;

3) құн заңынын әрекеті. і
Сонымен, қаржы — бұл объективті сипатта болатын тарихи 

пайда болган категория. Қаржы мемлекег, заңды жэне жеке 
тұлғалардың арасынца мақсатгы ақша қаражаттары қорларын 
жасау, бөлу және пайдалануға байланыстм пайда болатын ақша 
катынастарының жиынтығын білдіреді.

Қаржының мәні мен орнын, оның қызмет ету ерекшеліктерін 
түсінудің әдіснамалық негізі тауар-ақша қатынастары, ұлғаймалы 
ұдайы өндіріс, мемлекеттің табиғаты мен қызметтері туралы ілімдер 
болып табылады. 1

Пікір-талас тудыратын мэселелер қатарына қаржы ны ң 
қызметгері туралы сұрақ та жатады. Қызметтерінің өзін 
қарастьфмас бұрын экономикалық категорияның қызметтері нені 
білдіретіндігі н еске түсірген жөн. Қызметтер осы категория ның 
ерекшелік мазмүны мен оның гағайындалуь н бейнелейді. Көптеген 
экономистер қаржы бөлу және бақылау сияқты екі қызметгі 
орындайды деп санайды. Әдебиеттен қаржыға осы екі қызметтен 
басқа өндіргіштік (әр түрлі авторлар оны эртұрлі атайды), 
ынталандыру, реттеу және т.с.с. кызметтер тән деген 
тұжырымдарды кездестіруге баіады. Бірақ, сонымен бірге өзара 
байланысты болғаньшен, эртұрлі болып табылатын қаржының 
қызметтері сұрагын оның қоғамдық ^дайы өңдірістегі рөлі 
жөніндегі сұрақпен ауыстьфу орын алып отыр. Әрине, қаржы 
қоғамдық ұдайы өндфісте маңызды рәлді атқарады, оның көмегімен 
өндіріс факторларын таімді оайдалануға ынталандыруга, қүлдық 
пропорциялар реттеуге, үнемдеу тэртібін жүзеге асьфу үшін жағдай 
жэне т.с.с. жасауға болады. Бірақ қаржынын қызмет атқаруының 
арқасында болатын бұл нәтижелерді оның қызметтерімен 
шатастыру дұрыс емес.

Бірқатар авторлар қаржының бөлу қызметін мойындамайды, 
кұндық болу үдерістері басқа категориялармен қамтамасыз 
етілетіндіктен, ол қаржыныц ерекшелігін көрсетпейді деп есептейді.

Кейбір экономисггер қаржыға үш қызмет тэн деп есептейді: 
ақшалай қорлар жасау (табыстарды), ақшалай корларды пайдалану 
(табыстарды) және бақылау. Бірақ алгашқы екеуі нақгы орын 
алғанымен, олар қаржы категориясының өз бетінше әрекет ету



тәсілінен гөрі бөлгіштік қызметті жүзеге асыру тетігін көбірек еске 
түсіреді.

Қаржының мөлшері мен қызметтерінің мазмұны пікір-талас 
тудыратын сұрак. А Ж  Бирман сияқгы атақты қаржыгерлер 
қаржының мынадай үш қызметін бөліп көрсетеді: шаруашьшық 
етуші удерістерді ақшалай қаражаттармен қамгамасыз ету, 
рубльмен бақылау, бөлу. А.М. Александров пен Э. А. Вознесенский 
қаржы ақшалай қорларды жасау, ақшалай қорларды пайдалану және 
бақылаудан көрініс табады деп гркыр ымдайды. И. Т. Балабанов 
нарықшқ қатынастарға өтумен бірге қаржы өзінің бөлгіппік 
қасиетін жоғалтты деп санайды.

Экономистердің көбісі (Б. М. Федосов, Д. А. Аллахвердян, JI. А. 
Дробозина, С. Я. Огородник, В. М. Родионова) қаржыға екі — белу 
жэне бақылау қызметгері тэн деп санайды. Осындай көзқарасты Н. 
Г. Сычев, Б. Г. Болдырев, А. Ю. Казак та ұстанады.

Қаржыга өндіргіштік қызметгі беретін эко но мистер қаржы 
бел in қана қоймайды, сондай-ақ ол ұдайы ондіріс үдерісін ақшалай 
ресурстармен қамтамасыз ете отырып, қорлардың ауыспалы 
айналымына қьгзмет көрсетеді деп дэлелдейді. Мұндай 
көзқарастардың маңыздылыгын теріске шығармай-ақ, қорлардың 
ауыспалы айналымының ақша қаражаттарымен қамтамасыз етіпуі 
қаржының бөлу кызметі арқылы жүзеге асатындығын айта кеткен 
жөн.

Қазіргі уақытта қаржының көбірек қабылданып отырған екі 
негізгі концепциясы бар: бөлгіштік жэне үдайы өндіргіштік (1- 
кесте). .., ^  *У;.Щ'1' ' ’л' '

Бірінші концепциясыға сэйкес қаржы ұдайы өндіріс үдерісінің 
екінші сатысында пайда болады, сондықтан қаржы бөлу жэне 
бақылау қызметтерін атқарады. Қаржының бөлгіштік мәні 
түсініктемесін қолдайтын экономистердің көбісі қаржыны қайта 
бөлу қатынастарымен шектеуге қарсы шығады, себебі, қүнның 
белгілі мақсатгық багытқа ие болатын жекелеген құрамдас 
бөліктерге алғашқы бөліну үдерісі сол қаржының арқасында жүзеге 
асырылады. Үдайы өңдіргіштік концепциясы қаржыны түтас ұдайы 
өндірістің категориясы ретінде қарастырады.



1 -кесте -  Қаржының негізгі кон цеп циял ары

Концеп
ция-ньщ аты

Бөлгіпгг
1К

¥дайы
өндіргіштік

Негізгі сипаттамасы

Қаржы қогамдық ұдайы 
өндірістің екінші сахысында -  
қоғамдық өнімнің к̂ 'нын бөлу 
үдерісінде оның ақшалай 
нысанында пайда болады

Қаржы ұдайы өндірістің бір 
сатысы ретіңде емес, тұтас ұданы 
өңдіріс категориясы ретінде 
қарастырилады

Осы концепция га 
байланысты каржының

қызметі
Белу және бақы лау

¥дайы өндіру 
және бақылау

Бірінші концепцғіясыға сәйкес қаржы ұдайы өндіріс үдерісінің 
екінші сатысында пайда болады, сондықган қаржы бөлу жэне 
бақылау қызметтерін агқарады. Қаржьшың бөлгіштік мэні 
түсініктемесін қолдаійтын экономистердің көбісі қаржыны қайта 
бөлу' қатынастарымеи шектеуге қарсы шығады, себебі, құпның 
белгілі мақсаттық бағъггқа ие болатын жекелеген құрамдас 
бөліктерге алғашқы бөліну үдерісі сол қаржының арқасында жүзеге 
асьфылады. ¥дайы өндіргіштік концепциясы қаржыны түтас үдайы 
өндірістің категориясы ретінде қарастырады.

Бірінші концепцияның өкілдерінің айтуьшша, қаржы бөлу және 
бақылау сияқгы екі қызметгі атқарады.

Екінші концепцияны жақтаушылар қаржы төмендегідей 
қызметгерді орындайды деп есептейді:

- ақшалай табыстар мен қорлардың қүрыпуы;
- ақшалай табыстар мен қорлады пайдалаону;
- бақылау қызметі.
Бірқатар авторлар қаржының басты қызметтеріне 

төмендегілерді жатқызады:
- бөлу қызметі;
- бақылау қызметі;
- реттеу қызметі.

■

Қаржының бөлу қызметі:
1) барлық деңгейде мақсатты ақша күралдарьш жасауға;

22



2) ішкі шаруашылық, ішкі салалық, салаарапық, аумақаралық, 
сондай-ақ өндірістік жэне өндіріетік емес салалар мен әлеуметтік 
топтар арасындағы қайта бөлуді іске асыруға;

3) шаруашылық субъектілері, мемлекет деңгейінде, соныме 
бірге тұргындарға қорланым жасауға мүмкіндік береді.

Жоғарыда айтылған қаржының қызметімен қатар оның басты 
қызметінің біріне бақылауды да жатқызады. Бөлу және бақылау 
қызметтері бір экономикапық үрдістің екі жағы болып санапады. 
Бақылау цызметінің негізін қаржылық ресурстардың қозғалысы 
қүрайды. Бұл қозгалыстың сипатына қарай қоғам қаржы 
ресурстарын бөлудегі пропорциялардьщ қапай жүріп жатқандығын; 
шаруашылық етуші субъекгілерге қаржы ресурстарының 
мерзіміңде түсіп немесе туспей жатқандығын білуіне мүмкіндік 
береді. Егер қаржының бақылау қызметі іс жүзінде жүзеге 
асырылмаса, онда оның бөлгіштік қызметінің тиімділігін де 
бағалау мүмкін емес.

Қаржының бөлу қызметі құқықтық нормаларға сәйкес 
жүргізіпеді. Нормалар мен тәртіптер, құқықтық актілер 
қаржынылық қызметгі ретгеу үшін шығарылады.Сонымен, 
қаржының үшінші қызметі жөнінде айтуға болады. Ол — реттеу
қызметі.

Реттеу қызметі мемлекеттік, шаруашылық субъектілері 
деңгейінде гана емес, тікелей қаржьитық қатьтастарды 
ұйымдастыруда да көрініс табады.

Осыған байланысты қаржының басқа негұрлым жалпы болып 
т абылатын ақша категориясына қараганда күрделі, ерекше 
эконом икал ық категория екендігін айтуға болады. Бұл 
экономикалық категорияның қоғамдық-саяси және экономикалық 
өмірге терең енуіне байпанысты оның әрекет ету шекарасын анық 
көрсету мүмкін емес, соңдықган қаржының қызметгері туралы 
сұрақ әлі күнге дейін пікір-талас туындататын мәселе болып қалып 
отъф. Қаржының жогарыда көрсетілген жекелеген қызметтеріне 
негұрл ым толыгырақ тоқталып өтелік.

Бөлу қызметінің көмегімен жалпы жиынтық өнім бөлінеді жэне 
кайта бөлінеді, оның ең маңызды бөлігі -  ұлттық табыс, сонымен 
қатар ұлпық байлық. Бөлу қызметі қогамдық өмірдің барлық 
аясында: материалдық өндірісте, материалдық емес жэне айналыс 
аясында жүзеге асады. Микродеңгейдегі бөлу субъектілері заңды
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жэңе жеке түлғалар, ал макродеңгейде мемлекет болып табылады. 
Бөлу қызметі арқьілы жаңа қүнның бөлінуі (микродеңгейде) жэне 
осы құнның қайта бөлінуі (макродеңгейде) жүзеге асады. Бөлу 
қызметі бірінен кейін бірі келетін төмеңдегідей үпі сапыны 
қамтиды:

- ақша қаражаттары қорының құр ылуы: микродеңгейде 
шаруашылық жүргіззтлі субъектілерінің капитапының ауыспалы 
айналымы үшін қажетті қаржылық ресурстары, үй 
шаруашылыкггарынын ақшапай ресурстары, ал макродеңгейде — 
мемлекеттің орталықгандьірылған каражаттарының құрылуы;

- қаржылық қүралдар арқылы ақшалай қорлардың бөлінуі: 
микродеңгейде кэсіпорындардың (жарылғылық, еңбекакы, 
амортизаіщялық) жэне нақты тұгынуға арналған үй 
шаруашылығыньгң жекелеген қорлары құрылады; макродеңгейде — 
барлық деңгейдегі бюджеттер мен бюджепен тыс қорлар пайда 
болады. Қоғамдық өнімді бөлу алғашқы және соңғы, яғни қайта 
бөлу болып бөлінеді. Алғапщы бөліну жүзеге асқанда жиышық 
қоғамдық өнімнің жалпы көлемінен орнын толтыру қоры 
(материалдық шығындар мен амортизациялық қор) мен қайта 
жасалған қүн — ұлтгық табыс бөлініп шығарылады, өндірістік 
аясының (шаруашылық жүргізуші субъекгілер мен олардың 
қызметшілерінін) алғашқы табыстары қүрылады;

I қайта бөлу қоғамдық өнімді салалық жағынан да, аумақіық 
жағынан да бөлудің көпқырлык үдерісін қамтиды, осының 
нәтижесінде натуралды-заттық нысандағы үдайы өндіріс 
қатысушыларының соңгы өнімді қамтамасыз етуге қажетгі ақшалай 
қаражатқа кажетгіліісгері қанағаттандырыпады. Сонымен бірге 
бірқатар қатысушылардың табысы екіншілерінің шығыстары 
есебінен қүрылады, және де ұлтгық табыс қсрлану қоры мен түтыну 
қоры нысанын қабылдайды.

Бірінші жағдайда қаражаггар өндірісті ұлғайту немесе 
материалдық саланың өндірістік қорларын, әлеуметгік 
инфрақүрылымның өңцірістік емес қорларын өсіру, резервтер мен 
сақтаддыру корлаоын жасау үпіін пайдаланылады.

Тұгыну қоры барлық тұрғыңдардың оларды қайта өндіру үшін 
пайдапанылатын соңгы табыстарынан, элеуметтік ая, гылым, 
мәдениет, басқару мекемерін үстау, едці қорғау үшін қажетгі
ресурстардан тұрады.
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Қаржының жаппы өнімнің алғашқы бөлінуі мен қайта бөлуге 
қатысуы бірдей болмайды. Алғашқы бөлінуде қаржы басқа 
экономикалық категориялар — ақша, еңбекақымен өзара эрекет 
егеді. Қаржыны салудың негізгі аясы — қайта бөлу, онда қаржы 
туыстас экономикалық категория — несиемен өзара эрекет етеді.

Қаржының белу қызметі аумақаралық, салааралық, ішкі 
салалық, ішкі шаруашылық бөлуді қамтиды. Салааралық және 
аумақаралмқ қайіа бөлу ақша қаражаттары бюджет арқылы 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің бірінен алынып, акшаға 
мүқтаж әкімшілік-аумақтық өлшемдерге немесе салаларға берілген 
кезде жүзеге асьфылады. Осыныц арқасында түтас экономиканың 
пропорционалды дамуына қол жеткізіпеді. Ішкі сапалық ішкі 
шаруашылық кайта бөлу аясы экономиканьщ қанта құрылуы 
барысында коммерция! іық есеп әдістері мен өзін-өзі 
қаржыландырудың ендірілуімен қагысты тарылады.

Қаржының ақшалай қаражаттар қозғалысындагы табиғатын 
анықтайтын бөлгіштік концепциясынан өзгеше ұлайы өңцірістік 
концепция қаржьшьщ ақша формасындагы құнның қозғалысындағы 
табиғатын анықгайды. Мүндай көзқараста қарзкьшың эрекет ету 
аясы мардымды кеңейеді. Осыған сэйкес олар қаржыға 
төмеңдегідей қызметтерді иелендіреді:

1) қогамдык үдайы өндіріс үдерісін қарисы ресурстарымен 
қамтамасыз ету бойынша үдайы өндіру қызметі;

2) бақылау қызметі.
Қаржының ұдайы өндіру қьізметінің мазмцшы табыстар мен 

қорлардың құрылуы мен пайдапанылуы үде|)істер індегі жүріп 
жатқан экономикалық қагынастардың сипатымен, сонымен қатар 
осы үдерістерге қатысушылардьщ қүрамымен гүсіндіріледі. 
Табыстардьщ қүрылуының тікелей көзі материапдық өндіріс 
сапасынан алынатын үлттық табыс болып іабылады. Үлттық
табыстың алгашқы бөліңу үдерісінде зкоңомщсаньщ бастапқы 
буындарының -  фирмалар, компаниялар, үй шаруашылықгарының 
апгашкы табыстары қүралады. Олардың табыстарьшан қайта бөлу 
үдерісінде қорлану арқылы эртүрлі өз қакеттілікгері үшін 
пайдапанылатын ақшалай қаражат қорлары қүрылады жэне міндетті 
аударымдар, қоғамдық қатынастардың басқа іқатысушыларының 
ақшалай қаражат қорлары түрінде жасалады. Осы үдерісте 
мемлекеттік бюджеттің рөлі зор, ол арқылы аумақтық, салалық,
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домстволық белгісі бойынша ортүрлі қор құру жолымен ақшалай
Осыныңкаражаттардың ауқың, бөлігі қайта бөлінеді

нәтижесінде көп жағдайда қоғамдық өндірістің қатысушьшарының 
бірінің табыстары есебінен басқа қатысушылардың соңғы түтынуға 
арналган мүқтаждықтары үшін пайдаланылатын ақшалай қорлар 
құрылады. Міне, осы үдерістер қаржының айтылып өткен 
қызметгерінен неғұрлым толық көрініс табады.

¥лттық табыс пен жалпы іопсі өнімді (ЖІӨ) бөлу жэне қайга 
бөлудің іүгас үдерісі қоғамда баіу>шаусыз жұзеге асырыла алмақ 
Міне, осы жерде қаржының бақьшау қызметі өз көрінісін иеленеді. 
Бүл қызмет ақшалай қорларды құру мен пайдапанудың құралы бола 
отырып,* бөлу үдерісінің бағытын, нақты ақшалай қорлардың
қүрылуы мен олардың белгіленген мақсат бойынша пайдаланылуын 
объективті түрде көрсеіуі қажет.

Бақылау цызметі мемлекет тарапынан белсенді қатысуды талап 
етеді, ал иарықтық қатынастар жағдайында елдегі қаржылық бақылау

қоғамдық өңщрістің де карқынды дамуьш қамтамасыз етуге,
шық аясьш түрақгы дамьпуғаотан шаруашгыл ықтың

ысыраптушылықгы, алаяқтыкты

бағьпталуы таіс. Кез-келген қоғамда бақылау қызметі экономикалық 
ынталандыруды арпъфуға, ресурстардьщ барлық түрлерін тиімді 
жүмсауға, өндірістік емес шығындар мен жоғалтымдарды қысқартуга, 
мемлекет жағынан болаты 
болдырмауға бағьгггал aj

Қаржылыц бақылау қаржы аясыңдағы заңцылықгы дэлділікпен 
сактау, салықгарды, сондай-ақ басқа да төлемдерді тапеу бойынша 
мемлекет алдындагы қаржылық міндетгемелердің, банктер 
арасьшдагы ақша аударымдары, сонымен қатар барлық 
шаруашылық жүргізуші субъекгілер арасындағы есеп айырысу 
жэне төлемдер бойынша өзара міндеттемелердің мерзімінде жэне

>іқ орындалу сүрақтарын қамтиды. 
Қсржыньщ бсщылау қызметі әртүрлі еңгейдегі қаржылық

органдардьщ өз қызметтерін анық орьшдаган жэне шыншыл каржыль
ақцараты болтан жағдайда гана
бақьиіау

мақсатына жетеді. Қаржылық
I51&0 сондаи-ақ макродеңгейлерде қаржылық жоспарлу

қаржьшық жоспарлардың атқа|)ылу үдерістерін, табыстар мен
шығыстар сметасынан, мемлекеттік бюджетгің габыстар мен шығыстар 
бөлімдерін қамтиды.

Қаржының бөлу жэне бақылау қызметтері қаржыпық механизм
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мен қаржылық аппаратами; толыққанды қызметі арқылы іске 
асьфылады.

Жалпылай келе, қаржы - өңціріс үдерісінде өңцірістік қорлардың 
ауыспалы айналымын қамтамасыз егегіңцікген, өндіріс катего риясы 
деп айтуға бсшады. Өңщріс сатысьшан қаржы қоғамды к өнімді бөлу 
удерісі жапғасатын айырбас аясына өтеді. Бүл жерде қаржы бөлу 
Юфалы ретінде бсшады. Қаржы эрі қарай түіъіну іштегориясы ретінде 
қогамдық жэне жеке түгыну қорларьгның қүрыпуі.ша қатысады. Олай 
болса, қаржы бір ғана саты емес, барлық үш сатычың да категориясы 
ретіңде қүн қозғалысын көрсетеді.

• 13 Қаржы ресурстары »

Ақшалай қорлардың қозғалысы, олардьщ қүрылуы мен 
пайдаланылуы қаржылық қатынастардың табиғи материаддық 
негізін құрайды. Өзінің материалдьк; мазмұны бойынша қаржы — 
бүл жиынтық түрде алғанда қаржылык ресурстарды беретін 
ақшалай қаражаттардың мақсатгы қорлары.

Қаржылъщ қатынастардың материалдық негізі қаржылық 
ресурстар болып табылады.

Қаржылъщ ресурстар — бүл жиынтық өнімнің бір бөлігі мен 
ұпттық өнімнің қүрылуы жэне пайдаланылуы үдерісінде жасапатын 
ақша каражаттары.

Нақтырақ айтқанда, қаржылық ресурстар дегеніміз 1 жаппы
қоғамдық өнім мен ұлттық табысты бөлу жэие қайга бөлудегі 
мемлекет, басқа экономикалық агентгер жасайтын ақшалай 
жиналымдары мен ақшалай қорлары. Қаржылық ресурстардың 
көздері шаруашьшық етуші субъектілер, түргыңцар, мемлекет пен 
жергілікп басқар}' деңгейлерінде жасалынатын табыстар мен 
түсімдер болып табылады.

Түрғындарлың, шаруашылық етуші субъектілерінің, мемлекет 
пен жергілікті басқару органдарыньщ ақшапай материалдық 
табыстарының негізі ұлтгық табыс болып табылады.

Шаруашылық етуші субъектілер денгейінде: паңда; 
амортизация; бағалы қагаздарды сату; банкгік несие; пайыздар; 
багалы қағаздар бойынша дивиденттер.

Түрғындар деңгейінде: жалақы; сыйлықтар; жалақыға қосымша 
төлемдер; әлёуметтік сипатгагы толемдер; жолсапарлық шыгымдар;



кәсілкерлік қызметтен, пайдаға қатысудан, жеке мүлікпен 
операциялардан, несие-қаржьшық операциялардан түсетін 
табыстар; әлеуметтік трансферпер (зейнетақы, шэкіртақылар, 
жәрдемақылар); тұтыну несиесі.

Мемлекет пен жергілікті басқару деңгейінде: мүліюі 
жекешеледіруден түсетін табыстар; сыртқы экономикалық 
қызметтен түсетін табыстар; салыкггық табыстар; мемлекеттік жэне 
жергілікгі несие; ақша эмиссиясы және бағалы қағаздар 
эмиссиясынан тусетін табыстар.

Қаржы ресурстары орталықтанған жэне ортальгқтанбаған түрде 
құрылады. Мемлекеттік деңгейде құрылатын ақшалық қаржы 
қаражаттары орталықталыісгандырылған қорлар, ал жергілікті 
басқару органдары, үй шаруашылығы деңгейінде кұрылған ақша 
қорлары — орталықтандырылмаған қорлар деп аталады.

Қаржылық ресурстар ерекше орынды алады. Олар ақша
қаражаттарын бөлу жэне қайта белу механизм^ олардың эртүрлі
қорлардың құрылуы жэне пайдаланылуы кезіндегі бір субъектіден 
екіншісіне қозғалысы арқылы жасалады. Қаржылық ресурстар — бұл 
қаржылық қатынастардың материалдық тасымалдаушысы. 
Қаржылық қатынастарды жүзеге асырудың түрақты объектісі 
қаржылық ресурсгардың құрылу үдерісі, олардың өсу көздерін 
анықтау болып табылады.

Қаржылық қорлар -  қаржылық әдістермен құрылыгі, белгілі
қажеттіліктерді қанагаттандыру үшін пайдаланылатын мақсатгы
ақша қаражаттары.

Шаруашылық етуші субъекгілер қызметінің эртурлі түрлерінен 
түсетін табыстардан арнайы ақша қаражатгары қорлары 
(амортизациялық аударымдар, жалақы бойынша борыштар, бюджет 
пен бюджеттен тыс қорларға төлемдер жэне пайда түріндегі)
құрыла,

ҚӨ-ді бөлуге тұрғындар да қатысады. Олар түрлі формадағы 
табыстар мен түсімдер және қайта бөлудің басқа нысандары түрінде 
алады. Сонымен қатар тұрғындар ортальщтандырылған қорлар 
құруға (салықгық жэне басқа да міндетті төлемдерді жүзеге асыру 
грқылы) да қатысады. Бүл ақша қатъшастары жүйесі де қаржылық 
лтынастар аясы деп аталады.

Олай болса, қаржы экономикалық категория ретінде ҚЖӨ-ді
?сауга қатысатьш субъектілерде ақша қаражаттары қорларын

28



жасау жэне пайдалану үрдісінде пайда болатын белінетін ақша 
қатынастары жүйесі болып табылады.

Қаржы царжылыц щтынастардың белгілі субъектілерінің 
арасында пайда болатын ақиіа қатынастарын көрсетедг:

1) шаруашылық субъекгілер арасында -  таурлы-материалдық 
құндыльщтар сатыи алу. енім мен қызмет корсетулер үдерісінде;

2) шаруашылық жүргізуші субъектілер мен жоғарғы ұйымдар 
арасында — арнайы қорлар жасағанда және оларды бөлгенде;

3) мемлекет пен заңды тұлғалар арасында — салъщгар мен басқа 
міндетті төлемдерді бюджетке төлегенде және шығыстарды 
қаржылаңгщрғанда;

4) мемлекет пен жеке тркалар арасында - еалықтар мен басқа 
міндетгі төлемдерді бюджетке төлегенде және жарналарды, 
әлеуметтік төлемдерді іске асырғанда;

5) бюджет жүйесінің жекелеген буындары арасында;
6) мемлекет, заңды гулғалар мен жеке тұлгалар, бюджеттен тыс 

корлар арасында -  жарналарды жүзеге асырғанда және оларды 
п гійдаланғаңда;

7) заңды, жеке түлғалар мен мемлекет арасыңаа - мемлекет 
карыз беруші, кепілдік беруші жэне несиелеуші ретінде болғанда;

8) заңцы, жеке түлғалар мен сақтандыру қорлары арасында -  
сақтандыру жарналарын төлегенде және сақгандыру қорларының 
каражатын пайдаланғанда;

9) кэсіпорындар қорларының ауыспалы айналымын 
туындататын ақша қаты настары.

Қаржының қүрамь? қаржылық қатынастардың негізін, осы 
катынастарды снпатгайтын құралдарды, қаржылық аппаратгың өзін 
камтнды. Қаржының құрамдас бөліктерін базнспік-маі<;сатгық жэне 
кондырмальщ-ретгеуші деп белуге болады:

I базистік-мақсатгыққа жататындар -  қарязыльщ қатынастар, 
қаржылық ресурсгар, қаржылық жоспарлау;

қоңцырғылық-реттеушіге - қаржылық механизм, қаржы
қүқығы, қаржылық саясат, қаржылық аппарат, қа|)жылық бақылау;

Қаржылық қатынастар ақшалай қаражатгардың жасалуын, 
бөлуін және пайдалануды қамтитын күрделі удерістер. Қаржылық 
қатынастар жиынтық өніім мен ұлттық табыстъі белгенде орын 
алады. Қаржылық қатынастардың субъектілеріне мемлекет, заңды 
жэне жеке түлғалар жатады.
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Қаржылық механизм — бұл ақшалай қаражаттардың жасау, бөлу 
жэне пайдалану нысандары мен эдістерінің жиынтығы. Қаржылық 
механизм қаржылық қатынастарды басқару элементі жэне реттеуші 
ретінде болады.

Қаржылық жоспарлау қогамның әлеуметтік құрылғысынан 
тәуелсіз коғамның элеуметтік-экономикалық дамуының мақсаттары 
меи міндеттерін жүзеге асыруға бағыттапған. Қаржылық жоспарлау 
қаржылық ресурстардың орталықгаңуын қамтамасыз ете отырып, 
олардың көлемі мен көздерін анықтауга мүмкіндік береді.

аржылыц қүцың царжыны басцаруга және ңаржылық 
катынастарды реттеуге багы тталган. Қаржылық құқық — бұл 
;аржыльщ қатынастарды реттеуші нормалардың жиынтығы. Негізгі 
ннститупар: бюджеттік құқық, салықтық құқық, мелекепік несие, 
сакіық заңдылық, кедендік құқық.

Қаржылыц саясат қоғамды элеуметтік-экономикалық дамьггу 
міңцеггерін шешу үшін қажетті материалдық жағдай жасауға 
сағытталған.

Қаржылың аппарат микро- және макродеңгейде қаржының 
қүрамдас бөліктерінің жүзеге асьгоылуын қамтамасыз етеді,
акпаратгьщ III іншылдығі есеп-айырысылардың
шыншьщцығына, есеп айырысудьщ уақтылы жүзеге аырылуьша, 
есептің дұрыстығьша жауап береді, ақша ағындарына бақылау 
жасауды іске асырады.

Қаржылық бақылау — қаржы құрылымындағы ақша 
қаражаттары қозғалысының барлық сатысында олардың мақсатты 
бағытга жэне тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ететін ажырамас 
элемент. Қаржылық бақылаудың мақсаттары ретінде қорланымдар 
жасаудың толықгыльны, экономикалық өсудің көздерін анықтау, 
реттеушілік мүмкіндіктердің артуы мен қаржылық қатынастарға
қатысушылардың мүдделерін қангіғаттандыру бола алады

1.4 Қаржының басқа экономикалық катеғорнялармен
байланысы

Қаржы, жалпы ұлттық өнім мен ұлттық табыстың жасалуына 
жағдай жасай отырып, басқа қүндық категориялар -  баға, еңбекақы, 
несиемен өзара эрект етеді. Бұл ақша категориялары сонымен қатар 
үдайы өндіріс циклдерінің барльщ сатысына қатысады, бірақ
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олардың қатысу деңгейі мен нысандары бірдей емес. Аталған 
категориялардың эрқайсысы қоғамдық өнім мен үлттық табыс 
қозғалысын қамтамасыз етуге тек өзіне ғана тэн эдістер жэне 
тэсіпдермен қатыса отырып, үдайы өндірістік қагынастар жүйесінде 
езінің ерекше орнын алады.

Баға өндіріс үдерісіңде жасалган қүндарды қайга бөлу 
пропорциясын анықтайды. Бага қаржылық ресурстардьщ 
ісүрылуының бастапқы пункті болып табылады. Біріншіден, бағаға 
өндіріс факторлары иелерінің апгашқы табыстарыньш; мөлшері мен 
арақатынастарының пропорциялары салынган. Екіншіден, алғашқы 
табыстарды қайта бөлу болмағаңда да қайта бөлу мүмкіндіктерінің 
орьш алуына сілтеу бола алатын элементтер бар. Багада тауарлар 
мен кызметтерді өткізгенде бюджет табысыяа міндетгі түрде 
аударылатьга жанама салықгар: қосылған қүн салығы, акіщздер ж.б. 
бар. Үшіншіден, бағада тікелей ағымдағы шығыстардың орньга 
толтыруға бағытталатьгн шығындар — амортизация, жөндеуге 
арналған шығындар бар. Мүндай шығындар қаражатгы жинақгауга 
жэне оларды кәсіпорын шеңберінде қайта бөлуге мүмкіндік береді.

Базга мен қаржы арасында белгілі өзара байла ныс бар:
1) қүнды бөлудің каржылық эдісінің негізі баға болып

табылады;
2) қаржы бағалар эсері негізінде паііда болған болу 

пропорцияларьша негізделеді жэне өздері бөлу қүралы больш 
табылады.

Бага тауарлар кұньш өлшеуге мүмкіндік беретін экономикалық 
қүрал болып табылады. Ол көп жағдайда экономиканың эртүрлі 
секторларына түсіп, өндіріс факторлары иелерінің біреуіне 
бгіғьпталатын ақша қаражагтарының нақгы мелшерін алдын ала 
акықтайды. Осылайша, баға эрі қарай бөлу үдерісі жүзеге 
асьфылатын бастапқы негіз болып табылады. Бірақ баға бөлу 
үдерісіңде өздігінен жасалған экономикалық онімнің қүнын элі де 
эртүрлі құрамдас бөліктерге баліп тастауға жол бере алмайды. 
Мүндай белу тек бағаның ғана емес, қаржы мсн еңбектің бағасы 
болып табылатын жалақының көмегімен іске асырылады, бірақ баға 
меп қаржының бөлу барысындагы қызметі тығыз өзара байланыста 
ягүзеге асады. Багапар ақща қаражаттарын белудің қаржылық 
эдісінің негізі, ал қаржы оның көмегімен бөлу пропорциялары 
»гүзеге асырылатын қүрал болып табылады. £онымен, осы жерде
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қаржы мен багалардың бөлу үдерісіндегі өзара баиланысы
байқалады

Қаржылық қатынастар мен бағалардың өзара аилаь
әрекетінің шекарасын, нысандары мен механизмін анықгау — қаржы 
гылымының ең маңызды теориялық мэселелерінің бірі.

Қаржылық ресурсгардың ұлтгық экономикаға қайта бөлінуі іс
жүзінде қаржылық механизмнің көмегімен бюджет арқыл 
бюджеттік қаржыландыру мен бағаларды реттеу сияқты екі негізгі
бағыт бойынша жүзеге асырылады Осы жерде қаржылық
қатынастар бөлу және қайга бөлу қатынастар жиынтығын 
объективті тұрде қамти отырып, бірінші бөлінгеңде өз бейнесі 
өзіндік күн мен таза табыстан көрініс табатын баға мен оның 
құрылымын құрайтын эяементтер: салықтар мен салықтық емес
төлемдер, амортизация, жалақыға бөлінетін қаржы, сақгандыру ж.6. 
арқылы жүзеге асырылады. Осылайша, баға құру механизмі
объективті түрде қаржылық қатынастар жүйесіне олардың көрініс 
нысаны ретінде қосылады. Баға қаржылық қатынастар 
нысаны ретіңде өзіндік қүн (амортизациялық аударымдар) мен таза
табыс құрамьшдағы қаржылық ресурстар арқылы
материалдандырылады, жэне, керюшше, қаржьшьгк ресурстардьщ 
құрылу үдерісінде олардың алғашқы тасымалдаушылары бағаның 
элементтері: озіндік қүн мен таза табыс болып табылады.

Қаржы мен ецбекақы. Бағаның ізімен қаржылық бөлу ішінде
жалақы қызмет ете бастайды. Қаржы жалақы қоры менеңбекақының
басқа қорларын нормалау үшін жағдай жасайды. Бүл категориялар 
жүмыс кушін үдайы өндіруге алгышарт жасайды, өзара әрекет ету 
барысында үдайы өндірістік үдерісті ынталандырады. Жалақы мен
қаржының аиьфмашылықгары:

- қаржьшық белу шекарасы едэуір кеңірек, жалақы тек 
шығындардың орнын толтыруға ғана қатысты;

- қаржы қүнның бір жақты қозғалысына, ал жалақы оның қарсы 
кезігетін қозғалысына қатысады;

- қаржының көмегімен көптеген қор қүрылады, ап жапақының 
көмегімен жалақы қоры мен сыйлықтық қор жасалады.. Олар 
еңбекақы қорын қүрайды.

- жалақы көзі қаржылық ресурстар болып табылады, ал жалақы 
орының езі оны үнемдегенде қаржылық ресурстардьщ көзіне

ниналады
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Қаржы мен жалақы, экономикалық категория ретіңде, өзара 
банланысты, және де олардың осы езара әрекет етуі бөлу үдерісінде 
көрінеді. Қаржының арқасында жекелеген жұмыскердің жалақысы 
мен еңбекақыга бөлінетін және жұмыскерлер арасында бөліске 
түсетін қаражаттьщ жалпы соммасы байланыстырылады

Еңбекақы қоры (жапақы қоры) материалдық өндіріс аясында 
өнімдерді өткізуден түскен түсімнен қаржының көмегімен бөлініп 
шығады. Бұл қор өндірілген өнімнің көлеміне байланысты қүрыла 
алады. Шаруашылық тэжірибесінде табыс категориясын қолдалтан 
жагдайда еңбекақы қоры қол жеткен қаржылық нэтижелермен 
тығыз байланыста құрылады. Өнімді өткізуден түсетін табыс пен 
өзіндік қүнның айырмасы регіндегі жалпы табыс өз құрамына 
шығындар бойынша үнемдеуді тартады жэне сол себепті 
шаруашылық орган қызметінің сандық және сапалық нәтижелері 
бойынша ақщалай нысандағы барлық жұмсалған күшін біріктіретін 
кешенді қаржылық түсінік ретінде сипатталады. Бүл жерде бағалык, 
фактор орын алады: жоғары сапалы өнім өткізілген жағдайда, 
материалдық шығындарды үнемдеу, негізгі капитапды 
гіайдаланғанда салыстырмалы үнемдеу пайда немесе табысты 
үлғайтады.

Өңдірістік емес аяда қаржы мен еңбекақының байпанысы тіпті 
айқын көрінеді, себебі бүл аядагы жүмыскерлердің еңбекақы қоры 
мардымды дәрежеде бюджет қаражатгары есебінен қүрылады жэне 
сэйкес бюджеттің қаржылық мүмкіндіктерімен анықгапады.

Барлық жагдайда еңбекақы, экономикалық категория ретіңде 
әрбір жүмыскердің жасалган өнімдегі үлестерінің сәйкестілігін, 
яғни жұмыскерлердің бөліске қатысудагы шекарасын анықтайды, 
ал қаржы жалақы қорын немесе еңбегі бойынша еңбекақы қорын
қүрайды.

Еңбекақы түтыну сатысында, ягни тауарлар мен кызмет 
көрсетулерге төлеу жолымен пайдаланылады. Сонымен бірдей 
мерзімде оның белгілі бөлігі қаржылық әдістермен тұрғындардың 
салық төлеуі түрінде, несиелік эдіспен сақгандыру бойынша 
жарналары — банктерге салынатын жинақтар, мемлекетгік қарыздар 
облигациял ары түрінде, акциялар мен басқа бағалы қагаздарды 
сатып алу, лотереялар жүргізу жолымен жинақыланады.

Дегенмен қарастырылып отырган катеюриялардың эрекет ету 
аясы мен эрекет ету сёбептері едэір деңгейде ажьгратылады.
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Қаржының эрекет ету аясы еңбекақыга Караганда кеңірек, себебі 
қаржы барлық қоғамдық өнімді бөледі, ал енбекақы тек қджетті 
өнім мең қосымша өнімнің бір бөлігін ғана бөле апады. Еңбекақы ең 
маңызды өндіріс факторларының бірі -  жұмыс күшінің әрекетімен 
байланысты, жұмсалған еңбеісгің орнын толтыру құралы ретінде 
қызмет етеді, ал қаржы, одан басқа - өңдіріс құрал-жабдықтарымен 
олардың тікелей құрылуы арідылы байланысты болады. Еңбекакы 
оньщ өнімділігн арттыруға ынталандырады, ал қаржы қаржы 
механизмі арқылы дамуын белеендіре отырып, тұгас қоғамдык 
өндіріске эсер етеді.

Қогамдық өнімді бөлуге қаржымен бірге жалақы да катысады. 
Бөлудің бұл нысаны накды жұмыскерлердің табыстарнн
қалыптастырудың қажеттілігімен байланысты. Жалақы 
экономикалық категория ретінде жаңадан жасалған құнды бөлу 
үдерісінде пайда болып, жекелеген табыстардың құрылуы жолымен 
жұмыскерлерге олардың жұмсаған еңбектерінің саны мен сапасына 
байланысты тусетін к^ндық қагынастарды көрсетеді.

Жалақы, кұндык; бөлудің жалпы жүйесінің кұрамдас бөлігі 
болып табылады.

Ол белгші қажепгтіліктерді кезекті қанағаттаңцыруға жағдай 
жасай отырып, қаржымен бір қатарда тұрады. Бірақ, қаржымен 
қатар бірдей экономикалық негізі бола тұра, жалақы қаржыдан өзін 
құрайтын бөлу қатынастарының жекелеген жұмыскерлердің 
меншігіне түсетін және азаматтардың жеке қажеттілікггерін 
қанағаттандыру үшін пайд ал анылатын ақша қаражаттарына 
байланысты болатындьнымен ажыратыпады. Ал қаржылық 
ресурстар қаржыльгқ қатынастардың тасымалдаушысы ретінде 
шаруашьшық жүргізуші субъектілер мен мемлекеттің қолында 
болады жэне эртүрлі қоғамдық қажеттіліктерді қанагаттандыруға
арналады

Жалақы мен қаржының өзара байланысы:
1) қаржы жалақыға эсер етеді жэне кэсіпорынның басқа 

қорларынан бөле отырып, еңбекақы қорларын құрады;
2) жалақының өзі қаржылық ресурстардың бір бөлігінің құрылу 

көзі болып табылады.
Еңбекақыны мемлекеттік реттеу төмендегілерді қамтиды:
- ҚР еңбекақының ең төменгі мөлшерін заңдылықпен белгілеу 

және өзгерту; 1 1
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- кәсіпорынның еңбекақыға жіберетін қаражаттарын сондай-ақ 
жеке тұлгалардын табыстарын салықтьгқ реттеу;

аудандық коэффициентгер мен пайыздьгқ үстемелерді 
белгілеу;

еңбекақыны төлеу бойынша мемлекеттік кепілдіктерді 
белгілеу.

Табыстар мен жалақы саласындағы саясатгың салықтар мен 
фискалды шаралардың көмегімен инфляцияны бақылау; 
табысгарды мемлекеттік ережелер мен тәртіп негізівде реттеу; үш 
жақты келісім саясатьі сияқтя үш тұргіатын бөліп көрсетуге болады..

Қаржы мен несие. Несие банктік несие ретінде түсіндіріледі, 
мемлекетке тэуелдэ- емес. Оның ұдайы өндіріс үдерісіндегі рөлі 
жеткілікті деңгейде анықгалған — бүл табыстар мен шығысгар 
арасындағы уақытша үзілісті толтырудың тәсілі. Бірақ несие 
бюджет тапшылыгы мен бюджеттік кассалық үзілісті жабудың 
неғұрлым маңызды нысаны. Өз кезегінде бюджетгік қаражатгар 
коммерциялық банктер үшін негізгі қарыздық көздің бірі ретіңде 
қызмег атқарады. Несие қаржыландырудан өзінің қайтарымдылыгы 
мен төлемділігімен ажыратылады. Сонымен қатар екі жағдайда да 
ақшалай қаражаттардың қозғалысы орын алады. Несие де, қаржы да 
ақшалай қаггынастардың шеңберінен іпыкпяйлы

Қүндық бөліске несие де қатысады.
Қаржының несиеден айырмашьшығы:
1) несиенің қа йтарымдылық сипаты, яғни несиелік ресурсгар

барлық уақьпта қайтарымдылық негізде қызмет етеді, ал қаржылық 
ресурстар құнның біржақты қозгалысын көрсетеді;

2) несиелік қайта бөлу ақша қаражаттарының бөлістік үдеріс 
субъектілерінің арасында орын ауыстыруымен байланысты, ал 
қаржылық қайта бөлу шаруашылық жүргізуші субъектілер 
арасында да, олардың эрқайсысының шеңберінде мақсапық 
бағытга жэне қоғамдык қажеттітіліктерге сәйкес жүзеге асырылады;

3) несиелік ресурстар уақытша бос ақша қаражаттарын қайта 
бөлу үдерісінде қалыптасады, ал қаржылық ресурстар қүндық бөліс 
сатысында пайда болатын табыстардан күралады;

4) несиелік ресурстар белгілі (мерзімділік, қайтарымдьшық, 
төлемділік) шарттармен беріледі, ал қаржылық ресурстар тегін 
беріледі жэне оларды қайтару шаргтары айтылмайды;

5) несиенің ақша айналысымен тығыз өзара байланысы бар,



оның көмегімен шаруашылық жүргізуші субъектшердің төлемдік 
қаражатгарға деген қажеттілікгері қанағаттандырылады, сонымен 
қатар айналыстагы ақіла қаражаттарын реттеу жүзеге асырылады.

Қаржы мен несиеиің үқсастығы мен өзара байланысы:
1) кәсіпорында қаржылық ресурстар жеткіліксіз болғанда, 

өндірісгік үдерісті қалыпты жүргізу үшін шаруашылық етуші 
субъектілер банктік несиеге жүгінеді, ал банктік есеп шоттарда 
уақытша сақталатын уаьггша бос қаржылық ресурстар несиелік 
ресурстар ретіңце паңцаланыла апады;

2) қаржының қалыпты қызмет етуі ресурстардың жасапуы мен 
олардьщ өсуіне ыкпал етеді, ал қаржыланды рудың өзі шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің қолында қаржылық ресурстарды қүруға 
мүмкіндік береді,

3) қаржы мен несиенің өзара байланысы берілетін қаржылық 
ресурстар үшін төлем болатын, банктің табыстарынан төленетін 
банктік пайыздан да байқалады, немесе б \л  пайыз несие алатын 
болса, шаруашылық жүргізуші субъектілерден алынады.

Несиенің көмегімен қаржылық ресурстарды кәсіпорындар, 
ұйымдар мен азаматтар арасы нда қайта балу жүзеге асырылады. 
Үнемі несиелік ресурстардың қаржылық ресурстарға жэне, 
керісінше, қүйылуы орын апады. Кәсіпорындардың барлық қорлары 
банктің есеп шотгарында шоғырланады жэне банктің несие беруге 
арналған қарыздық қорларының көзі болыгі табылады. Несие мен 
қаржының арасында көптеген ортақ белгілері бар, бірақ олардың 
негізгісі екеуін де ауыспалы айналым мен үдайы өндіріс үдерісінде 
кеңінен пайдалану болып табылады.

Қаржы мен несиені олардың ақшалай сипаты біріктіреді. Екі 
категория да қоғамдық шаруашылықгагы қгіражаттардың қалытпы, 
үздіксіз ауыспалы айналымын іске асыру үшін жагдай жасайды.

Семинар сабағының сүрақтары:
1. Қаржының қүндық категория ретіндегі түсінігі.
2. Қаржы қатынастарының қатысушылары. Қаржының құрамы, 

олардьщ эрекет ету аясы.
3. Қаржының кызметтері.
4. Қаржынын басқа экономикалық категориялармен (бага,

еңбекақы, несие) байланысы.



1. «Қаржы» пәнінің басқа оқу курстарымен өзара 
байланысьш сызба түрінде көрсетіңіз.

2. Қаржы категориясымен өзара байланысты экономикальіқ 
терминдерді пайдалана отырып, кроссворд құруға тырысыңыз.

3. Қаржының мазмұны, қызметгері мені рөлі түсініктерінің 
арасындагы айырмашылықты анықгаңыз.

4. Қаржы мен ақша, қаржы мен қаржы ресурстары 
категориялары арасындагы ортақ белгілері мен айырмашылықтарды 
түсіндіруге ұмтылыңыз немесе оларды кесте арқылы көрсетіңіз.

5. * Қаржының қызмет етуін қандай экономикалық заңдардың 
анықтайтынын қарастырыңыз.

6. Мемлекетгің даму тарихы мен қаржының даму тарихының 
өзара қалай байланыты екендігін зерттей отырып анықгаңыз.

7. Алгашқы капитал кезеңіндегі эртүрлі еддердің ерекшелік 
белгілерін анықгай отырп, қандай қаржылық құралдардың 
басымдылыққа ие болғандыгын жэне оның себебін айқындауға 
т ырысыңыз.

8. Тарихи әдебиетгі пайдалана отырып, Қазақстанның 
қаржылық қатынастарының дамуының кезеңдік кестесін құрыңыз.

9. Қаржылық құралдырдың бірі протекционизм болып 
табылады. Осы саясаттың қаржылық катынастарды реттеу 
мақсатыңда қалай қолданылғаны мен қолданылып жатқандыгын 
қарастырыңыз.

10. Қазақстандағы қаржылық қатынастардың дамуын 
қарастъфа отырып, нарыктық экономикаға өту кезеңінде кеңінен 
қолданылған қаржылық құралдарды бөліп көрсетіңіз.

11. Қаржының тауар-ақша қатынастары мен құн заны 
әрекетімен байланысын анықгаңыз.

12. Логикалық сызба құрыңыз: Қаржының пәні. Қаржыньгң 
обьектісі. Қаржының субъектілері. Қаржылық қатынастардың
қатысушылары.

13. Қаржының құрамы, оның эрекет епгу аясы. Қаржының 
ерекшелік белгілері, олардың тауар-ақша қатынастар жүйесіңдегі 
эрекет ету шекаралары. Нарық жағдайындаты жаңа қаржылық 
қатынастардың дамуы.

Студенттердіц өзіндік жумысыяа арналган тапсырмалар:
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14. Қаржыны ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесін 
қазақстандық практикаға бейімдеу мысалдарын келтіріңіз.

15. «Қаржы айналымы -  экономиканың қан айналымы» 
тақырыбында эконом икалық шығарма жазыңыз.
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2-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ ЖҮИЕСШ ҮЙЫМДАСТЫРУ

2.1 Қаржы жүйесінің мәні

Сенімді қаржы жүйесі нарықтық экономиканың дамуы мен 
қызмет етуінің өзегі, сонымен қатар түгас экономиканың өсуі мен 
түрақтылыгыны ң қажетті алғышарты болып табылады.

Қаржы жүйесі мемлекеттің, экономиканың қаржылық емес 
секторының (қызмет етуші субъектілерінің), жекелеген қаржы 
институттары мен тұрғындардың (үй шаруашьшықтарының) 
қолында өзіне міндеттелген қызметтерді атқару үшін, сондай-ақ 
экономикалық жэне әлеуметтік қажеттіліктерді қанататтандыру 
мақсатында жинақталган қаржы ресурстарыньщ әртурлі 
қорларыньщ жиынтыгын береді.

Бұл жүйе қоғам жинактарының, оны жинақылау мен бөлудің 
және оның күнделікті жүргізетін операцияларьш жеңілдетудің 
негізін қурайды. Сенімді қаржы жүйесі қурылганнан кейін ақша мен 
капитал нарыты, эсіресе, алташқа жэне соңты үлттық мемлекеттік 
багалы қатаздар нарыты дами алады.

Соңты жыддары сенімді қаржы жүйесін қуру мен мемлекетгік 
қаржы саясатын жүргізу мэселелеріне арналтан баспата шыққан 
мардымды еңбектердің ауқымдылығына қарамастан, бул сурақтың 
теориялық қырлары бойынша бірлікке элі ол жеткізілген жоқ. 
Экономикалық реформалар мен ішкі нарықгардың ашықгығы 
қазақстаңдық өндірушілерді нарықгық жүйеге бейімделген алдыңғы
қатарлы технологиясы, жогары білікті мамандармен және әрбір 
кәсіпорынның мүддесін қолдайтын мемлекеттік қолдаумен 
қамтамасыз етілген шетелдік компаниялармен қатты бәсеке түсу 
жатдайына алып келді. Бул, эрине Қазақстан Республикасының 
қаржы секторын да қамтыды. Қаржы жүйесі қалыптасып жэне 
дамып келе жатқан үдеріс ретінде эволюцияның жогаргы 
қарқынына ие. Қазақстан әкономикалық реформалардың 
құрьшымының динамизмі, өсу көрсеткіштері мен қарқыны 
жағынан ТМД елдерінің көбінен алда келеді, Еуропадаты, Америка 
мен Оңгүстік Шытыс Азияның бұрыннан турақтанган қаржы 
жүйелерінен қалыс қалу қашықгыгын біртіндеп қысқартып келеді.

Сенімді қаржы жүйесі кейінірек қаржы нарықтарының
оңтайсыз жатдайлары мен жүйелік дагдарысының туындауына,

39



қаржы инстипуггарының қаржы жүйесінің үздіксіз қызмет етуін 
қамтамасыз етуге деген қабілетсіздігіне алып келуі ықтимал

ің бұзылуын болдьфмау ретіңдегіIIэкономикадағы пропорциялар
қаржылық іұрақтылықгы, сенымен қатар экономиканың нақгы 
секторының іскерлік белсенділігін қолдауды білдіреді.

Қаржы жүйесі -  бүл қаржылық қаты настардыц жиынтыгы. 
Өзінің табиғаты жағынан қаржылық қатынастар бөлінетін сипатқа 
ие және де құнды белу ең алдымен субъектілер бойынша жүзеге

амдық өндірістегі алатын орнынаасырылады. Субъектілер қо 
байланысты: тікелей оның қатысушысы больга табыла ма немесе
сақгандыршыулық қорғауды үиымдастыра ма немесе мемлекетгік
ретгеуді жүзеге асыра ма, осыған қатысты мақсатіы бағытгагы 
ақша қорларын құрастырады.

Мемлекетгің каржы жүйесі эконом икал ык мағынасы бойынша 
алғанда, эрқайсысы ақша қаражаттарының қорын жүмсай алатын
қаржы-экоиомикаль:
табылады.

инсппуттарының жиынтыгы болып

Заңдылы қ мағъшасы жагьшан қаржы жүйесі мемлекеттік қаржы
салық

сақтаң
Қаржылық

(қаржы ведомстволары мен оньщ бөлім 
органдары, мемлекеттік банктер, меіллекетгік 
компаниялары) жиынтьны ретінде түсіндірілед 
қүқы ктың пэні репнде алынатын қоғамдық қатынастар қаржылық- 
экономикалық қатынастар болып табылады. Осы қатынастардың 
белгші топтары қаржы жүйесінің институттарын (қаржылық- 
экономикалық институттар) құрайды.

Гылыми категория ретінде қарастырылатын қаржы жүйесі 
эртүрлі әдебиет кездерінде бір мағьшада келтірілмейді. Қаржы 
жүиесінің қазына, салық. сияқіъі элементтері ежелгі мемлекеттердің 
езіңде-ақ пайда бодссы, бірақ түгастық қаржы жүйелері соңғы

ғағіа қалыгггасты және сандық ұлғаю жаіына 
қарай да, оларды қ^райіъш элементтер құрамының әртүрлілігі
жүзжыд

жағынан сонымен V /

дамуын жалғастыруда. Қаржы жүйесі

орындаитын қызметтерінщ, жүзеге 
асыратын қаржылык қызметі түрлерінің сапалық жағынан да

— тііселей қаржы қызметіне 
қатысатын, оның жүзеге асуына ықпал ететін өзара байланысты 
жэне өзара эрекет ететін бөлімдердің, буындардың, элементтердің 
жиышыгы. Қаржы жүйесі қа]ржылы үдёрйлгер агымына қажетті

жасаитын қаржы институггары (қаржылық қызметті жүзеге
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асыратын жэне реттейтін ұйымдар, мекемелер, Қаржы министрлігі, 
казынашьшық, орталық банк, салық инспекциясы, қор жэне валюта 
биржалар.қаржы-несие ұйымдары) мен қаржы құралдарынан 
тұрады.

Қаржы жүйесі ақша агрегаттарының барлық түрін (қолма-қол 
жэне қолма-қолсыз ақша, акция, облигация, вексель, опцион, 
фьючерс жэне т.б. бағалы қағаздар) қамтигын әртүрлі ақша 
қаражаттарымен операциялар жургізеді. Қаржы жүйесінің 
'лемеЕптері ақша қаражаттарының жекелеген коздері мен жұмсалу-I

бағытгары, салықгар, төлемдер, ақшалай санкцнялар болып 
табылады.

Қаржы жүйесі шеңберіңі жүзеге асырылатын қызмет
іүрлеріне бюджетгендіру, қаржыландыру, инвестициялау, салық 
с-алу, сақгандыру, қаржылық-бухгалтерлік қызмег, аудит, қаржылық 
инспекциялауды жатқызады. Қаржы жүйесіне тікелей несие жүйесі
жатқызылады жэне онымен тыгыз өзара іс-әрекет жасайды. Бірақ 
қаржы жүйесіне Караганда, несие жүйесі тек кайтарылаіъш ақша 
құралдарымен операция ягүргізеді.

Қаржы жүйесі өзінің субъектілері, бөлімдері жэне болімдерінің 
қызметгерімен гана емес, сол сиякты қаржылық ресурстардың, 
қаржылық қатынастар агештерін байланыстыратын және олардың 
арасындагы ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыратын, ақшалай 
қаражатгар агымымен сипатталады.

Елдщ қаржы жүйесі ел мен басқа елдердің үкіметтерімен,
інктерім компан иялар ымен хапықаралық қаржы

срталыктарымен, қорларымен қатынастар
қаржы агымдары туріндегі дамыган сыртқы байланысгарға ие. 
Елдің қаржы жүйесі көпдеңгейпік, иерархиялык құрылымды

ккраиды
Қаржылық катынастардың көп жақтылыіъі мен эртүрлігі

өндірістің барлық сатыларына қызметқаржының қоғамдық
қызметкөрсетуімен, қоғамдык қызметгің барлық салаларында 

ететіндігімен, экономикалық жүйені басқаруцьщ эр түрлі 
деңгейінде қолданылатьшдыгымен түсіндіріледі.

Қаржылық қатьгаастар ақшалай қатынастармен байланысты 
төмеңдегідей жагдайда:

- шаруашылық етуші субъектілері арасында;
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- шаруашылық етуші субъектілері мен жоғарғы ұйымдар
арасында;

- шаруашылық етуші субъектілері мен мемлекет, жергілікті 
басқару органдары арасында;

- шаруашылық етуші субъекті лерінің өз ішінде;
- жекелеген бюджеттер, бюджеттен тыс қорпар арасында;
- азам аттар мен мемлекет, жергілікті басқару органдары 

арасында орын anaj
Қаржылық қатынастардың эр түрліліп олар жактеу

пажетплігш туғызады. Қаржы субъектілерінің қоғамдық ұдайы
ндірістегі рөлше байланысты қаржылық қатынастарды осыпай 

жіктеу нэгижесінде мынадай төрт қаржы жүйесін бөліп көрсетуге 
бсіады: мемлекетгік қаржы; ұймдар-заңды тұлгалардың қаржысы; 
\ шаруашылығыньщ қаржысы және сақгандыру.

Қаржы жүйесінің де эртүрлі түсінігі бар.
Қаржы жүйесі де басқа жүйелер сияқты «ұйымдастыру

немесе «ұйьімдастыру» жиынтығы репндеформасы» 
карастырылқ

Біз қаржы жүйесін ұдайы өндіріс үрдісінің барлық 
субъектілерінің арасындағы ЖҚӨ-ді бөлу және қайта бөлу бойынша 
ақшалай қатынастарын ұйымдастыру формасы ретінде 
қарасгырамыз. Экономикалық қатынастар субъектілерінің
табыстары алгашқы жэне соңгы бөлінеді. Алғашқы табыстар
мен жинаістар көзі: а) жалдамалы жүмысшылардың жалақысы; б) 
шаруашылық етуші субъектілеріндегі пайда мен амортнзацнялық 
аударымдар; в) мемлекет пен жергілікті органдар даты өнімдер 
(қызметтер мен қызмет көрсетулердің) құнына қосылатын салықтық 
және басқа төлемдер формасында көрініс табады.

Алғышқы табыстар салық механизмі, төлемдер жүйесі, пайданы
болу арқылы қайта бөлу үшін қажетті көз болып табылады
Мұндай кайта болу, нэтижесі экономикалық субъектілер
меншікті каржылық ресурстары болып табылатын соңғы табыстар 
ретінде болады. Соңғы қаржылық ресурстар да оларды мақсатты 
багытга пайдалану үшін кезекті бөлу жэне қайта бөлу үрдісінің 
объектісіне айналады.
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Эконом икалық әдебиетте қаржы жүйесі үщ кырынан зерттеледі:
1) қаржылық қатынастар жиынтығы;
2) ақша қаражатгарының қорлар жиынтығь;
3) қаржылық басқару аппараты.
Табыстарының құрьиту эдістеріне қарай қаржы жүйесін екі - 

орталықтандырылган қаржы (көпшілік қаржы) аясы жэне 
о|>талықгәлдырылмаган қаржы (ұйымдар мен үй шаруашылығы 
қаржысы) аясына бөлу қабылданған.

Орталыктандырылған (жалпымемлекетгік) қяржы:
! - бюджет (республикалық және жергілікті);

- арнайы бюджеттен тыс қорлар (зейнеткерлік қор және т.б.);
- мемлекетгік кредит.
Орталықгандырылмаган қаржы:
- кәсілорыңдар мен ұйымдардың қаржысы, ол матерапдық

өндіріс аясыньщ қаржысы жэне өндірістік емес ая қаржысы больпт 
белінеді;

-тұрғындардыц қаржысы (жеке табыс салығын төлеу, 
матер иалдьгк жэне материалдық емес игіліктерді алу, ақылы қызмет 
көрсетулер жэне т.б.).

Қаржы жүйесі ақшалық қаіынастарды ұйы мдастырудың 
нысаны ретінде үш ішкі жүйеге бөлінеді:

1) шаруашылық субъектілерінің қаржы ресурстары;
2) түргыңдардың қаржы ресурстары;
3) мемлекет пен жергілікті бас кару орпіндарының қаржы 

ресурстары.
Бұл ішкі жүиелер қаржылық ресурстардын қалыптасуы мен 

пайда болуын қамтамасыз етеді. Олардың қызмегтік багытының, 
кдржьшық ресурстарының құрьиту және шійдалаңу эдістері,
паидаланудагы айырмашылықгарына байлеінысты мынадай
қаржылық катынастар жүйесін бөліп көрсетуге болады:

1) ұйымдар қаржысы;
2) мемлекеггік жэне жергілікті органдар қаржысы;
3) үй шаруашылыгы.
Бұя ішкі жүйелср өз кезегінде накпы экономикалық 

сз'бьектшердщ ақша қорларының құрылу және пайдалану 
механизм інс байланысты жекелеген буьгндарга болінеді.

2.2 Қаржы жүйесінің күрамдас беліктері
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Қаржы жүйесіндегі элементтердің ішінде анықгаушы элемент -  
мемлекеттік бюджет түріндегі жалпымемлекеттік қаржы. 
Материалдық өндіріс аясындагы шаруашылық жүргізуші 
субъектілерінің қаржысы қаржы жүйесінің бастапқы буыны болып 
табылады.

Тұрғынд ардың (үй шаруашылығының) қаржысы қаржы 
жүйесінің өзінше ерекшелікті бвлігі болып есептеледі.

Алғашқы буында - өндірістік қаржы аясында - өндірістік 
бірлестікге|>дегі, кэсіпорындардағы, халық ша^уашылығы 
салалары ндағы ақша қорларының орталықтанбаған қорлары, 
сондай-ақ аталған шаруашылық жүргізуші субъектілерінің 
орталықтанған мақсатгы жэне қорланым қорларын құру мен тиімді 
пайдалану міндеттері шешіледі.

Екінші буында алғашқы қүрылымдары мен олардың арасында,
қаржы жүйесінің басқа буындары мен басқа экономикалық жүйе
буындарыңца (бага, несие жэне басқа) қаржылық қатынастар пайда 
болады.

Сонымен, қаржы жүйесі деп өзара байланысты қаржылық 
қатынастар аясының езіне тән басқару формалары мен басқарушы
аппарат жиьппығын айгады.

Қаржылық ғьшымның көптеген мәселелері пікір - талас 
гуғызып отырған мэселелерге жатады. Олардың қатарына ең 
алдымен қаржылық қатынастардың эконом икал ық табигаты мен 
шекарасы; қаржының экономикалық категория ретіндегі
ерекшеліпн анықгаудың сапалық белгілері; қаржының қызметтері 
туралы мәселелер жатады.

Қаржы жүйесі қағидатгарын былатиа аныцтауга болады:
1) кез-келген елдің қаржысы .үйымдастырылған сипатга болады, 

ол белгілі ақша қаражатгары қорларына бөлінген;
2) елдегі ақша жүйесіи ұйымдастыруға ар налган институт, 

мемлекеттегі барлық ақша қагынастарына (қаржылық, тауар- 
яқшалық, еңбекақыны төлеу бойынша қатынастары) қатысы бар;

3) қаржы саласындағы басқару барлық уақытга 
\  йымдастъфылған сипатқа ие; қаржының өзі 
л-йьгмдастъфылмайынша пайда бола да, қызмет ете де алмайды;

4) қаржылық жоспарлау бюджетгік жоспарлау, банктік 
^оспарлау, мемлекетгік кэсіпорындар мен ұйымдардьщ қаржысын 
»к ос парлауға бөлініп кетеді;



5) қаржылық бақылау бюджеттік, банктік, ведомстволық 
бакылау турлерін қабылдаиды.

Қаржы жүйесі бірліктік қағидатқа немесе қаржы жүйесі 
инсппуттарыньщ автонсмдығы қағидатына негізделіп құрылуы 
мүмкін. Қоғамдық өндірісгегі субъекгінің рөлі қаржылық 
қатынастар жіктемесінің бірінші объективті критерий ретінде 
болады. Оған сэйкес жалпы жиынтық қаржылық қатынастарда 
кәсіпорыңцар, мекемелер мен ұйымда қаржысы, сақтандыру, 
мемлекеттік қаржы сияқты ірі салаларды баліп керсетуге болады.

Осы көрсетілген салалар ішінде буындар бөлініп шығады және
де қаржылық қатынастарды топтастыру максатгық ақшалай
қорлардың кұрамы мен бағытталу көзіне анықтаушылык ықпалын
тазетін субъектінің қызметінің сипатьша қарай зкүзеге асырылады.
Бұл критерий кэс іпорындар (мекемелер мен үйымдар) қаржысы
аясында коммерцнялық негізде қызмет ететін кэсіі юрындардың
қаржысы; коммерциялық емес қызметті жүзеге ас ыратьгн мекемелер
мен ұйымдар қаржысы; когамдық бірлестіктер қарлсысы сияқты
буъшдарды бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Субъект қызметінің
сипаты сакіандыру объектісінің озіне тән ерекшелігін анықтайтын
сақгаңдыру аясында буындар ретінде әлеуметтік сақтандыру,
мүлікпк жэне жеке сақтандыру, жауапкершілікті сақтаңцыру,
кәсіпкерлік тәуекелдіктерді сақгандыру алынады. Мемлекеттік
қаржы аясында — соган сәйкес, мемлекеттік бюд»:ет, бюджеттен тыс 
қорлар, мемлекеттік несие бояады.

Қаржы жүйесінің қурамдас буьшдарьшьщ өзара байланысы мен 
өзара тәуелділігі қаржыныц бірдей мэнімен байланысты. Қаржы 
жүйесі арқылы мемлекет орталықтандырылган жэне

қорларын жасауға ықпал етеді, бұл үшін меміекет салықтарды,
мемлекеттік бюджет шыгындарын, мемлекеттік несиені 
пайдаланады.

Мемлекгттік бюджет — қаржы жүйесінің басты буыны. Ол 
мемлекетгік билік органдарының қызметтерін қамтамасыз ету үшін 
ақша каражаттарының оралықтандырылған қорларын жасау және 
пайдалану формасын білдіреді.

Бюджеттен тыс цорпардың курылуы әдеттегі салық төлеуші
үшін салықтан ешқандай айырмашылыгы жоқ міңдетті Бюджеттен 
тыс корларға аударымдардың негізгі соммалары өзіндік құн
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құрамына кіреді және еңбекақыны төлеу қорына қатысты пайызбен 
белгіленген. Бюджетген тыс қорлардың дербес окшауланып қызмет 
етуі өте маңызды элеуметтік шарапарды жедел қаржыландыруға 
мүмкіндік береді. Мемлекеттік бюджеттен өзгеше бюджеттен тыс 
қорлардың қаржысын жұмсау заңдылық органдар тарапынан азырақ 
деңгейде бақыланады. Бұл, бір жағынан, оны пайдалануды 
жеңілдетеді, екінші жағынан, қаражаттарды толық көлемде 
жұмсамауға мүмкіндік береді Сондықган бюджеттен тыс 
қорлардың қаражаттарын жұмсауды бақылауды күшейту 
■ ақсаты нда оларды жүмсаудың мақсаттық бағыттылығын сактай 

отырып, олардың кейбіреулерія бюджетге бірікгіру сұрагы 
қойылуда. ‘ *

Мемлекеттік несие мемлекеттің кэсіпорындардың, үйымдар 
:он тұрғындардың уақытша бос ақшалай қаражаттарын қайтару 

н егіз і ндемемлекеттік шығыстарды қаржыландыру үшін 
 ̂инақьшауы бойынша несиелік қатынастарды көрсетеді. Несие 

беруші жеке жэне занды түлғалар, қарыз алушы - өзінің органдары 
ретіндегі мемлекет болады. Мемлекет қосымша қаржы ресурстарын 
қаржы нарыгыңда облигациялар, қазынашылық міндетгемелер, 
және мемлекетгік бағалы қағаздардың басқа түрлерін сату жолымен 
тартады. Несиенің бұл формасы қарыз апупшға жинақыланған ақша 
ресурстарын эмиссияны іске асырмай-ақ бюджет тапшылығын 
жабуға мүмкіндік береді. Мемлекеттік несие сонымен қатар елдегі 
ақша айнапысын тұрақтандыру мақсатында да паңцаланылады. 
Инфляция жағдайында мемлекетгік қарыздар тұрғындардың 
төлемқабшеттілік сұранысын уақытша азайтады. Айналыстан артық 
ақша массасы алынады, яғни күнібұрын келісілген мерзімге 
ақшаның айналыстан кетуі орын алады.

Мемлекеттік несиені пайдаланудың қажетгілігі қоғамның 
қажеітіліктгерін бюджет абыстары есебінен қанағаттандырудың 
мүмкін еместігімен байланысты. Жинақыланатын тұрғындар мен 
заңды тұлгалардың уақыпла бос қаражаттары экономикалық және 
элеуметтік бағдарламаларды қаржыландыру үшін пайдаланылады, 
яғни мемлекетгік несие мемлекеттің қаржылық мүмкіндіктерін
ұлғайту құралы болып табылады.

Қарыз алушыға қатысты мемлекеттік қарыздар орталық жэне 
жергілікті басқару органдарының қарыздары болып бөлінеді. 
Орналастыру орнына байланысты мемлекеттік қарыз ішкі және
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сыртқы болып бөлінеді. Қарыздық қаражатты тарту мерзіміне қарай 
қарыздар кысқа мерзімдік, орпга мерзімдік, ұзақ мерзімдік болып 
болінеді. I  4..Ф; t .-іы-. *..>/

Ауқы Viды каржы ресурстарын жинақылау сглдар ретінде үлкен 
мемлекеттік қарызды туындатады. Мемлекепік қарыз мөлшері 
елдің мемлекеттік қарызының соммасына қосылады. Мемлекеттік 
қарыз — мемлекеттік қарыздардың белгілі күнге немесе мерзімге 
оларға белгіленетін пайыздарды қосқандағы жабылмаған барлық
соммасы.

Сонымен, қаржы жүйесщмемлекеттің саяси және экономикалық 
қызметгерін жүзеге асыруын қаміамасыз етуге қажегті қаржылық 
буындардың, сонымен <қатар ақшалай қсрлардың қозғалысына 
байланысты мемлекет, кәсіпорындар, ұйымдар, салалар. жекелеген 
азаматгар арасыңда пайда болатын экономикаліық қатынастардың 
жиынтығы түрінде көрсетуге болады.

23  Қазақстал Республикасының қартш  жунесі

ҚР каржы жүйесі нарықтық сипатта жэне б<:с буыннан түрады: 
мемлекетгік бюджет, арнайы бюдеттен тыс қорлар. мемлекеттік 
несие, шаруашылык жүргізуші субъектілер, үй 
шарушыл ыктарының қаржысы.

Тэуелсіз Қазақстан Республикасындағы экономнкалық қайта
құрулардың бастамасы мен қаржы жүйесінің қүрмлуы 1992 жылға
келеді. .... .»■. . ,

Дегенмен, Қазақстанның қаржы жүйесінің құрылуы бірнеше 
кезеңдерден өтгі.

Қаржы жүйесінің қүрылуының бірінші кезеңі 1991-1993 ж.ж. - 
Қазақстанның тэуелсіздігін хабарлаған сэттен бастап өз валютасын 
енгізгенге дейінп кезеңді қамтиды. Елдің экономикасы бүл 
жылдары голыгымен Россия Федерациясыңдағы экономикалық 
жэне саяси ауытқымаларна тэуелді болды. Бүл ксзең тәжірибелік іс- 
әрекеттер мен шешімдердің жартылай сипатымен, ақша-несие жэне 
бюджет саясаггының жүйесіздігімен сипатталады. Осы кезеңдегі 
Қазақстанньщ эконом икал ы к даму ерекшелігі 1990-1991ж.ж. 
қүрыльшдық дағдарыстан жүйелі әлеумеггі к-эконом икалық 
дағдарысқа өтуіңде болды. Оны кейбір авторлар эділетті турде 
ірансфор мациял ы қ деп атайды. 1



Сапалық жағынан жаңа, яғни қазақстандағы экономикалық 
кайта құрылымдар мен қаржы жүйесінің құрылуыньщ екінші кезеңі
(1994-1999 жлс.) 1993 жылдың қарашасында үлтгық валюта -
теңгені енгізумен және жуйелік қаггй құрулар мен 
тұракганлырушылық несиелері шеңбершде халықаралық қдржы
ұйымдарының кең ауқымды көмегін тартудан басталды. Бұл кезең
өз макроэкономикалық саясатын, салық салу саласындағы, бюджет 
жэне банк аясындағы қатынастарды реттеуші нормативті-құқықгьіқ 
базаны жүргізумен сипатталады. 1994 жылдың шілдесінде кезекті 
дағдарысқа қарсы багдарлама қабылданды,оның басты мақсаты 
1995 жылдың аяғына қарай макроэкономикалық тұрақтылық пен 
жүйелік институционалдық қайта құрылымдарды қамтамасыз ету 
болды. Бүл багдарлама бірқальппы қатаң ақша—несие жэне бюджет 
саясатын жүргізумен іске асырылды.

1996 жылдан бастап екінші деңгейдегі банкттерді несиелендіру 
саясаты біршама өзгерді, несиелеу көлемі қысқарды, ал бүл 
операцияның негізігі бағьггы банк жүйесінің өтімділігін қолдау 
болды. Жеңілдетілген несиелер беру мен кәсіпорыңдардың ҚҮБ 
несие алу туралы отініштерін қарау тоқтатылды. Несиелерді 
орналастыру аукциондар, банкаралық нарық, сондай-ақ ломбардтар
негізінде іске асырылды.

1996 жылдың басында республикада «Үкіметгің реформаларды 
1996-1998 ж.ж. тереңдетуі бойынша іс-әрекеттерінің бағдарламасы»
кабылданды, оның басты мақсаты 1994-1995 ж.ж.
макроэкономикалық тұрақтандыру мен қүрылымдық-
институционалдық қайта қүрылымдар саласыңдағы қол жегкізілген 
нэтижелерді сақтап қалу мен өндірістің құлдырауын тоқгату, содан 
кейін — зкономнкалық өсу мен түрғындардың өмір сүру деңгейін 
котеру болды.

Жеткіпікгі деңгейде қатаң иифляцияға қарсы саясатгы жүргізу 
нэтижесінде қаржылық түрақпіндыру бойынша алғашқы мэнді 
нэтижелерге қол жеткізілді, түгыну бағалары индексін 1992 
жылдағы 3061%-дан 1997 жылғы 111%-ға жеткізуге, теңгенің
валюталық багамын салыстырмалы түрде түрақтандыруға, бюджет
гапшылығын (1997 ж. — Ж ¥Ө 3,7%) қысқартуға және өнеркәсіптің
бірқатар экспортқа бағытталган салапарындағыт тұрактылықты 
ақтауға және жандандыруға мүкіндік туындады. Қүрудың екінші 

кезеңінің басты нэтижесі түбірлі жаңа экономикалық жағдайдьщ
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қалыптасуы болды, соның нәтижесінде әкімшілік-бұйрықтық 
экономиканың нарықтық экономикаға өту үдерісі қайтарылмайтын 
сипаттқа ие болды.

Жоғарыда көрсетілген қол жеткізілген жётістіктермен катар 
екініші кезең бірқатар өткір шешілмеген мәселелермен де 
сипатталды. Атал айтканда, өндірістің кұлдырауы мен әлеуметгік 
мәселелерден басқа республика, біріншіден, ең алдымен өзінің 
айналмалы құралдарын тауысқан жэне өздеріне қажетті несиелік 
ресурстарды алу мүмкіңцігі жоқ кэсіпорындардың нашар қаржылық 
жағдайымен пайда болтан төлемділік дағдарысына соқгықты. 
Екіншіден, инвестиция аясындаты мэселелер тереқдеді. 
Инвестициялардың қысқару ауқымы экономика ның 'басқа 
салаларындаты қулдырау параметрлерінен едэуір асып түсті. Тек
1993-1995 ж.ж. тана капитал салымдарының көлемі жартыдан астам 
(1991 ж. батамен алтанда, 6068 миллионная 2961 миллион теңгеге) 
қысқарды.

1998-2004 ж.ж_ кезеңді салыстырмалы түрақтылықлен 
ерекшеленген жеке кезең реггінде көрсетуге болады. 1998-2004 
жылдар бойына инвестициялар көлемі артгы және маңызды 
көрсеткшггер жақсарды. Бірақ Қазақстанның қаржы жүйесінің 
оңтайлы даму үрдісі біртіндеп таралу георафиясы кеңейген элемдік
қаржылық датдарыс нәтижесінде баяулады. 1997 жылы Оңгүстік 
Шытыс Азиядан басталған датдарыс 1998 жылы Россияга жетті 
және азақстан экономикасына жатымсыз эсерін титізді. 1998 ж. осы 
кезеңнің елдің ЖІӨ-ң қысқаруы байқалған жалтыз жылы болды, ал
1999 жылы үлттық валюта мардымды девальвацията ұшырады.

1998 ж. ақша-несие саясаты элемдік қаржы дағдарысы 
жатдайыңда жүргізщді жэне осы қалылтасқан жайдагы реттеудің 
ерекше қажеттіл і ктерін бейнеледі, бұл Қазақстанның қаржы 
секторы н қортаута батытгалтан қатаң сипатын көрсетгі.

1999 жылдаты сэуірінде «Бюджет жүйесі туралы» үшінші Заң 
қабылданды. Сонымен қатар, 1999 жылы валюты үлттық 
валютаның еркін қалқымалы айырбас батамы тэртібі қабылданды 
және оның едәуір девальвациясы орын алды. Осы жағдайда ақша- 
несие саясатының басты міндеті инфляция қарқынының мардымды 
өсуін болдырмау болды. Одан басқа екінші деңгейдегі банктердің 
несиелін белсеңділігін артгыру сұрақтары бұрынтыдай өзекті болып 
қала берді, осыган байланысты Қ¥Б жып бойында қайта
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қаржыландыру мөлшерлемесін 18% деңгейіне дейін түсірді, ол одан 
эрі қарай, қаржылық жағдайдың түпкілікті түрақгануы барысында
2000 жылы 14% дейін төмендетідці. Бюджет-салық саясаты 
саласында реформалардың бұл кезеңі мелекеттік бюджеттің 
атқарылуының тұрақгануы, мемлекетгік бюджет тапшылығы 
мөлшерінің гөмендеуі (ЖІӨ қатысты), салықтық заңнаманың 
отандық тауар өндірушілерді қорғауға бұрылысы сияқты негізгі 
ерекшеліктермен сипатгалды Салықтық механизм белгілі 
салаларды дамьпуға бағъптала отырып, негұрлым нақты қолданыла 
бастады.

2000-2007 Ж.Ж. Қазақстан Республикасының жалпы ішкі 
өнімінің түракты өсімі байқапды, ол орташа есеппен -алтанда 10,1 %
қурады (1-сурет).

Салықтык заңнамадаіы өзгерістер экономикаға түсетін
салықгық жүктемені азгіпуға, едцің инвестициялық
тартымдыльнын күшейіуге, жаңа техника мен алдыңғы қатарлы
технологиялардың келу агымы мен ендіруді ынталандыруға,
мемлекет пен салық төлеушілердің өзара қатынастарын жаксартуға 
бағытгалды

Мұнайға белгшеген бағаның жоғары деңгейі, сырткы 
нарыкггардағы қарыздық ресурстарға қолжетімділік, тікелей 
шетелдік инвестициялардың келу ағымы ііпкі нарыққа шетелдік 
валюталардьщ ауқымды ағымының келуіне ықпал еп і. Бұл толем 
балансына оңтайлы эеерін тигіз.іі.

О
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1-сурет. ЖІӨ физикалык келемінің индексі (1990=100)



Экономиканың өсу факторларының бірі ретіндегі ішкі жиынтық 
сұраныстың ұлғаюына үй шаруашылықтары мен мемлекетгік 
сектордың тұтынуга арналған шығыстарының ұлгаюы эсер епі. 
Жиынтық сұраныстың ұлғаюына, сонымен қатар, экономика 
секторларын несиелендірудің кеңеюі де ықпал етті. 2001 жылдан 
бастап несие нарыгының жағдайын «несие қауыртгылыгы» ретінде 
сипаттауга болады. 2002 жылдан бастап несиелендіру өсу қарқыны
37,3 %-н 2006 жылғы 81 %-ға дейін көтерілді. Экономиканы 
несиелендіру көлемінің өсуіне тартылған депозиттер есебінен де, 
сыртқы нарыктардан қаражат тарту есебінен де банктердің 
ресурстық базасының өсуі ықпал етгі. Сыртқы қарыздарға 
қолжетімділік екінші бактердің экономиканы 'белсенді түрде 
несиелендіру мен экономикалық өсудің жоғары қарқы нын 
қамтамасыз етудің маңызды факторына айналды.

2001 жылдан бастап 2007 жылға дейін негізгі капиталға 
салынған инвестациялар көлемі 3,7 есе артгы. Тұгас алғанда 2000 
жылдан бастап тартылған тікелей шетелдік инвестациялар келемі
59 млрд. США долларын құрады.

Сонымен бірге макроэкономикалық дамудың оңтайсыз бағыты 
күшейді. Экономиканың өсуі соңгы жылдары негізінен шикізаттық 
сектордың дамуымен байланысты болды. Инвестициялардың үлкен 
бөлігі эконом и каның пппсізаттық сапаларына багытталды. Елдің 
жалпы экспортындағы мұнай мен газ коңденсатын экспорттау үлесі 
өсіп отырды. Экспансиялық бюджетгік саясат қаржы 
ресурстарының мардымды келу ағымы жағдайында мемлекетгік 
түтынудың өсуіне ықпал етті, оның орташа өсімі 2000 -  2007 жж. 
жыпына 9,5 % -ды қүрады. Мемлекеттік түтыну мен түрғындардың 
түтыну шығыстарының үлғаюы инфляцияның өсуіне алып келді.

Инвестициялауга арналган құралдардың шектеулігі сыртқы 
қарызданудың ұлғаюы жағдайында жылжымайтын нарықтың 
«қызып кетуіне» және қүрылыс пен басқа қызмет корсету 
секторыңдагы табыстылық пен бағалардың көтерілуіне алып келді. 
Сыртқы қарызданудың үлғаюымен қамтамасыз етілетін несиелеудің 
өсіп келе жатқан көлемі негізінен қүрылыс саласы мен 
жылжымайтын нарыққа бағытталды, бүл осы секторлардың сыртқы 
қаржыландыруга едәуір тэуелді болуына алып келді. Экономика 
секторларының ЖІӨ өсіміне қосатын үлесі мэнді өзгерді. 
«Голландтық сырқат» дамуының симптомдары пайда банды,
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экономика құрылымыңда баланстың бұзылуы мұнай-газ секторы 
үлесінің артуы жағына қарай ұлғайды. 2003 жылдан баетап 
инфляцияяық үдерістердің жылдамда}ъі байқалды 2007 жылы 
бірнеше инфляцияның ең жоғарғы деңгейі (10,8 % орташа жьшдық 
есештпен, жылдың аягындаі 8,8 %) қалыгггасты..

2007 жылдың екінші жартысында экономиканың өсу
и

қарқьшының баяулауы орын алды.
Банк жүйесі әлемдік экономикаға жоғары деңгейде бірікпрілуі

нәтижесінде басқа секторларга қараганда сыртқы есеңгіреудің
эсеріне көбірек ұшырады. 2007 жылы ЖІӨ €»су қарқыны 108,9 %.-fa
іейін төмендеді. 2007 жылдьщ екінші жаргысынан бастап 

экономиканы несиелендіру көлемінің өсу қарқынының төмендеуі, 
төлем балансы сапасының кашарлауы байқалды, инфляция ның 
импортталуы салдарынан инфляциялық ұдерістер күшейді. АҚШ 
ипотекалық нарықтағы дағдарыстық жағдайдың салдары болып 
табылатпын, 2007 жылдьщ тамызьпадағы элемдік қаржы

ы ндағы тұрақсыздықгын бірінші толқыны қарыздық 
капиталдың сыртқы нарыктарының жабыдумна алып келді. Сыртқы 
қарыз алудың күрі: қысқар>ы мен етімдшіктің тапшылығы 
банктердің отандық экономиканы, негізінен қүрылыс цен саудада 
шоғырланды рылған несиелендіру көлемін шекгеді. Осы мерзімге 
қарай экономиканың өсуі осы секторлардың белсенділігіне 
байланғандықган, бұл тұгас алғандағы экономиканың өсуінің 
баулауына алып іселді. Осы тенденциялардьщ кейбіреулері 2008 
жылы да жалғасты.

Жаһандық дағдарыстың елдің әлеуметгік-зкономикалық
жағдайына тигізетін жағьшсыз салдарын жұмсарту жэне экономика 
мен қаржы жүйесінің іұрактылығын қамтамасыз ету мақсатында 
Үкімет экономика мен қаржы зкүйесін тұрактандыру бойынша 2009- 
2010 ж.ж. арналған біріккен іс-эрекетгер жоспарын бекітгі.

Мақсатқа жету үшін төмендегідей бес бағытга жұмыс
жүргізілді:

1) қаржы секторын тұракпіндыру;
2) жылжымайіъш нарықтағы мэселелерді шешу;
3) шагын жэне орта бизнесті қолдау;
4) агроөнеркэсіп кешенін дамыту;
5)инновациялық, иңдустриалдық және инфрақұрылымдық 

жобаларды жүзеге асыру.



Олардың бірі — бул қаржы секторын түрақтандыру. Төрт банк 
476 млрд. теңге көлеміңде мемлекеттік қаражат алды:

- Банк Тұран Әлем — 212 млрд.теңге;
- Казкоммерцбанк (ККБ) — 120 млрд.теңге; -
- Халық банк — 120 млрд.теңге;
- Альянс банк — 24 млрд.теңге.
«Самүрық-Қазына» ¥ӘҚ АҚкелесі 10 банкке 120 млрд. теңге 

аударылды:
- ККБ -24 млрд. теңге;
- халық Банк — 24 млрд. теңге;
* БТӘ Банк—40 млрд. теңге;
- Альянс Бнк — 14 млрд. тенге; •
- АТФ, БЦК, Kaspi bank, Евразия Банкі, Темірбанк жэне 

Цеснабанк әрқайсысына 3 млрд. теңгеден бөлінді.
2008 жылдың екінші жартысында әлемдік қаржы және тауар 

нарықгарыңда жагдай күрт өзгерді. Әлемдік қаржы нарығындағы 
тұрақсыздықтың кезекті толқыны, ірі қаржы институгтарының 
куйреуі мен биржалық котировкалардың түсіп кетуіне айнала 
отырып, әлемдік экономиканың баяулауына бет бүрды. 
Халықарапық валюталық қордың багалауы бойынша әлемдік
экономиканың өсуі 2007 жылмен салыстырғанда 5,1%-дан 2008 
жылы 3,1% -ды құрады.

Әлемдік эконом иканың өсуінің баялауы әлемдегі ресурсіарды 
га сұраяыс пен түгынудың қысқаруына ықпал етгі. Сонымен бірге 
тауарлар нарықтарынан алыпсатарлық капигапдың кету агымы 
жүзеге асты. Осының барлыгы Қазақртанның тауарлық 
экспортының негізгі құрамдастары болып табылатын мұнайга, 
металлга, металлпрокатына деген элемдік бағалардын түсіп кетуіне 
алып келді. 2008 жылы ҚР экономикасының өсу қарқыны
төмендеді. 2008 жылдың төртінші тоқсанындагы мұнай 
бағаларының күрт түсуі бюджетке тікелей әсерін тигізді, соның 
салдарынан бюджет профициті 2008 жылы төмендеді жэне багалау
бойынша ЖІӨ-нен 1,5% ғана қүрады.

2009 жылы Қазақстан экономикасының дамуы іс жүзінде 
әлемнің барлық елдерін қамтыган, экспортапатын тауарлар 
багалары мен сұраныстың төмендеуіне алып келген терец 
экономикалық дагдарысца бейімделу жагдайында өтті.
Экономикалық белсенділіктің баяулауына мардымды дэрежеде

53



отандық банктердің сыртқы
мүмкіндіктерінің қысқаруы

нарықгардан
салдарынан

қарыз апгу
экономиками

несиелендхруінщ төмендеуі эсер етп. Банкгердщ өздері 2009 жылы
қарыздарды қайта қаржыландыру бойынша бірқатар қиындықтарды 
басгарынан кешті.

2009 жылы экономиканың өсуі басым түрде рецессияны 
болдырмауға жэне экономикал ық дамудың баяулауының оңгайсыз
саддарын жұмсаріуі бағытталған мемлекеттік ынталандыру
шаралары арқылы қамтамасыз етілді. Екінші тоқсаннан бастап 
экономикадағы сұранысты дагдарысқа қарсы шаралармен қолдау

ілікгің төмендеуэкономика салаларындағы іскерлік белсеңі 
қаркынын баяулатуға және өсуді біртіндеп
ықпалын тигізді.

қалпына келпруге

Статистика бойынша агенттіктің есешік деректері бойынша, 
2009 жылдьщ қорытындылары бойынша ЖІӨ 1,2%-ға ұлғайды, 
сөйтіп 17007,6 млрд. теңгені құрады. Тұғыну сұранысы мен 
экономикадағы іскерлік белсенділікті ынталаңдыратын фискалдық 
ынталандыру шаралары 2009 жылы өндірістің терең стагнациясын 
болдЬірмауға және әлеуметтік жағдайды тұрақгылығын сақтап 
қалуға мүмкіндік берді. 2005) жьшдың қорытындысы бойынша 
мемлекеттік бюджеттің ташдылығы 2,9% -ға дейін өсті.

2010 жыл іранш ыларды ң пікірі бойынша, нарық
субъекгілерінің арасындағы шаруашылық қатынастардың жайлап 
қалпына келтірілуі мен экономикалық өсу фазасына өту жылы 
болды. 2010 жылдың басынан бастап елдің экономикасында 
оңгайлы бағыт байқалды. Сонымен қатар инвестициялық 
белсенділік пен құрылыс секігорьшДазгы белсеңділіктің төмендеуі 
көрініс берді. Тұгьшу сұранысының қалпына келтірілуі 2010 жылы 
сауда көлемінің осуіне ықпалетгі. Ішкі және сыртқы факторларды 
есепке алғандагы ЖІӨ нақгы осуі 2010 жылы 5% деңгейде болды. 
2010 жылдың аіиында инфляция 6,0-8,0%. Деңгейінде деп 
бағаланды. Жүмысс ыздық деңгейі 2010 жылы 6,4% -ды құрады.

Дағдарысқа қарсы шаралардың оңтайсыз салдарыньщ бірі 
бюджеттік тэуекелділіктің жоғарылауы болды. 2010 жылы жүмсак
бюджетгік саясат жалғас соның саді жоғары

джетпк тагапьшық пен мемлекеттік қарыздьщ өсуі орын алды. 
2010 жылы банктердің жеке тұлғалар депозитгік базасының

оңтаилы өсім байқалды жономикасын қалпына
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келтіру мен іскерлік белсенділіктің жандануы копоратавтік сектор 
мен уй шаруашылығы секторы жағынан несиелік ресурстарға 
сұранысының өсуіне альт келді. 2010 жылдың екінші жартысында 
несиелендіруді жаңарту байқалды, бірақ бүл үдеріс қысқа мерзімді 
және тұтыну несиелері нарығын ғана қамгыды. Тұрақты
экономикалық өсу, қолдау үшін қажетті ұзақ мерзімді
несиелендіру, осыған қажетті қаржыландыру көздерінің болмауы 
салдарынан, элі де болса төменгі деңгейде қалып отыр..

Тұтас алғанда, 2009 жыл мен 2010 жылдың қорытындылары 
бойынша Ққазақстан экономикасы мен қаржы жүйесінің 
дағдарыстан кейінп кезеңде дауына кері әсерін тигізуі ықтимал
непзп ше қажет етепн мэселелері анық айқындал,

а) экономикадагы құрылымдық диспропорциялар мен оның 
шикізаттық экспортқа багытталуы, сонымен қатар экономнканың

байланысгы төлем балансындагыэкспорттық багытымен
диспропорциялар;

б) актютердің қаржы секторының әртүрлі сегменттеріндегі, 
эсіресе, банк аясында шогырлануының жоғаргы деңгейі;

в) банк секгорын қаржыландыру көздерінің жеткіліксіздігі;
г) нақгы алганда қаржы секторының барлық сегментгеріндегі 

қаржылық тэуекелдерді басқарудың қажетті тэжірибесінің болмауы;
д) банктер портфеліндегі күманды займдардың жоғары деңгейі;
е) тәуекелділікгі тым консервативтік тұрғыдан қабылдау мен 

портфель сапасьшың төмендігімен байланысты банктер; ПҢ 
жеткіліксіз деңгейдегі несиелік белсенділігі.

Сонымен, мемлекеттік органдарды ң
кезеңдегі негізгі міндеті қазақстандык
экономиканы қаржыландырудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету
мақсатында Ңазақстанның қаржы институттарының белсенділігін 
ынталандыру боді

;арыстан кейшп
делдал- жағынан

2009 ж ж дағдарыс тэжірибесі бойынша, қаржы
[ілігінің негізгі факторларысекторының түрақсыздық тэуекелдигігінің 

төмеңдегілер болып саналады:
а) банк сеіегорының сыргқы қарыздарының жоғары деңгейі,
б) Қазақстанның негізп экспорттық өнімдеріне деген 

багалардың түрақсызд ы гы;
в) дагдарыс кезеңіндегі қаржы жүйесі өтімділігінің ташпылығы

(2007 ж. екінші жартысы мен 2008 ж,);
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г) несиелік портфелдің салалық жэне институционалдық 
іиоғырландырылуыны ң жоғары деңгейі;

д) банктердің экономиканың «қызып кеткен» бірқатар 
салаларын қаржыландыруымен байланысты ақгалмайтын несиелік 
тәуекелділікті қабылдауы.

Қазіргі кезде проблемалық банктердің сыртқы қарыздарының 
реструктуризациясы үдерісі аяқгапды, сонымен қатар банкгердің 
сьфгқы қарыздарының мардымды бөлігі жабылды. Несиелік 
портфелдің сапасмның төмендіпігі өте күрделі мэселе болуда, 
банктердің экономиканьщ дамуын қаншалықты жылдам қайтадан 
қажетті көлемде қаржыландыра бастайтындығы жэне дағдарыстан 
кейінгі кезеңде 'экономиканы қалпына келтірудің қаншалықтьі 
тиімді болатындығы осы мэселені жеңуге байланысты.

Қазақстаңдагы дағдарыс кезінде алынған тәжірибе қаржы
жүйесін реттеу саясатын жасағанда институци о налды қ 
құрылымдардың біріккен эрекетгерінің маңыздылыгьш көрсетті. 
Бүгінгі макропруденциалдық реттеудің күні екі дегейлі жүйесі 
қалыптасты:

1. Макро- жэне микропруденциалдық ретгеуге қатысгы 
стратегиялық көзқарастарды қалыптастьфу қаржылық турактылық 
пен Қазақстан Республикасының қаржы нарығын дамыту бойынша 
Кеңестің шеңберінде жұргізіледі.

2. Кеңес қабылдаған шешімдерді Кеңес шеңберінде қаржы 
жүйесінің түрлі сегменттерін дамьпудың эртүрлі мәселелерін шешу 
үшін құрылған жұмыс. топтары іске асырады.

Қазақстан Республикасының қаржы жүйесін дамыту 
стратегиясы төмендегідей болып табылады;

- қаржы жүиесі мен каржылық ұиымдарыньщ оолащақ орта 
мерзімдегі дамуы осы аядагы жаңа мемлекеттік саясаттың 
мүдделерін, елдің экономикасын қазіргі кезеңдегі дамуы мен 
халықаралық ынтымақгастық шарттарын ескере отьфып жүзеге 
асырылады;

- неғүрл ы м тсшығырақ халықаралық стандаргтарқа, оның 
ішінде Еуропалық Одақ қабылдаған стандартна жақындату 
мақсатында қаржылық ұйымдарды реттеуді эрі қарай жетілдіру
ооиынша жүмыс жалғасады;

- қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды қадагалау мен 
реттеудіңі біріңғай жуйесін жасауға бағытталған шарапар кешенін
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іске асыру мақсатында, ортамерзімдік болашақ кезеңце қаржылық 
қадағапаудың жаңа басым бағыттарын ескё|>е отырьш, оның 
заңнамалық жэне басқа нормативті-құқықтык базасын жетілдіру,
каржы нарыгының инфракұрьілымын дамыту, қаржылық 
ұйымдардың қызметіне қойылатын талаптарды жоғарылату, ұлтгық 
қаржы нарыгыньгң элемдік нарықтарға кіруі мен белсеңді 
халықаралық ынггымақтастықгы жүзеге асыру үшін оның 
анықтылыгы мен инвес тнциялық тартымдылығын қамтамасыз ету 
бойынша жұмыс эрі қарай жалғаса,

Қазақстанның қаржы жүйесін дамьпу стратегиясы басқа да 
жүйелерді дамьпумен тығыз байланысты, ал гұтас алғанда, ҚР 
«Қазақстан 2030» ортақ ұзак мерзімді дамыіу сгратегиясына 
бағынады және оның негізгі бағыттарымен сэйкес келеді. Бұл 
стратегия 30 жылға есептелген дамыту жоспары болып табылады, 
бірақ одан басқа Қазақстанның мемлекетгік органдары орта 
мерзімді жоспарлар жасайды және қабылдайды. Қазір «Қазақстан 
2050» стратегиясын іске асыру маңызды болыгі табылады. 
Жогарыда айтылған даму стратегиясын іске асырганда, 
Қазақстанның қаржы жүйесі Орталық-Азия аймағындағы елдердің 
ішіңде озықгы жағдайға ие болуы тиіс.

Семинар сабагьшыц сұрақтары:

«Қаржы жүйесі» түсінігінің мазмұны, оның сишптамасы
жнсгелу

Қаржы жүйесінің кұрылымы мен оның құрылу принциптері 
Қазақстанның қаржы жүйесі.

Студенттердіц өзіндік жұмысына арналган таисырмалар:

1. Экономикалық жағынан дамыған елдердің қаржы жүйесін
қарастырыңыз. Оның құрылуының ерекшеліктері мен оларға әсерін 
тнгізепн негізгі факторларды айқйңдаңыз.

2. Қазақстанның қаржы жүйесінің құрылу мен дамуының негізгі 
кезеңцерін мен оларга тән белгілерді бөліп көрсете отырып кесте 
дайыңдаңыз.

3. Осы кестегс суйене отырып, қаржы исүйесі мн қаржы 
салсатының өзара байланысын көрсетініз.
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4. Каржы жүйесінің орталықтанған жэне орталықганбаган 
буындарының байланысының неде екендігін негіздеңіз.

5. Қаржы жүйесін ұйымдастырудың негізгі гіринциптерін
қарастырыңыз.

6. Қаржы жүйесін жетілдірудің бағыттарын анықгаңыз.
Нарықтық қайта құрулардың қаржы жүйесінің құрылымына 
тигізетін эсері.

7. Қаржы жүйесі категориясының қызмет ету сипатына сапалық 
көзқарасты көрсететін қаржы жүйесі элементтерін қарастырыңыз.

8. Қаржы жүйесінің қаржылық қатынастар объеюілершің мэнін 
жиынтықгы анықгаупш бөліктерін, буындарын қарастъфьщыз.

9. Каржы жүиесінің жіктел)' белплерімен танысыңыз. »
10. «Қаржы жүйесін ұйымдастыруда белгілі принциптерді 

қодданудың қажеітілігі неде?» тақырыбы бойынша академиялық
эссежазыңыз.

11. Қаржының қызметтеіне қатысты бірнеше әртүрлі 
көзқарастардың не себепті пайда болғавдығын түсщціріңЬ.
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3-ТЛҚЫРЫП. ҚАІПКЫ САЯСАТЫ ЖӘІІЕ ҚЛРЖЫ
МЕХАНИЗМІ

3.1. Қаржы саясаты: моні, оның мемлекеттін экономнкалық
саясатындағы алатын орны. Фнскалды саясат.

Экономикалық саясагтың құрамдас бөлігі қаржы саясаты болып
табылады. Ол өзіне тән ерекше тәсідцер және эдістермен 
экономикалық саясат қоііған мақсаттарына жету мен міндетгерді 
орыңдауга көмектеседі.

Ірі батыс экономистері царжы саясатының нақгы 
анықтамасын бермейді. Мысальу Например, Стенли Фишер, 
Рудигер Дорнбуш жэне Ричард Шмалензи қар:кы саіясатын жеке 
дербес түеінік ретіңде бөлмейді. Сонымен бірге олар бүл 
тақырыпты зертгеуге, фискапды саясат аныктамасын кеңейте 
отырып келеді. Көрсетілген мәселені шетелдік эконом икалық 
мектептердің кейбір басқа өкілдері оеы түрғндан қарастырады. 
Агап айтқанда, Кэмпбелп Р. Макконнелл жэне Стэнли JI. Брю 
каржьғ-бюджет саясаты мен фискалды саясат түсініктерін, толық 
жұмыспен қамту мен инфляциясыз ұлтгық өнімді қамтамасыз етуге 
багьггталган үкіметтің мемпекеттік шығыстарь: мен салық салу 
тәртібіне енгізген өзгерістері ретінде анықтай отырып, біріктіре
қарастырады. Бүл сүрақтың марксистер берген анықгамасы
анағүрлым күрылымды болып көрінеді. Олар, қаржы саясатының 
алеумегтік бағыттьшығы мен өндіргіш күпгп;р мен ондірістік 
қатынастарға ықпал ету тиімділігі экономикалық дамудың 
объективті заңдылықтарымен, елдің коғамдық-саяси қүрылымымен 
анықталатынын көрсете отырып, царжы саясаты деп, ең алдымен, 
қаржы ресурстарын түрақтандыру бойынша меішіекегтік шаралар 
»;иынтығын, оларды мемлекетпң қызметтерін орындау үшін бөлу 
және пайдалануды түсінеді.

Қаржы саясатын екі түрғыдан қарастыру қажет: біріншісі — 
мемлекетгің қаржы саясаты; екіншісі — кәсіпорынның саясаты.

Мемлекетгің қаржы саясаты елдің каржы жүйесінің барлық 
б^ындарындағы қаржылық ресурсгардың балансты өсуін 
қамтамасыз ету бойынша мемлекеттің әлеумегтік-экономикалық 
саясатының бір бөлігі болып табылады.

Қаржы саясаты ақша-несие саясатымен тығыз байланысты.
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Мемлекетгің ақша-несие саясаты инфляция, жұмыссыздыққа қарсы 
күрес және экономикапық дамудың бірқалышы қарқынын 
қамтамасыз етуге бағытталған әлеуметік-экономикалық саясаттьщ 
бөлігі болып табылады.

Мемлекеттің қаржылық саясатыньщ маңызды құрамдас 
■ бөлімдері бюджет, салық, инвестициялық, элеуметтік жэне кеден 
саясаты болып табылады.

Мемлекеттің қаржылық саясаты қаржылық стратегия мен 
қаржылық тактика болып бөлінеді.

Қаржылық стратегия ұзақмерзімдік перспективаға жэне 
экономика мен қоғамның әлеуметтік дамуының ірі көлемді 
міндеттерін шешуді қарастыратын курс.

Қаржылық тактика қаржылық стратегиялық міндеттерді 
нақтылайды, қаржыға қатысты кейінге қалдыруға болмайтын 
мэселелерді шешуте назар аударады.

Кәсілорынның қаржы саясаты - қаржы менеджерлерінің 
бизнесті жүргізу мақсатына жету бойьпппа мақсатты қызметі.

Кәсіпорынның қаржылық саясатының мақсаттары:
а) кәсіпорынның бэсекелік күрес жағдайында өмір сүруін 

сактауы;
б) банкроттылық пен басқа да қаржылық сэтсіздікті болдырмау;
в) бәсекелестерімен күресте озықгылыққа ие болу,
г) кэсіпорынньщ нарықтық құнын жоғарғы деңгейге жеткізу;
д) кэсіпорынның экономшсалық әлеуетінің тұрақты өсу 

қарқыны қамтамасыз ету;
е) өндіріс пен егкізу көлемін осіру;
ж) шығындарды ең төмен деңгейге жеткізу;
з) рентабельді (табысты) қызметгі қамтамасыз еіу.
Қаржы саясатьшың мәні дұрыс таңдалған қаржы саясатыньщ 

төмендегідей мэселелерді шешкенінде анықталады:
- өндірістің өсуін, өндіргіш күштердің еядің аумақгары 

бойынша уйлесімді орналасуын ынталандырады;
- аймақгардың шаруашылықгарды дамытуға, жергілікті 

ресурстарды пайдаланута мүдделілігін арттырады;
элемнің барлық елдерімен экономикалық байланыстарды 

бекіту мен дамьпуға ықпал етеді;
- гұрғындардың матер иалдық жэне мэдени деңгейін көтереді.
Қаржы саясаты -  өзінің міндеттері мен функцияларын
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орындау үшін мемлекетпң қаржы саласында жүргізетін іс- 
щаралары. Мемлекеттің қаржылық саясатының мазмүны 
экономикалық заңдардың эрекетін есепке ала отырып жэне қоғамды 
дамытудың міндеттеріне сәкес қаржыны жоспарлы түрде 
үйымдастыру болып табылады.

Осы сұрактын неғүрлым толық зерггеуін М. К. Шереметьев 
езінің «КСРО (СССР) қаржысы» атты еңбегінде келтіреді. Автор 
оньщ мазмүньшьщ екі аныктамасын береді: мемлекетгің қаржыны 
пайдалану аясы бойынша қызметінің негізгі бағыттары және 
қаржыньщ шогырландырылған көрінісі ретіівде, яғни екінші 
жағдайда қаржы саясаты елдің экономикасының ішінде жүріп 

1 жатқан қаржылық үдерістерді бір нәтижеге келтіруші сияқты 
көрініс табады.

Қаржылық саясаттьщ міндеттері:
- елдің дамуының әрбір нақты кезеңінің ерекшеліктері негізінде 

неғүрлым мүмкін болатындай көлемдегі қаржы ресурстарьш жасау 
унпн қажетті жағдайлар жасауды қамтамасыз ету;

- қаржы ресурстарын қоғамдық өңдріс салалары, үлтгық 
шаруашылық секторлары арасында үйлесімді болу мен пайдалану, 
ресурстарды белгілі мақсаттарға бағыттау;

- экономикалық дамудың белгіленген бағыпарын. оны түракты 
жетілдіруге сәйкес келетін қаржы механизмін кэдіу.

Қаржылық саясаттың ен жақын арада Орьшдаггуы гиіс міндеті -  
мемлекетгік бюджеттің баланстылығына жсту және үлтгық 
экономиканы қажетті қаржымен қамтамасыз ету.

Қаржы саясатының эртүрлілігіне қарамастан, оның мазмүны 
кезекпен асырылатын үш сатыдан көрініс табады. Үш негізгі 
буынның бірлігі қаржы саясатыньщ мазмұнын акыктайды. (1-кесте)

Қаржы саясатының принциптері:
- нақты қолда бар қаржы ресурсы на сәйкес бюджетті құру, 

бекпу жэне атқару кезінде қогамдық өндіріске қатысушылардың 
барлығьіның, элеуметтік, ұлттық жэне кәсіптік топтардың мүддесін 
сақтау;

- қаржылық қатынастардың жоспарлы ұйымдастырылуын
қамтамасыз ету;

- қаржылық қорланымдар жасау;
- қаржылық ресурстардьщ мемлекет пен іиаруашылық етуші 

субъектілер арасында тиімді бөлінуін қамтамасыз ету.
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Қаржы саясаты кезеңнің ұзақгығы мен шешуге тиісп 
міндеттерінің сипаттамасына байланысты қаржылық стратегия және 
қаржылық тактика болып белінеді.

1 - кесте -Қаржы саясатының мақсаттары

Қаржьі ресурстарының 
көлемі мен пайдалану 
тиім^цлігін арттыру

Эконом иканы
сауықгыру және

құрылымдық қайта
Қ¥РУ

* Қаржы ресурстар ының
j паидалану тиімдшіпн арттыру 
1 қаржы саясатының 
экономикаға ықпалын тексту 
үшін өте маңызды болып 

j габылады. Қаржы саясатын 
j кұру және жүргізу кезінде 
қаржы ресурстар ьшың

j тиімдигігі мен пайдалану 
I тиімділігін арттыруды есепке 
J алудан бас тарту қаражатты 
шашыратьш алуға, қогамның
үнемі өсіп отыратьш 
экономикалық және 
әлеуметгік кджеттіліктерін 
қанағаттандыру көздерінің 
қьюқаруына алып келуі 
мүмкін

Өндірістің
жалпы көлеміндегі 
екінші топ 
салалары үлесінің 
артуы, 

ыгындарды 
азайту, ақша 
айналысын 
тәртіпке келгіру, 
және болашақга
ұлттық валюпганың
құндылығын
арттьфу

Өнеркәсіп пен
ауылшаруашылық
салаларын дамыгу

негізінде тұрғындардьш 
емір сүруінің неғұрлым 
жоғары деңгетне жету

Қаржылық
стратегия ның әлеуметтік 
багыттылығы халықтың 
әл-аухатьша бағытталатын 
қаржы ресурсгарын 
арттырудың
мүмкіндіктерін іздестіруде 
ғана емес, сонымен бірге 
экономнкалық саясаттың 
басгы мақсатына жаңа 
көзқарас та болып 
табылады. Өмір сүру 
деңгейі енді өндірісті 
дамьггу, қаржы 
ресурстарын паидалану 
бағыты мен пайдалану 
құрылымымен 
анықталатын өлшем 
регінде болады__________

Қаржылыц стратегия — қаржы саясатының экономикалық пен 
әлеумепік стратегиялармен анькқгалатын ірі ауқымды міндетгерді
шешуді қарастыратын және болаш аққа есептелінген
долговременный ұзақ мерзімдік бағыты. Оны құру үдерісінде 
қаржыны дамытудың негізгі бағыттары болжанады, оларды 
паидалану тұжьфымдамалаы жасалады, қаржылық қатынастарды 
ұйымдастыру қағидалары белгіленеді. Қаржы саясатындағы ұзақ 
мерзімді мақсаттарды таңдай және мақсаттъі бағдарламаларды 
жасау қаржы ресурстарын экономикалық және әлеуметтік дамудың
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*  ц

Қаржылық тактика қаржылық байланыстарды 
ұйымдастырудың тэсілдерін уақытында өзгеруу, қаржы 
ресурстарын қайта топтастыру жолымен қоғамды дамытудың нақгы 
кеэеңіңдегі міндеттерді шешуге бағытталған. Каржьшык тактика 
агымдағы кезеңдегі (біржыл жэне одан да аз) міндеттерді шешуді 
қарасгырады, икемділігімен, озгермелілігімен ажыратылады. 
Тактикалық міндеттерді шешудің типтік мысал ы — елдің кезекті 
жьиіға қабмлданатын бюджеті. Қаржы саясатының стратегаясы мен 
тактикасы өзара байланысты. Стратегия стактикалық міндеттерді 
шешуге оңгайлы жағдай жасайды. Тактика, экономика мен 
әлеуметгік 'аяны дамытудьщ шешуші жақтары мен мәселелерін 
анықгай отырып, қаржылык байланыстарды үймдастырудың 
тәсілдері мен нысаңдарып уақтылы өзгерту жолымен неғұрлым 
қысқамерзімде аздаған шығындармен қаржылық стратегияның 
мегзеген мэселелерді шешуге мүмкіндік береді.

Қаржы саясатының екі тұрпатының бар екендігі белгілі:
а) дискреционных, (саиалы түрде) саясат немесе үкіметгің өзі 

жүргізетін саясат;
б) дискрециондьщ емес (саналы түрде емес) қаржы саясаты, 

автоматты түрде немесе өздігінен жүргізілетін саясат.
Саналы емес түрде жүргізілегін қаржы саясаты деп салық 

жүйесінің өзбетінше тқрактанудыра алатын бірқатар қабілеттерін, 
япш қандай даболмасын басқару органдарьшьщ араласуынсыз 
еддегі экономикалық қызметті реттеуге мүмкіндік беретін кейбір 
ерекшелікіерін айтады. Қаржы саясатының бұл іүрпаты үкіметпен 
жүргізіледі. Дискрециондық саясатгың негізгі құралдарына 
темендегілер жатады:

а) шыгыстармен байланысты қоғамдық багдарламалар;
б) әлеуметтік багдарламалар;
в) үкіметгік сатып алымдар;
г) мемлекетгік инвестициялар;
д)трансферттік және қайта бөлушілік тұрпаты ндагы өзгерістер;
е) салықтық қысымды басқару.
Сонымен, дискрециондык саясат деп нақты ұлтгық өндіріс

колем і мен жүмыспен қамтуды өзгерту, инфляцияны қадагалау мен 
эконом икалық өсуді жылдамдату мақсатымеіі салықтар мен 
үкі меттік піығыстарды орынды ұқсата білуді айтқ]щ.

басты бағыттарына шоғырлаңцыру үшін қажет.
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Оларға салықгардан басқа мыналарды жатқызуға болады:
а) әлеумеггік төлемдер;
б) көмек көрсету багдарлам&тары;
в) компанияның сенімділік эффектісі;
г) түгынуға қарай бейімділік.
Қаржы саясатының 3 түрін бөліп көрсетеді:
1) экономикалық өсу саясаты;
2) түрақтандыру саясаты;
3) Іскерлік белее нділікгі шектеу саясаты.
Эконамикалыц өсу саясаты — бұл нақты ЖҮӨ ұлғайтуға және 

жұмыепен қамтуды басқаруды жетілдіруге бағытталған қаржылық 
шаралар жүйесі. »

Түрақтандыру саясаты фискалды саясат пен шығарылатын 
өнім көлемін қалыпты деңгейде ұстап тұруға жэне бағалар 
тұрақтыл ығын қолдауға бағытталған мемлекеттік шығыстар 
еаясатының шараларын қолданумен байланысты.

Іскерлік белсенділікті гиектеу саясаты ЖІӨ нақтьі көлемін 
оның элеуетті деңгейімен салысгырғанда төмендетуге бағытталған 
және үкімет бүл саясатты артық өндіру мен инфляция дағдарысын 
болдырмау мақсатында өрлеу кеэеңінде қолданады.

Сонымен, қаржы саясатын құрайтын екі басты элементті бөліп
көрсетуге болады: . * і •

1) мемлекеттік шыгыстар саласындагы саясат;
2) фискалды саясат.
Қаржы саясаты ның негізі мемлекеттік қаржының теориялық 

концепцияларынан тұрады:
- Кейнсгік концепция мемлекеггік реттеудің қажеттілігіне 

иегізделген жэне де мұнда реттеудің басты құралы бюджет 
саясаты деп саналады

- неоклассикалық синтез концепциясы сүраныс пен ақша-несие 
саясатын регтеудің қажеттілігін қарастырады. Мемлекеттің 
экономикага араласуының негізгі мақсаты — бүл үкіметтік
пшгыстардың үйлесімді (тиімді) көлеміне жету.

Неоконсерватитік стратегия ұлттық табысты қаржы жүйесі 
арқылы қайта бөлуді қысқартуға багытталган.

Батыстың теориялық жэне тәжірибелік концепцияларыңда 
«фискапды саясат» термині қолданылады. Бүл термин мемлекеттіц 
с;лық-бюджет саясаты мен оны экономикалық үрдістерде іске
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асырудың механизмінің кешенді түсінігін білдіреді.
Сонымен, фискалды саясат саналы жэне саналы емес турде іске 

асырылады.
Мемлекет жүргізетін саналы түрдегі фискалдық саясат нақты 

ұлттық өндіріс көлемін, түрғындарды жұмыспен қамтуды, 
инфляцияны бақылауды өзгерту, экономикалық өсуді қамтамасыз 
ету мақсатында салықгар мен бюджеттік шығыстарды өзгертіп 
отыру арқылы жүргізіледі.

Саналы емес түрдегі фискалдық саясат автоматты турде 
жүретін саясат болып табылады.

Сондай-ақ бюджет тапшылығына байланысты жүргізілетін 
фискалды саясат та орын алады. •

Қаржы саясатына қойылатын маңызды талап оны қүрғанда 
жэне іске асырғанда кешенді көзқарасты сақтау болып табылады. 
яғни қаржы жүйесінің барлық буындарында жүргізілетін 
шарапарды белгілі даму кезеңіндегі негізгі, шешуші міндетке 
бағыттау жолымен үштастыру, сонымен қатар экономикалық 
саясатгың, баға белгілеу, жалақы саласындағы несие-қаржы 
саясатының құрамдас бөліктері арасындағы өзара тығыз 
байланысты қамтамасыз ету.

Қазақстандағы қаржы саясатының мақсаты шаралар жасау жэне 
оларды индустриалды-инновациялық даму, үлттық шаруашылықгы 
құрылымдық жагынан қайта құру, еліміздің экономикасының 
әлемдік шаруашылыққа интеграциясы жолымен сыртқы 
экономикалық қызметті белсендіру, элеуметтік бағдарламаларды 
үздіксіз және ұлгайтылып отыратын көлемде қаржыландыру 
негізінде экономикалық өсуді қамтамасыз ететін қаржылық 
механизм арқылы іске асыру болып табылады. Қаржы саясаты мен 
механизм нарықтық үдерістерде тұрғындарды инфляциядан, 
жұмыссыздықтан, табыстарын жоғалтудан элеуметтік қорғауды
қамтамасыз етуі тиіс.

Республикада осы айтылган багыттарды есепке алатын сәйкес 
қаржы саясаты мен оны жүзеге асыратын механизм жасауды 
қамтитын реформапарды тереңдету бойынша бағдарламаларды іске 
асыру жалгасып жатыр.

Экономика, іық саясат сияқгы, түтас алғанда, қаржы саясатын да 
мемлекет экономикалық заңдардың қогамның экономикалық 
өміріңдегі құбылыстардың жэне ' үдерістердін обективті
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байланыстары мен өзара тәуелділігінің мәнділік, тұрақты
қаитал анушыл ық талалтарына сәикес жасаиды.

3.2 Қаржы механизмініің мачмүиы және қ^рылымы

Қаржы саясаты нақты шаруашылық өмірде қаржы механизмі
арқылы

Қаржы механнзмі — қаржыны ұйымдастыру, жоспарлау басқару 
басқару түрлерінің, нысандарының жэне әдістерінің жүйесі.

Қаржы механизмінің өзіне тән құрылымы бар. Оны сипагтау 
үшін қаржы механизмінің буындары ретінде анықталатын жүйелік
талдау, ішкі жуйе, блок, элемент сияқгы түсініктерді пайдаланған 
жөн.

Қаржы механизм і жүйе ретінде алынады.
Қаржы механизмінің ішкі жуйесі — қаржылық жоспарлау,

қаржы тетіктері мен ынталандырушылар, ұымдық кұрылым және
қаржы жүйесінің құқықтық тэртібі, басқаруды ұйымдастырудан 
тұрады. *

Қаржы механизмі блогі (буыны) — ортақ мақсатты бағытылығы 
боиынша бірікпрілетін, біртектес өзара байланысты элементтер
жнынтығы

Қаржы механизмінің менті қаралайым шаруашылық
нысаны, ол арқылы қоғамдық ө ндіріске қатысушылардың мүдделері

табады 
Шаруашылық жэне қаржы механизмщі қаржылык

экономнкальщ 
Нормативтер -

норматавтер жэне лимиттер қолданылады. 
есептермен негізделген шығыстар мөлшері немесе

ресурстарды тарату, лимитгер 
мөлшері, қаржылық жоспарлау

дланудың

Қаржы механизміне тэн ерекшелік оның дамып, гүрақты
жетшіп оты паты ндығы мен шаруашылық
буындарымен өзара тығыз эрекеті болып табылады

механизмшң

механизмді кұраитьш жекелеген механизмдер, 
оларға сәйкес келетін қатынастар сияқты өзара тығыз байланыста
болады. Механизмдердің ішіндегі нашар қызмет ететін кез-келген
элемент (бағалық, қаржылык* несиелі басқа элементтер,
буындардың және түгас шаруашылық механизмнің қызметін

тастауы
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Қаржы механизмі қаржылық қатынастарды ұйымдастыру 
нысандарының жиьппығын, ақша - қаражатгарының 
ортал ы қтанд ырыл ған және орталықтандырылмаған қорларын құру 
мен пайдалану тэртібін, қаржылық жоспарлау әдістерін, қаржы мен 
қаржы жүйесін, қаржылық заңцылықгы қамтиды. Олай болса, 
қаржы механизміне тән ерекшелік оның дамуға бағыттылығы мен 
шаруашылық механизмінің барлық буындарымен тыгыз өзара 
эрекет етуінде болып табылады.

Қаржы механизмін жетілдірудің міндетгері қаржы саясатының 
міндеттерімен байланысты. Қаржы саясатын жүзеге асыру 3 
ксзеңнен тұрады:

1-кезең -  қаржьгаы дамытудың гылыми-негізделген 
кондепцияларын жасау.

2-кезең — қаржыны болашақта жэне ағымдағы кезеңде 
пайдаланудың негізгі бағыттарын анықтау, яғни қаржы стратегия с ы 
мен қаржы тактикасын құру.

3-кезең — койылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталган 
тэжірибелж эрекеттерді жүзеге асыру. Олай болса, қаржы
механюмін құрғанда қаржылық ретгеудің барлық мүмкіндікгерін 
есепке алу маңызды болып табылады.

Қаржы саясатының екі негізгі қыры бар: экономиканы 
макроэкономикалық тұрақтандыру, бұл бюджет тагпиылығы 
мэселесімен байланысты болады және салық салу мен үюметтік 
шығыстар саласындағы саясатқа байланысты болатын ресурстарды 
бөлу.

Қаржы саясатының негізгі құралдарына төмендегілер жатады:
- тікелей және жанама салық салуды шектеу;
- мемлекеттік шығыстарды басқару;
- бюджет ташпыльвгын басқару.
Тікелей және жанама салық салуды іиектпеу. Мемлекеттік 

міндеттерді орыңцау үшін билік органдары белгілі шығындарды 
жүзеге асыруы керек. Шығыстарды жүзеге асыру үшін табыстар 
қажет. Бю дж ет к табысгардың негізгі бөлігін салықтық түсімдер 
құрайды. Тікелей жэне жанама салық салуды шектеу тікелей және 
жанама салықтарды ендіру мен нақгьшауды біпдіреді жәнс 
салықтық салмақгы салық телеушілердің белгілі топтарына қарай 
ауыстыру үшін қолданылады. Салық төлеушілердің негізгі топтары 
жеке және занды түлгалар болып табылады. Нарықгық экономикада
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салықтық салмақ жеке тұлғалар жагына қарай ауыстырылуы тиіс 
деп саналады. Дамыған елдердегі тұрғындардың негізгі бөлігін орта 
топ құрайды, олардьщ табыс тары қосымша жүктемені көтеруге 
мүмкіндік береді. Кәсіпорындар, керісінше, шамадан тыс салық 
салмағынан босатыпуы тиіс, себебі экономиканың негізі болып 
табылады, жиынтық қоғамдық өнімді жасауда басты рөлді 
атқарады, жұмыс орындарын жасайды және, осыған сэйкес 
жалақыны төлейді.

Салық салмағын жеке түлғалар жагына ауыстыру үшін, 
олардың табыстарьша салылатын тікелей салықтардан басқа 
жанама салықгар -  гауардың бағасына үстеме болып табылатын 
акциздер еңдіріледі.» Формалды түрде жанама салықтар 
кәсіпорындарға салынады, ал иақты түрде жанама салықгарды осы 
салық салынатын тауарларды түтынатын түіынушылар төлейді.

Мемлекегптік шыяыстарды басцару. Мемлекеттік шығыстарды 
басқару мемлекеттің экономнкадағы рөліне байланысты болады. 
Жоспарлы экономикада мемлекет өндіріс қүрал-жабдықтарының 
басты меншік иееі болып табылады және экономикалық үдеріетерге 
тікелей араласу жолымен ықпал етеді. Нарық жағдайында мемлекет 
экономнканы реітеудің жанама (экономикалық) эдістерді 
қолданады. Әкономиканы ретгеу эдістерінің өзгеруі мемлекетгік
шыгыстар жүйесі өзггртуді жэне бюджет механизм ііі қайта қүруды 
Қажет етеді. Мемлекепік шығыстар жүйесінің өзгерісі олардың 
қүрамы мен көлемінің өзгеруінен көрініс табады.

Экономиканы қүрылымдық жағынан қайта қүруға, ғылыми-
техникалық элеуетті үлғайтуға, кэсіпорындарды модернизациялау
мен техникалық қайга жаңғыріуға, табнғатты қорғау шараларын
жүргізуге, экологиялық таза технологияларды қолдануға
бағъпталатын болғандықган, мемлекеттік шығыстардың экономика 
үшін маңыздылығы зор.

Тікелей мемлекеттік кәсіпорындардың, бірлестіктердің, 
ұйымдардың тікелей іске асыратын орталықтанбаған 
шыгысіарының маңызды экономикалық және алеуметгік рөлі бар.

Бюджет тапиіылыгын басцару. Бюджет тапшылығы — бюджет
шығыстарының бюджет табыстарынан асып кетуі — жиі кездесетін 
қүбылыс. Іс жүзінде эрбір ел өз тарихында мемлекетгік 
шығыстарының түсепн табыстарынан асып түсуі жағдайын
басынан кешірді.

68



Бюджет талшылығы әртұряі себептермен пайда болуы мүмкін, 
мысалы, экономикаға ірі мемлекетгік инвестициялар салуымен 
немесе төтенше жагдайлармен (соғыстар, ірі табиғи апаттар) 
байланысты туындауы мүмкін. Бірінші жағдайда мемлекеттік 
бюджет шығыстарының оның табыстарынан асып кетуі негізді 
болып табылады, ал бюджет тапшыльгғы мемлекеттің 
экономикалық конъюнюураны мемлекеттік реттеуімен, билік 
органдарының қоғамдық өндіріс құрылымындағы прогрессивті 
жылжуларды қамтамасыз етуге ұмтылысымен пайда болады. Екінші 
жағдайда шығыстардың табыстардан асып кетуі келеңсіз 
себептермен пайда болады, бұл жағдайда мемлекетгік резервтер 
амалсыз шығарылатын шығыстарды жабу үшін жеткіліксіз болуы 
мүмкін.

Мемлекеттік бюджетгің тапшылығы, сонымен бірге, 
зкономикадагы дағдарыстық жағдайларды, оның қирауын, қаржы- 
неселік байланыстардың тиімсіздігін, үкіметгің елдегі қдржылық 
жағдайды бақылауда ұстауға қабілетсіздігін көрсетуі мүмкін. Бұл 
жағдайда шұғыл, эрект етуші экономикалық шаралар мен соган 
сәйкес саяси шешімдер қабылдау қажет.

Жалпы алганда, орньгқты тиімді экономикалық байланыстары 
бар, қарқынды дамып келе жатқан экономика жағдайында сандық 
жагынан белгіленген деңгейдегі тапшылық қорқынышты емес, 
бірақ осымен бірге сан оңтайсыз сапаға өтпеуі қажет, яғни 
мемлекеггің қарызға алған қаржылық ресурстары елдің 
экономнкасына, салық төлеушілерге көтере алмайтындай жүкке 
айналмауы, элеуметтік бағдарламалардың қысқаруына алып 
келмеуі тиіс. Жагдай мемлекеттік қарыз жалпы ұлттық өнімнің 
жартысынан жэне бюджеттің 2-3% тапшылыгынан асгіаганда гана 
бақылана алады деп саналады. Мұндайда шығыстар мен табыстар 
арасыңдагы алшақтықты табыстарды ұлғайту және шыгыстарды 
қысқарту жолымен қысқартуға бопады.

Нарықгық қатынастарға өтудің алгашқы жылдарында Қазақстан 
экономикасында елеулі өзгерістер болды. Бір қатынастар жүйесінен 
екіншісіне өту ауыр зардаптарга алып кепді: кәсіпорындардың 
қаржылық жағдайының нашарлауы, елдің қаржы жүйесінің 
тұрақсыздыгы мен даму деңгейінің төмендігі мемлекеттік бюджетке 
тусімдердің қысқаруынан көрініс алды. Экономиканы тұрақгандыру 
және нарыққа өту багдарламасына сәйкес ҚР қаржы саясаты мен
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қаржы жүиесі қажетті қаржы ресурстарын алуға, оларды толық 
жэне уақтылы жинақылауға, қаржы ресурстарын ұлғайтудың 
кездерін анықтауға бағытгалды. 1991-199:5 жылдар аралығында 
қаржы саясагын құру қаржылық сауықтыру бойынша кейінге 
қалдырылмайтьш шараларды шұгыл жүзеге асыру жағдайында өтті. 
Қаржы саясатының сол кезеңдегі барлык мақсаттары ның
орындалмауы табиги нэрсе. 1996 - 1998 жылдары үкімет
реформаларды тереңдету бойынша әрекетгер бағдарл ам асын 
қабылдады, оның негізгі міндеттері төмендеіідей болды:

- инфляция қарқынын әрі карай төмеңдету;
-түрақтыл ықты қамтамасыз ету және экономикалық өсуге қол

жеткізу; * »
- нақгы орташа жалақының өсуін қамтамасыз ету;
-әлеуметтік жағынан қорғалмаған әлжуаз түртьщдар тобын

қолдауды күшеету;
-қаржы секторы мен кәсі порьшдарды, өндірістік 

инфрақұрылымды мо дернизациялау;
-кэсшкерлнсп мемлекеттік қолдауды күшейту;
басқаруды ортал ьпсгандьфудан бас таргу, жергілікті атқарушы 

билік органдарының қызметтерін кеңейіу жэне ньн^ипу.
1999-2000 жылдар ҚР мемлекетгік бюджетінің табыстарын

нығаіпу, оның шыгыстарын темеңдету және іскерлік белеенділікті
ынталандьфу бойынша қажетгі шараларды қабылдаумен 
байланысты болды.

2000-2002 жылдары салықтық жүктемені темендету, бюджетгің 
экономикалық реттезтпі ретіңдегі рөлін көтеру, оның тұрақтылыгы
мен анықтылығын қамтамасыз ету, бюджеттік қаражатты тиімді 
паңдалануды өсіру, табыстгірды бюджет деңгейлері арасында 
әділето бөлу мақсатында салық-бюджст аясын реформалау 
жалғасты. Бюджет аясын реформалау мемлекеттік бюджеттің 
атқарылуына жэне салық-бюджет саясатының негізгі міндеттерінің 
бірі ретіндегі бюджет ганшылыгын төмендетуі^е оңтайлы ықиальш 
тигізді. Сол кезенде ішкі қарыз мөлшері едәуір төмендеді. 2002 
жылғы профицит ағымдагы өтімділікпен баііланысты мәселенің 
жойьшғандығына куэ бола апады. 2000 жылдан бастап қаржы 
саясатының мақсатьк мемлекетгің өзіне жуктелген қызметтері мен 
міндеттерін жүзеге асыруын қаржьшандьфуды қамтамасыз ету 
болды. Бюджет саясаты қаржы саясатының негізгі бөлігі ретінде



бюджет жүйесін реформалауға, болашақ бюджетгік жоспарлауды 
жүзеге асыруға, бюджетаралық қатынастарды орта мерзімдік 
тұрақты нормативтерге өткізуге, бюджет үдерісін регламетгеуге 
бағытталған болатын.

Осы кезеңнің шешуді қажет еткен жэне осы күнге дейін өзекті 
болып таблатын негізгі мэселелеріне төмендегілерді жатқызуға
боладьп

- бюджетгің атқарылу сапасын жақсарту;
-салықгық қызмет органдарының қызметінің тиімділігін 

жогарылату;
-кеден органдарының қызметгерінің тиімділігін жогарылату;
-қаржылық ақпараттардың сапасы мен қол жетімдіпігін 

арттыру;
-меншікті басқару жүйесінің тиімділігін жоғарылату;
-банкроттылық аясындағы реттеудің тиімдіп ігін арттыру;
-тиімді қаржылық мониторинг жүйесін құру.
Дагдарыс жылдарында элемдік тәжірибенің эдеттегі бюджет 

еаясапгы жүзеге асырылды. Экономиканьщ субъектілерін 
мемлекетгік ынталандыру қысқартылды. Дағдарысқа қарсы 
белсенді шаралар жүргізілді. Түрақтандыру саясатын жүргізу, яғни 
мемлекепің экономюсаны әрі қарай мардымды қолдауынан 
біртіндеп бас тарту бага түрақтылығын сақтай отырып, 
экономикалық өсу қарқындарын қалпына келтіруге мүмкіндік
туғызды. 2009 жылдың екінші жартысына қарай экономикалық 
және қаржылық жағдай жақсарды.

Одан кейінгі жылдары алемдік экономиканьщ жайлап қалпына 
келтірілуі, тауар нарықгарындагы алемдік бағапардың, соның 
ішінде қазақстандық экспорттық негізгі тауарлар багаларының 
түрақтануы Қазақстан Республикасы экономикасының даму 
багыттарын анықгайтын негізгі факторлар болды.

3 3  Қаржыны басқару объектісі, субъектісі және эдістері

Адам қызметінің барлық аяеы сияқты қаржы аясын да басқару 
қажет. Қаржы-несиелік энциклопедиялық сөздікге қаржьіны 
басцару органдарының экономиканьщ баланстыл ыгына, қаржылық 
түрақіылыгына қол жеткізу жэне соны қолдау, табыс, пайда табу, 
шешілуі тиіс экономикалық және элеуметгік міндеттерді қаржылық
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қамтамасыз ету мақсатында елдің, аумгіқтардың, шаруашылық 
жұргізуші субъектілердің қар;кысыңа және қаржылық үдерістерге, 
қаржылық қызметіне саналы түрде ықпал етуі деп көрсетіледі.

Сонымен қатар экономикалық эдебиетте қаржыны басқарудың 
көптеген анықтамалары бар. Алдымен россиялық экономистерге 
назар аударайық. Мысалы, Уткин Э.А. бүл ақша қаражаттарын, 
қаржы ресурстарын олардың қүрьшуы мен қозғалысы, бөлінуі және 
қайта болінуі, сонымен бірге пайдалану үдерісінде басқару деп 
түжьгрымдайды. Родионова В.М. бұл шаруашылық жүргізуші 
субъектілер арасындагы езара есегі айырысулармен, ақша 
қаражаттарының қозғалысымен, ақша айналысымен, шаруашылық 
жүргізудің- тиімді соңғы нәтижесіне қол жегкізу үшін пайдалану 
мақсатында ақшаны соған багыттаумен қатысты пайда болатын 
экономикалық қатынастарға саналы және мақсатгы бағытта ықпал 
ету деп санайды. Өз кезегінде, Шеремет А.Д. мен Сайфулин Г.С. 
қаржыны басқаруды коммерциялық ұйымның шаруашылық қызметі 
үдерістері мен оның қызметін қаржыландыруды тиімді басқару 
жүйесі ретінде қарастырады. Академик В.К. Сенчагованың 
анықтамасы бойынша* «қазіргі нарыктық экономикада қаржыны 
басқару жүйесі өзара байланыстырылған бі]7гұтас қаржы жүйесі мен 
оның жекелеген буындарының түрақты және тиімді қызмет етуін 
қамтамасыз ететін жэне экономиканың нақгы секторын дамьпуға 
және мерзімі жеткен элеуметтік мэселелерді шешуге ықпал ететін 
шаралар, қүралдар, <х>нымен бірге қаржы институттарының кешені 
болып табылады». С.П. Солянникованың пікірі бойынша, 
«мемлекеттік қаржыны басқару саяси және экономикалық биліюгің 
мемлекеттік органдарының қоғам атынан және қоғам үстінен 
қаржылық ресурстарды қажетті және сол қоғам қабылдаған 
мақсаттарда пайдалануы деп анықгауға болады.

Қазақстандық ғалым Мельников В.Д.: «қаржыны басқару — 
жетілдіру мен дамыту мақсатында қаржылық пен арапық 
экономикалық және элеуметгік жүйелерге ықпал ету үдерісі» - деп
қарастырады.

Қаржыны басқару жүйесінде, баска да басқарылатын жүйедегі 
сияқты, басқару обтектісі мен субъектісін боліп көрсетеді. Басқару 
объектісі царжылыц цатынастар тобы, ал субъектілері — 
қаржылық басқару органдары болып табылады.

Қаржыны басқару объеюгілерін қаржы жүиесінің буындары
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бойынша жіктеуге болады. Осы белгісі бойынша қаржылық 
басқарудың келесідей объектілерін бвліп .көрсетуге болады: 
мемлекеттік қаржы, жергілікті қаржы, шаруашыльщ жүргізуші 
субъекгілерінін қаржысы. Субъект ретінде басқаруды жүзеге 
асыратын ұйымдастырушылық құрылымдар: мемлекетгік қаржыда
— мемлекеттік және жергілікті оргаңдар; шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің қаржысында — арнайы қызметтер, қаржы аппараты 
бола алады.

Қаржыны басқару әлеуметгік-экономикалық үдерістерді 
басқарудың жалпы жуйесінің қүрамдас бөлігі болып табылады. Ол 
қоғамның әлеуметтік-экономикалык дамуы үгпін қажетті қаржы 
ресурстарын ’қагіыпқа келтіруге керекті қнтынастар жүйесін 
жетілдір>ге бағытталған.

Қаржыны басқару төмендегідей цатдаларга негізделеді:
- баскарудағы демократизм;
- қаржы сұрақтарына саяси көзқарас;
- баскарудағы экономикалық жэне экімшілік әдістерінің 

үйлесімді сәйкесгілігі;
- шаруашылық шешімдердің жалғастылығы;
- оргалықганған, салалык жэне аймақіық басқарудың 

келісімділігі;
- басқарудағы жауапкершілік;
- басқарудьщ ғьшымдылығы.
Қаржыны басқарудың екі қырын ажырата білу керек: 

біріншіден, мемлекет қаржьшы, оньщ нысандарын экономиканы 
жэне әлеуметтік аяны басқару құралдары мен тетіктері ретінде 
қолданады, сөйтіп, қоғамдық өндірістің түгастай үдерісіне эсер 
етеді; екіншіден, қаржыньщ өзі басқару объектісі болып табылады; 
қаржылық қатынастар мысандары, ақшалай қаражаттар қорлары, 
қаржылық аппарат, яғни қаржы мекемелерінің жүйесі басқарылады. 
Басқару геориясына сәйкес -  басқару буындары аз болған сайын,
таімділік жоғары болады.

Жоғарыда айтылғандарға сэйкес царжылық басцарудың 
төмевдегідей непзгі міндеттерін бөліп көрсетуге болады:

- елдің қаржы жүйесін ныгайту бойынша шаралар жасау жэне 
жүзеге асыру;

- мемлекетгік бюджет, кедендік, салықп»іқ, үаржылық бақылау 
мен мемлекеттік сатып алымдар саласындағы мемлекеииік



саясаттыц құрылуы мен іске асырылуын қамтамасыз ету;
мемлекеттің стратегияпық мақсаттарын, элеуметті- 

экономикапық дамытудьщ негізгі бағьптарын қалыптастыру 
бойынша ұсыныстар жасау;

- мемлекеттік қаржылық, валюталық жэне материапдық 
ресурстарды құру мен пайдаланганда заңдылықгың сақталуын 
бақылауды қамтамасыз ету;

- мемлекеттің элеуметтік-эко ном икалық дамьпу және ақша- 
несие саясатымен, сондай-ақ халықаралық, экономикалық, 
қаржылық қатынастармен өзара әрекетімен бірге алғандағы 
мемлекеттік, фискалды, инвестициялық, аймақтық саясаттың негізгі
бағыттары бойынша ұсыныстар жасау; '

- экономика секторларындағ ы мемлекетгік активтерді басқару.
Сонымен, қаржыны басқару мемлекеттің жалпы қаржы

саясатын жүргізуге, қаржы ресурстарын үйлестіру, қаржылық 
заідылықіы жасауға байланысггы мемлекеттің іс-эрекеті болып 
табылады. Қаржыны басқару жүйесі қазіргі экономиканьщ қызмет 
етуі мен оны дамьпуда анықгаушылық рөлді атқарады. Өркениетті 
нарықгық экономика жақсы құрылған, басқарылатын қаржы жүйесі 
мен реттелетін қаржы нарығынсыз жетістікті дами алмайды. Бұл 
экономикалық субъектілердің экономикалық қатынастарының 
мардымды кеңеюі мен әртүрлілігімен, қаржы жүйесінің 
көпбуындыл ығымен жэне олардың үдайы өндірістік үдерістерге 
ықпал етуінің жоғары дэрежесімен байланысты болып табылады.

Баскару әдістері деп қойылған мақсаттарға жетудің әдістері 
мен күралдарын айтады. Басқару субъектілері қаржылық 
қатынастардың эрбір аясында және әрбір буынында қаржыга ықпал 
етудің ерекше мақсатгық бағыгты эдістерін қолданады (2-кесте). 
Қаржыны басқару әдістерінің бірқатар өзіне тэн ерекшіліктері бар:

- атқарушы билік субъектілері басқару эдістерін өздеріне 
бекітілген құзыреттерді жүзеге асыру құралы ретінде пайдаланады;

қаржылық бақылау әдістері арқылы мемлекеттің 
басқарушыл ық еркі жүзеге асырылады;

- қаржыны басқару әдістері арқьшы қаржы аясында басқару 
субъектісінің басқару объектісімен байланысы іске асырылады; 
қаржылық катьшастарға басқарушылық ықпал жасаудың нақты 
әдістерін таңдау басқару объектісінің ерекшеліктеріне байланысты
оолады;
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- қаржылық қатынастарды басқару әдістері міндеттілік сипатқа 
ие және бұл оларды реттеудің құқұқгық құралдарымен қамтамасыз 
етіледі. г • г '

2-кесте -Қаржылық басқару әдістерін қолдану нысандары

Каржылық 
басқару 
әдістері 

Қаржьшық 
басқарудың 
жаяама 
әдістері

Қаржылық
басқарудың
тікелей
әдістері

Қолдану нысандары

-ішкі нарықгағы бәсЬкелік ортаны қалыптасгыру 
мен нарықты монополиялауды шектеу;
-тиімді кеден саясатын жүргізу;»-сақтаңцыру icj мен кәсіпкерлік тәуекелдерщ сақтандьіруды 
дамьгпта ықпалжасау;
-қаржы аясындағьі есеп айырысу-төлемдііс қатынастардың 
тұрақты қызмет етуін камтамасыз ететін иарық субъектіяерінщ 

I арасындағы кепзсщдік қатынастарды қоріау;_______________
-кәсіпкерлік қызметті лицезиялау, кейбір гауарларды өндіруге 
квота белгілеу.. тауарлар мен кызметтерді ң шектелген
номенкл атурасы бойынша шекті бағаларда аныктау; 
-тауарлардын жекелеген түрлеріне мемле кеттік монополия мен 
акциздік салық салуды қолдану;
-элеуметтік кепіпдік, тұрғындардьщ әлеуметтік :элжуаз
топтарын әлеуметтік және қаржылықН  I И Я Н В Н Н Н Н Н  іаралар 
жүйесін жұзеге асыру;
-салык төлеушілердің жекелеген категорияларына бюджет 
бюджепгтен
тыс қорларға салықтар мен әртүрлі төлемдер бойынша 
жеңілдіктер беру;
-қаржылық тәртіпті бұзушыларға қатысты қаржылық 
санкциялар қолдану I Ц*

Қаржылық басқару әдістері жанама жэне тікелей сиякты екі 
топқа бөлінеді (2-кесте).

Экономикалық эдістер мемлекеттін басқарылатын 
объект ілердің белгілі іс-әрекетін ынталандыратындай жагдай 
(мысалы, жеңілдіктер беруі) жасауында немесе іс-шараларды 
қиындату, тарифтерді көтеру және басқа шектеулік сипаттағы 
шараларды қолдануында болып табылады.

Қаржыны басқарудың накты әдістері мен нысандары ретіңде 
төмеңдегшерді аііуға болады:



- қаржылық жоспарлау;
- оперативті басқару;
- қаржылық бақылау.
Басқару өнері қолда бар әдістердің ішінен неғұрлым тиімдісін 

таңдап а  туда немесе қойылған міндетгі жылдам шешу мақсатында 
қолданатын әдістерді дұрыс пайдалану үшін жағдай жасауда болып 
табылады. Басцару органдарын шартгы турде екі топқа бөлуге
болады:

а) қаржыны басқарудың жалпы (немесе заңдылық) органдары;
б) қаржыны оперативті басқару органдары.
Экономикалыц жагынан дамыган елдерде мемлекеттік 

царжыны басцаруды заңдылық органдары қаржылық заңдылық» 
кабылдау, ммелекеттік бюджет пен жэне оның атқарылуы туралы 
есеіггі бекіту, салықтардың жекелеген түрлерін ендіру немесе алып 
тастау, мемлекеттік қарыздьщ шекті мөлшерін бекіту және басқалар 
арқылы іске асырады. Мемлекеттік құрылғы және саяси жүйеге 
байланысты мұндай органдар ретіңде, мысалы, Үлыбрнтання мен 
Францияда, АҚШ-та Конгресс т.с.с. бола алады.

Қаржыны оперативті басқаруды үйымдастыру құрамы мен 
құрылымы елдің мемлекеттік құрылғысымен анықталатын 
мемлекеттік қаржы аппараты арқылы іске асырылады. Олар қаржы 
саясатын жүргізеді, инструкциялар, эдістемелік нұсқаулар жасайды, 
оперативті қаржылық жоспарлау, есепке алу, талдау және бақылау 
бойынша жұмыстарды жүргізеді. Кәсіпорындарда қаржыны 
басқаруды қаржы бөлімдері мен қызметтері іске асырады. Олардың 
міндеттеріне қаржыльгк ресурстарды жоспарлау, сәйкес қорлар 
бойынша өнімді өткізуден түскен түсімдерді бөлу, кассадағы қолма- 
қол ақшаны, нарықіық багалы кағаздарды басқару, фирма капиталы 
кұрылымын жоспарлау, бухгаптерлік есепті жүргізу, кэсіпорынды 
эрі қарай дамыту сұрақгары кіреді.

Бүгінгі күні елімізде қаржыны оперативті басқару органы ҚР 
Қаржы министрлігімен бірге Қазақстан Республикасының 
Экономикалық даму жэне сауда мгтистрлігі болып табылады.
ЭДжСМ — мемлекеттің элеуметтік-экономикалық саясатының
негізгі бағытын жасаудың салааралық жэне аймақаралық бірлігін 
жүзеге асыратын атқарушы орган, оның басты міндеті стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткізу мен елді әлеуметтік-экономикалық 
дамытудың басымдық міндеттерін жүзеге асыруға, сонымен қатар
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сауда қызметін Дамъпуға бағытгалған бірт^тас жэне тиімді 
мемлекеттік жоспарлау жүйесін құру болып таньшады.

Мннистрліісгің қүрамына Сауда Комитеті ведомсгвосіығы кіреді.
Минікпрліктіц негізгі міңдепері төмендегідей яяпярдя 

мемлекштік саясат құру бойынша ұсынысгар жасау болыгі табылады:
1) Қазақсхан Республикасьшың әлеумеітік-экономикалық 

дямуы ның негізгі басьсмдықіарын стратегиялық жоспарлау жэне 
қалыптастыру;

2) аймақіық дамьпу.
3) хал ықаралы қ экономикалық және қаржы кагъггастары, соның 

ішінде халықаралық эконоишкалық интеграцияны ретгеу;
4) сыргқы сауда қызмегін реттеу жэне дамьггу; »
5) ішюі сауданы реггеу және дамыту;
6) жеке кэсііжерлікгі дамьпу жэне колдау;
7) ин»зстициялар және мемлекеггік-жеке эрішегтік;
8) экономика секхорларындағы мемлекегтік акіивтерді баскдру;
9) мем лекеттік басқару жүйесін дамьпу;
10) жинақылау аясы.
Мемлекеттік қаржылық ресурстарды басқаруда маңызды рөлді 

Қазақстанның Үлттық Банкі атқарады. Үлттық Банкгің негізгі 
мақсаты Қазақстан Реслубликасындағы бағалар тұрақгылығын 
к.амтамасыз ету болып табылады. Негізгі максагын срындау үшін 
Үлтгық банкке мьгаадай міндеттер жүктелген:

- мемлекетпң ақша-нссие саясатын жасау жэне жүргізу;
- төлем жүиелершщ қызмет етуін қамтамасыз ету;
- валюталық реттеу мен бақылауды қамтамас ыз ету;
- қаржы жүйесінің тұрақгылығьш қамтамасыз етуге ықпал ету. 
ҚР жергілікті Қаржы органдарыныц аппараты облыстық,

калалық, аудандык қаржылық басқармалар мен бөлімдерді қамтиды. 
Олар оперативп басқару бойынша жұмыстарды, ягии жергілікті 
бюджеттерді болжау, жоспарлау, құру жэне атқарылу, мемлекеттік- 
шаруашьшық кешені мен әлеуметтік-мэдени аясының барлық
б)ъіидары ндағы ішкі шаруашылық резервтерді аиықтау және 
ресурстарды үнемдеу бойынша жұмыстармен айналысады, ұйымдар 
мен мекемелерден қаржыландьфуды іске асырады жэне бюджет 
каражатының мақсатты пайдаланылуын бақылайды. Қаржы 
органдары жергілікті әкімшіліктің қарамағында болады.
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Қаржыны басқару құралдарының бірі жоспарлау болып 
табылады. «Жоспарлау» түсінігінің эр түрлі анықтамасы бар. 
Дегенмен бұл қызметті сипаттайтын бірнеше белгілерді бөліп 
көрсетуте болады. Оған жататыңдар: а) тәртіпке келтірілген үрдіс;
б) ақпаратгы өңдеумен байланыстьшығы; в) белгілі мақсаттарға 
жетуге бағытталғандығы; с) мерзімдік сипаты.

Қаржылық жоспарлау қаржыны басқару жүйесінде маңызды 
орын алады. Сол жоспарлау барысыңда шаруашылық жүргізуші 
кез-келген субъекг өзінің қаржылық жағдайын жан-жақты 
бағалайды, қаржы ресурстарын ұлғайту мумкіндіктерін, оларды 
неғұрлым тиімдірек пайдалану бағыттарын анықтайды.

Қаржылық жоспарлау қоғамдагы қаржылық ресурстарды 
пайдаланудың, бөлудің жэне пайдаланудың барлық салаларьш,

ш

орталықтанған, содай-ақ ортапықтанбаган нақты ақша қорларын 
қамтиды. Қаржылық жоспарлау нақгы ақша қорларьш, қорларды 
жасау жэне оларды қоғамда қайта бөлуге бағытгалған.

Қаржылық жоспарлаудың мақсаты мен міндетгері қаржылық 
ресурстарды құру көздерін, олардың молшерін, қаржылық 
қатынастарға қатысушылар арасында табыстарды бөлудің үйлесімді 
пропорциясын аныктауға, экономикадағы, сапалар, шаруашылық 
жүргізуші субъектілер шеңберіндегі, аумақгық аспектідегі 
пропорцнялық пен баланстылы қты қамтамасыз етуге бағытталған.

Жоспарлаудың нәтижесі жоспар немесе жоспарлар жүйесі 
болып табылады. Жоспар - болашақта мақсатқа жету үшін қажепі 
көрсеткіштер аныкталған, тәртіпке келтірілген үдерістің нэтижесі. 
Жоспарлау өзгеріп отыратын ішкі және сыртқы ортада келісілген 
шараларды қолдану арқылы қойылған мақсаттарға жетудің әрекет 
етуші құралы ретінде көрініс табады. Жоспарлаудың жоғарғы 
мақсаты қате шешімдерді қабылдау тэуекелділігін төмендететін
құралдар мен басқа жолдарды уақытында анықгау болып табылады.

Қаржылық жоспарлау үшін істің болашақтағы жағдайы туралы 
ақпараттың, яғни болжамдық ақпаратгың ерекше маңызы бар. Бұл 
ақпараггы алу үрдісі болжамдау деп аталады.

Болжам — байқаулар, теориялық жалпылаулар, пікірлер мен 
шектеулерге негізделген белгілі құбылыстың болашақта болу 
ықгамалдығы туралы пікір. 1

3.4 Қаржылық жоспарлау мен болжау
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Болжау -  белгілі қүбылыс, объект, үрдістің болашақтағы накты 
дамуы туралы болжам жасау.

Қаржылық болжау — ең алдымен қаржы жоспарлары 
көрсеткіштерін негіздеу, белгілі уақыт кезеңіндегі қаржылық 
жағдайды күні бүрын көріл-білу.

Теория мен тэжірибе жүзінде орга мерзімдік (5-10 жыл) және 
үзад мерзімдік (10 жылдан жоғары) қаржылық болжамдау бөлініп 
көрсегіледі.

Қаржылық болжаудың басты мақсаты нақты мүмкін болатын 
каржылык ресурстар көлемі мен олардың болжамдау кезеңіндегі 
кажеттілігін анықгау болып табылады.

Қаржылық жоспарлау қүрамындағы болжау мемлекет пен 
шаруашылық жүргізуші субъектінің бол ашаққа қатысты 
стратегиясы, саясатымен байланысты.

Қаржылық болжау жасағанда болжаудың мынадай негізгі 
әцістері қолданылады:

- эксперттік багалау әдісі — түрлі тэсілдермен сүрау жүргізу;
- кеңістітік жэне уақыгтық жнынтықтарды оңдеу әдісі;
- жағдайлық талдау мен болжаулық әдістері, соньщ ішінде 

имитациялық үлгілеу, өсіру үлгісі;
- өндірістік функция мен шығын функциясын қосқандагы 

көрсеткіштердің пропорционалдық тәуелділіктер эдістері.
Қаржылық жоспарлау мынадай қағидаларды негізге алады: 

оргал ықтан ған және орталықганбаған көзқарастардың 
сэйкестенуі. Орталы қганға н қаржылык ресурстар ғана 
экономикалық өсудің алғашқы көздері больиі табылады және 
мемлекеттің қаржылық жагдайы соларға байланысты болады;

қаржылық жоспарлаудың экономикалық және әлеумегтік 
жоспарлаумен бірлестігі қаржы жоспарларында базалық, 
экономикалық және әлеумеггік көрсеткіштердің қарастырьшатынын 
көрсетеді. Қаржы жоспарлары қоғамдық өмірдің барлық 
жактарының, елдің экономикалық дамуының қаржылық 
ресурсгармен қамтамасыз етілгендігін көрсетеді;

- қаржылық жоспарлаудағы үздіксіздік псрспективалық пен 
агымдагы жоспарларды байланыстырады (жопарларды), 
болжамдаіы нақтылықсыздықты, ағымдагы мен перспективалық 
жоспарлардың арасында» ы сәйкессіздікті жояды.

Қаржылық жоспарлауда түрлі әдістер қолданылады:
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коэффициенттік әдіс; баланстық эдіс; бағдарламалық-мақсатты эдіс; 
нормативтік әдіс. Олар жоспарды жасау үдерісін толықгырады.

1. Экстраполяция (коэффициештік) эдісі. Қаржылык 
көрсеткіштерді олардың даму бағыттарын басқару негізінде 
анықтауда болып табылады. Есептеулер есеп беру мерзімінде қол 
жеткен жетістіктер мен оларды салыстырмалы түрақты төмендеу 
және өсу қарқыны бойынша түзетулер енгізу негізінде жасалады.

2. Нормативтік эдіс кеңінен тарап келеді. Мұнда қаржылық 
көрсеткіштер белгіленген нормалар мен нормативтер негізінде 
есептеледі.

3. Баланстық эдіс шығыстардың оларды жабу көздерімен
• сәйкестілігін, қаржы жоспарыньщ барлық тарауларының өзара
байланысын, сондай-ақ өндірістік жэне каржылық көрсеткіштердің 
сәкестілігін қарастырады.

4. Бағдарламалық-мақсатгылық эдіс нарық жағдайында эр
деңгейде (халық шаруашьшық, салалық, бастапқы) жасалынатын 
гылыми-техникалық батдарламалардың негізіңдегі қаржылық 
болжамдау әдістерінің бірі ретіңде дамиды.

Қарзкыльіқ жоспарлау шаруашылық жоспарлау жүйесіндегі 
соңғы кезең. Қаржы жүйесінің жекелеген буындарыньщ 
салыстырмалы түрде оқшаулануы, қаржылық жүйенің эрбір буыны 
әрбір субъектісі үшін қаржылық жоспарлар кешенін жасауды қажет 
етеді.

Қаржы жоспарлары — бүл кәсіпорындар мен ұйымдардың, 
салалардың, аймақгар мен түтас мемлекеттің ақшалай табыстары 
мен қорларын қүру жэне паидалану жоспарлары. Қаржы жоспарлар 
халық шаруашылығының қаржылық ресурстармен қамтамасыз 
етілгендігін көрсетеді. Жоспар — бұл қаржылық жоспарлаудың 
нақты корінісі, басқару үдерісінде пайдаланылатын директивтік 
қүжат. 1 ’ ' " ; ■'; *'.- ? ■ ; к ^

Қаржылық жоспарлаудың басты объектісі қаржы жүйесінің 
жекелеген субъектілері арасьшда қайта бөлінетін қаржылық 
ресурстар больш табылады. Қаржылық ресурстардың қозғалысы 
біртүтас қаржылық жоспарлаущл қүрайтын сэйкес жоспарларда 
бекітіледі. Қаржылық жоспарлар жүйесінде орталық орынды эрбір 
деңгейдегі бюджеттер алады.

Әрбір деңгейдегі бюджеттермен қатар бюджеттен тыс қорлар 
құрылады. Осы қорлардағы ақша қүралдарының қозгалысы

80



табыстар мен шыгыстар сметасында көрсетіледі. Бул сметал ар 
бюджеттен тыс қорлардың қаржылық жоспары болып табыла,

Бастапқы жоспарға материалдық өндіріс саласының 
кэсіпорындар, бірлестіктер мен ұйымдардың қаржы жоспарлары; 

ыгыстары толығымен немесе негізгі бөлігі бюджетгің қаржылары
есебінен қаржыландырыл аты н мемлекетгік мекемелер мен 
ұйымдардың сметалары жатады.

Жинақ немесе жалпы қаржы жоспарларына жалпы мемлекеттік, 
салалық, аумақтық қаржы жоспарлары кіреді. Жалпы мемлекеттікке 
жататындар: мемлекттің жалпы қаржы балансы, мелекеттік бюджет, 
мемлекеттің толем балансы.

Аумақгық қаржылық» жоспарларға мьгаалар жата, 
аймактардың, жергілікті бюджетгердің, сәйкес аумақтағы қогамдық 
ұйымдардың жоспарлары жэне т.с.с. кіреді.

Материалдық өңдіріс саласында қаржы жоспарлары табыстар 
мен шыгыстар балансы деп атала,

Табыстар мен шыгыстар балансьшың класс икал ық формасы 
төрт тараудан тұрады:

1. Табыстар мен қаржылық түсімдер.
2. Шыгыстар мен аударым қаржылары.
3. Бюджетке толемдер.
4. Бюджеттен ассигнациялау.
Мемлектті к жэне аймақіық деңгейдегі каржылы к жоспарлау 

жүйесіне кіретіндер:
- перспекпшалық қаржы жоспарлары;

ш

- қаржы баланстары;
-тұрғындардың табысгары мен шьныстары қозғалысының 

балансы.
Перспективалық жоспарлар бірнеше жылға жасалынады. Ол 

экономикалық және элеуметтік даму мен қаржы саясаты н 
біріктіруді қамтамасыз ету, сондай-ақ жасалынып жатқан 
реформалар, бағдарл амалар, заңдардың қаржылық салдарын 
кешенді түрде болжау, ұзақ мерзімдік келеңсіз үрдістерді анықгау 
жэне уақытында соған қатысгы шараларды қабылдау мақсатымен 
іске асырылады.

Қаржылық баланстар елдің субъектілерінің белгілі аумақгагы 
жергілікп құрылымдар мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің
барлығыньщ кірістері мен шыгыстарының жиынтыгы; қаржылық



ресурстар балансы бюджеттің жобасын жасаудың негізі болады.
Тұрғыңдардың ақшалық табыстары мен шыгыстарыньщ 

балансында олардың қолма-қол және қолма-қолсыз нысандагы ақша 
ресурстарьшың қозғалысы көрініс табады. Тұргындардың ақшалай 
табыстарының көздері:

- жалақы мен жалақьиа үстемелер, сыйлы қтар, іс сапар 
шығындарына қажетті қаржы, жумыс берушінің жалдамалы 
жұмыскерлерге беретін әлеуметгік сипаттаіы төлемдері;

- кәсіпкерлік қызметтен, кәсіпорынның пайдасьша катысудан, 
жеке мүлікпен операциялардан және қаржы-несиелік 
операциялардан түсетін табыстар;

- элеуметтік * трансферттер (мемлекеітік зейнетақы, 
жэрдемақылар, шәкірақылар жэне т.б.).

Табыстар төмендегідей больш бөлінеді:
а) түгыну шыгыңдары;
б) салықгар, басқа да міндетті төлемдер және ерікті төлеулер;
в) ақшалай жинақгар мен корлар.
Тұргындардың ақшалай табыстары мен шығыстары қолма-қол 

ақпіа айнапымы, болшек тауар айналымы, салықтық түсімдер, 
несиелік ресурстар ды жоспарлау үшін пайдаланылады. Ол эрбір 
деңгей бойынша жасалынады.

Шаруашылық жүргізуші субъектілер деңгейіндегі 
жоспарлаудың нысандары мен эдістері оларды ұйымдық-құқьщтық 
нысандарына, қай салаға жататындығына және басқа факторларға 
байланысты.

Қаржылық жоспарлардың түрлері: стратегиялық және 
ағымдағы, ұзақ мерзімдік жэне қысқа мерзімдік.

Стратегиялық жоспарлар макроэкономикальщ ортадағы 
үрдістерді ескере отырып, бнзнесті жүргізу мақсаттарымен 
байланысты жасаліынады және кэсігюрыннын коммерцнялық 
құпиясы болып табьшады.

Стратегиялық жоспарда:
1) кәсіпорынға қажепі капитал мөлшері, оның қандай 

көздерден алынатындығы, қандай мерзімге тартылатындығы;
2) осы капиталдың қалай пайдалынатындығы;
3) кэсіпорьшды меншікті капиталға сүйене отьфьш дамьпуға 

бола ма, болмаса, қаржы р<гсурстарын қандай көздерден тартуға 
болатьшдыгы;
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4) кәсіпорынның қандай ақша құралдарымен рентабельділік пен 
инвестицияның табыстылыгы деңгейіне қандай мерзімде жете

Ш ф

алатындыгын көрсетілуі тиіс.
Агымдағы қаржы жоспары болжау бағыттарын ескере отырып 

жасалынады және соңында табыстар мен шығыстар балансы 
формасын қабылдайды. Онда қаржылық-шаруашылық қызмепің 
барлық жақтары, ең жоғарғы рентабельділікті қамтамасыз ету 
бағьгггары, ресурстар ды неғүрлым тиімді салудың аясы, 
инвестацияны қаржыландырудың көздері ж.б. көрсетіледі. 

Ағымдағы жоспарлаудың басты қызметтері:
- қаржы ресурсгарының көлемін жэне олардың көздерін

анықтау; » »
- өңдірістің өзіндік кұны мен өнімді өткізуді жоспарлау;
- ақша ағымдарын жоспарлау;
- жалпы кэсіпорын қызметінен түсетін пақданы жоспарлау;
- инвестидиялардьщ табыстылығын жоспарлау.
Үзақ мерзімдік және қысқа мерзімдік жоспарлар олардың қамту 

шеңбері мен жоспарлау мақсаттары бойынша ажыратылады. 
Қаржылық жоспарлаудың кезеңдері:
- кэсіпорьш қызмепгінің қаржылық нэтижелерін зерттеу;
- оперативпк жоспарлардын өзгерісі негізінде қаржылық есеп 

берулердің болжамдық варианттарын жасау;
- кэсіпорынның жоспарлық тапсырмаларды орындауды

қамтамасыз етуге қажетгі қаржы ресурстарына деген накпгы 
қажеттіліктерін анықтау;

- қаржыландырудың құрылымы мен көздерін болжау;
- кэсіпорынның қаржысын басқару жүйесін құру жэне қолдау;
- құрылган жоспарларды оперативтік өзгеріу шараларын 

жасау.
Жоспарлаудың қазіргі әдістерінің бағыттарының бірі — бизнес- 

жоспар.
Бизнес-жоспардың бөлінбейтін бөлімінің бірі — қаржылық 

жоспар. Бизнес-жоспардың құрамындагы қаржылық жоспар 
мынадай негізгі бағыттар бойынша жасальгаады:

- нарықгарды игеру мен ұйгарымдагы саггылым көлемінің 
көрсеткіштерінің жобасын жасау;

- өзіңдік қүнньщ әрбір түрлерін есептеу;
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- ақша құралдарының жылдық агынын жобалау жэне 
қаржылық нәтижелерді анықгау;

- қажетті инвестициялар мөлшерін, өндірісті ұлғайту бойынша 
қаржылық ресурстардың көздерін, олардың тиімділігі мен пайдаға 
әсерін анықтау. ‘ ’ ‘ т

■L

3-кесте —Қаржылық жоспарлаудың мақсаттары мен міндетгері

Қаржылық жоспарлаудың
мақсаттары

Қаржылық жоспарлаудьщ міндеттеріе-
1 - қаржылық ресурстарды 
құру көздері мен олардың 
жалпы мөлшерін анықтау;

орталықтанған және 
орталықганбаған қорлар, 
экономиканың салаларм мен 
ә к і м ші лі к-аум ақты к
бөлімшелері-

нің арасында қаражатты 
белудің үйлесімді 
про пор циясын белгілеу;

ресурстарды 
паңдаланудың нақты бағытын 
анықтау жэне резервтер жасау

жинақыланып пайданылатъш 
қаржылық ресзрстарды ұдайы өндірістің 
матер иалды-заттық элементтеріне 
үйлесімді сәйкестендіру негізінде 
шаруашылық субъектілерінің, жүйелердің 
дамуының пропорционалдығы мен 
баланстыгына жету

і

: ■ : ]

Қаржылық жоспарлау мемлекетгік билік пен басқару 
органдарымен, сондай-ақ барлық кәсіпорындар, бірлестіктер, 
ұйымдар және жоғары органдармен жүзеге асырылады.

Қаржьшык жоспарлау орталықганған жэне орталықганбаған
көзқарас, бірліктілік, үздіксіздік сияқіы еге маңызды кашдаларга 
негіздел ген. Бірінші цагида орталықіаңцырылған қаржылық 
жоспарлау мен ресурстар сияқты екі бастаманың органикалық 
сэйкестігін білдіреді. Осы белгісіне байланысты алгашқы және 
жиынтық жоспарлар болып бөлінеді. Қаржылық жоспарлар бір-бірімен 
тыгыз байланысты. Жиынтық царжылық баланс дамудың орта 
мерзімге арналған жалпы мемлекетгік болжаудың қяржыдық 
бағдарламасын біддіреді.

Ең маңызды оперативті қаржылық жоспар мемлекеттік 
бюджет болып табылады. Оньщ жиынтық қаржылық баланстан 
бірқатар мәнді айырмашылықтары бар. Оңда мемлекеттің барлық
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табыстары көрсетілмейді, оның тек орталықтанатын бөлігі ғана
көрсетіледі.

Қ^зақстан Республикасында жаңа мемлекеттік жоспарлау жүйесі 
бекітілді, Жаңа Бюджет жэне Сапық кодекстері нормаларының 
негізінде үш жылдық республ икалық бюджет бекітіледі. Онда 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуьпшң негізгі 
көрсеткіштері көрсетіледі.

Стратегиялық мемлекеттік жоспарлау мемлекеттік жоспарлау 
жүйесінің келесідей езара байланысты деңгейлерін қамтиды:

1. Стратегиялық бағдарламалык қүжат - Стратегия «Қазақстан- 
2030; 2050». Барлық қазақстандықтардың гүлденуі, қауіпсіздігі 
және әіғ-ауқатын жақсаргу, Президенттің жыл сайынғы хапқына 
жолдауы, мемлекеттік бағдарламалар мен басқа стартегиялық 
қүжаттар;

2. Макроэкономикалық болжау және республикалық деңгейдегі 
фискалды саясаттың негізгі корсеткіштері; аймақгы дамьпудың
болжауы және жергілікті деңгейдегі фискалды саясаттың негізгі 
корсеткіштері;

3. Мемлекетті к органның стратегиялық жоспары.
Қаржылық болжау — бұл ең алдымен қаржылық 

жоспарларды негіздеу, белгілі уақыт кезеңіндегі қаржылық 
жагдайды күні бұрын коріп білу. Қаржылық болжаудың мақсаты 
қаржы ресурстарының нақгы ықтималдық колемін, құрылу көздері 
мен оларды болжанатын кезеңце пайдапану молшерін анықтау.

Қаржылық болжаулар қаржы саясатын құрудың қажетгі 
элементі жэне сонымен бірге кезеңі болып табылады. Олар қаржы 
жүйесінің барлық элеменперінің алдында тұрган элеуметгік- 
экономикалық міндеттерді шешудің эртүрлі сценарийлерін жасауға 
мүмкіндік береді.

Қаржылық болжаудың түрлері: қысқа мерзімді (бір жыл
шеңберінде); орта мерзімді (үш жыл); үзақ мерзімді (үш жылдан 
артық).

Теория мен тәжірибеде болжаудың эртүрлі эдістері
қолданылады. Олардың ішінде мынапарды боліп корсетуге болады:

- кеңістіктік пен мерзімдік жиынтықтарды оңдеу әдісі;
- жағдайлық таддау мен болжау эдістері, оның ішінде

имитациялық үлгілеу әдістері мен өсу үлгілері;
- өндірісгік функциялары мен шыгынындар функцияларын
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қосып алғандагы көрсеткіштердщ пропорционалдық тәуелділігі 
әдістері;

- экономикалық үдерістерді анықгайтын немесе эсер етегін 
факторларға байланысты қаржылық жоспарлар динамикасын 
сипатгайтын экономикалық үлгілерді қүру;

- корреляциялық-регрессивтік талдау;
- эксперттік бағалау эдісі.
Болжаулар қаржы жүйесі, қаржы саясатының нысандары мен 

әдістерін дамыту және жетілдірудің эртүрлі варианттарын белгіпеп 
қоюға мүмкіндік береді.

3.5 Қаржылық бақылау

Қаржыны басқарудың маңызды қызметгерінің бірі бақылау
болып табылады Бұл мемлекеттщ кэсіпорындардың
үйымдардың, мекемелердің, яғни экономикалық субъектілердің 
қаржылық қызмегін бақылау. Ол қаржы ресурстарының қозғалысын 
бақылай,

Қаржылық бақылаудың мэні оны жүзеге асырғанда, біріншіден, 
белііленген қүкыкггық тэртілтің тексерілетіндігін білдіреді;
екіншіден, жүзеге асырылатын ю-әрек<птердщ экономикалық
непздшіп мен ГИ1МД1Л1Г1, мемлекетак жэне жергишсп
қүрылымдардың міндетгеріне сэйкестілігі анықталады. Сонымен, 
ол заңдылықты cajcray мен жүргізілетін қаржылық қьиметгің 
үйлесімділігін қамтамасыз етудің маңызды тәсілі болып табылады.

Кдржылық бақыиау -  қаржы жүйесінің барлық буындарының 
ресурстарын жасау, бөлу жэне оларды пайдаланудың негізділігін 
тексеруге бағьпталған айрықша қызмет.

Қаржылық бақьшау объектісі қаржы ресурстарын
қалыптастыру жэне пайдалан)' кезіндегі бөлу үдерістері.

Қаржылық бақылау пэні - эр түрлі қаржылық көрсеткіштер: 
эртүрлі деңгейдегі бюджеттердің кірістері мен шығыстары,
салықгық төлемдер мөлшері, шаруашылық жүргізуші
субъекгілердің табыстары, олардың айналыс шығындары, өзіндік 
қүны мен пайдасы, сондай-ақ, үй шаруашыльнының табыстары мен 
шығыстары ж .6:

Бақылау қызметі — қаржының ішкі қасиеті, ал қаржылық 
бақылау қаржыға тэн объективті мазмүн регіндегі бақылау қызметін



практикалық қолдану болып табылады. Қаржылық бақылаудың 
өзгешелігі — оның ақша нысанында жүзеге асырылатындығында.

Қаржылык бақылаудың қызметтері:
1) қаражатгардың жұмсалуын гексеру;
2) қаржы жүйесінің барлық буындары бойынша мемлекетгік 

ресурстарға қаражаттарды жұмылдырудың уақыттылығы мен 
толымдылығын тексеру;

3) есеп жэне есептеме қағидаларының сақталуын тексеру.
Қаржылық тэртіп — бұл белгіленген ұйғарымдардьщ жэне

мемлекеттің, оның шаруашылық жүргізуші субъектілерінің ақша 
қорларын жасаудың, бөлудің жэне пайдаланудың тәртібін айқын

* сақтау Қаржылық бақылаудың міңдеттерін, олардың түрлерін, 
нысандары мен әдістерін белгілегеннен кейін, бақылау микро- жэне 
макродеңгейде жургізіледі.

Қаржылық бақылаудың сыныптамасы субъектілердегі 
айырмашылықтарга, бақылау іс—қимылдарын жүргізудің уақытына, 
бақылауды жүргізудің тәсілдеріне негізделген. Осы белгілерге 
қарай, қаржылық бақылау мынадай үш багыт бойынша: түрлері, 
нысандары, оны жүзеге асырудың әдістері бойынша жіктеледі.

Қаржылық бақылау нысандарының окулықтарда келтірілген 
сыныптамасы (4-кесте):

4-кесте -Қаржылық бақылау нысандарының оқулықтарда
келтірілген сыныптамасы

Сыныпталу
белгілері

Қаржылық сыныпталу нысаны

Жүзеге асыру 
регламент!

Жүргізу мерзімі

Бақылау субъектісі 

Бақылау объектісі

Міндетгі, ұсыныс бойынша, сыртқы және ішкі

Аддын-ала, ағымдағы, жэне кезекті

Мемлекетпк, жергілікті басқару оргаңдары, қаржы-несие 
органдары, ведомстволық, ішкі шаруашылық, тэуелсіз 
(аудиторлық)

Бюджет*к, бюджегтен тысқары қорлар, салықтық, 
несиелік, сақгандыру, инвестициялық, кедендік, 
валюталық t
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Қаржылық бақылау аясы іс жүзінде ақшаны пайдаланып, ал 
кейбір жағдайда ақшасыз да (бартерлік келісімдер мен т.б.) 
жасапынатын барлық операциялар болып табылады. Каржылық 
бақылаудың ерекшелік' белгісі - оның ақшалай нысаңда жүзеге 
асырылатындығында,

Қаржылық бақылау, әдетте. екі қырынан:
1) арнайы құрылған бақылаушы оргаңдарының барлық 

экономикалық субъектілерінің қдржылық заңнама мен тәртіпті 
сақгауын қатаң турде бақылау қызметі;

қаржылык операциялардьщ үйлесімд ілігі мен таімділігін
қамтамасыз ету мақсатында қаржы мен ақша ағындарын макро- 
және микродеңгейде басқарудың бөлінбейтін элементі ретінде
қарастырылады.

Бақылаудың бұл екі қыры да өзара байланысты, бірақ бақылау
мақсатгары, әдістері, субъектілері жағынан ажыратылады. Егер 
бірінші жағдайда бақылаудьщ құқықтык және сандық жағы басым

күш

2)

болса, екіншісінде бақылаудьщ анал итикалық жағына
салынады

Мемлекетгік бақылау мемлекепік қаржы саясаты н жүзеге 
асыру, қаржылық турақтылыққа жағдай жасау үшін жүргізіледі. 
Бұл, ең алдымен барлық деңгейлердегі бюджеттер мен бюджетген 
тыс қорлардың жасалуы, бекітьтуі және атқарылуы, сонымен қатар
мемлекетпк кэсіпорындар мен ұиымдардың, мемлекетпк
институтгардьщ, банктік пен несиелік мекемелердің жэне 
корпорациялардың қаржылық қызметін бақылау. Экономиканьщ 
мемлекеттік емес аясына қатысты мемлекет түргысынан 
жүргізілетін қаржылық бақылау салықгар мен басқа төлемдерді, 
бөлінген қаржыны немесе бюджеттік субси,щялар мен несиелерді
жұмсағанда заңнама мен тиімділікті сақіауды, сондаи-ақ, үкімет 
белгілеген ақшалай <5сеп айырысуларды, есеп жүргізу мен есеп беру
ұиымдастыру тәрпітгерін с^іқтауды қосып алғандағы, мемлекет 
алдындагы ақшалай міндеттемелерді орындауды ғана қамтиды.

Бақылаудың құ:каттық және нақгы бақылауға бөлінуі белгілі 
жагдайда шартгы сипатта болады, себебі бұл бөлудің негізі 
деректердің әртүрлі көздерін қамтиды. Мысалы, құжаттық бақылау 
үшін ақпарат көздері алғашқы кұжаттар, бухгалтерлік есеп 
регистрлері; бухгалтерлік, статистикал ы қ және оперативтік-
техникалық есеш^ер, норматвтіқ, жо балық-конструкторл ық,
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технологиялық жэне басқа құжатгам ал ар болып табылады. Пакты 
бақылау тексерілетін объектілердід жағдайын олардың дерекгерін 
қарап шығу арқылы зерттеуге негізделеді (қаііта есептеу, өлшеу, 
лабораториялық талдау жэне т.с.с).

Құжаттық бақылаудың негізгі тәсілдерше төмендегілерді 
жатқызуға болады:

- құжаттарды формагщы жэне арифметикалмқ тексеру;
қркаттарда көрсетілген шаруашылық операциял арға 

заңдылық жағы нан баға беру;
- құжат түрінде рэсімделген шаруашылық операциялардың 

объективті мүмкін болуын логикалық бақылау;
I түгелімен немесе таңдап бақылау;
- құжатгарды қарсы бағытга тексеру;
- кері есептеу тэсілі, ол соңынан бақылау мерзімі нде есепте бар 

өнімнің белгілі түрлерін өндіруге қажетті шикізат пен 
материал дарды негізсіз жою мөлшерін анықтау мақсатында 
материал дық шығыстарды апдын ала экспертгік бағалауға 
негізделеді.

бухгалтерлік есеп шоттарының корреспонденция лық 
дереістеріі бойынша шаруашылык операциялардың заңдылығы мен 
негізділігін бағалау;

I тауар-материалдыд құндылыктардын қозғалысын олардьщ
қаржылық-бухгалтерлі к қркаттарда көрсетілуімен байланысгыру.

Қаржылық бақылау тэсілдерін уш топқа бөліп көрсетуге
болады:

- инвентаризация;
- білікті мамандардың орындалган жұмыстардың іс жүзіндегі 

көлемі мен санына, материалдық шыгыстар мен дайын өнімнің 
шығарылуы нормативтерінің негізділігін экпер:ггік бағалауы;

- қоймалық орынды, ондірістік бөлімшелерді, бақьшау-өткізу 
тәртіптері жағдайына тікелей зерттеу жүргізу барысыңца сыртгай 
байқауды жүзеге асыру.

Каржылык бақылау нысаны деп нақты іс-эрекеттердің нақты 
керінісі мен оларды ұйымдастыруды айтады. Қаржылық бақылау 
формаларын эртүрлі корсеткіштер бойынша жікгеуте болады. 
Қаржылық бақылау нысаңдарының ішінде тэмендегілерді бөліп 
көрсетеді:

- апдын-ала бақылау;
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- ағымдағы бақылау;
- кейінгі бақылау.
Қаржылық бақылаудың мынадай әдістері қолданылады: 

байқаулар, қаржылық шаруашылық қызметін талдау, қадағалау, 
ревизиялар, тексерулер (құжаітарды, есепке any жағдайы және 
т.с.с.), қаржы жоспарларының жобапарын қарап шығу, тапсырыс 
жобаларын қарау, қаржы-шаруашылық қызмет туралы есептерді
талқылау жэне бекіту жэне басқалар.

Қаржылық бақылаудың негізгі әдісі - ревизия, яғни
кәсіпорындардың, ұиымдардың, мекемелердің қаржылық- 
шаруашылық кызметтерінің заңдылығын, дұрыстығын, тиімділігін 
тексеру мақсатында оларды негұрльм терең жэне толығымен 
зерттеу. Зертгеу объектісіне байланысты ревизия құжатгық, нақты, 
толық (түгелімен), таңдамалы (іріктеп тексеру) болып бөлінеді. 
Үйымдастыру белгісіне байланысты ревизия жоспарлы (сэйкес 
органның жұмыс жоспарьгада қарастырылган) жэне жоспардан тыс 
(азаматтардың тексеруді қажет ететін арыздары мен өтініштері 
бойынша белгіленетін), кешенді (бірнеше бақылаушы органдармен 
бірігіп жүргізілетін) болуы мүмкін. Ревизия алғашқы құжаттарды, 
есептік регистрлерді, бухгалтерлік және статистикалық есептерді, 
ақша қаражатгары мен тауарлы-материалдык құңдылыктардың 
нақгы қсшда бар санын тексеруге негізделеді, ревизия 
қорытындысы жасалынатын заңцылық күші бар акгіде көрсетіледі.

Субъектісіне байланысты бақьшаудың мынадай түрлері болады:
- жалпы мемлекеттік;
- ведомстволық -қаржьшық;
- ішкі шаруашылықгық;
- тэуелсіз (аудиттік).
Жалпы мемлекеттік бацылауды мемлекетгік билік жэне 

басқару органдары жүзеге асырады. Ол ведомство лық 
бағынушылығына байланыссыз бақылауға жататын объектілерге 
бағытталған.

Ведомстволъщ қаржылық бақылау жекелеген 
министрліктердің, ведомстволардың жүйесіне кіретін
кәсіпорындардың, ұиымдар мен мекемелердің қызметіне қатысты 
солардың құзіреті шеңберінде жүргізіледі. Ведомстволық 
бақылаудың негізгі міндетгеріне томендегілер жатады:

- жоспарлы тапсырмалардың орындалуын бақылау;
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- материалдық жэне қаржылық ресуфстарды үнемді 
паидалану;

- меншіктің сақталуы;
- бухгалтерлік есептің қойылуының дұрыстылығы;
- шаруашылықгың дұрыс жүргізілмеуі, ысырашпылықгың

орьга алуы фактілерін болдырмау.
Ішкі иіаруаш ылық бақылау кәсіпорындардың, .ұйымдар мен 

мекемелердің қызметтік бөлімдерімен (бухгалтерия, қаржылық 
бөлімдер мен т.с.с.) жузеге асырылады. Бұл жерде объект ретінде 
сол кэсіпорынның өндірістік жэне қаржылық қызмегі, сондай-ақ, 
оның құрылымдық бөлімшелері болады.

I Аудиторлық бақылау — ведомство цан тыс тәуелсіз 
қаржылық бақылау. Оиы біліктілік комиссиясы аттестаттаган 
«аудитор біліктілігінің берілуі» туралы қуэлік алған жеке тұлға да, 
үлгідеіі акциоиерлік қоғам да, өндірістік кооператив пен 
мемлекеттік кэсіпорынды коспағанда, аудиторлык қызметті жүзеге 
асыру үшін кез- келген ұйымдық-қүқыктық нысанда құрылған 
коммерциялық аудиторлық ұйым да жүргізе алады.

Аудигорлық палата коммерциялық емес, тәуелеіз, кэеіби, өзіи- 
өзі басқаратын және өзін-өзі қаржыландыратын ұйым болып
табылады.

Қаржы аудиті деп оган уәкілеттігі бар үйымдар мен 
мамандардың қаржылыо< есептемесіне сарапгама және талдау 
жүргізу, қаржылық-шаруашылық жүргізуші субъектілерге олардың 
гапсыруы бойынша қызметгің баска түрлерін көрсету жөніндегі 
және солардың есебінен жургізетін тэуелеіз қызметіи айтады.

Тәуелсіз бақьшауды тэуелеіз аудиттік ұйымдар жузеге асырады.

З.б Қазақстан Республнкасындагы қаржідлық бақылау

Қазақстан Республикасының қазіргі қаржылық бақылау жүйесі 
оны жүзеге асыратын субъектілерге қарай мемлекезтік, қогамдық 
жэне аудиторлық бақылау болып ажыратыл ады.

Мемлекеттік қаржылық бақылау — мемлекеттік қаржылық 
бақылау объектіперінің республикапық жэие жергілікті 
бюджеттердің атқарылуы, олардың атқарылуы бойынша есепке алу 
меи есептемені жүргізу, олардың атқарылуын бағалау, мемлекеттің 
грантгарын, активтерін, мемлекет кепілдік берген қарыздарды
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мемлекетпк мекемелердщ хауарларды өткізуден түсетін өз 
иелігінде қалатын ақшаны пайдалану бөлігіндегі қызметтің 
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкесті гі н тексеру.

Мемлекетпк қаржылық бақылау объектілері — Қазақстан 
Республикасының Үкіметі, жергілікті атқарушы органдар, 
бюджетке түсетін түсімдерді алуға жэне бақылауға жауапты 
мемлекетгік органдар, республикалық жэне жергілікті 
бюджеттерден қаржыландырылатьш мемлекетпк мекемелер, 
олардың ведомстволық багыныпггағы ұйымдары. бюджет 
қаражаттарын алушылар, мемлекеттің гранттарын, активтерін, 
мемлекет кешлдік берген қарыздарды пайдаланатын жеке және 
занды түлғалар. *

Мемлекетпк қаржылық бақылау органдары — Республ икал ық 
бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитеті және ішкі 
бақылау жөніндегі орталық уэкіл етті орпш.

Мемлекетпк қаржылық бақылау мынадай тұрпаттарға бөлінеді:
1) сәйкестікке бақылау жасау — мемлекеттік қаржылық бақылау 

объектісі қызметінің Қазақстан Республикасы заңдарының
талаптарына сәйкестігін бағалау;

2) қаржылық есептемені бақылау — мемлекетгік қаржылық 
бақылау объектісінің қаржылық есептемені жасауыньщ жэне табыс 
етуінің анықгыгын, негіздіпігін жэне уақыттылыгын бағалау;

3) тиімділікгі бақылау — мемлекеттік қаржылық бақылау 
объектіеінің республикалық немесе хсергілікті бюджет 
қаражаттарын, мемлекет активтерін, мемлект кепідцік берген 
қарыздарды, мемлекеттік мекемелердің тауарларды өткізуінен 
түскен ақшаны үнемділікпен, нәтижелікпен жэне өнімділікпен 
пайдалануын тексеру мен бағалау.

Жалпы мемлекеттік қаржылық бақылау, жоғарыда 
айтылғапдай, ведо мство л ық багыныштылығы мен меншік 
нысанына қарамастан бақылаудың кез- келген объектіеіне 
колданылады.

Салықтық бақылау - салық заңнамасының атқарылуы, 
бюджетке салық жэне басқа төлемдердің, жинақтаушы зейнетақы 
қорларьгаа міндетгі зейнетақы жарналарының толық жэне дер 
кезінде аударылуын қамтамасыз етеді. Салықтық бақылаумен 
меншік нысандарына қарамастан, барлық шаруашылық жүргізуші 
субъектілер, табыс табатын азаматгар қамтылған.
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Қогамдық қаржылық бақылау — бұл түрлі қоғамдық 
үйымдардың бақылауы. Бақылаудың объекгісі тексерушілердің 
алдына қойылған нақтылы міңдеттерге байланысты болады. Кейінгі 
қаржылық бақылау операцияларын жасағаннан кейін жүргізілетін 
бақылау жэне ол алдын ала бақылау мен ағымдағы бақылау кезінде 
анықталмаған бұз уш ыл ы кдарды ашуға мүмкіндік береді.

Кейінгі қаржыпық бақылау бірнеше әдіспен жүзеге асырылады. 
Оларға жататындар: тексеру, қаржылық жағдайын талдау, 
мониторинг, ревизия.

Тексеру шотгық немесе тақырьттық болуы мүмкін.
ІІІотіъіқ тексеру — б_ұл бухгалтерлік есептердің, баланстардың, 

с алыктық есеп — қисаптарының ақиқаттығын тексеру. *
Тақырыптық тексеру — бұл бақылауға жататын объектінің 

шаруашылық-қаржылық жұмысының жеке жақтары мен 
учаскелерін зерделеу, мысалы, жалақыдан ұстап қалудың 
дұрыстығын тексеру; шыгыңдарды өнімнің өзіндік құнына 
жатқызудың дұрыстығын тексеру және т.б.

Қаржылық жағдайды талдау — бұл объекгінің шаруашылық- 
қаржылык қызметіне бага беру; қызмеггің түрлі нэтижелерін 
анықтау- Ол объектінің экономикалық жағдай ын жақсаріуға негіз
болады.

Мониторингті бақылау органдары шаруашылық жүргізуші
субъектілердің қаржылык-шаруашылық қызметінің белгілі бір 
мэселелері бойынша немесе жұмыс орнында каржьшық қызметтің 
жекелеген жагымен танысу жолымен бір мэселе тақырыбына 
қатысты жүргізіледі. Сондықган тексерулер негізінен тақырьпггық 
болып келеді.

Ревизия — қаржьшык бақылаудың негізгі әдісі, «қайта қарау» 
деген мағынаны береді. Ревизия — кэсіпорыівдар, ұйымдар мен 
мекемелердің қаржы-шаруашыльтқ қызмегін еткен белгілі кезең 
бойынша барынша толық тексеру. Ревизияны әр түрлі органдар 
жүргізеді. Қаржылық бақылауды жеггілдірудің аса маңызды 
багыттарыиың бірі - аудигорлық бақылау.

Аудит дамуының тарихи өзінің бастауын XIX ғасырдың 
ортасында алғашқы бухгалтер-аудиторлар пайда болтан 
Үлыбританиядан алады. ] 862 жылы Англияда «Міндетгі аудит 
турагіы заң» шықты Францияда мұндай заң 1867 жылы, АҚІІІ — та 
1937 жылы жарияланды.



Қазақстан Республикасында 1998 жылдың 20-шы қарашасынан 
бастап «Аудиторлық қызмет туралы заң»іске қосылды. Ол
аудиторлық қызметп жүзеге асыру үдерісінде мемлекетпк

қызметтщ негізп

органдар, заңи жэне жеке түлғалар, аудиторлар мен аудиторпық 
ұйымдар арасында туындайтын қагынастарды реттейді.

Осы заңға сәйкес, аудиторлық қызмет - бүл аудиторлар мен 
аудиторлық ұйымдардың қаржылық есептеме аудитін жүргізу 
жөніндегі кәсіпкерлік қызмет. Аудиторлық 
к ігидаларьша мыналар жатады:

- тэу елсіздік;
- объективтілік;
- кэсіби біліктілік; ♦
- қүгиялық.
Аудитгің түрлері: міндетгі және бастамашылық аудит.
Жыл сайын жургізілетін міндетті аудитке жататыңдар: банктер, 

кредиттік серіктестіктер, банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар жэне бағалы қағаздар
нарығында қызмет істеитін үиыіедар, сақгық ұиымдар, жинақтаушы 
зейнетақы қорлары, зейнетақы активтерін басқару жөніндегі 
компаниялар, шетел қатысатын кәсіпорындар, ашық халықгық 
қоғамдар.

Сыртқы аудит — аудитгің тәуелсіз нысаны.
Ішкі аудит аруашылық жүргізуші субъектісін бақылаудың

ведомстволық немесе ішкі нысаны. Ішкі аудит шаруашылық 
жүргізуші субъектісінің тілегі бойынша шартпен жасалады

Аудитор бұл кәсіпорындар мен үйымдардың қаржы-
шаруашылық жэне коммерциялық қызметше жасапатын қаржылық 
бақьшау. Оның міндеттері мемлекеттік бақьшаудың міндеттерімен
үқсас, тексершепн ақпараттың, жасалынған шаруашылық
операцияларының заңға сэикестіпн анықтау.

Мемлекеттік қаржылық бақылау органдары өзінің жүмысын 
жоспар бойьпппа жүргізеді. Жоспар тексерулер мен тексерістердің 
белгіпенген мерзімділігін ескере отырып қүрылады. Жоспарда 
бақылаудың объектілері, тексерудің немесе тексерістің тақырыбы, 
басталу жэне аяқгау уақыты, атқарушылардың саны мен олардың 
қүрамы жэне т.б. белгіленеді. Аудит органдары өзінің жүмысын 
кел ісім-шарт негізінде жүргізеді.

Қаржылық бақылаудың тиімділ ігі көп жағдайда оны үтымды
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ұйымдастырумен, бақылаудың субъектілерін, олардың құқықтары 
мен міндеттерін айқын етіп аныктауымен, қаржылық бақылауды 
жүргізудің нысандарын және әдістерін дұрыс ұйымдастырумен 
анықталады.

Жалпы мемлекеттік қаржылық бақылауды мемғіекеттік билік 
пен басқарудың мына оргаңдары жүргізеді: Президенттің аппараты, 
Қазақстан Республикасыиың Парламенті, Үкімет, жергіпікті 
өкілеггі органдар депутаттардың жиналыстары, жергілікті 
экімшілік органдар. Бақылаудың бұл түрін Республикалық 
бюджетгің атқарылуына бақылау жасау жөніндегі есеп комитеті де 
жүргізеді.

Құқықгық мемлекет құрылысының тұжырымдамасын негіздей 
отырып, қаржылық бақылауды жүзеге аеырудағы заңнамалық 
оргапдардың рөлі күшейе түседі.Сондықган баіуылаудың субъектісі 
ретіндегі Қазақстан Республикасының Парламентінің функциясы 
жэне бақылаудың тиісті түрі — парламенттік депутатгық бақылау 
бөлектеніп көрсетіледі. Бұл бақылаудың объектісі:

-мемлекеттік бюджетгің шығыстарьга шамдаңдыратын кез 
келген шараларды бекіткен кездегі;

I бюджеттегі шығыстардыц қабылдангак заңдардың 
мақсаттарына сәйкестігін тексеру кезіндегі;

- бюджеттің жасалуына тексеріс ке:;індегі мемлекеттік 
шыгыетар болып табылады.

Қазақстан Республикасы Парламенті төме ндегілерді:
-бюджет ресурстарының түсу көздеріне, оларды үкіметгің де, 

занңамалық органның да үнемді паіідалануына; ақша 
қаражаттарының ысырапқорлығын кесіп тастауга;

-мемлекеттік меншікті пайдаланудың, мемлекетгік 
кэсіпоры ндардың жүмыс тиімділігіне, мемлекеттік меншікті 
мемлекет иелігінен алуға жэне жекешелендіру.

- арнаулы қорлар қаражаттарының пайдаланылуы;
-эртүрлі партияларды қоса, қоғамдық ұйымдардың ақшалай 

табыстарының көздеріне, жаргылық мақсагтарга еэйкес бұл 
қаражаттарды пайдалануды бақылауды жүзеге э.сырады

Қаржы министрлііі, оның Қаржылық бақылау комитеті, 
мемлекеггік сатып алу комитеті және аумақгық қаржм органдары
әлеуметіік — экономикалық аяның қархш саласын тексереді. 
Қаржылық бақылау комитетінің маңызды қызметі бірлескен және
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шетелдік кэсшорындарды, экспорт — импорттық операцияларды 
валюталық бақылау болып табылады.

Мемлекеттік бақылауды Қаржы министрлігінің заңды түлға 
құқығындагы Қазьгаашылық комитеті орындайды. Қазынашылык 
органдарының негізгі міндеттерінің бірі республикалық бюджеттің 
'кассалық атқарылуын ұйымдастыру, жүзеге асыру және бақылау 
болып табылады.

Қаржы министрлігінің Салық комитеті,оньщ аумақіық 
органдары есептелген сапық жэне бюджетке төленетін басқа 
мшдетті төлемдердің, өсімдер мен айыппулдар сомаларының 
бюджеттерге толық жэне дер кезіңде түсуіне салықтық тексерул ерд і
жузеге асырады. * »

Мемлекетгік қаржылық бақылау төменде көрсетілген түрде 
жузеге асырылады:

- кешенді бақылау — мемлекеттік қаржылық бақылау 
объектісінің қызметін нақты кезеңде жалпылық әдіспен тексеру 
жэне бағ алау;

- тақырыптық тексеру - мемлекеттік қаржылық бақылау 
объектісінің қызметін жекелеіен сұрақтар бойынша нақты кезеңде 
жалпылық эдіспен тексеру жэне бағалау;

- қарсы бағытта бақылау - мемлекеттік қаржылық бақылау 
объектісіне қатысты ақпарат алудың қажеттілігімен байланысты 
үшінші тұлғаларды бақылау, бұл операциялардың ортақтығыме н 
өзара байланысты болатын құжаттарды салыстыру арқылы жүзеге
асырьшады.

Мешіекеттік қаржылық бақылауды жүргізу міндетгі түрде 
тәуелсіздік, объективтілік, нақгылық, анықтылық, компотенттілік, 
құпнялық тэртібін қамтамасыз ету есебімен жариялылық қағидасын 
сақгау арқьшы жузеге асырылады.

Тәуелсіздік қағидасы -  мемлекетгік қаржылық бақылау 
органдарының, мэслихаттардың ревизиялық комнссняларының, 
ішкі бақылау қызметгерінің жэне олардың қызметкерлері мен 
мүшелерінің тәуелсіздігіне кедергі келтіретін кез-келген 
араласушьшықты болдырмау, олардың бақылау қызметтерін үзеге 
асыруьпіда жүргізетін бақылау шараларының тэуелсізд ігі.

Бақылаудың объекгивтілігі қағидасы - бақылауды қатаң түрде 
Қазақстан Республикасы заңнамасына, мемлекеттік қаржылық 
бақыла> стандартгарына сәйкес жүргізу, мүдделер қақтығысын
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болдырмау, бакылау қорытындысы бойынша шешімдерді 
аныкталған жэне құжаттық негізделген фактілер негізінде гана 
қабылдау.

Бакылау қорытындыларының нақтылық қагидасы - мемлекеггік 
қаржылық бақылау объектісін бақылау қорытындыларын 
бухгалтерлік, банктік жэне басқа қркаттармен дэлелдеу.

Бақылаудың аныктылық қағидасы — бақылау қорытындыларын 
айқын көрсете білу, мемлекегтік бақылау органдарының, 
м аслихаттардың ревизиялық комиссиларының Қазакстан 
Республикасы Президентіне, Қазақстан Республикасы 
Парламентіне, Қазақстан Республикасы Үкімепгіне, маслихаттарға 
есеп беруі бойьгаша бағыныппылығы. t

Компетенттілік қағидасы - мемлекеттік бақылау органдары ның, 
ішкі бақылау қызметттерінің қызметкерлерінің, маслихаттардың 
ревизиялық комиссиялары мүшелерінің салалы бақылауды жүзеге 
асыруға қажетті мамандық білімдері мен машықгары.

Жариялылық қағидасы - бақылау қорьпындысын құпиялылық 
тэртібін, қызметтік, коммерциялық немесе басқа заң арқылы 
қоргалатын құпияны сақгауды есепке ала отырып жариялау.

Республикада үнемі мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін 
құру және жетілдіру бойынша жұмыс жүргізілуде.

1993 жылы қабылданган «Қазақстан Республикасының 
жергшікгі өкілділік жэне атқарушы органдары туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы заң жүзінде жергілікті бюджеттердің 
атқарылуын бақылауды жүзеге асыратын масл ихаттар ды ң 
ревизиялық комиссияларының статусы мен құзыреттерін бекітіп 
берді.

Қазақстан Республикасының Мемлекеітік қаржылық бақылау 
комитеті құрылды, 1995 жылы ол Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті, ал кейіннен Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау жэне 
мемлекеттік сатып алымдар комитеті ретінде қайта құрылды. 1996 
жылы Қазақстан Республикасы Конституциясына сэйкес 
Республикалық бюджепің атқарылуын бақылау бойынша Есеп 
комитеп құрылды. Осылайша, республикада іппсі жэне сыртқы 
қаржылық бақылау органдары қалыптасты.

2002 жыддан бастап Қазақстан Республикасы заңнамасы 
негізшде мемлекеттік қаржылық бақылау органдары жүргізетін
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бақылаудың үш түрпаты белгіленді: сәйкестілікке қатысты
бақылау, қаржылық есептілікті бакылау жэне таімділікті бақылау. 
Тиімділікті бақылау — бақылау объектісінің республикалық жэне 
жергілікті бюджеттердің қаражатын, мемлекетпк мекемелердің 
тауарларды (жұмысгар мен қызмет корсетулерді), мемлекетпк 
гранттарды, мемлекепің активтерін үнемділікгі, өнімді және 
нәтижелілікпен пайдалануын тәуелсіздікпен тексеру жэне бағалау.

2002 жылы ішкі жэне сыртқы бақылауды жүзеге асыратын 
органдардың функциялары мен ғұзірегтерін ажыратып алу 
мақсатында «Республикалық жэне жерплнеп бюджеттердің 
атқарылуын бакылау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
қабылданды. Бақылау туралы Занга сэйкес республикалық
бюджеттің атқарылуын сыртқы бақылау органдары: Есеп комитеті - 
республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау бойынша орган, 
жергілікті бюджетгердің атқарылуын бақылау бойынша 
маслихатгардың ревизиялық комиссиялары, сонымен қатар 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау 
комитетінің аймақтық органдары болып табылады.

Қаржылық бақыаауды жүзеге асыруда Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі маңызды рол агқарады, оньщ құрылымы үнемі
жетілдірірілуде. Мысалы, 2004 жьшы Үкімет қаулысымен ҚР 
Қаржы министрлігі Қаржылық бақылау бойынша Комитеті 
Қаржылық бақылау және мемлекетгік сатыл алымдар комитеті 
болып құрылды. Бірақ реформалау үдерісі барысында іппсі 
қаржылық бақылау бойынша негізгі қызметтер қайтадан 
Қаржылық бақылау комитетінв жүктелді.

Комитет Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
ведомствосы болып табылады. Ол ішкі қаржылық бакылау, 
мемлекеттік сатып алымдар, аудиторлық қызмет, бухгалтерлік есеп 
және қаржьшық есептілік аясында жузеге асыру мен бақылау 
қызметтерін атқарушы орган болып табылады. Комитет Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігіне қатысгы ішкі бақылау қызметі 
органы функциясын атқарады.

Республикалық бюджепипіц атцарылуыи бақылау бойыниш 
Есеп комитеті - мемлекеггік қаржылық бақылаудың жоғаргы 
органы. Ол тікелей Қазақстан Республикасы Президентіне есеп 
береді жэне бағынышты болып табылады
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1) Республикалық бюджетгің атқарылуы бойынша Қазақстан 
Республикасы заңдары мен басқа нормативтік құқықтык актілердің
орындалу ьш бақьшау;

2) мемлекет Басшысының республикалық бюджеттің 
атқарылуымен байланысты сұрақтар бойынша талсырмаларын 
орындау;

3) Республикалық бюджетке қаражаттардьщ түсуінің 
толықтылыгын мен оларды пайдал анудың зандылығын бақылау;

4) республикалық бюджеттің мемлекеттік бағдарламаларды, 
Үкіметтің бағдарламал ары мен мемлекетттің қажеттіліктерін 
қаржыланды руға бөлінетін қаражаттардың мақсаггы 
п айдал анылу ьш бақыл ау; *

5) Қазақстан Республикасы Парламентіне атқарылу туралы
есепті бекітуге ұсыну.

Есеп комитетін 5 жылдық мерзімге ҚР Президент! 
тағайындайтын төрага басқарады. Есеп комитетінің төрағасын ҚР 
Президент! мерзімінен бұрын босатуы мүмкін.

Бүгінде республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау 
бойынша Есеп комитеті INTOSAI — Жоғарғы бақылау 
органдарыньщ халықаралық ұйымы, ASOSAI - Жоғарғы бақылау 
органдарының Азиялық ұйымы, EUROSAI - Жоғаргы бақылау 
органдарыньщ Еуропалық ұйымы, ECOSAI -  Экономшсалық 
ынтымастықгың Қаржылық бақылаудың жоғарғы органдарының 
Ассамблеялары сияқгы ықпалды халықаралық ұйымдардьщ 
мүшелігіңде болып табылады.

Комитет халықаралық тэжірибе негізінде Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қаржылық бақылауын дамыту 
Стратегиясы мен Концепциясын жасады.

Қоғамда пайда болатын қаржылық катынастар да басқа 
қатынастардьщ барлыгына тән болып табылатын құқыктық 
реттеуді қажет етеді. Осыған қатысты қаржылық құқықгьщ әр түрлі
нормапары қолданылады.

Қаржьшық қүқық — бұл қоғам дамуының сәйкес кезеңінде 
мемлекетгің міңдеттерін жүзеге асыру үшін қажетті ақша қорларын 
кұру, бөлу және пайдапану үдерісінде пайда болатын қаржы 
қатынастарын реттейтін заң нормаларының жиынтыгы.

Қаржылық құқықтың жекелеген багыттарына бюджеггік құқық, 
салықтық құқык, шаруашылық құқыгы жатады сондай-ақ
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валюталық жэне сақтық заңнамасы, банктік құқық, мемлекеттік 
несиені, ақша айналысын құкықтық реттеу бөлімдері кіреді.

Қаржылықнқұқықіық нормалар — құқыктың негізгі бастапқы 
элементтері, ягни мемлекет белгілеген жэне қаржы 
қатынастарындағы мемлекеттік мэжбүрлеу (ісүштеу) шараларымен 
қамтамасыз етілген қатаң түрде (юлгіленген іс-эрекет тэртіптері.

Қаржылык-құқыктық нормалар -  мііщеттеуіпілік, тыйым 
салушылық, әлеуметгік болып болінеді.

Қаржылык, міңдеттемелерді орындамаған шаруашылық 
органдары мен азаматіарға қолданылатын негізгі мәжСгүрлеу эдісі: 
бюджепгке уақьпында түспеген төлемдерді даусыз өндіріп алу жэне 
қаржы санкциялары. *

Санкциялар қаржы-құқыктық нормаларды бұзушыларға 
қолдан ьиіатьш жауапкершілік шараларды білдіреді. Олар ақшалай 
сипатта болады. Санкцияларга жататындар: өсімдер, айыппұлдар, 
тұрақсыздық айыбы (төлемі), қаржыландыру мен несиелендірудің 
тоқтатылуы, несиелеқдірудің шарттарын қагайту, ресурстарды 
аргық жұмсағаны үшін жоғарылатылган тарифтер ж. б.

Мемлекеттің қаржылық қызметі оның ақша корларын жасау, 
бөлу жэне паидалану сияқгы үш жалпы бағьпта жүзеге асырылатын 
толып жатқан жэне эр түрлі қызметтерінен көрініс табады. 
Бұлардьщ әрқайсысының ажырамас элементі - бақылау қызметі.

Қаржылық қызмет мемлекеітік билік және мемлекеттік басқару 
(атқарз'ш ы-өкім ш і қызмет) түрінде жүзеге асады. Мемлекеттік 
биліктің жоғарғы органы — Қазақстан Республнкасының 
Парламент!, мемлекегтік бияіктің жер-жердегі органдары — 
депутаттар жиналысы -мэсл ихаттар.

Атқарушы биліктің басшысы -  Президент, ал атқарушы-өкімпгі 
қызметті - Қазақстан Республикасының Үкіметі, жергілікгі 
жерлерде — басшылар (әкімдер) жэне жергілікті экімшіліктердің 
аппараты жүргізеді.

Мемлекеттің қаржылык қызметі төмендегідей факторларга 
байланысты:

— нақгы қызмет ету кезеңіндегі мемлекетгің міндеттеріне;
— қаржылық құқық субъектілерінің қызметі негізделген меншік 

нысандарына;
— мемлекет кірістерінің көздеріне;

Н

— ақша қаражаттарының пайдалану мақсаттарына;
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— мемлекеттің қарамағына түскен қаражатгар мен оларға 
деген кажеттіл іктерд і ң арасал магына байланысты эр түрлі 
әдістермен жүргізіледі.

Мемлекетгің қаржылық қызметінің мынадай эдістері 
қолданылады:

1. Орталыктандыр ылған мемлекеттік қорларға: мемлекетпк 
бюджетке, бюджеттен тыс қорларға, сақтық жэне несие қорларына 
төленетін міндетті жэне ерікті төлемдер эдіетері. Міндетті 
төлемдер: салықгар, қаражат аударымдары (элеуметтік мақсаттарға, 
арнайы жэне бюджеттен тыс қорларга аударылатын аударымдар). 
Ерікті негізде жалпы сақтандыру мен өмірді сақтандыру, 
мемлекетпк қарыздар, ақшалай-заттай лотереялар, банктерге 
салынатын салымдар —депозиттер бойынша төлемдердің бір бөлігі
жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттің ақша қаражаттарын бөлгенде келесі әдістерді 
ажыратьш көрсетуге болады: қаржыландыру — қаржыларды 
қайтарусыз жэне өтеусіз беру жэне несие беру — қайтарымдылық 
жэне өтеулілік негізінде қаражат бөлу.

3. Қаржы операциялары кезінде қолма-қол ақшасыз және 
қопма-қол ақшамен есеп айырысу эдістері қолданыл ады.

Қаржылық құқык объектісі мемлекеттік қаржы ғана бола апады. 
государственные финансы. Осыған байланысты жеке қаржы 
құрамына кіретін қатынастар қаржылық құқықтың пәніне 
жатпайды. Олай болса, қаржылық құқықтың пәні ретінде мелекегтің 
қаржылық қызметі үдерісінде пайда болатын қатынастар 
қарастырылады.

Қаржылық құт̂ ық — мемлекеттің ақша жүйесін құру мен және 
оның қалыпты қызмет етуін қамтамасыз ету үдерісінде және 
мемлекеттің ақшалай қорларды қүру, бөлу мен пайдалаңуды 
ұйымдастыру үдерісінде пайда болатын құқықтық нормалардың 
жиынтығы.

Қаржылық қүқықтың өмір сүру нысаны қаржылық заңнама 
болып табылады. Қаржылық заңнама - бүл мемлекетгің қаржылық 
қызметі үдерісінде пайда болатын қатынастарды реггейтін 
нормативтік қүқықгық актілердің жиынтыгы.

Қаржылық қүқыкпгың нормалары әртүрлі құқықгық актілерде 
болады. Бұл акгілерді қаржылық құқықгың көздері деп есеігтеу 
қабылданган. Қаржылық қүқықіъщ көздері қаржылық-қүқық
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нормалары көрсетшетін өкіпетгі және атқарушы органдарының 
нормативтік құқықтық акгілері болып табылады.

Қаржылық-құқыісіық актілер - қарастырылган нысаңда 
қабылданған жэне заңдық салдары бар мемлекеггік билік пен 
басқару органдарьшың олардың құзырына кіретін қаржылық 
қызмет мәселелері жөніндегі шешімдер.

Қаржы-құқықгык актілер заңдылық негіздері бойышпа 
нормативтік жэне жеке, :іаңнамалық жэне ішкі заңдылық,
жоспарлы-қаржылык болып бөлінеді.

Нормативтік акгілерге біртекті қаржы қатынастарының тобын 
реттейтін актілер жатады; бұл актілерде оларға катысушьшардың 
тэртэптерінің жалпы ережелері, яғни құқықгық нормапары 
көрсетіледі жэне әдетте ұзақ уақыт бойына эрекет етеді.

Жеке актілер қіфажаг төлеуші құқық немесе оны алушыға 
қатысты құқықтық нормалар нақгыланады.

Заңнамалық актілер — бұл Парламент шығаратын заңдар мен 
қаулылар, Республика Презңдентінің Жарлықтары.

Ішкі заңдылық актілер — бұл заңға негізделген жэне заңды
орындауға қатысты қабылданган актілер, ятни: басқарудың салалық 
және жоғарғы органдарының буйрықтары, Қаржы мннистрлігі мен 
Экономика жэне бюджетті жоспарлау министрлігінің 
нусқаулықгары, лауазымды адамдардың қайсы бір іс-эрекетғерге 
рұқсат етуі іуралы қарарлары жэне т.б.

Жоспарлы-қаржылық актілер - қаржы ресурстар ын жұм ылдыру, 
бөлу жэне пайдалану жөніидегі жоспарлар. Оған жататьшдар: 
бюджеттердің барлық түрлері, кәсіпорындар мен ұйымдардың 
қаржы жоспарлары, бюджеттік қаржыландыруда туратын мемлекет 
мекемелердің шытындарынын сметалары жатады.

Қаржылық қүқықгың басты көзі Қазақстан Республикасының 
Конституциясы болыл табылады. Бірақ қаржылық қатынастарды 
қүқықтық реттеуде мэнді рөл/u ішкі заңдыпық акгілер, ең алдымен 
Қазақстан Рес публ нкасы ны н қаулылары апады. Ведомстволық 
құқықтық актілер, яғни министрлікіердіц, оның ішінде Қаржы 
министрлігінің құқықгық акгілері арқылы ретгеу тәжірибесі де
орын алған.
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Семинар сабагының сұрактнры:

1.Қаржы саясаты түсінігі, оның мемлекетгің экономикалық 
жэне әлеуметтік саясатындағы орны.

2. Қаржы механизмі, оның мазмұны мен құрылымы.
3. Қаржы саясаты мен қаржы механизмінің өзара байланысы.
4. Қаржылық аппарат, оның құрылымы. Қаржы менеджменті 

түсінігі.
5. Нарықтык ортадағы қаржылық жоспарлау мен болжау және 

жетілдіру бағыттары.
6. Қаржылық құқық, оның құрамдас бөліктері. Мемлекеггің 

қаржылық қызметі. Қаржылық-құқықтық актілер, олардың 
түрлері.

7. Қаржылық бақылау тусінігі, принциптері, міндетгері, 
қаржылық бақылаудың жіктепуі. Қаржылық бақылау органдары.

Студееттердің өзіндік жұмыстарына арналган
тапсырмалар:

1.Қаржы саясаты мен қаржы гылымының арасындағы өзара 
байланыстың қандай екендігін көрсетңіз.

2. Қаржы саясатыньщ мемлекеттің экономикалық саясатындагы 
орны мен мәнін айқындаңыз.

3. Бұрынгы социалистік елдер кеңістігінде болган елдердің 
(Польша, Чехия, Венгрия және басқа) мысалында қаржы
саясатыньщ мэнінің неде жэне оның нарықгық экономикаға өту 
кезеңі жағдайындағы (80-ж.ж.) рөлінің қандай болғанын көрсетіңіз.

4 .90-жлс. дағдарысты басынан кешірген елдердің (Бразилия,
Россия және басқа) қаржы саясатыньщ негізгі бағыттарына талдау 
жасаңыз.

5. Қазіргі дагдарыс жагдайындағы ҚР қаржы саясатының негізгі 
бағьптарын айқындаңыз.

6. Қаржыл ық бақылаудың тиімді қаржы саясаты н іске 
асырудагы рөлі мен мэнін анықгаңыз.

7. Мемлекетпк бақылау мен тэуелсіз аудиггің арасындағы 
айырмашылықтьщ неде екендігін түсіндіріңіз.

8. Қаржы саясаты мен қаржылық механизмнің ұдайы өндіріске 
ықпалын анықтаңыз.
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9. Қазақстанның қаржы саясатының негігі буындарын бөліп 
көрсете отырып, оның құрылымын көрсететін блок-сызба сызыңыз.

10. Қаржылық механизмнің құрылымын көрсететін жэне оның 
барлық элементтерін қамтитын блок-сызба құрыңыз.

11. Қаржыны басқарудың барлық негізгі буындарын көрсететін 
блок-сызба қурыңыз.

12. Біздің елдегі қаржылық жоспарлау мен болжауды 
жетіпдірудің негізгі бағыттары бойынша эссе дайындаңыз.

13. «Қаржылык қүқықтық қатынастар мен қаржылық-құқьіқгық
т  ш  т  ^  •нормалар түсінігі», «Қаржылық-құқықтык ретгеу әдістері» 

тақырьпттары бойынша реферат жазыңыз.
14. Қазақстан Республикасының қаржылық қызметті реттейтін 

ең маңызды заңнамалық актіперін атаңыз, олардың санын 
жеткілікті, жеткіліксіз, тым көп ретінде бағалаңыз. Өзіңіздің 
ойыңызды негіздеңіз.

15. «Қазақстан Республикасындагы қаржылық бақылауды 
жегілдіру бағыттары» атгы тақырьптга топтық жоба дайындау. 
Өткізу формасы — мини-конференция.

16. Аудитке, оның ерекшеліктеріне, міңдеітеріне, 
ұймдастырылуыне, тиімділігін бағапауға сипаттама беріңіз.

17. Қаржылық бақылау оргаңдарын, олардьщ құқықтары мен 
міндетгемелерін қара стырыңыз. Бақылаудың жоғарғы органдары. 
Қаржы мен салықгық қызмет органдарын бақылау. Ведомстаолық 
қаржылық бақылау.

18. Төмендегі сызба бойынша Қазақстанның қаржы 
саясатының іске асырылуының кестесін құрьщыз:

Кезең Мемлекеттің Қаржы Қаржылық
міндеттері саясатыга>ің шаралар

міндетгері
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4-ТАҢЫРЫП. ШАРУЛШМЛЫҚ ЖҮГГІЗУ ШІ
СУКЬҒ. КТІЛЕРІНЩ ҚАРЖЫСЪІ

4.1 Щ аруашылық жүргізуші субъектілері қарэкысын ы ң өзіндік 
мазмұны. Ш аруашылык субъектілері қаржысын ұнымдастыру

Қаржы жүйесіндегі жетекші буынды шаруашылық жүргізуші 
субъект ретіндегі кәсіпорын қаржысы апады. Оньщ себебі 
кәсіпорын қаржысы қаржы ресурстарын құру және бөлумен 
байланысты ақша қатынастарын білдіреді, басқаша айггқанда, 
кәсіпорын қаржысы капиталдың ауыспалы айнапымы мен қаржы- 
несие жүйесіндегі мемле* етгік бюджетпен, салыктық органдармен, • 
банктер және басқа да ұйымдармен өзара қарым-қатынасты 
қамтамасыз етеді.

Кәсіпорын қаржысы қаржы жүйесінің негізін береді, себебі осы 
буында ЖІӨ жасалады жэне оның бөлінуі жүзеге асырылады.

Кәсіпорын қаржысы — бұл ақша қозғалысы нәтижесінде пайда 
болатын экономикалық қатынастар.

Егер толыгырақ айтатын болсақ, кәсіпорын қаржысы — оның 
қарамағындагы ақша қаражаттары мен жинак қорларын 
қалыптастыру және пайдаланумен, сондай-ақ ақша қаражаттары 
мен жинақ қорларынның қозгалысын бақылзумен байланысты 
экономикалық қатынастар жиынтыгы.

Кәсіпорын қаржысы экономнкалық қарым-қатынастардың 4 
тобынан іұрады:

1. Басқа кэсі порындармен және үйымдармен қатынасы;
2. Сол кәсіпорынның ілпсі ортасымен қатынасы;
3. Жогары тұрған ұйымдарме н қатынасы;
4. Қаржылық-несиелік үйымдармен қатынасы;
1. Баска кәсіпорындар мен ұйымдармен экономикалық 

қатьгаастар:
жеткізушілер; 
сатып алушылар;
калік ұйымдары; 
байланыс үйымдары ж.б.

Бүл қарым—қатынастар дайын өнімді өпсізумен, тауарлы— 
мгггериалдық құндыл ыктарды сатып алумен байланысты
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Бұл ақша төлемдерінің көлемі бойынша ең ауқымды топ, осы 
гоггга ұлттық табыс жасалады.

2. Кэсі порынның өз ішіндегі қатынасгар:
- құрылымдық бөлімшелермен;
- жұмысшылар мен қызметкерлерімен
- (еңбекақы) пайданы бөлумен;
-салықтарды төлеуге байланысты қарым-қатынастар.
Бұған кәсіпорынның ішкі бөлімшелері арасындағы қаржылық 

операциялар кіреді. Бөлімше аралық қатынастар бекггілген басқару 
жүйесі мен ішкі коммерциялық есеп жүйесіне негізделеді.

3. Жоғарғы үйымдармен экономикалық қатынастар.
Осы құрылым ішіндегі оргалықтанған ақша қаражатгары 

корларын құру мен пайдаланумен байланысты қарым-қатъшастар. 
Бұл қорларды жасау объектив гі қажетгіпік болып табылады.

4. Қаржы-несие жүйесімен экономикалық қатынастарга 
бюджетпен, бюджетген тыс қорлармен, сақгандыру ұйымдарымен, 
оанктержәне қор нарығымен қарым—қатынастар жатады.

Кэсіпорын қаржысы 2 қызметті атқарады: бөлу жэне бақылау.
Кәсіпорын қаржысын ұйымдастыру деп кәсіпорынның ақшалай 

қорларыньщ қурамын, оларды құру және пайдапаңу тэртібін, 
кәсіпорын қорлары мөлшерлері арасындағы арақатынастарды, 
қаржы—несиелік жүйемен өзара қа э̂ым—қатынастары н айтады.

Қаржыны ұйымдастырғанда кэсіпорынның белгіпі қорлары
болуы керек:

1) жаргылық қоры - оның есебінен негізгі жэне айнапмалы 
қорлары құрылады;

2)резервтік цор - пайдадан аудару есебінен құрьшады жэне 
шығымдарды жабу үшін қажет;

3) қорлану цоры - пайданы аудару есебінен құрылады жэне 
өндірісті дамыту үшін қажет;

4) түтыну қоры — пайдадан аудару есебінен құрылады және 
акционерлік қоғамньщ дивидендтерін, бір ретгік сыйлықгарды 
гөлеу үшін қажет;

5) валюталық қор - экспорттық операциялар дан валюталық 
гүсім апатын кәсіпорыңдар үшін немесе импорггық операциялар 
барысында валюта сатып алушылар үшін қажет;

6) инвестициялыц цор - өндірісті дамытуға бағытталған барлық 
қаражатты шогырл андырад ы;
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7) ецоекақы қоры, дивидендтер төлеу үшін қажетті қор.
Кәсіпорын қаржысын уйымдастырудың негізі — бизнес-жоспар 

болып табылады. Бизнес-жоспар — ішкі фирмалық жоспарлау 
кұжаты. Ол өңдірістік, коммерциялық қызмечтің барлық негізгі 
кырларын, сонымен бірге ішкі шаруашыльщ міндеперді шешудің 
тәсіддерін көрсетеді.

Кэсіпорын қаржысын басқару мақсатьгада қаржы механизмін 
кұру қажет.

Кәсшорынның қаржы механизм і - бүл кзсіпорын қаржысын 
басқару жүйесі. Қаржылық қатынастардың өзара эрекегін 
ұйымдастыру қаржылық тетіктер, ынталандыру және санкцияларды 
пайдалану жолымен жүзеге асады. *

Кэсінорындағы қаржылық қызмет оның дербес құрылымдық 
бөлімшесі — қаржы болімімен жүзеге асырылады. Қаржы бөлімінің 
басшысы тікелей кәсіпорын басшысына бағынасы- Қаржы бөлімінің 
исұмысыида пайданы бөлу, өнімнің озіндік құнын төмендеіу 
мәсепелері маңызды орын алады. Осыган байланысты қаржы 
бөлімінің қызметіне төмендегілер кіреді:

1. Өңцірістік және әлеуметтік дамуға қажеггі қаржы 
ресурстарын құру. пайданы ұлғайту, габыстылы сгьг арттыру.

2. Қаржылық жоспарда көрсетілген бюджет, материалдармен
жабдықгаушылар, акционерлер алдындағы, сондай-ақ басқа
қаржылық міндеттемелерді орындау жэне есеп айырысуды 
уйымдасіъіру.

3. Өидірістік қорла}і мен ннвестицняларды неғұрлым гиімді 
жолмен пайдалануға кемек көрсету.

4. Қаржылық. несиелік және кассалық (қазынагерлік) жоспар
дайындау.

5. Қорларды тиімді пайдалану, меншікті айналмалы капитал 
мелшерін экономикалық тұрғыдан негізделген нормативтерге 
жеткізу жоніндегі іс-шаралар кешенін жобалау, айналмапы 
капитапдың айналымдыл ығын жеделдетуді қамгамасыз ету, қаржы 
ресурстарынын дүрыс гіайдаланылу ын қадагалау.

6.Дайын онім бойынша есеп айырысуды тиімді түрде 
үйымдастыру жэне өнімді саіу жоспарының орыңдалуын, түсетін 
пайданы үздіксіз қадағалап отыру және басқа м ін дет р.

Осы айтылгандарды бір жүйеге келтірегін болсақ, қаржы 
белімінін міндеттерін нақгы корсетуг е болады:
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1) өндірістік жэне әлеуметгік даму үшін қажетгі қаржы 
ресурстарын қүру, паңданың өсуі мен табыстылықты арттыруды
қамтамасыз ету;

2) бюджет, банктер, жоғары түрған ұйымдар, сондай-ақ 
жеткізуш ілер алдындағы қаржылық міндеттемелерді орындау;

3) өндірістік қорлар мен инвестицияларды негүрлым тиімді 
пайдалануға ықпал ету;

4) қаржы жоспарын жасау жэне оны жүзеге асыру.
Бүгінгі күні кәсіпорын қаржысы -  оның нарықгағы индикаторы, 

яғни кәсіпорынның нарықтағы алатын орны оның қаржылық 
жағдайымен анықгалады.Сондықіан нарық жағдайында кәсіпорын 
қаржысы дұрыс ұйымдастыруды қажет* етеді. Ол төмендегідей 
белгілі қагидаларға негізделеді:

-кэсіпорындағы қаржы ресурстар ының қатаң түрде 
орталықтануы;

- қаржылық жоспарлау;
- қаржылық резервтер қалыптастыру;
- әріптестер алдындағы қаржылық міндеттемелердің сөзсіз 

орындал)ъі.
Басты қағидалардың бірі — толығымен өзін-өзі өтеу мен өзін-өзі 

қаржылаидыру.
Өзін-өзі өтеу үдерісінде кәсіпорын мынадай екі мәселені 

шешеді:
а) щығындылықпен күрес. Егер кэсіпорын үнемі шығындармен 

күресуге шыдаса, онда кэсіпорнның өзі қүрастырган қаржылық 
сауығуына мөлшерлі кешеңді қажет етеді, ап одан еш нэтиже 
болмаса, онда кэсіпорын өтімділік немесе сатуға көшеді.

б) таб ыстылы қты (пайданы) арпыру. Кәсіпорын барлық 
шығыстарын жауып қана қоймай, пайда түсіруі тиіс.

Қазіргі таңда көптеген кэсіпорындардың қаржылық жағдайы 
қиын күйде қалып отыр. Оган себеп - өндіріске қажетті капитапдың 
тапшылығы, несиелік мөлшерлемелердің тым жоғары болуы, 
төлемдердің дер кезінде өтелмеуі және т.б. Сол себепті дэл қазір 
кәсіпорынның қаржылық күйін нығайту басты міндет болып отыр.

Қаржылық жүйенің басты буыны — шаруашылық жүргізуші 
субъектілерінің қаржысы болып табылады. Олар қаржылық 
ресурстарды қалыптастыру мен бөлуге байланысты ақшалай 

атынастарды ұсынады, яғни шаруашылық жүргізуші
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субьектілерінің қаржысы капитал айналымы мен мемлекеттік
бюджетгің өзара байлані салык банктік жэне
оасқалаи қаржылық- несиелік жүиенщ мекемелерін қамтамасыз 
етеді. Қаржылық жүйенің бұл буынында болашақга басқа буындар 
арқылы қайта бөлінетін жалпы ішкі өнім мен үлттық табыс 
құрылады.

Шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржысы қаржылық 
жүііенің негізін құрайды, сонымен қатар бұл буыңда ЖІӨ қүрылады 
жэне оның бөлінуі жүреді. Шаруспиьиіық жүргізуиіі субъектілерінің
царжысы ақша қозғалысының нәтижесінде туындаитын
экономикалық қатынастар. Шаруашылық жүргізуші субъектілерінің
қаржысы - ақшалаи қаражатгар жэне жинақ қорларын құру мен

*  *паидаланумен, сонымен қатар ақшалаи қаражатгар қорьгның 
қозгалысын бақылаумен байланысты экономикалық қатынастардьщ 
жиынтыгы.

Сонымен жаппы алганда, іиаруашъиіыц жүргізуии
субъектілерінің қаржысы шаруашылық субъектілеріне түсім мен 
жинақгың, ақшалай түсімнің қүрылуы мен қолданылуымен 
байланысты ақшалай қатынастардың аясы. Шаруашылық етуші 
субъектілердің қаржысы мемелекеттің кұрылымды бір бөлігі болып 
табылады. Қызмет корсету мен тауарлар өндірісінде жалпы
шаруашылықтың қажеттілігін қамтамасыз егу піаруашылық
субъектілеріне міңдеггі болғандықтан, олар объектавті сипатта 
болады.

Нарықіъік қатынастарға өту кезінде кәсіпорынньщ
шаруашыльиъі қаржылық және шаруашылық қатынас гарды еркін 
түрде жүргізуді жэне есеп айырысу тэртібі мен несиелік 
келісімдерді жүргізуге қатысты барлық жауаякершіліісті мойнына 
алды.

Нарықхық экономнкада кәсіпорынның қаржылық дербестігі 
даіуіудьщ жаңа багытьша қол жеткізді, яғни кәсілорын қаржылық 
ресурстарын дәстүрлі көздерден(амортизация жэне табыстардан)

дй-ақ құрылтайілының салымын,
іан түскен

ғана құрып қоймай.
бағапы қағаздарды саіу мен басқа да жарналардан 
қаражаттардан да қүруға мүмкіндік алды. Бұл жагдайда қаржылық 
ресурстардың тиімді басқарылуы жедел көтеріледі. Айналым жэне 
негізгі қаражаттарда тиімді және мақсатгы түрде өзгергеніне 
қарамастан, сондай-ақ жұмыс күшін ынталаңдыру қаражаты
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кәсіпорынның иелері мен жұмыскерлерінің қаржылық 
табыстылығына байланысты болады.

¥лттық шаруашылықтың жекелеген саласыңдагы қаржының 
осы саладагы техникалық—экономикалық ерекшеліктерден 
туындайтын өзіндік елеулі айырмашылыгы болады. Ал айда сол 
уақытта шаруашылық жүргізуші субъекгілердің қаржылык 
ұйымдарының негізгі қағидалары мен мазмұны бірегей 
экономик алық заңдармен және шаруашылы қтың жалпы 
қағидаларына негізделгендікген барлық салада бірдей. Осының 
барлығы шаруашылық жүргізуші субъекгілерінің бастапқы буьшда 
бірігуіне мүмкіндік туғызады.

Шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржысының өзіңдік 
мазмұны мен ішкі өзіндік нысандары болады. Оның мазмұны 
ретінде қаржылық қүнының басіысы болып табылатын қаржының 
ішкі құрылымы түсініледі. Мазмұн жэне ішкі өзін корсету 
іысаңдары өзара байланысты. Бірак, олардың тұрақгылық дәрежесі 

бірдей емес. Ішкі өзін корсету нысандары мазмұнына қарағанда 
жедел жэне жиі өзгеруге бейім келеді. Мысалы, мелекеттік 
бюджетпен кэсіпорынның өзара байланысы бірнеше рет өзгертіліп, 
жаңартыдды: табыстардың көп канадцы төлемдерінен салық салу 
табыстарына, содан соң кіріс салығына ауысты; шаруашылықіы 
қанагаттандыру қажеттілігіне арналған бюджеттен алынатын кері 
қаражатгардың қозғалысы өзін-өзі қаржымен қамтамасыз етудің 
негізгі тәсілімен алмастырылды; кэсіпорынның, олардың 
бөлімшелерінің, экімшілік пен жұмыскерлерінің ішкі қаржылық 
қаражаттарының айналым нысаны өзгертілді, олардың қатынастары
— эквивалент сипатта болады және коммерциялық негізге 
ауысады. Қаржылық ресурстары олардың қолданылуының 
бағытгары мен құрылуында озгерістерге ұшырайды. Сонымен бірге 
мэні де озгермелі болып табылады.

Кәсіпорын эконом иканың негізгі буыны ретінде меншік 
нысандары мен шаруашылық жүргізудің эр алуандығы, тауар -  
ақша қатынастары мен нарықгың дамуы кезінде жұмыс істейді.

Меншік нысандарына байланысты шаруашылық жүргізуші 
субъектілері қорларының құрыпуының ерекшеліктері бар. Мысалы, 
өндірістік кәсіпорындардың қаржылық қорлары өз көздерінің 
есебінен (амортизациялық аударымдар, таза табыстан, банктердің 
несиелерінен, бағалы қағаздар шығарудан; мемлекетпк
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кәсіпорындарда бұл қаражат көздері қажет болғанда мемлекетгік 
бюджет пен бюджеттен тыс қорлардан ассигнования жасалғанда
голықтырылады; кооперативтерде кооперативтер мүшелерінщ
пайлық жарналары қаражаттарынан) құрылады

арымен байланыстыменшіктщ аралас нысаң]
аралас нысандары да жиі

Т әжірибеде
көздері ооиынша 

Мысалы. негізгі

жағдаиv

және айналмалы қорлардың басым бөлігі мемлекетке тиесілі болып 
табылатын мемлекетгік кооперативтерде жұмыскерлердің пайлық 
жарналары екінші ретгегі рөлді атқарады. Сондай 
мемлекет тік акционерлік қогамдарда да қалыптасқан.

Шаруашылық айнаіымға эргүрлі белгілері мен критерийлері 
бойынша сипатгалатын көптеген субъектілер қаігысады. і

Қызмет сгтатына байланысты, бір жағынан, түсім көздерін 
іабуға багыггалған шаруашылық субъектілерінің коммерциялық 
қызметі, ал екінші жағынан, түсім көздерін тіібу негізгі мақсаты 
болып тзбылмайтын шаруашылық субъектілері бола алады. Олар
кәсіпкерлік қызметгі жарғылық міндеттерімен сэйкес болғандықтан

L жүзеге асыра, 
Шаруашылық субъектілер жіктелуінің маңызды

критерийлерінің келесі бір түрі олардың шаруамылық айналымына
цатысуыныц тәсілі болып табылады. Барлык шаруашылық қызмет
жекелеген немесе топтық негізде жұзеге асырылады. Сәйкесінше, 
шаруашылық айналымына, бір жағынан, заңды түлға ретінде 
қызмет агқаратын ұйымдар, ал екінші жағынан. заңды тұлга болып 
іабылмайтын жеке тұлғалар, азаматтар қатысады. Нормативті- 
құқыкгьғіс аньгқтамасы бойынша заңды т^лға деп меншік, 
шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару күқыгындағы оқшау

мүшкпен өз міндеттемелі
беретін ұйымды айтамыз отырып
заңды түлга қүрылтайшылық келісім мен жаргы негізінде қызметке 
қатыса алады, осы құжаттар негізінде қызмет агқарады жэне 
міңдетті мемлекеттік тіркеуден өтеді.

Шаруашылық қызмет атқарушы жеке азаматтар мемлекеттік 
тіркеуден жеке кәсіпкер ретінде өтеді. Жеке кгсіпкердің қүқықтық 
қабілетплігі заңды түлғаның құқықтық қабілеттілігімен тең. Ол 
заңга қайшы келмейтін қажетті қызметтердщ эр түрімен айналысуға

[етп және оган кұқығы бар. Жеке кэсіпкердің змеп
жадцамалы жұмысшыларга негізделуі мүмкін. аланда оның оган
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бершген мүліюп жеке меншігі ретінде қалдырып, кәсіпорын құруға 
құқығы жоқ. Сол себепті, шаруашылық қызметін жүргізу сипатына 
байланысты, шаруашылық айналымдагы коммерциялық аяда - 
коммерциялық үйымдар жэне жеке кәсіпкерлер, коммерциялық 
емес аяда — коммерциялық емес үйымдар қызмет атқарады.

Шаруашылық субъектілерін жоғарғы критерийлер бойынша 
сипаттайтын болсақ, оның салалық тиістшігіне, кэсіпкерлік 
қызметгің түріне байланысты үйымдық-қүқықгық нысаны, өндіріс
элеуетшщ мықгылығы мен басқа да белгілері бойынша 
сипатталатын ондірістік қүрылым нысаны болады.

Шаруашылық субъектшерінің қаржылық қатынастары
әралуанды сипатталады жэне келесі бағытгар бойынша
топтастырылады:

- бастапқы кезеңде жаргьшық қызметін жүзеге асыратын, 
мүліктері мен акгавтерінің қайнар көздері болып табылатын,
жарғылық қор немесе жарғылық капиталды қалыптастыратын 
шаруашылық субъектілері мекемелерімен байланысты қаржылық 
қатынастар;

- тауарларды сатып алушылар мен жеткізуш іл ерді ң көптеген 
және эралуанды шаруашылық өзара байланыстарын жүзеге 
асыратын, қызмет жэне тауарлар, өнімдерді орындау мен өндіріспен 
байланысты қаржылық қатынастар;

- бюджетгік қаражатгарды алуға, салыктық жеңілдіктерді
үсынуға байланысты, мемлекетгік бюджеттен тыс қорлармен, әр 
түрлі деңгейлердегі бюджетгерге төленетін басқа да төлемдермен, 
жиындармен жэне салықгарды төлеумен байланысты қаржылық 
қатынастар;

- несиелеу, есеп—кассалық қызмет, басқа да башпік қызмет 
көрсететін банктік ұйымдармен байланысты қаржылық қатынастар;

- ұиымның жұмысшыларымен, олардың инвесторларымен, 
еңбекақы бойынша, меншікгі, акциялар, дивидендтер мен 
облигадиялар бойынша пайыздық төлемақыны, басқа да кірісгерді 
пайдалануме н байланысты қаржылық қатынастар;

- басқа шаруашылық субъектілерінің қызметгерімен бірге 
жүзеге асыратын, эмиссия және бағалы қағаздарды орналастырумен 
қатысты қаржылық қатынастар;

- сақгаңдыру жағдайы туындаган кезде сақтандыруды өтеумен 
байланысты жэне шаруашылық үдерісті жүзеге асыру үдерісінде
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тәуекелді әртүрлі сақтандыру кезінде сақгандыру жарналарын 
төлеумен байланысты сақтандыру ұйымдарымен байланысты 
қаржьшық қатынастар;

қауымдастық ұйымдарын біріктіру мақсатында ұйымның
жннақ қызметімен байланысты жэне табыстарды қайта белу 
себебімен байланысты каржылық қатынастар.

Шаруашылық субъектілері ұйымдарының қаржыпық 
қатынастарының нысандары мен әдістерін, эр алуан түрлерін 
қосатын қаржылық механизмнің қолданылуын, сәйкесінше, 
шаруашылық субъектілерінің қаржысы қамтамасыз етеді. Бұл 
механизмнің құрамындағы маңызды элементтер қаржылық- 
шаруашылық субъектілері ұйымдарының қағидалары, қызметінің 
жүзеге асырылуының ұйымдық-құқықтық нысандары, бюджетгің 
жэне бюджеттен тыс қорларға кіретін шаруашылық субъектілері 
кірісгерінің белгілі бір бөлігінің эдістері мен нышандары, несиелеу 
ұйымдары, олардың қаржылық нарыктағы қызметғері, 
тэуекелділікті сақтандыру жэне т.б. болып танылады.

4.2 Коммерциялық ұйымдардыц қаржысы мен қаржы
ресурстары

Коммерциялық ұйымдардың жэне жеке кәсіпкерлердің
қаржысы шаруашылық субъектілері қаржысының бастаушы буыны
болып қана қоймай, ұлттық байлық жэне жалпы ішкі өнімді тікелей 
құрайтын, қызметтер мен тауарлар өндірісі аясына қызмет 
көрсететін, толық қаржылық жүйенің базалық бөлігі болып
табылады.

Коммерциялық ұйымдар, және жеке
қаржысының табыс табумен байланысты

кәсіпкерлер 
шаруаш ыл ы қ

субъектілерінің мақсатты қызметімен шарттастырылган біртүтас 
табиғаты бар. Алайда шешуші рел сөзсіз заманауи жалпы 
шаруашылықіың басты құрылымдық бірлігі болып табылатын 
коммерциялық ұйымдарга беріледі.

Коммерциялық кэсіпорындардың қаржыны ұйымдастыруы 
келесі қағидаларға сүйенед і:

- шаруашылықтың дербестігі;
- өзін-өзі қаржыландыруы;
- материалдық жауапкершілік;
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- қызмет нәтижелеріне мүдделіліп;
- қаржылық резервтермен қамтамасыз егілуі.
Шарушылық дербестігі кағидасы коммерциялық ұйымдардың 

(кәсіпорындардын) кәсіпкерлік қызметгі жүзеге асырудың турлері 
мен бағыттарын анықтауда, баға саясаты н жүргізуде, табыстар мен 
шығыстарды қал ыгггастыруда, мемлекетпен есеп айырысқаннан
кеиінп қалған паиданы паидалануда, мүлік пен корланымдарды 
пайжадануда, сыртқы экономикалық қызметті жүргізуде дербестік 
құқыққа ие. Сонымен бірге мемлекет коммерциялық ұйымдардың 
(кәсіпорындардың) шаруашьшық-қаржылық қызметінің жекелеген
жақтарын шектейді. Ол коммерідиялық ұйымдардың 
(кәсіпорындардың) коммерциялық қызмет жүргізуінің ұйымдық- 
құқықтық нысандары мен оның лицензияланатын түрлерін 
анықгайды, ақшалай шығыстарының құрылу тәргібі мен 
аморгизациялық саясатгы, табыстардың бір бөлігін бюджетгер мен 
бюджеттен тыс қорларға аударудың нысандары мен әдіегерін 
шектейді, ақшалай есеп айырысуды жүзеге асырудың нысандары 
мен әдістерін реттейді.

Өзін-өзі қаржыландыру кағидасы коммерцнялық ұйымдардың 
(кәсіпорындардьщ) қаржысын ұйымдастырудың негізін береді.
Өзін-өзі қаржыландыру өнім өндірісі мен өткізуге байланысты 
шыгындарды толығымен өтеу, сол сияқгы өз қаржысы, қажет 
болғанда қарыздық қараясат есебінен өндірістің дамуын 
инвестициялауды білдіреді.

Материалдьщ жауапкершілік қағидасы шаруашылық 
субъекгісінің пайда жэне басқа да табыстар алу арқылы 
шаруашылық қызметтің оңтайлы нәтижелілігін қамтамасыз ету, 
мемлекетпен, басқа шаруашылық субъектіл ерімен жэне жалдамалы 
жұмысшылармен өзара қарым-қатьшаста қаржмлық тэртіпті сақтау 
міндеттемелерінің барлығын білдіреді.

Шаруашылық қіызметтің нэтижелілігіне мүдделіпік қағидасы 
түрақгы тұрде пайда табуға бағытгалған кәсіпкерлік қызметтің 
мақсатымен анықгалады. Бұл мақсат барлық шаруашылық 
шешімдердің негізі болып табылады және шаруашылық 
субъекгісіне тиімді салық салынганда, олардың алынған табыстар 
мен қорлануларды гіайдалану бағыттарын тандағанда жүзеге асады. 
Щаруашылық қызметтің нәтижелеріне мүдделілік кәсіпорын 
қызметкерлері үшін өз еңбегінің ең жақсы нэтижелеріне қол



жеткізуде шешуші шарт болып табылады. Бұл қағида мемлекетті 
кәсіпкерлік қызмет пен шаруашылық субъектілерінің кэсіпкерлік 
белсенділігін, ең алдымен салық салуды жетіпдіру және 
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шараларын жүзеге асыру есебінен 
ынталандыруға итермелейді.

Қаржылық резервтермен қамтамасыз ету қағидасы 
шаруашылық қызметті әртүрлі тэуекелдермен байланысты — нарық 
конъюнктурасының ауьлгқуы, кэсіпкерлік дұрыс есептелмеу, 
күтііеген жэне төтенше жағдайлар салдарынан болған күтіпмеген 
шығындар мен зияндардың орнын толтыру үшін қаржылық 
ресурстарды резервтендірудің міндетгі шартымен жүргізуді
білдіреді. ♦

Коммерциялық ұйымдардың (кэсіпорыңдардың) қаржысьгн 
ұйымдастырғанда кэсіпкерлік қызмет аясымен, олардың саласына, 
ұйымдық-құқықтық нысаны және басқалармен байланысты 
олардың шаруашылық қызметінің ерекшеліктері есепке алынады. 
Олар коммерциялық ұйымның (кэсіпорынның) активтерінің құрамы 
мен кұрылымына, өндірісгік циклді жүзеге асырудың 
үзақтыл ыгына, капиталдың ауспалы айналымынының 
ерекшеліктеріне, ақшалай табыстардың нысанына, түсімдер мен 
қорлануга, құрылатын қаржы ресурстарьшын түрлеріне, ақща 
каражаттары қорларының құрамы мен олардың мақсатты 
бағыттарына жэне с.с. ықпал етеді.

Кэсіпкерлік қызметтің мазмұны мен оның өндірістік үдерісгің 
негізгі сатыларымен байланысты кэсіркерліктің келесідей: 
өндірістік, делдалдық, қаржылық, сақтандыру сияқты түрлерін
бөліп көрсетуге болады.

Басты ая өндірістік қызмет болып табылады. Бұл аяда 
материалдық және материалдық емес игіліктер, эртүрлі сипаттагы 
қызмет көрсетулер құрылады. Кәсіпкерліктің басқа түрлерінің 
барлығы өндірістік қызметке тэуедді болады. Делдаддық 
кэсшкерлік тауарлардың (қызметтер мен қызмет көрсетулер) 
өндірушілерден сатып алушыларға карай қозғалысыңда деддалдық 
операцияларды жүзеге асырумен байланысты. Қаржылық 
кәсіпкерлік әртүрлі тұргыдагы қаржылық операциялар жүргізу 
жолымен шаруашылық жүргізушілерін қаржылық ресурстармен 
қамтамасыз етуге байланысты. Сақтандыру аясындағы кэсіпкерлік 
шаруашылық субъектілерін түрлі тэуекелдерден сақтық қоргауды
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қамтамасыз етеді және 
көрсетумен байланысты.

ақтандыру ызметтершің эртүрін

Аталған аяда салалық белгілері бойьшіла кэсіпкерлік қызметі
өнеркәсіп секторлары, қүрылыс, ауыл шаруашылығ орман
шаруашылығы, балық шаруашылығы, транспорт пен байланыс 
сауда мен жалпы тамақгану, материал ды-іехникалық жабдықтау 
нарық қызметін қамтамасыз ететін жалпы коммерциялық қызмет
банктік қызмет, сақгандыру қызметі және тағы басқаларға бөлінеді.

Кәсіпкерліі 
жататьщцығы

қызмет
коммерциялык

аясы мен олардьщ қандаи салаға
ұйымдардың (кэсіпор

қаржысын ұиымдастыруға эсерін тигіэедм Мысалы ауыл
шаруашылыгьшда өндіріс үдерісіне табиғи-климаттық
факторлардың эсері болады, бүл оньгң маусымдық сипаты
сактандыру, жоғары қажетгілігімен анықгалады. Мұндай
жағдаида шаруашыліяқ қызм<ггтің үздіксіз ж.руі үшін қарыздық 
қаражаттар тарту, резервтік корлар жасау қажет. Күрылыс үшін, 
үзақ өндірістік циклге непзделген өнеркәсіп салаларының
кейбіреулеріне (мысалы, анақұрылыс) Аяқгалмаған өндірістің
ауқымды көлемі тэн, бүл да қарыздық қаракат есебінен қаржылық 
ресурстар қалыптастыруды қажет етеді. Табиғи-климаттық 
факторлар кэсшкерлік қызметке салыстырмалы түрде қолайлы 
жағдайда ренталық табысть :шу ықгималдығын аныктаиды

бұл салық сальпнғанда есепке алынады. Салыстырмалы түрде
рентабелдішп салалардаң (ауыл ылығы, түрмыс

элеуметтік

коммуналды шаруашылық) қаржылық рес)'рстар көздерін, оның 
ішінде бағалы қағаздар шығару есебінен де кеңейіуде мүмкіндігі 
шектеулі. Жүмыс істеушілерінің кәсіпзсерлік тэуекелділігі жоғары 
салаларда (көмір, химия, піз өнеркәсіптері т.с.с.) өндірістегі 
бақытсыз жағдайлар мен кәсіптік аурулардан 
сақтандыру бойынша неғұрлым жоғарырақ тарифтерді қолдану 
қажет. Сондай-ақ қаржылы қ үйымдарға (сактандыру компаниялары, 
несие үйымдары) тәуекелдиііктің жоғары дәрежесі тән, бүл 
меншікті капитал мөлшеріне қатысты неғүрлым жоғары талаптарды 
анықтайды, ерекше каржылық резервтер жасау мен қаржылық 
түрактылықты қамтамасыз етудің сәйкес механизмдерін (мысалы,
қайта сақгандыру) пайдалануді.і қажет етеді

Салалық
(кәсіпорындар,

фаісгорлар коммерциялық үиымдардың
көлемін анықтаңды. Мысалы, болат қорьпу
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өнеркәсібі, машина жасау мен ауыр өнеркәсіптің басқа да салалары 
картель, синдикат, консорциум, трест, концерн, холдинг жэне баска 
да ірі ауқымды кэсіггкерлік нысандарын қажет етеді. Ауьш 
шаруашылығында, саудада, тұрмыстық қызмет көрсетуде, ереже 
бойынша, .орта жіне шағын кәсіпкерлік нысандары құрыл ады.

Кэсіпкерлік қызметтің түрі мен кооммерциялық ұйымдардың 
(кәсіпорыңдардын) салалық қатысуы олардың шаруашылық 
қызметгі жүзеге асыруыныц ұйымдык-құқьгқтық нысандарымен
тығыз байланьюта болады.

Кэсіпорынның қаржылық ресурстары — бүл кэсіпорындардың, *
ұйымдар мен әртүрлі меншік нысандарының басқа да үйымдық 
құрылымдарының қолындағы ақша қаражатгары қорларының 
жиынтығы, ягни кэсіпорындардьщ қаржылық ресурстары деп 
агымдагы шаруашылық қызметін жүзеге асырумен байланысты 
барлық шығындар мен шығыстарды өтегеннен кейін кәсіпорыңдар 
мен басқа шаруашылық субъе ктілер і нде қапатын ақша 
қаражаттарьш айтады.

Әргүрлі көздерден жасапатын қаржы ресурстары кэсіпорынға 
уақытында жаңа өндіріске қаражат инвестициялауға, қажет 
болғанда әрекет етуші кәс іпорындарды ұлғайіуды, қайга 
жабдықтауды, ғылыми зерттеулерді, жасалымдарды 
қаржыландыруга жэне оларды өндіріске ендіруді т.с.с. қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді.

Қаржы ресурстарын пайдалану көптеген бағыттар бойынша 
жузеге асырылады:

- қаржылық міндетгемелерін орыңдаумен байланысты 
қаржылық-банктік жүйе ұйымдарына төлемдер жасау (бюджетке 
салықгар төлеу, несиені паңдаланганы үшін банктерге пайыз төлеу, 
бұрын алынған қарыздарды төлеу, сақтаңдыру төлемдері);

-нарықта сатып алынатын басқа фирмалардың багапы 
қағаздарына қаржылық ресурстарды (меншікті қаражаты) 
инвестициялау;

-қаржы ресурстарын ынталаңдыру мен әлеуметтік сипаттағы 
ақша қорларын жасауга бағыттау;

-қаржы ресурстарын қайырымдылық, спонсорлық мақсатга 
пайдалану.

Өндіріс үдерісін үздіксіз қаржымен қамтамасыз етуде 
қаржылык резервтердің үлкен маңызы бар. Қаржылық резервтер
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титл ауқымды шыгындар немесе күтпеген жаңдаилар туындағанда 
да ұцайы ендірістегі қаражаттардың ауыспалы айналымының 
үздіксіздігін қамтамасыз еге алады. Қаржылық резервтерді өз 
қаржм ресурстары есебінен кәсіпорыңдардың өздері, оларды 
басқарушы кұрылымдар мен арнайы сақгандыру ұйымдары жэне
мемлекет жасай алады.

Нары қтық шаруашылыққа өтумен қатар кэсіпорынды 
дамытудың қаржылық көздерін іздестірудегі қаржылық қызмет 
бөлімінің рөлі өседі. Қаржы ресурстарын инвестициялаудың тиімді 
бағьптарьш іздеу, багапы кағаздармен операциялар, қарыздық 
қаражаттарды уақыіында гарту, «қаржы менеджментін» қүра 
отырып,'кәсіпорынды баскарудьщ негізі болып табылады.

Қаржы менеджмент]’ — тиісті қызмет етуші болімдер тарапынан 
қосымша қаржы ресурстарын ең тиімді етіп тартуға, оларды 
неғұрлым ұтымды етіп жұмсауға, қаржы нарығында багалы 
қагаздарды сатып алып, қайтып сатып табысты операциялар 
жасауға мүмкіндік беретіндей етіп қаржыны басқаруды 
ұйымдастыру. J

Өндірісті дамьпуға, шаруашылық қызметке пайдаланатын 
қаржы ресурстары ақшалай нысандағы капитал болып табылады.

Капитал — бүл қосымша құн алып келетін құн. Капиталды 
шаруашылық қызметке салу, оны инвестициялау ғана пайданы 
жасай алады.

Қаржыны басқару — капиталды басқару деген сөз. Капитал 
қозғалысы мен оны басқару қаржы ресурстарының қозғалысын
жэне осы үдерісті басқаруды білдіреді.

Капитал құрылымына негізгі активтер, материалдық емес 
активтер мен айнапмалы капиталға салынтан ақшапай қаражаттар 
кіреді.

Акционерлік капитал - коммерцнялық тәуекелділікті өзіне 
алатын акционерлердің компания ға иннестициялаған ақшалай
соммасы. Акционерлік капитал оның иесінің салатын салымы 
болып табылады.

Заемдык капиталы -  белгілі мерзімде қайтару шаргымен 
компанияға (кәсіпорынға) оның операцияларын қаржыландыру 
үшін берілген несйелер. Олар үзақ мерзімді, кысқа мерзімді (1 
жылға дейінгі кезеңге) немесе банктік овердрафт нысандарында 
болуы мүмкін.
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Салынган капитал — компанияға салынған, акционерлердің 
қаражаты мен заемдық капиталдан тұратын, ақша қаражаттарының 
жалпы соммасы.

Негізгі активтерді сатып алуға жұмсалатын ақша каражаттары 
негізгі құралдар деп аталады. Негізгі активтер кез-келген кәсіпорын
өңдірісінің маггериалдық-техникалық негізі болып табылады. Негізгі 
активтердің экономикалық мэні олар материалдық-затіъщ 
қүндьшық болуында және еңбек құрапы ретінде өндіріс үдерісі мен 
бірқатар айналым циклінде көп рет қолданылып, олардың құнының 
шығарылатын өнімге бөлшектеп біртіндеп өтетіндігінде.

Негізгі қүралдар — бұл ұзақ уақыт кезеңінде (бір жылдан астам) 
материалдық өндіріс аясында да, өңдірістік емес аяда да қызмет 
ететін материалдық активтер.

Негізгі құралдардың құндық бағалануының нысандары 
келесідей: алғашкы (бастапқы), ағьгмдағы, баланстық, өткізу құны, 
жою құны. Осы нысандардың әрқайсысы қаржылық қатынастардьщ 
белгілі жиынтығы мен реггеудің эртүрлі эдістерін көрсетеді.

Алғашқы құн — бұл іс жүзінде, салықтар мен төлемдерді, 
сонымен қатар жеткізу, монтаждау, іске қосу жэне тікелей акгивті
оз орнымен паидалану үшін жұмыс жағдайына келтіруге 
байланысты кез-келген шығыстарды қоса алғандағы, негізгі 
қүралдардың орнын толтыру немесе сатып алу бойынша нақты 
жұмсалган шығындардьщ құны.

Ағымдағы құн — белгілі күнге эрекет етуші нарықтық бага 
бойынша белгіленген негізгі құралдардың құны.

Баланстық құн -  негізгі құралдардың, жинақталған 
амортизацияны алып тастағаннан кейінгі есепте корініс табатын 
алғашқы немесе ағымдағы құны.

Өткізу құны -  тәуелсіз жақтардың келісімі бойынша жасалып, 
негізгі құралдарды өзара айырбастауға мүмкіндік беретін құн.

Жойылу қүны -  пайдалы қызмет ету аяғында, істен шығарыл}ъі 
бойынша күтулі запастарды альт тастаганнан кейін негізгі 
құралдарды жойганда пайда болатын қосалқы болшектердің, 
сыныктардың, қалдықтардың болжамды құны. Негізгі құралдар 
өздерінің қызмет ету мерзімі ішінде жұмыс істейді, одан кейін олар 
айнапымнан шығып қалады. Бұл жаңаріуды, ауыстыруды немесе 
қайга жаңаріуды қажет етеді. Негізгі кұралдардың айналымнан 
шыгып қалуы эртүрлі себептермен, соның ’ ішінде толық тозуы
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немесе сату, жалға беру, қайгарылмайтын негізде басқаға беруге 
т.б. байланысты іске жаратудың мүмкінсіздігінен болуы мүмкін. 
Үнемі құндық ақшалай нысанда жинақгалатын тозған негізгі 
құралдарды активтердің құтын қайта ендіру үшін эрі қарай 
пайдалану амортизация деп аталады.

Амортизация әртүрлі әдістерді колдану жолымен 
тағайындалады:

1) құнды бірдей етіпесептен шығару;
2) құнды орындалған жұмыс көлеміне пропорционалды түрде 

есептен шығару (өндірістік эдіс);
3) жеделдетіп есептен шьиару:

♦ - төмендеп келе жатқан қалдық; *
- құнды сандар соммасы бойынша есептен шыгару 

(кумулятивті әдіс).
Белгіленетін амортизация белгілі дәрежеде негізгі құралдардың 

оргаша жылдық құны мен заңи (нормативтік) актілермен бекітілген 
амортизация лық аударымдар сияқгы турақты өлшемдерге 
байланысты. , Ijft м Щ И Н

Коммерциялық ұйымдардьщ ерекшелігі олардың негізгі 
мақсаты ретінде пайда алуды коздейтіні болып табылады.

ҚР Азаматтық Кодексіне сәйкес коммерциялық ұйымдар 
мемлекеггік кэсіпорындар, шаруашылық серіктестіктер, 
акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативтер нысанында
құрылады.

Шаруаіиылық серіктестік жарғылық капитал ына 
құрылтайшылардың (қатысушылар) үлестері (салымдары) бөлінген 
коммерциялық ұйым ретіңце танылады. Құрьштайшыларды ң 
(қатысушьиіардың) салган салымдары негізінде құралған мүлкі, 
сонымен қатар оның қызметі удерісінде шығарылған жэне алынған 
шаруашылық серікгестік меншік құқығындағы серіктестікке 
жатады. Шаруашылық серіктестіктер толық серіктестік, 
командитгік серіктестіқ, жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 
қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктің формасында құрыла 
алады.

Шаруашылык серіктестікгіц жаргылық капиталға салымдары 
ақша, бағалы қағаздар, тауар, зияткерлік қызметгің нәтижелеріне 
құқықты коса агпгавда мүлікгік құқық жэне тағы басқа мүліктер 
(құқык қорғау туралы Қазақсган Республикасының заңына сэйкес
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кздэыяган арнайы қаржьшық қомпанияларды жэне Багалы қагаздар
с құрылған, жарғылық каптиталы тек 
ын арнайы исламдық қаржылық
болуы мүмкін. Құрылтайшылардын

ақшалаи түрде қалыгггаса' 
қомпанияларды коспаганда)
< қатысушылардын) жарғылық капиталга салымдары табиғи нысанда 
немесе мүліктік кукык түрінде барлық қатысушылардмң келісімдері 
бойынша немесе серіктестіктің қүрылтайшыларының жалпы 
жиналысындагы шешімдсрі бойынша ақшалай нысанда бағаланады

осындай салым құны айлық есептік корсеткіштің балама 
жиырма мың мөлшерінен асып кетсе, оныд багасы тәуелсіз 
жсперттер арқылы расталуы тиіс.

* Серіктестіктің құрылтайшылары бага раоталған сәттен бастап 
бес жыл ішінде саиым багасына жоғары сома шегінде серіктестіктің 
ісредиторлары алдында жауапкершілікті өз мойнына алады.

Егер

Акционерпік қогамда толық жэне коммаңсңтті
Жауапкер іектеулі немесе қосыпша уанкерішлікл
серіктестнспң құрылу жагдаиында, акционерлік қоғамның, ЖШС- 
ның немесе қосымша жауапкершілікті сері ктестіктін қатысушысы 
больш табылатын әрбір толық серіктес екі жыл і лінде толық немесе 
гсоммандшті серіктесиктен АҚ-ға, ЖШС-ке немесе қосымша 
жауапкершілікті серіктесгікке өткен міндетгемелер бойынша өзінің 
барлық мүлікгеріне біріккен жауапкершілік артады. Бұрынғы 
толық серіктесті оған тиесілі акцияларынан(үлесінен) айыру оны
мүндаи жауапкершшіктен босатпайды.

Толық серіктестік қүрылтайшылары толық серіктестіктің 
мүліктік жетіспеушілік жағдайында оған тиесіті барлық мүлікгер 
бойынша міндетгемелеріне біріккен жауалкершиіік артатын 
озріктесті к болып табылады. Кез келген азамат тек бір ғана толық 
серіктестіктің қатысушысы бола алады. Толық серіктестіктің 
жоғарғы органы қүрылтайшылардың жалпы жиналысы 
табылады. Толық серіктестіктін ішкі мэселелері бойынша шешімдер 
барпық кұрылтайшылардың жалпы келісімі негізіңде қабылданады. 
Серіктестіктің

болып

құрыітаишылық кешсшшарты болып
қатысушылардың көпшілік дауысы арқылы шешім қабылданган 
кездегі алдын ала қаралган жагдай болуы мүмкіи.

Коммандшпті серіктестік болып серіктестіісгің міндеттемелері 
бойынша барлық мүліктеріне қосымша жауапкершілік артатын бір 
немесе одан да коп қатысушылардан1 құралған, сонымен қатар
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жауапкершіліктері серіктестіктің мүлкіне салынған салымдар 
сомасымен шектелетін жэне серікгестіктің кэсіпкерлік қызметін 
жүзеге асыруға қатыспайтын бір немесе одан да көп 
хатысушылардан қурылған серіктестік табьшады.

Кез-келген азамат тек бір гана коммандитгі серіктестіктің 
толық қатысушысы бола алады. Коммандитгі серіктестіктің 
салымшысы алдын ала қаралған құрыптайшылық құжаттар 
бойынша белгілі бір мөлшерде, эдістер мен белгілі бір ретте 
бастапқы жарнаны және қосымша салымдарды салуы міндетті. 
Комманднгпі серіктестіктің жарғылық капиталы оның 
қатысушыларынң салымдарынан қүрылады. Шаруашылық қызмет 
барысында жарғьшық капиталга өзгерістер < енгізілуі мүмкін. 
Салымшылардың салымдарын ескермейтін жарғылық капитал 
коммандитгі серіктестіктің мүлкіндегі толық серіктесгің үлесін 
анықгайды.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС) бір немесе одан 
да көп адамдардан құралған, жаргылық капиталы нақгы 
күрылтайшылық қүжатгар бойынша белгілі бір мөлшерде үлестерге 
бөлінген серіктестік болып саналады; ЖШС-тің қатысушылары 
олың міндеттемелеріне жауапты болмайды және олармен салынған 
;алымдардьщ қүны шегіндегі серіктестіктің қызметімен 
байланысты шығынға ұшырау қаупін алып жүреді. Бүл ереженің 
шектеулері қоланыстағы Кодекс және заңнамалық актілер бойынша 
алдын ала қаралуы мүмкін. ЖШС-тің толық салымдарьш салмаган 
қатысушылары эрбір қатысушының салынбаган салым бөлігінің 
қүны шегінде міндеттемлері бойынша біріккен жауапкершілікті 
көтереді. ЖШС-тің қүрылтайшыларының саны шектелмейді.

Қосымша жауапкершілікті серіктестік жарғылық капиталга 
салымдары негізіндегі міндеттемелер бойынша, ал сомалардың 
жетіспеуш ілік жағдайында оларга тиесілі қосымша мүліктер 
есебінен жауапты болатын қатысушылардан түратын серіктестік
болып санапады.

Қатысушылардьщ жауапкершілігінің мөлшер шегі жарғыда 
қаралады.Қатысушылардың біреуінің банкроттыққа үшырауы 
жагдайыңда оның серіктестікпгің міндеттемелері бойынша 
жауапкершілігі, егер де қүрылтайшьшық қүжаттарда 
жауапкершілікті бөлудің басқа тэртібі қаралмаған болса, баска 
қатысухпылардың салымдарына тең мөлшёрінде болінеді.
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Акционерлік когам өзінің қызметтерін ясүзеге асыру үшін 
қорларды гарту мақсатында акцияларды шығаратын заңды тұлға 
болып табылады. Агадионерлік қогам акционерлері қоғам 
міндеттемелеріне жауагпы болмайды жэне завдамалық актілерде 
қаралган жағдайларды қоспаганда, оларға тиесілі акциялардың 
құны шегінде, қоғамның қызмеггерімен байланысты шыгындар 
қаупін өзіне апады.

Акционерлік қоғам өзінің қатысушыларының мүліктерінен
бөлініп алынган  ̂мүліктерді иеленеді, өз мүлікгері шегінде
міңдетгемелері бойынша жауапты болады жэне өзінің
қатысушыларының мшдеггемелеріне жауап бермейді. Қорпоративті
жинақтаушьі зейнетақы қорларыньщ акционерлері зейнетақымен
қамсыздандандыру туралы заңнамага сәйкес, белгіліі бір ретте жэне
шарттарда, аталған қорлардьщ міндетгемелері бойынша біріккен 
жауапкершілікті көтереді.

Акционерлік қоғам бір түлгадан құрылуы мүмкін немесе басқа
заңнамалық актілерде көзделмесе, қоғамның барлық аісцияларьш бір 
түлға шығаратын жагдайда, бір тұлғада құралуы мүмк.ін. Заңнамада 
көзделген жағдайларда, акционера ік қогамның
үйымдастырушылық-қ^сқыктық нысанында коммерциялық емес
үиымдар құрылуы мүмкін.Акционерлік коғамда шыгарылатын 
бағалы қагаздардың түрлері заңнамалық актілерде анықгалады.

Акционерлік қогам. Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерде көзделмесе, қамтамасыз етілген жэне камтамасыз
етілмеген облигацияларды шығаруға құқылы. Акционерлік қоғам 
ісупондык жэне дисконт ты облигацияларды шыгаруга құқылы. 
Облигацияларды шығарудың шарттары мен тәртібі багалы қазардар 
туралы заңнамага сэйкес а нықгалады.

Багалы қагаздар бойынша табыстарды толеу нысаны, эдісі жэне 
тәрпбі ающонерлік коғамның жаргысы бойынша немесе 
заңнамалық актілерде көзделген жагдайларда, артықшылыктары 
бар багалы қағаздар;іы шыгарудың проспекттері арқылы 
аиықгалады. Келесідей жагдайда акционера і к қоғам акциялар 
бойынша дивңдеңдтер төлемеуге құқылы:

1) меншікті капиталдың теріс мөлшерінде немесе акциялар
бойынша дивидендтер төлеу нэтижесінде меншікті капитал теріс 
болган жагдайда;

2) стер де ол төлем қабілетінсіз болса немесе Қазакстан
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Республикасының банкроттық іуралы заңына сэйкес жагдайы 
нашар болса немесе көрсетілген белгілер акциялар бойынша 
дивидендтер гөлеу нәтижесінде пайда болса.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен 
акцнонерлік қогамньщ акциялары бойынша дивидендтер телеуге 
тиым сапатын басқа да негіздер қарапуы мүМкін. Акционерлік қоғам 
заңнамамен анықгалатын ретге туынды бағапы қағаздарды, 
опциондар жэне конверпі бағапы қағаздарды шығаруға құқылы.

Еншіпес үйымдар басқа заңды тұлға (бұдан эрі — бас үйым) 
құрған жарғылық капиталдың бөлігін иеленетін немесе олардың 
арасында жасалған келісімшарт негізінде (немесе басқа жағдайда) 
бас ұйымның осы ұйымның қабылдазган шешімдерін анықгауға 
мүмкіндігі бар занды тұлға больпі табьшады. Еншілес үйым езінің 
бас ұйымының қарыздарына жауапты болмаңды. Келісімшартқа 
сәйкее еншілес _үйымға(немеее басқа жағдайда) оған міндетті 
бағыттарды беруғе қүқыгы бар бас үйым еншілес үйыммен, 
осындай бағыттар бойынша орындауларын қоса алгандағы шарттар 
бойынша бірігіп жауал береді. Бас үйымның жіберген кателігінен 
еншілес үйымнъщ банкротгыққа үшырауы жағдайында соңіысы 
оның қарыздары бойынша біріккен жауапкершілікті алады.

Егер заңнамапық акгілерде басқаша қаралмаса, еншіпес 
ұйымның қүрылтайшылары бас үйымның қателігінен болған 
шығындарды өтеуін тапап етуге құқьны бар.

Егер басқа занды түлға (қагысушы, иеленуші) дауыс беретін 
акцияларының жиырма бес пайызьша ие болса, акционерлік қогам
оган тәуелді деп саналады.

Иеленуші (қатысушы) заңды түлға, заңнамалық акгілерде 
көзделген ретте тэуелді акцнонерлік қоғамның акцияларының 
белігін иеленуі туралы мэліметтерді тез арада жариялауы тиіс. Егер 
заңнамалық актілерде өзгеше жаңдай козделмесе, бір-бірінің 
жарғылық капиталына акционерлік коғамдардың өзара қатысуы эр 
жарғьшық капиталдың жиырма бес пайызынан асып кетпеуі тиіс. 
Бір-бірінің жаргылық капиталына өзара қатысатын акционерлік 
қоғамдар жалпы акционерлер жиналысында жиырма бес пайыз 
дауыстан жоғары қолдана алмайды.

Өндірістік кооператив мүшелерінің жеке еңбекке қатысуы мен 
олардың мүліктік салымдарының бірігуіне негізделген біріккен 
кэсіпкерлік қызметті атқару үшін ерікті түрде азаматтардың бірігуі.



кооператив мүшелері екеуден кем болмауы керек. Өндірістік 
кооператив мүшелері, өвдірістік кооператив туралы заңда козделген 
ретге жэне молшерде, кооперативтің міндетгемелері бойынша 
косымша(біріккен) жауапкершілік котереді.

Егер коопеартивтің жарғысында өзгеше көзделмесе, өндірістік 
ксюперативтің мешшгіндегі мүліктер, оның мүшелерінің 
салымдарына тең молшерде пайларға бөлінеді. Егер кооператив 
ясарғысында озгеше көзделмесе, кооперативті ң таза табысы оның 
мүшелерінің арасында, олардың еңбек қатысы бойынша болінеді. 
Өндірістік кооперативтің жабылуы немесе кооперативтен оның бір 
мүшесінін шығып қалу жағдайында соңғысы озінің пайларын боліп 
алуға құқылы. Өңдірістік кооператив жоғаргы органы оның 
мүшелерінің жалпы жиналысы болып табылады.

Мемлекеттік кэсіпорындарга мыналар жатады:
1) шаруашыл ык жүргізуге негізделген;
2) оперативті баскаруға негізделген (қазыналық) 
Мемлекеттік кэсіпорынның мүліктері болінбейді және

салымдар (үлестерге, пайларға) бойынша, соның ішінде 
кәсіпорынның қызметкерлері арасында болінбейді. Мемлекеттік 
кэсіпорын уэкілетп мемлекеттік органнын шешімімен құрылады, 
жабыпады жэне қайта құрылады. Мемлекеітік кэсіпорынның 
органы уәкілетті мемлекеттік орган тағайындаған басқарушы болып 
табылады.

Кәсіпорынның шаруашылық жүргіз}/те негізделген
күрьиггайіпылық құжатта ры құрылтайшымен бекітшген жарғысы
болып саналады. Шаруашылық жүргізуге негізделген кәсіпорын 
оған тиесілі барлық мүлкімен міндеттемелеріне жауапты болады.
Шаруашылық жүргізуге негізделген кәсіпорын мемлекеттің 
м і ндеттемелеріне жауап бермейді

Мемлекет, ҚР Азаматтық Кодексіңде жэне «ізге де заңнамалық
актілерде көзделмесе, шаруашылық жүргізуге негізделген
кзсіпорынның міңдеттемелеріне жауапты болмайды.

Қазыналыц (мемлекетке mueci.ni) кэсікорын оперативті 
басқаруда мемлекетпң мүліктерін иеленетін кәсіпорын болып 
санапады. Қазынапық кэсіпорын Қазақстан Республикасының 
Үкіметінің жэне жергілікті атқарушы орган шешімімен құрылады. 
Қазьшалық кэсіпорьпіньщ қүрылтайшылык қүжапары 
қүрылтайшымен бекітілген жаргы болып табылады. Қазыналық
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кәсіпорынның шаруашылық қызметі оның жарғыда бекітілген 
мақсаты мен міндеттерімен анықталады. Қазақстан Республикасы 
немесе экімшілік-территориялық бірлік қазынапық кәсіпорынның 
міндетгемелері бойынша бірікквн жауапкершілік артады. 
Мемлекеттік кэсіпорын туралы заңнамалық актілерде көзделген 
етте, міндеттемелік шаргтар бойынша жауапкершілік басталады.

Коммерциялыц емес кәсіпорын - мақсаты пайда табу болып 
тзбылмайтын жэне апынған табыстары құрылтайшылар араеында 

в.! інбейтін заңды тулға.
Мекеме басқарушылық, әлеуметтік-мәдени немесе басқа да 

коіммерцшшық емес снпат алатын қызметтерді жүзеге асыру үшін 
)ның құрылтайшыларымен қаржыландырылатын және құрылатын 

үйым болып саналады. Мемлекеттік мекеме болып Қазақстан 
Республнкасының Конституцняеымен және ҚР-ның заңдары немесе 
ҚР Президентінің, ҚР Үкіметі және облыс әкімшіліктерінің( 
республикалық маңызы бар қалалар, астаналар), аудандардың 
іоблыстык мағызы бар қапалар) нормагавтік қүқықгық акгілеріне 
сэйкес мемлекет арқылы құрылған жэне тек мемлекетгік бюджет 
немесе қаржыландырудың басқа қосымша көздері болмаса, ҚР 
Үлттық банкінің бюджеті(шығыстар сметасы) есебінен 
қалыгггастырылатын мекеме саналады. Мемлекеттік мекеме, 
орнатылған ретте оған мемлекеттік меншікгі басқару, пайдалануға 
құқық берілген жағдайды қоспағанда, басқа заңды тұлғаның 
қатысушысы болуға, басқа заңды іулға құруга құқығы жоқ.

Мемлекеттік мекемеге міндетгілік шарттарды қабылдау 
Қазақстан Республикасының бюджет туралы заңнамасына сэйкес
анықгалады.

Қазақстан Республикасының цогамдыц ұйымдары саяси 
ііартиялар, мамнадандырылған ұйымдар жэне ерікті түрде 
к\ рылатык, заңға қайшы келмейтін жалпы мақсаттарына жету үшін 
азаматттардың бірііуі болып саналалады. Қаржылық нарықга 
қызметін жүзеге асыратын жеке түлғалардың қоғамдық 
ұйымдардың құрылу ерекшеліктері жэне оған қатыеуы Қазақстан 
республикасыньщ заңнамалық актілеріне сэйкес бекітіледі.
Қоғамдық ұйымдардың қатысушьшары(мүшелері) оларға ұйым 
мүліктеріне берілген, соның ішінде мүшелік жарналарға құқығы 
жоқ. Олар олардың мүшелері ретінде қатысатын қоғамдық 
ұйымдардьщ міңдеттемелеріне жауап бермейді, ал көрсетілген
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үйым өзінің мүшелерінің мңңдеттемелері бойынша жауапты емес. 
Съезд (конференция) немесе жаппы жиналыстьң шешімі бойынша 
жабылган қоғамдық ұйымнын мүлкі оның жарғысыңда көрсетілген 
мақсатгарға сәйкес беріледі. Соттың шешімі бойынша жабылган 
когамдык ұйымның мүлкі қолданыстағы Кодекске немесе басқа да 
заңнамалық актілерге сәйкес қолданылады.

Қогамдыц қорлар әлеуметтік, көмек көрсету, мәдени, білім беру 
жэне басқа да қоғамдық пайда лы мақсаттарға 
бағытталған,азаматтар мен(немесе) жеке түлғалардың ерікті 
мүлікгік жарналарына негізделіп құрылган, мүшелік етпейтін 
коммерциялық емес ұйым болып саналады. Қоғамдық қор 
азаматтық айналымда қор органдарымен танылған, өзіндік жеке 
баланс жэне банкгік шотқа ие заңды тұлға болып табылады. Оның 
қатысушыларымен қогамдық қорға берілген мүлік қордың меншігі 
болып табылады.

Қор қатысушыларының қоғамдық қордың мүліктөріне мүліктік 
қүқыгы жоқ. Қогамдық қордың қаржылық көздері ақша, сонымен 
катар қатысушылардың мүлікгері, демеушілік, ерікті
қайырым.ц.ілық көрсетулер және заңдық түсімдер болі̂ іп табылады.

Қор мүліктерін пайдалану туралы жыл сайын арнайы 
басыл ымдарда ақпарат жариялап отырылуы тиіс.

Қоғамдық қор жабылғаннан кейін қаіған мүлік оның 
жарғысында көрсетілген мақсатгарға жұмсалады.

Түтыну кооперативі қатысушыларының мүліктік (пайлық) 
жарналарыеың бірігуі барысында, материалдық жэне басқа да 
кажеттіліхтерін қанағаттандьфу үшін мүшелік непзде азаматтардың 
ерікті түрде бірігуі болып саналады.

Тұтыну кооперативінің мүшелері кооператив
қатысушыларының қосымша жарналарының енгізілмеген бөлігі 
шегінде, оның міндеттемелері бойынша біріккен жауапкершілікті 
көтереді. Тұгыну копперативімен алынган табы<пар оның мүшелері 
арасында бөлінбейді және жарғылық максатгарға бағыттапады. 
Тұтыну кооперативінін жабылуы немесе одан бір мүшесінің шығып 
кетуі жағдайында. ол түгьшу кооперативіні ң мүлкінен оның 
пайларына тең мөлшерде өз үлесін алуына к̂ ^қығы бар. Түтыну 
кооператвінің бір мүшесінің қайтыс болуы жағдайында, кооператив 
жаргысында өзгеше көзделмесе, оның мүразперінің кооператив 
мүшесі болып қабылдануына құқығы бар. Олай болмаған жағдайда
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кооператив тұтыну кооператив інің мүлкіндегі оның пайларына тең 
молшерде мұрагерге үлесін төлейді.

Ауьшдық тұтыну кооперативтері тек өзінің мүшелерінің ғана 
емес, сонымен бірге басқа ауылдық мекенде тұратын азаматтар. 
материалдық және басқа да қажеттіліктерін қанагаттандыру үшін 
қүрылуы мүмкін.

Діни бірлестік азаматпфдың ерікгі
қажетплштерін қанағаттаи, үшш

түрде 
жалпылық

рухани
негізле.

заңнамалық актілерде көзделген репе бірігуі болып табылады. Діни 
бірлестіктер меншіктік қорлары есебінен құрылған немесе алынған,

берілгеназаматтар ұиымдардың месе мемлекегтен
қайырымдьшығы және заңға қаіішы келмейтін жағдайда басқа да 
жолмен аиынған мүлікгерге мүліісгік құқыгы болады. Діни бірлестік 
қатысушьшары (мүшелері) осы ұйыммен берілген мүлікке, соның 
ішіңде мүшелік жарналарға құқьггарын сақгамайды. Олар діни 
бірлестіктің міндеттемелеріне жауап бермейді, ал діни бірлесгік
озінщ қатысушыларының 
болмайды.

еттемелері бойьпнпа жауашы

Жеке кәсіпкерлер жэне (немесе) заңды тұлғалар кэсіпкерлік 
қызмегтерін үйлестіру мақсатында, сонымен қатар жалпы
қызы гуш і>ш ы қтарын қорғау және корсету үшш
ассоциациялар(бірлестіктер) құруы мүмкін. Қаржылық нарықга

асьгратын заңды түлғалардыңассоциацияқызметтн жүзеге
(бірлестік) құру ерекшеліктері жэне отан қатысуы Қазақстан 
Республи касьгньщ заңнамалық актілеріне сэйкес бекітіледі. 
Қоғамдық бірлеспктер жэне басқа да коммерциялық емес 
ұйымдардың, соның ішінде мекемелердің, осы ұйымдардың 
ассоциацияларына ерікті түрде бірігуіне болады.

Ассоциация (бірлестік) коммерциялық емес ұйым болып
табылады. Ассоциация(бірлестік) мүшелері оздершщ
д ербесті кгерін сақтайды Ассоциация (бірлестік) өзінің
чдтысушыларының міндеттемелеріне жауап бермейді. Ассоциация 
(бірлестік) мүшелері, ассоциацияньщ (бірлестік) құрылтайшьшық
<;ұжаттарың, іелген р<2тте және

картам
молшерде оның

ііңдеттемелеріне біріккен жауапкер
Қазақстан Республиикасында шағын жэне орта кәсіпкерліктің 

;эму мэселесі анагұрлым маңызды категориям жатқызылады жэне
исогары мемлекетпк деңгеиде қаралады.
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Соңгы жылдары екінші деңгейдегі банктердің шағын жэне орпга 
бизнесті қаржыландьфуының төмендеу бағыты байқалады. 
Өтімділік дағдарысы тұтас алғанда ел бойынша бизнес жүргізу 
жағдайының өзгеруіяе алып келді. В первую очередь изменилась 
психология: произошел переход от позитивного восприятия 
перспектив развития к тревожному ожиданию. Бірінші кезекте 
психология өзгерді: даму болашағьгаа қатысты оңташты қабылдау 
күдікті күтулерге ауысты. Екіншіден, қарыздық және меншікті 
капиталдардың қымбатгауы орын алды. Үшіншіден, элемдік 
экономикадагы сияқты, Қазақстанньщ өз ішіндегі қалыптасқан 
мәселелердің салдарынан бизнесті ұлғайтудың элеуетті 
мүмкіндіктері тарылды. »

Сонымен бірге мемлекеттің шагын және орпга бизнеске 
әкімшілік тарапынан болатын қысымды азайтудан көрініс табатын 
мемлекеттік қолдау оңтайлы жагдай болып табылады. Бақылау 
органдары санының қысқартылуы, көптеген құжаттардың 
қысқаруы, салықгың жүктеменің азаюы шагын жэне орта бизнес 
кәсіпорындарының қызметін жақсартуға оңтайлы ықпалын тигізіп 
отыр.

43 Коммерциялық емес ұйымдардың қаржысы мен қаржылық
қатынастары

ҚР Заңына сэйксс коммерциялық емес ұйымдар әлеуметгік, 
мэдени, гылыми, білім беру, қайырымдылық, басқару мақсаттарына 
қол жеткізу, азаматгардың және ұйымдардың құқыктары мен заңцы 
мүдделерін қорғау, даулар мен жанжалдарды шешу, азаматтардың
қажеттіліктерін қанагаттандыру, азаматтардың денсаулыгьш сактау, 
қоршаған органы қоргау, дене шынықтыру мен спортгы дамьпу, 
қогамдық игіліктерді, өз мүшелерінің игіліктерін қамтамасыз ету, 
заң көмегін корсету үшін жэне т.б мақсаттарда құрылуы мүмкін. 
Коммерциялық емес ұйымдар қызметінің мақсаттары құрылгай 
құжатымен айқындалады.

Коммерциялыц; емес ұйымдар қаржысы - материалды емес 
игіліктер мен қызметгерді жасау мақсатында материалдық өңдіріс 
саласындагы жасалған үлттық табысты қайта бөлу нәтижесінде 
құрылатын ақпіа қорларының қозғалысын ортактандыратын ақша 
қатынастарының жиынтыгы.
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Коммерциялық емес қызмет саласындағы қаржы қатынастары:
- сала мен бюджет арасындағы қаржыландыру ретінде 

қаражаттарды алумен жэне кейбір жағдайларда бюджет алдындағы 
қаржылық міңдеттемелерді орындаумен байланысты қатынастар;

- каржы ресурстарын бөлумен ждне орталықтандьфумен 
байланысіъі жоғаргы жэне төменгі органдар арасыңдағы ішкі 
салалық қатьшастар;

- шаруашылық жүргізуіиі субьеюілердің, яғни олардың 
бөл імшелері арасыңдагы қаржы қатынасы;

- салааралық — түрлі салалардың ұйымдары арасындағы ақша
қатынастары;

- еңбекке ақы* төлеу жөніндегі ұйымдар мен олардьщ 
қызметкерлері арасындағы қатынастар;

ұйымдар, мекемелер жэне олардың түтынушылары 
арас ындағы қатынастар жэне т. б.

Коммерциялық емес қызмет ұйымдары мен мекемелерін 
ұстауға жэне дамьпуға арналған қаражаттарды толықгырудың 
белгілі бір көзі олардьщ қарамағыңдағы ресурстардьщ бір бөлігін
коммерциялық жэне жинақ банктерінің депозитгеріне, сондай-ақ 
қаржы нарығында бағалы қағаздарға орналастьфудан алынатын 
табыстар болып табылады.

Коммерциялық емес үйымдардың шаруашылық қызметін
жүргізудің әдістері:

1. Сметалық царжыландыру әдісі.
Бұл меншікті табыстары жоқ ұйымдар мен мекеме-лердің 

шығыстарын жабу үшін мемлекеттік бюджеттен ақша 
қаражаттарын беру. Ол арқылы білім беру, денсаулық сақгау, 
ғылыми, шығармашылық, мәдениет мекемелердің бір бөлігі 
қаржыландьфылады. Сметалық қаржыландыру бюджетгің 
қаражаттарьга пайдалануды қагаң кадағалайды.

2. Шаруашылы щ  жүргізудің шаруашылы к есеп эдісі.
Бұл шығындарды матери алдық емес қызметгер көрсету мен 

игіліктерді сатудан түскен түеім-ақшадан өтелетін мекемелер мен 
ұйымдарда қолданылады. Бұған білім беру мен денсаулық сақтау 
мекемелері, салалық ғылыми зерттеу институттары мен ойын сауық 
орындары жатады. Олар ақылы негізде жұмыс істейді. Бұны 
коммерциялық емес ұйым мен мекемелер дің кәсіпорындары
қолданады.



3. Өзін - өзі emery әдісі.
Бұл ақьілы қызмет негізіндегі шаруашылыққ қызметін

ұйымдастыру, қарастыра- бул қызметгердщ бағасы
қорланымсыз шығыстардың көлеміне қатысты анықталады. Бұл

ени — агарту қызметі, бос уақьгпы ұйы мдастыру саласында 
(тұрмыстық, кәсіби машықгар мен білім any жөніндегі, шет тілдерді 
оқып үйренудің курстар мен мектепте) қолданылқ,

Каммерциялыц емес цызмет ұйымдары мен мекемелерді 
қаржыландырудың көздері:

БірЬпиі көзі: бұған бюджет қаражаты, мемлекеттік i t

тыс қорлар, өшм өткізу, түскен түсім-ақша, ақшапай
дрымдары, мүлікті жалға беруден түскен түсім, халықтың

қаражаттары, кадрларды дайыңцау. 
басқалары.

түскен табыс және

Екінші көзі: орындапатын жұмыстардан алатын табыстары
туродцеп меншікті қаражатгары ведомствага қарасты
кэсшорындарда өнім өнді-руден алынган жалпы табыс ұйымның 
меншігіндегі басқа мүлікті пайдаланудан түскен табыстар болып
табыл а

Үшінші көзі: банктердің несиелері. Бұл көзді ақылы қызмет
көрсететін ұйымдардьщ пайдалануы мүмкін, өйггкені қарыз
қаражаттарын қайтарудың қажеттігі ұйымның кредиті пацдапану
уақытынан асып түсетін мерзімі бойынша бірқалыпты жұмыс 
істеуін керек етеді.

Қоғаңі бірлестіктер мен ұйымдарды қаржылаң, іын
ерекше әдісі оларға цатысушылардың мүіиелік жарнапары 

Әлеуметтік, мэдени және
бағытындағы ұйымдар мен мекемелерді қаржыландыру көздері

өнер, қоғамдық ұйым қорлар

материал; өңдфіс саласының кәсшорындары мен уйьгм;
тарапынан аударылатын қайырымдылыц мақсаттагы аударымдар, 

іет ел мемлекеттерінің, ұйымдары мен компани5шарының,
халықаралық ұйымдардың гуманитарлық көмектері.

Коммерциялық емес қызмет уйым. мен мекемелерін
қаржыландыру мен дамыту үшін қажетті қаражаттарды белгілі көзі
олардың қолда бар ресурстарының бір бөлігін коммерциялық және
жинақ банктерініц депозиттеріне, сонымен бірге багалы
қагаздарды қаржы нарыгына орналастырудан түскен табыстар 
болып табылады. *
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Коммерциялық емес ұйымдар мен мекемелердің шығыстары 
қагидада, жарғыда немесе өзге бекітілген құжатта қарастырылған 
олардың функциялық қызметін камтамасыз етуге багытталған.
Шығыстардың құрамы мен құрылымы ұйымның қызмет 
багыттарының біріне жататындығымен, сондай-ак осы қызметті 
жүргізуде қолданатын әдісімен анықхалады.

Экономи калық жіктеме бойынша сметаларда шығындар 
санатқа, сыныпқа, ішкі сыныпқа, өзгешелікке тошастырылады. 

Ағымдағы шыгыстар санаты:
- тауар мен қызметке жұмсалатын шығыстар:
- өзгешелігі бар ясалақы: негізгі жалақы, өтемақы;
- жұмыс берушінің жарналары: әлеуметгік салық; *
- тауарлар мен қызметғерді сатып алу:
Өзгешеліктері: дэрілер, дүние- мүлік, ітшарат жалдау;
- коммуналдық қызметгерге, көлікке ақы төлеу;
- басқа ағымдағы шығыстар;
- ішкі қарыздар бойынша сыйақылар төлеу;
- сыртқы қарыздар бойынша сыйақы төлеу.
Ішкі сыныптардағы субсиццялар:

- жеке тұлға беретін трансферт: стипендия;
- басқадай субсидиялар: зейнетақы жэне т.б
- озгешелігі бар ірансферттер: жэрдемақы, т.б
- субвенциялар, бюджет апымд^р;
- шет жаққа берілетін трансфертер.

Күрделі шығыстар санаты:
- негізгі капиталды сатып алу: актмвтер, ғимарат;
- негізгі капиталды жасау: ғимарат, жол салу;
- курделі жөңдеу, жолдарды жөңдеу;
- босалқы қорлар жасау үшін тауарлар сатып алу;
- шет жаққа берілетін күрделі трансфертер: халықаралық ұным. 
Несие беру санаты:

- кредит беру жэне аіощонерлік капиталға үлескерлікпен
қатысу;

- ерекшелігі бар ішкі несиелендіру;
- ерекшелігі бар сыртқы несиелендіру;
- халықаралык ұйымдар акциясын сать 

Қаржылаңдыру санаты:
- ішкі борышты өтеу;
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- ішкі қарыздарды өтеу;
- сыртқы борыппы өтеу.
Қаржыландыру санаты бойынша шығыстарды ішкі және 

сыртқы берешектерді өтейтін ұйымдар мен мекемелер, негізінен 
мемлекетпк жэне үкіметтік құрылымдар жүзеге асырады. Несие 
беру санаты бойынша шьныстар басқа экономикалық 
бірліктердітерді несиелендіруді, олардың айналысқа шығарылған 
бағалы қағаздарын сатып алуды, мемлекеттік кэсіпорындағы, қаржы 
мекемелеріне, жекеше кәсіпорындарға түрлі несие беруді жүзеге 
асыратын үйымдар мен мекемелер үшін карастырылады.

* Семинар сүрақтарының жоспарыі

1. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы қаржы 
жүйесінің жетекші буыны ретінде, оның үдайы өндіріс үдерісіндегі
релі.

2. Шаруашыльгқ жургізуші субъектілердің жіктелуі, белгілері.
3. Әртүрлі меншік формаларындағы шаруашылық оргаңдары 

қызметтерінің ұйъгмдық-қүқьпсгық аспектілері.
4. Коммерциялық шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржылық қорлары.
5. Коммерциялық емес қызметтің сипаттамасы, оның түрлері.

Студенттердің өзіндік жұмыстарына арвалган
тапсырмалар:

1. Әртүрлі ұйымдастыру- қүқықтық формадағы 
кәсіпорындардың ақшалай қорларының құрылу жэне пайдалану 
тэртібін қарастыра отырып, кесте құрыңыз.

2. Статнстикалық деректер негізінде талдау жасаңыз және 
коммерциялық кэсіпорындардың сандық және сапалық дамуындағы 
тенденцияларды айқьщдаңыз.

3. Шагын бизнеске анықтама беріңіз. ІІІағын бизнеске 
жататын субъектілерді бөліп көрсетіңіз. Қазақстандагы шағын 
бизнестің дамуы бойынша баяндама дайындаңыз.

4. Қазақстандагы мемлекеттік меншікті приватизация пяу
үдерісін қарастыра отырьш, туындаған мэселелер мен даму 
болашагынайқындаңыз. Шетелдік тэжірибемен сапыстырмалы 
талдау жасаңыз. 1
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5. Зерттелген материал негізінде коммерциялық емес 
кәсіпорындардың қаржысын бөліп көрсетіңіз жэне оған сипатгама 
беріңіз. Комерциялық емес ұйымдар түрлері, саны бойынша 
бірнеше жылға тереңцетілген талдау жасаңыз. Тұжырымдар

рк

жасаңыз.
6. ҚР «Қоғамдық бірлестіістер туралы» Заңына сүйене отырып, 

қоғамдық бірлестікгердің қаржысын ьің ұйымдастырылу 
ерекшеліктерін қарастырыңыз.

7. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысьін қаржы 
жүйесінің жетекші буыны ретінде қарасіырыңыз. оның үдайы 
өндіріс үдерісіндегі рөлін, алеуметтік-экономикалық мэнін ашыңыз.

’ 8. Логикапық сызба күрыңыз: Алғашқы шаруашылық 
буынның қаржылық қатынастарын топтастыру. ІІІаруашылық 
субъектілерінің әртүрлі белгілері бойынша жіктелуі. Экономикалық 
қызметтің түрлі аяларыньщ ерекшеліктері мен олардың қаржыға 
тигізетін эсері. Материалдық өндіріс аясы мен өндірістік емес 
аяның қаржысы.

9. Мемлекеттік кэсіпорындар қаржысын қарастырыңыз. 
Үлттық каомпаниялар мен ходдингтердің қаржысы. Мемлекеттік- 
жекеиіелік әріптестік. Өндірісті үйымдастырудың кластерлік 
формасы және оның қаржыга эсері (кейс келтіру).

10. Үйымдар мен мекемелерді қаржыландьфу көздерін 
қарастырыңыз. Қызмет ту'рімен анықгалатын шығыстар 
қүрылымындағы айырмашылықтар. Мекеменің жеке қаржылық 
жоспарындағы шығыстардың экономикалық жіктелуі (сметада). 
Коммерциялық емес қызмет аясын қазіргі жагдайдағы

Ш

қаржыландырылу принциптері.
11. Келесі кесте бойынша кәчіпорынның қаржылық жоспарын 

құрыңыз:

Табыстар мен қаражаттарды ң
түсімі

Шьныстар мен аударымдар

Көрсеткіштер млн. тг. Көрсеткіигге
Р

млн. тг.
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5-ТАҚЫРЫП. MEMJIEKETTIK ҚАРЖЫНЫҢ ЖАЛПЫ 
СИПАТТАМАСЫ. МЕМЛЕКЕТПК ЮРІСТЕР ЖӘНЕ

ШЫҒЫСТАРПТЯ1

5.1 Мемлекеттің экономикалық қызметініц қаржылық
қырлары

Жеке өндірістің, жеке меншіктің жэне элеуметтік жіктердің 
туындауынан мемлекет пайда болады. Мемлекет — бүл қүрамына 
эскер, полиция, эр түрлі мәжбүрлеу мекемелері, заңдарды 
әзірлейтін және қабылдайтын үйымдар сияқты жэне т.б. ерекше
институтгар кіретін айрықша қоғамдық билік. *

Олар нақты білім жэне тәжірибе жинақтаған адам 
қызметтерінің арқасында «мемлекет» болып қалыптасады. Олардың 
негізгі ерекшелігі қоғамда олар билік функцияларын атқара отырып, 
үйреншікті немесе әдетгегі игіліктерді (киім, аяқ киім,азық-түлік 
өнімдері) өндіре алмауында болып табылады. Сондықтан 
мемлекеттің пайда болуымен жэне оны қамтамасыз ету үшін 
ресурстарды табуға деген қажетгілік туыңдады. Алғашқыда бүл 
халықгың заттай берулері болса, кейінірек, тауарлы-ақшапай
қатынастардың пайда болуымен — ақшалай төлемдерге айналды. 
Осы ақшалай ресурстардың жиынтығы (немесе мемлекеггі 
қамтамасыз етуде жұмыл дырылған «ақшалай қорлар») 
«мемлекеттік қаржы» атауын алды.

Мемлекетгің қалыпты дамуды қамтамасыз ететін негізгі 
қызметтері келесідей:

нарықтық шаруашылықтын институционалды негізін 
қалайтын заңдық актілерді әзірлеу, қабылдау, жүзеге асыру жэне 
жетілдіру;

- макроэкономикалық және алеуметтік-саяси түрақтылыкты 
қолдау, тиімді реттеу жэне өнеркәсіптік саясат;

- негізгі элеуметтік қызметтерді қаржыландыру, халықгың элсіз 
қорғалатын топтарын қолдау;

- үлттық мүдделердің қоргалуын есепке ала отырып, әлемдік 
экономикага кірігуді (интеграциялануды) реттеу;

- қоршаган органы қорғау шараларын жүзеге асыру.
Елдің табысты дамуы үшін экономикалық, технологиялық 

алғышарттар сияқты институционалды орта да керек: осы
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алғышарттарды қодцануды қамтамасыз етепн нормалар мен 
ережелер, пакты орын апган шарггарда мемлекеттің айқын ролі, 
қабылданған заңды нормалар ды мемлекеттің заңды түрде 
анықтауы, қаржыл аңцы ру жэне тэжірибелі жүзеге асыру қабілеті. 
Мемлекеттік қызметгерді тиімді етудің жолдары мен әдістері әр 
түрлі болуы мүмкін жэне ол бәсекелестік жағайга тэуелді.

Мемлекетгің оның эконом икалық жэне қаржылық әлеусттеріне 
сэйкестік мәселесінің шешімі мемлекет міндетгерін тузету, оның 
жауапкершілігін азайту немесе кеңейту болып табылады. Мұңдай 
түзету мемлекеттің игіліктер мен қызметтерді қамтамасыз еіуде 
қаржыландыратын жэне орындататын функцияларыньщ озгерісі 
негізіңце жүргізілді, яғни, мемлекеттік шығындарды талал ететін 
жаңа міндеттерді алып тастау немесе қабыддау арқылы жүзеге 
асырылды. Елдің экономикалық элеуетінің өсуімен бірге 
мемлекеттің элеуеті және оның өз функцияларын кеңейту қабілепгі 
арта гүседі. 90-жылдары нарықтық экономикасы дамыған елдерде 
мемлекеттік шығындар ЖІӨ-наң 1/2 жуық бөлігін құраса, дамушы 
елдерде бұл көрсеткіш 1/4 немесе 1/3-re жуық бөлігін құрады.

Жоғарыдагы айтылғаңдар ішінен мемлекеттің кейбір маңызды 
функцияларын қарастырайық Нарықтық экономиканың заңдық 
негіздерін қамтамасыз ету нарықтьщ институционапды негізін 
құрауды және нарықтық шаруа шьитықгы қамтамасыз етуде 
нарықтық жэне мемлекетпк пропорцияларын анықгауды болжайды. 
Мемлекеттік жэне нарықтық механизмдер қатар өмір сүріп бірін- 
бірі толықтырады. Заң шығару, атқарушы жэне сот бшіігі 
тармақтарының арасында, орталық, аймақтьгқ жэне жергілікті билік 
органдарының арасында өкілетгікгердің болінуі, Азаматтық кодекс
сияқты, акционераік қоғамдар туралы, бағалы қағаздар туралы, жер, 
ипотека, вексель туралы заңдардың және тағы басқа заң актілерінің 
қабылдануы нарық шарттарындағы қызметтер үшін тұрақты жүйені 
қамтамасыз етуі тиіс. Әр түрлі құрылымдар арасындағы окілеттілік 
әр түрлі бөлінуі мүмкін. Алайда, тек накггы заңдық нормаларды 
құрастыру гана емес, сонымен қатар оларды ң қарама- 
қайшылықсыздығын, тұракгьи ығын жэне тэжірибелік орындалуын
қамтамасыз ету де маңызды. Макроэкономикалық саясат, еалықтық 
жүйе, инвестициялық қызметтің нормалары, жалпы экономнкалық 
саясат жэне олармен байланысты кірістер мен шыгыстардың және 
тапшылықгы қаржыландыруцың әдістері мен құру көлемі
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эконом икал ық дамуға маңызды эсер етеді. Реттеудің 
ойластырылған жүйесі негізінде мемлекет жалпы қоғамның 
мүдделеріне еай нарыктық қызметтің сипатына және нэтижелеріне 
белсенді турде эсер етуге қабілетгі. Осы мақсатгар үшін, эдетге, 
дамудың стратегиялық бағыттыл ығына субсидиялар, 
иифрақүріылымньвд дамуына жэрдемдесу, экспортты қолдаудың әр 
іүрлі нысандары, ішкі нарықты қорғау қолданы. іады. Нақгы 
шарттарға сэйкес сол немесе басқа да валюталы қ, саудалық, 
несиелік және өндірістік саясатгы жүргізуі қажет.

Йегізгі әлеуметт ік қызметтерді царжыпандыру жэне 
халыцтыц элсіз қоргалган топтарын цоргау. Мемлекеттің маңызды

* міндеттерінщ бірі қоғам мүшелері арасында нгіліктерді мүмкін 
болатын неғүрлым эділ бөлуді қамтамасыз ету болып табылады. 
Бүл мемлекеттік қаражаттарды білімге, денсаулық сақтауга, 
азаматтардың мүліктік жэне жеке қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
жұмсаумен байланысты. Мемлекетгік саясат саяси жэне әлеуметгік 
тұрақсыздық негізін жоя отырып, кедейшіпік пен теңсіздікгі 
азайтуға, .үлттъщ азшылыктар қоныстанған, экономикалық жағынан 
ajnra қалтан, сонымен қатар болашағы жоқ деп аталатын өңірлерді 
дамыту жағдайларын жақсартуға эсер етуі мүмкін.

Мемлекетггік органдар белгілі бір деңгейде азаматтарды 
олардың экономикалык қауіпсіздігінің қауіп-қатерлерінен 
сақгандыруды жүзеге асырады. Бүл, жекелей алғанда, қартайған 
шақга зейнетақымен қамгамасыз еіу, а/ырған жағдайда 
медициналық сақгандыру, жүмыссыздықган сақгандыру 
жолдарымен жүзеге асырылады. Көптеген елдерде сақтандырудың 
мемлекеттік нысандары негізгі болып табылады. Басқа елдерде 
шыгындардьщ едэуір бөлігін жеке сектор котереді. Неғүрлым 
дамыған жүйелер еуропапық типтегі сақтандыру жуйелері болып
саналады.

Әлемдік экономикага бірігуді реттеу. Хапықаралық сауда мен 
капитал қозғалысының дамуы мемлекеттердің элемдік 
экономикапық үдерістерге арапасуына серпіліс жасады. Бүл жаңа 
ақпараттық жүйелердің пайда болуымен, салық салудың 
кысқаруымен, жеке елдердін шекгелген мүмкіндіктер кедергісін 
жеңу үмтылыстарымен, дамыган елдердің жоғары технологиялық 
жэне гылммды көп қажет ететін өңдеудің жоғары деңгейіне сэйкес
өнімдерді ніығаруымен байланысты озіңцік артықшылықгарын,
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сонымен қатар халықаралық валюталық жэне қор нарыгындағы 
үлкен мүмкіндіктерін пайдалану мақсатымен түсіндіріледі.

Fапамдық эконом икаға ену бірқатар артықшылықтар бере 
отырып, дамушы елдер үшін үлкен тэуекелдерге баруға алып 
келеді. Олардың көбін, экономиканың ашықтыгы жагдайында 
халықаралық қаржылық нарықтардагы капитал агымына сезімтал 
болу, ұлттық валютаның тұрақсыздық қаупі туындап, 
экономикадагы ұлттық сектордыц дамуының қиындау мүмкіндігі 
алаңцатады. Бүл үдерістердегі мемлекеттің қызметі жаһанданудың 
артықшылықіарын пайдаланып, оның теріс жактарын барьгнша 
азайтуга мүмкіндік беретін жалпыүлттық саясатты жасап шығару 
мен жүргізу больт табылады. Мүндай жағдайларда ұлттық 
мемлекеттер өздерінің бюджеттерін ұлттық мүдделерді қорғау 
құралы реггінде пайдаланады, олардың көмегімен тауар, қызмет 
жэне кагіиталдың халықаралық нарықтары ндагы орындарын 
нығайтуға қол жеткізеді.

Қоріиаган ортаиы қоргауды мемпекеттік реттеу мемлекеттік 
гаңнамалық нормалардың, мемлекеттің бюджеттік шығындарының, 
жеке кэсіпкерлікке нарыктық механизмдердің көмегімен эсер 
еіудің, қоғамдық көзқарастың назарын аударудың, ақпараттардың 
жэне басқалардың негізінде жүзеге асырылады.

XX гасырдан бастап, әсіресе оның екінші жартысынан, дамыған 
марықтық экономикасы бар елдерде мемлекеттік бюджет 
шығындарының абсолютгі сомасының артуы жэне олардың ЖІӨ- 
дегі үлесінің архуы негізінде мемлекеттің рөлінің артуы байқалды. 
Дамыған экономикасы бар елдерде мемлекеттің қаржыларымен 
кинақгалатын ресурстардың колемі тоқгаусыз өсіп отырды, бүл 
элеуметтік-экономикалық саладагы мемлекеттің релінің артуын 
көрсетеді. Щщ&т

Қүралдарды қайта бөлу колемі көбінесе экономиканың даму 
деңгейі мен жағдайына және экономикалық өмірге, элеуметтік 
шыгындарды қаржыландыруға, жинақгау мен жинақгарды 
ынталандыруга мемлекеттің арапасу деңгейіне жэне т.б. тэуелді 
болып келеді. Ресурстар мен мемлекетгік ықпал етуді 
шоғырландыру колемі әлеуметгік бағытталған, мемлекеттің және 
мемлекеттік қаржының эсері күшті экономикасы бар елдерде үлкен 
болады, an ашық нарықты жақгайтын экономиканың либералды 
моделіне багытталған елдерде аз болып келеді.
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Осылайша, өзінің пайда болуымен «мемлекетпк қаржылар» 
мемлекеттің қүрылуына карыздар. Мемлекеттік қаржылардың 
кәлемі мемлекеттің қоғамдағы рөлі мен қызмелгері арқылы 
аныкталады. Сондықтан әрбір ел «өзінің» мемлекетінің 
ерекшеліктерін көрсететін «өзінің» мемлекеттік қаржысына ие 
болады.

Сонымен, феодалдық Франция да мемлекет к бшіік корольдік 
биліктен ажьфатылмады, жэне мемлекеттік қаржылар да корольдің 
қаржылары болып есептелді. Француз королі Генрих IV (1554— 
1610 жж.) өзіне табыстардың жартысына жуыгын жүмсаған. Ал 
король Ліодовик XIV (1643— 1715 жж) шығындары оның ол
туралы айтуға тыйым салып, мемлекеттік кгріияға айналдыру 
деңгейіне дейін жеткен. Қоғамның дамуымеи мемлекеттің де 
қызметгері өзгереді, ал бүдан шығатыны — оның қоғам өміріндегі
релінін өзгеруі. Мемлекеттін дамуыньщ жекелеген кезендерінде 
мемлекет қогам табыстарының барлық көлемінің 50-60 %-на дейінгі 
белігін шоғьфлаңдыра алады, ал кейбір кезеңдерде ол 10-15 % ғана 
қурайды. Кейбір елдерде мемлекет тек кана саяси қызметтерді 
орындап қана қоймай, сонымен бірге экономихалық дамуды тікелей 
-үйымдастырушы болып табылады, ал кейбір едцерде экономикаға 
белгілі бір жагдайларда ғана араласады. Сондықган бірінші 
жағдайда екінші жағдаймен салыстырғанда мемлекет айзарлықгай 
үгасен қаржыға иелік еіуі тиіс.

Қазіргі жағдайларда барлық елдерде мемлекеттің рөлі мен мэні
артып келеді, соның салдарынан оны ұстап тұруға қоғамның
піыгындары да артьш келеді. Қазіргі заманғы нарықтык 
экономикалық тэжірибе көрсеткендей, бұл үрдістің негізгі себебі 
қс-ғамдағы мемлекет қызметі мазмұныньщ озгеруіі болып табылады.

Мемлекет алдындагы мі ндеттерді жүзеге асыру қаржылық 
жүйені пайдалану қажеттілігімен байланысты. Сонымен,
мемпекеттің ңаржылық қызметі — бүл элеумегтік-э кономикалық
даму, елдің қорганысын жэне қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында міңдеттерді жүзеге асьфу ушін ақыіа қорларын 
(каржылык ресурстарды) жоспарлы түрде *ясау, бөлу және 
пайдалану бойынша қызметтерді жүзеге асі»фу. Мемлекеттің 
қаржылык қызметін сипаттай отьфьш оның мемлекеттік қызметтің 
ерекше түрі екенін айта кеткен жөн, себебі оғъімен мемлекеттік 
билікгің үш тармағындағы мемлекеттік 'органдардың барльсгы
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аиналысады: заң шығарушы, атқарухпы жэне өзшің құзіреттіліп 
шегінде сот билігі.

Мемлекеттің қаржылық қызмегінің мазмұны мемлекеггің ақша 
қорларын (бюджетгік жэне несиелік ресурстар; сақтандыру 
бойынша ақша қорлары; халық шауашылыгы жэне мемлекеттік 
кэсіпорындар сапасындағы қаржылық құралдар) қалыптастыру, 
бөлу және пайдалану саласындағы көптеген және әртүрлі 
қызметтерінде көрініс табады. Қаржылық қызметгің қызметгерін 
басқарудың саласына жатқызылған құзіретгілігі шегінде 
мемлекеттік басқару органдары да (министрлікте, мемлекеттік
комитеттер, департаменттер және т.б.) орындайды. Бұл қызметтер 
органдардың сэйкес салаларында өз міндеттерін атқаруын 
қамтамасыз етеді, солармен байланысты жүзеге асырылады. Бұл 
жергілікгі басқару жүйесінде қалыптасатын дэл осындай басқару 
органдарына да (экімшілік бөлімдері және т.б.) тиісті болып 
табылады. Олардың эрқайсысыньщ ажырамас бөлігі қаржылар 
мэнінен туындашъш бақылау қызметі болып табылады.

Мемлекетгің жэне жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
қаржылық қызметі белгілі бір қағидаларға, яғни оның 
ерекшеліктерін жэне мақсаттылыгын барынша білдіретін негізгі 
ережелер мен талаптарға негізделген. Бұл қағидалар дың негізгі 
мазмұны Конституциямен аныкгалады. Негізгі цагидалардың ішінен 
келесілерді айта кетуге болады: орталықтандьфу қағидасы, 
зандылық қагидасы, жоспарлылық қағидасы.

Мемлекеттің қаржылық қызметі әртүрлі әдістермен жүзеге 
асырылады. Басқарушы жүйе ретінде қаржылық қызмет эртүрлі 
әдістерде көрініс табады. Олардың эртүрлілігі коптеген факторларға 
тәуелді: қарым-қатынас субъектісі, ақша құралдарын 
шогырландыру жэне пайдалану шартгары. Қаржылық қызметті 
жүзеге асыру әдістерін заң эдебиеттерінде екі топқа белу 
қалыптасқан: ақша құралдарын жинақтау эдістері жэне оларды бөлу 
мен пайдалану эдістері. Ақша құралдарын мемлекеттік жэне 
жергілікті бюджеттерде жинақгаудың маңызды әдісіне салыкпгық 
әдіс — салықтарды белгілеу эдісі жатады.

Ақша қаражатын жинаудың әдісі мемлекеттік бюджеттен тыс 
корларға міндетті төлемдер аудару (салымдар) әдісі болып 
табылады. Әдебиеттерде оларды «әлеуметгік» салықтар деп айту 
қабылданған. Белгілі бір деңгейде ақша құралдарын алуда күштеу
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(міндета) сипатына ие салықтық эдіске қарағанда ерікті салымдар 
эдісі де қолданылады — мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу, 
жанашырлық жәрдем берулер, банктерге салымдар, т.б. 
Мемлекетпк ақшалай күралдарды үлестіру немеее қолдануда екі 
маңызды әдіс қол даны лады: царжыландыру жэне несиелеу әдісі. 
Қаржьшандыру эдісі ақша құралдарын тегін жэне қайтарымсыз 
сппатта берілуімен көрінеді. Несиелеу ақша қүралдарын төлемдік 
және қайтарымдық шартгарда берілуді білдіреді. Қаржыландыру 
мемлекеттік ұйымдардың катынасында қолданылады, ал несиелеу 
эдісі -  мемлекеттік ұйымдардың қатынасында да, өзге мемлекетпк 
емес ұйымдар арасында да қолданылады. Нарықтық экономика 
шарттарындагы қаржылық қызмет несиелік қатынастардың 
дамуымен гана емес, сондай-ақ елдің барлық қаржы жүйесі 
буындарының эрекет етпднің жоғарылауымен қатар жүруі керек. 
Қаржылық жоспарлау тауарлар мен қызмеітерді айырбастау, 
сұраныс және ұсыныс заңдарына сэйкес қоғіімдык қажеттілікті 
оңдіруте қажетгі шығындарды мойьшдау нарықі ық механизміне 
суйену кажет. Мұндай негіз жұмылдыруды (мобшшзацияны) 
болжамдаудың қатаңдытн, қаржылық ресурстгрды зрақ мерзімде 
белгілі бір бағьпта қолданылуын, сондай-ақ, жылдык қаржылық 
жоспарлауды талап етеді.

Мемлекеттік қаржы экономикалық, слеуметгік, саяси 
қызметтерді орыңдау үшін мемлекетке қажетті ақша құралдарын 
қамтамасыз етуде елдің қаржы жүйесінің малызды аясы болып 
табылады Мэселен, мемлекеттік қаржы арқылы: дамыған елдердің 
ЖІӨ-і 25^о-дан 50%-ға дейін бөлінетінін айту жепсілікті.

5.2 Мемлекеттік қаржы түсінігі және оның күрамы

Мемлекетпк қаржы ұгымыньщ екі түсінігі бсаіуы мүмкін.
Біріншіден, мемлекеттік қаржы түсінігінде мемлекетпк

саясатгың сыртқы жэне ішкі (яғни, әлеуметтік) мақсатына жетуін 
қамтамасыз еіетін қаржылық қатыыастардың жиынтығы 
тусіндіріледі. Бұл қатынастар мемлекет өкімі арқылы қаржылық 
ресурстарды құрумен, ссның ішінде кәсіпорындар есебінен және 
мемлекетпк меншікті жекешелендіумен байланысты. Алынған 
қаржылық ресурсгарды өндірістің кеңеюіне, қоғам мүшелерінің 
элеуметтік-мэдени қажеттілігін қанағаттандыруга,' басқару, елдің
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қорғаныс шараларына және сыртқы нарықтагы бәсекелестік күресте 
отандық монополияны қолдауда колданады. Екіншіден, мемлекеттік 
қаржы түсінігі қаржылық институттар элементтерінің жиынтығы, 
көптеген шарттарга сәйкес құрылған мақсаттарға жетуді 
камтамасыз ететін олардың байланысы мен күрделі жуйе 
шеңберіңдегі өзара ықпал ету алгоритмімен түсіндіріледі.

Мемлекеггік қаржының елдің иерархиялық деңгейі мен оның 
жеке аудандар бойынша құрылуында келесілер есепке алынады:

- ағымдағы элеуметтік жағдай;
- экономика жағдайы, сондай-ақ, халық шарушылыгы салалары;
- халықаралық, аймақаралық жэне салааралық болінуге жэне 

еңбекті мамандандыруға катысу; »
- ағымдағы элеуметтік және экономикалық жағдайдың озгеру 

болжамьц
- әлеуметтік және экономикал ық қауіптер;
- әлеуметтік жэне экономикалық мүмкіндіктер;
- қажетті инфрақүрылымның болуы немесе болмауы жэне т.б.
Осы аядағы ақшалай қатынастардың субъекгілері мемлекет

(билікгің таісті құрылымы түрінде), кәсіпорындар, бірлестікгер, 
ұйымдар, мекемелер, азаматтар болып табылады.

Мемлекетгік қаржы мемлекеттік ішкі жэне сырггқы саясатын 
жүргізуде экономиканың барлық секгорының құралдарын 
жұмылдыру құралы болып табылады. Бүл мемлекеттік басқару 
органдарының қаржылық операцняларыньщ біртүгас кешені, оның 
комегімен олар ақшалай ресурстарды жинайды жэне ақшалай 
шығындарды жүзеге асырады. Мемлекетгік қаржы елдің жаппы 
қаржылық жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Үлттық 
шоттар жүйесіне сәйкес елдің экономикасы бес секторға бөлінеді: 
қаржылық емес корпоративтік жэне квазикорпоративтік 
кэсіпорындар; қаржылық мекемелер; мемлекеттік басқару; үй 
шаруашылықгарына (халыққа) қызмет көрсететін жеке 
коммерциялық емес мекемелер; үй шаруашылығы. Осы секторларға 
әлемнің басқа елдерінің секторы қосылады. Осы секторлардың 
эрбіріне сэйкесінше инстшуционалды бірліктер тиесілі. Әр
секгордьщ инстшуционалды бірлігінің қаржы жиынтығы мен 
олардың басқа секторлармен жэне өзара ықпалдасуы экономика 
секторының қаржысын құрады. Мемлекепік қаржы — мемлекеттік 
басқару секторы ның қаржысы. Мемлекетгік басқару секторы
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қаржылық емес корпоративтік жэне къазикорпоративтік 
кәсіпорындармен, қаржылық мекемелермен, үй шаруашылықтарына
(халыққа) қызмет көрсететін жеке коммерцнялық емес
мекемелермен, үй шаруашьшығымен қатар экономиканьщ қүрамдас
бөлігі болып табылады. Соның арқасында олтарістердіқ, шыгыстар
мен өнім шығарудьщ жаггпы айналымына катысады. Мемлекетгік
бюджет және мемпекегтік бюджеттен тые қорлар арқылы
жүмылдырылатын қүралдар жеке кэсіпкерлік есебінен
қанагаттандырыла алмайтын жалпы мемлекетпк қажеттілікке

j . .  ^

шыгыстар үшін қолданылады. Оларға эдетте, мемлекетгік басқару, 
аіаматтардың қоғамдық қауіпсіздігі, элеуметі ік багдарламалар, 
экология, қорганыс жэне т б. жатады.

Экономикалык секторлар, элеуметтік топтар мен аймақтардың
арасында қорларды қайта бөлу мақсатгы бағдарламаларды жүзеге 
асыру мен экономиканм қайта күру қүрылымының маңызды 
түгқышы <5олып есептелінеді. Қаражаттарды қайта болудің ауқымы 
экономика ахуалына жэне оның даму деңгейіне жэне экономикалык 
өмірдегі мемлекетгің қатысу дэрежесіне, элеуметтік шығысіарды 
ка ржыландыруға және т.б. тәуелді болып келеді. Мемлекет 
экономикасы, ереже бойынша, аралас болып келеді, мүнда 
мемлекеттік жэне жеке секторлар әрекеттеседі.

Мемлекетгік қаржының түзіпуі:
- ақшалай шаруашылы қ;
-экоиомикада дамыган ақша формаларын паіідалану;
-қоғамдық қажеттіл і кті ң құрылымдық жүйееіінің жасалуы;
- қоғамдық қажеттілікке кеткен шыгындардо бөлу жүйесінің 

курылуы.
Мемлекетпк каржыны қүру үшін ерекше қогамдық 

қажеттіліктерді анықтау қажет. Қай елді альт қарасаңыз да, 
олардың қогамдық пен мемлекетгік қажеттіліьтері көбінесе бір- 
бірімен сэйкес келмейді, олардьщ арасында айі(ын айырмашылық 
бар. Мемлекетпк қажетгіліктер жанама сипатта болады, халық 
(индивидумдар, отбасы, түрлі топтар) бұл қажетгіліктерді сезінбеуі 
де мүмкш. Мұндай қажеттілікгерді анықтау үшін мемлекеттік 
билікпң таңдаулы заң шығарушьі жэне атқарушьі органдары қажет.

Ақшалай қаражаттар жиынтьпы ретінде мемлекетпк каржы - 
жалпы қогамдық мүдделерді, соның ішінде біргүтас күрделі жүйе 
болып танылатьт қоғамға тән қажетгіліктерге қызмет етеді.
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Мемлекетпк қаржы жүйесінің негізгі буыны, ол мемлекеттік 
бюджет, мемлекеттік кәсіпорыңдар, мемлекетпк несие жэне 
бюджетгік емес қорлар болып табылады. Мемлекетпк қаржыньгң 
құр ылымы бюджетгі, бюджетгік емес қорлар мен эр түрлі 
дэрежедегі билік органдарының несиелік қатынастарын өзіне 
косады.

Мемлекеттік қаржы экономикалық категория ретінде 3 
қызметті атқарады:

-бөлу;
-реттеу;
-бақылау.
Бөлу қызметі қоғамдық өмірдің барлық салаларында: » 

материал, дық өндірісте, матер иалдық емес салада, айналыс 
ортасында жүзеге асырылады. Микродеңгейде бөлу субъектілері 
ретінде заңды жэне жеке тұлғалар танылады, макродеңгейде — 
мемлекет. Бөлгіппік қызмет көмегімен жаңа құнды үлестіру жүзеге 
асырылады (микродеңгейде) және сол құнды қайта бөлу 
(макродеңгейде).

Мемлекеттік қаржының бақылау қызметі төменде көрсетілген 
жағдайларда танылады:

- бөлгіштік үдеріске дейін, бағдарламапар, болжамдар, бюджет 
құрьшған кезде;

-ақшалай қаражаттар қорын пайдалану үдерісінде; көзделген 
бағдарламалар, жоспарлар мен сметаларды жузеге асырған кезде.

- ақша қорын жүзеге асырылуын бағалау кезінде, қорытындылау
үдерісіңде.

Ретгеу қызметі мемлекеттің қаржы көмегімен үдайы өндіріс 
үдерісіне араласуымен тығыз башіанысш. Микродеңгейде 
(кэсіпорын) — реттеу оның қызметін ынталандырады, түрлі 
қорларды қүру нэтижесіңде өндірістік удеріс сапасының 
жақсаруына ықпал тигізетін және оның көлемін ұлғайтатын, 
жұмысшылардың материалдық жағдайының жақсаруына жағдай 
жасайды.

Макродейгейде (мемлекет) — бүл қызмет мемлекетпк 
шығындарды, салықтарды, мемлекеттік несиені қоддану арқылы 
сондай нэтижелерге қол жеткізеді.

Қоғамдық дамуда мемлекет пен мемлекетпк қаржының 
мүмкіндіхтері мен рөлдері түрлі болуы ықтимал жэне олар нақгы
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жағдайларға тэуелді. Мемлекеттік қаржы тиімділігінің өсуінің 
жалпы алғышарттары осындай:

- мемлекеттің жүзеге асырылып жатқан қызметтері мен 
шараларының көлемі экономикапық мемлекеттің экономикалық 
элуетіне, қаржы ресурстарына және элеуметтік — саяси жағдайына
сай келуі тиіс;

- қолданылып жатқан шаралар мен механизмдер жұмысқа 
қабілетті жэне мемлекеттегі экономикалық жағдайды жақсартгуға 
көмек жасау қажет.

_____________ к- жалпы қоғамның мэселелерін шешуге көзделген, халықгың 
жікті жэне бөлек топтардың барлық ұлттық талаптыльгқгың 
қайшылықгарын меңгеруге, жемқорлықгы жоюға мемлекетгік 
аппаратының жұмысы жақсаруы тиіс.

Мемлекеттік қаржының экономикалық мазмұны және олардьщ 
кұрылымы мемлекеттщ қызметтерімен және мемлекеттік басқарма 
органдардың иерархиясымен анықталады. Мемлекеттік қаржы 
кұрамынын қызметгік белгісі бойынша жекелеген топтар бөлініп 
шығарылады: мемлекеттік басқарудың түрлі деңгейлердің 
бюджеттері, бюджетгік емес қорлар, мемлекетгік несие, олардың 
эрқайсысы өзіндік қьізметтерді жүзеге асырады. Аталған 
буындардың түрлі қызметтік белгілеуінің арқасында, олардың 
әрқайсысың өзіндік институционалдық құрылымы болады.

Мемлекеттік қаржыдағы негізгі орын бюджетке тиесілі. Бюджет 
эрбір мемлекет үшін экономикалық, элеуметтік жэне саясн 
кызметтердің орындалуына қызмет ететін ақша қорындагы оның 
объекгивп қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажет. Бюджет — 
бұл қаржы жүйесінің орталық буыны, сондықтан ол қаржының 
барлық негізгі сапалық белгілерін көрсетеді. Бюджеттік қор 
затгаңцыру мен бюджетгік қатынастардың жалпыға тэн сипатын 
корсету нысаны ретінде, олардың ақшапай табиғатын көрсету 
нысаны ретінде көрінеді.

Мемлекетгің кэсіпорьшдармен, мекемелермен, халыкпен 
ақшалай қатынастарының, сонымен қатар негізгі 
орталықтандырылган қорды қалыптастырумен жэне қоғамдық 
қажетгіліктерге гіайдаланумен байланысты мемлекеттік биліктің 
органдары арасындагы ақшалай қатынастардың жиынтыгы осы 
қордың іппа күрылымын немесе, оган тең, бюджеттік 
қатынастардың экономикалық мазмұнын қалыптастырады. '



Бюджеттік қатынастар қоғамдық өндірістің неғүрлым маңызды 
жиышық қажетгіліктерін қанағаттандыруға — экономиканьщ, 
білімнің, ғылымның, мәдениеттің басты салаларын дамьпута, 
әлеуметтік саясаттың жүргізілуіне, елдің қорғанысын қамтамасыз 
етуге жэне қогамды б асқаруға қажетті негізгі орталықтандырылган 
мемлекетпк қорды қалыгггастыру жэне пайдалану үдерісінде 
жинақгалады. Сондыісган бюджеттік қайта бөлу пропорциялары, 
кұндары қаржылық қатынастардың басқа сал зларына қарағанда, көп 
жағдайда үдайы өндіріс жэне түтастай қоғам қажеттіліктерімен 
анықгалады. Бюджет сырпгқы және ішкі мемлекеттік саясатты 
жүргізуге арналған экономиканьщ барлық секторының
каражаттарын жүмылдыру қүралы болып табылады. Бюджеттің
көмегімен жалпы ішкі өнімді сектораралық, салааралық және 
аймақарапық қайта бөлу, экономиканы мемлекегтік реттеу мен 
ынталандыру, сонымен қатар, елдің ұзақ мерзімді мүдделерін 
есебімен, элеуметтік саясатты каржыландыру жүзеге асырылады.

Мақсатты шараларды қаржыландыру көздерінің бюджетгік 
ресурстардан ерекшеленуі, біріншіден, оларды қамтамасыз етуге 
бағьпталған қаржылар қүрамын кеңейтуте мүмкіндік береді 
(қосымша айқындалган табыстар мен унемделген қаржылық 
ресурстар, ерікті жарналар мен заңды, жеке түлғалардың және өзге 
көздердің қайырымдылық жарналары есебінен), екіншіден, 
ресурстарды олардың түсуін толық көлемде мақсатты пайдалануға 
кепіл болады. Бюджеттен тыс қорлардың ерекшелендірілген қызмет 
атқар\ъіның мағынасы, әсіресе, елде экономикалық түрақсыздық 
жағдайларында артады. Бюджеттен тыс қорлардың автономды 
мәртебесі маңызды әлеуметгік шараларды дәл уақытында 
қаржьшандыруға мүмкіндік береді. Бюджеттен тыс қорларды
паидалану оағытгарының өзгеруі заңмен рэсімделуді қажет 
етпейтіндіктен және парламенттің қатысуынсыз жүретіндіктен, 
қорларды негүрлым жедел тэртіпте жүмсау мүмкіндігі пайда 
болады (әйтсе де кеңде бұл тәжірибе бюджеттен тыс қорлардың 
қаражатгарын тиімсіз пайдалануға алып келеді). Бұл олардың 
пайдатанылуын оңайлапгады және олардың өсіміне мемлекеттік 
атқарушы қүрылымдардың мүдделілігін арттырады. Бюджеттен тыс 
қорлар қаржылық қиыншылық жағдайлары нда биліктің 
республикалық және жергілікп органдары жүгінетін қаржьшық қор 
рөлін де атқарады. Бюджеттік қорлар арқасында мемлекеттің
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бірыңғай қаржы жүйесі шеңберінде қаржылық ресурстарды ң 
маневрлілігі артады. Бюджеттен тыс эдеуметтік қорлардың 
ерекніелігі — сшарға табысты көздердің нақты бекітілуі және, 
барлығынан бұрын, олардьщ қаражаттарын қатаң мақсатты 
пайдаланылуы. Мемлекет қызметінің кеңеюі, ереже бойынша, 
қаржы ларды жұмсау мақсаггында арнайы қорлардың көп санының 
күрылуына алып келді. Мұндай қорлардың көптігі мемлекет 
қызметін қиындатып жіберді, сондықтан эргүлі қорпарды біріктіру 
негізінде мемлекетпк бюджет құрылды. Дегенмен көптеген 
бюджеттен тыс қорлар өзінің мәнін сақтап қапды жэне мемлекеттік 
бюджетпен бірге қызметін жалғастырды. Арнайы қорлардың 
қалыптасу көздері * келесідей: арнайы салықгар мен алымдар, 
орталық жэне жергілікті бюджеттерден ассигнациялау, арнайы 
несиелер, ерікті түсімдер. Бұлардан басқа қорға қаражапар 
уақытша бос қаражаттардың (бағалы қағаздарды сатып алу, 
инвестициялар) бөлігін капнталдандыру есебінен түсуі мүмкін.

Мемлекеттік басқарудың тұрлі деңгейлері өзінің бюджеттері 
мен бюджеттен тыс қорларымен басқаруды жүзеге асырады. Бұл 
байланыста мемлекетпк қаржы жүйесі табыстар мен шығыстар 
туралы мал імеггер аймақтық деңгейде де және сәйкес бюджеттен

қорларды көрсету арқылы тігінен де қапыптасатындай етіп
ү иымдасты рыл а. Бұл федерация мен аймакдардың
консолидацияланған мэліметтерін, бюджеттен тыс қорпар бойынша

мәліметтерді
бойынша

жэне осы негізде гұтас тай
консолидациялал мэлімегп

консолидацияланган 
мемлекетпк қаржы 
қал ыптастыруға мумкіндік береді.

Мемлекетпк қаржының айрықша бөлігі ретінде мемлекеттік 
несиені құрайтын ақшалай қатъшастар пай»да болады. Мемлекетпк 
несие мемлекет қарыз беруші, кредитор немесе кепіл болатын бір 
жагынан - оның билік жэне басқау органдары атынан мемлекепіен,

жеке жэне заңды тұлғалар арасындағы
щ жиынтығы болып табылады.

екінші жағынан - 
экономикалық қатынастар
Мемлекеттік несие экономикалық категория ретінде басқа
несиелер, мемлекет билігіңі меншікпен қамтамасыз
етілетщдігімен ерекшеленеді. Мемлекетпк несие қаржы жүйесінің 
буыны ретінде мемлекетгің орталы қтандырылған ақша
қаражаттарының, яғни барлық деңгейдегі бюджеттер мен 
бюджеттен тыс қорлардың қалыптасуы мен паидаланылуі
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қызмет етеді. Мемлекетгік несиенің негізі еріктілік, 
қайтарымдылық, ақылылық және нақты бағыттар бойынша жалпы 
мемлекеттік деңгейде пайдалану болып саналады. Мемлекеттік 
несиелік қатынастар кэсіпорындардың, ұйымдардың жэне 
халықтың уақытша бос ақша каражаттарын жұмылдырумен жэне 
оларды мемлекеттік шығындарды қаржыландыру үшін мемлекеттік 
билік оргаңдарына уақьггша пайдалануга берумен байланысты 
туындайды. Мемлекеттің заңды жэне жеке тұлғалардың уақытша 
бос ақша қаражаттарьш тартуы қаржылық нарықта облигацияларды, 
қазынашылық міндеттемелерді жэне мемлекеттік багалы 
қагаздардың өзге түрлерін сату жолымен жүзеге асырылады.

Мемлекеггік несиенің негізгі нысандары несиелер жэне 
қазынашылық несиелер болып саналады. Мемлекеттік несие 
экономиканы нығайту мен оның қаржылық сауығуында маңызды 
рөл ойнайды. Оның көмегімен каржылық нарықга 
шогырландырылган ресурстар экономика лык және элеуметтік 
дамудың қажеттіліктерін қаржыландыруга багытталады (арнайы 
ұзақ мерзімді бағдарламаларды қаржыл андыру арқылы). 
Мемлкеттік несие ресурстары бюджет тапшылыгын өркениетгі 
тэс ілмен жабуга мүмкіндік береді. Айналымнан ақиіалардың 
кетуіне эсер ете отырып, мемлекеттік несие ақша айналымы 
саласында мэселелердің өткірл ігін жұмсартады.

5.3 Мемлекеттік табыстар

Мемлекетгік табыстар мемлекеттің жэне мемлекеттік 
кэс і порындардың билігіндегі қаржылық ресурс тардың 
қалыптасуымен байланысты қаржьшык қатынастардың болігі болып 
көрсетілген. Осыган орай, мемлекетпен шогырландырылган 
қаржылық ресурстар орталықтандырылган тогіқа, ал мемлекетгік 
кэсіпорындардың билігінде қалатын қаржылық ресурстар 
орталықгандырылмаган топқа жатады. Орталықгандырылган 
мемлекеттік табыстар негізінен сатіықгық түсімдер, сьгртқы 
экономикалык қызметген түскен табыстар, халық төлемдері 
есебінен қалыптасады.

Орталықтандырылмаган қаржылық ресурстар кэсіпорындардың 
өздерінің акшалай табыстарынан жэне жинақтарынан кұралады. 
Мемлекеттік табыс түсінігінің мазмұнын қүрайтын ақша
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қатынастарының объектісі бөлудің әр түрлі кезеңцері мен 
стадиялары нда әр түрлі қаржылық нысанда болатын қоғамдық өнім 
(ішінара ұлтгық байлықтьщ) қүны болып саналады. Мемлекеттік 
кірістердің қалыгггасуыньщ басты көзі үлттық табыс болып 
табылады, бірақ кейде, эсіресе төтенше жағдайлар (соғыс, үлкен 
қайғылы апат жэне т.б.) болатын кезеңдерде мемлекеттік 
кірістердің козі бұрьш жинақталған үлттық байлық болады.

Мемлекеттік табыстардьщ барлық коздері екі топқа бөлінеді: 
сыртқы және ішкі. Ішкі топқа ел ішіңце жасалатын жэне 
мемлекетпен оған тшсті қызметтерді атқару үшін пайдаланылатъш

табыс жатадьг, ал ерекше жағдайларда, егер олар мемлекеттік 
несиелер түрінде алынса немесе репарациялық төлемдер түрінде 
түссе, озге елдің ұлттық байльвы да жатады.

Нарықгык экономика жағдайында мемлекетпк кірістерді 
жұмылдырудың негізгі әдістері салықтар (эр түрлі түрде), несиепер, 
эмиссиялар жэне салықтық емес түсімдер болып табылады. 
Олардың арасындағы байланыс көптеген келесідей факторлармен: 
қаржылық саясаттың мазмұнымен, нақгы экономикалық ясәне 
элеуметтік жағдаймен, туындайтын әлеуметтік қайшьшықтардың 
өткірлік дэрежесімен жэне т.с.с. анықталады.

Мемлекеттік табыстар жүйесінде негізгі орынды нарықтық 
тұрпаттагы дамыған экономикалық жүйеде қызмет атқаратын, 
қаржылардың негізгі ерекшеліктерін корсететін эмбебап категория 
болып табылатын салықтар алады. Салықгар үлттық табысты қайта
болудің басты құралы болып саналады және бюджетгік қорлардың 
да, бюджетгік емес қорлардьгң да қалыптасуында қаржылық 
ресурстардың артық болігін жұмылдыруды қамтамасыз етеді. 
Салықгық түеімдер түрлері, олардың эрқайсысының ондірілу 
механизмдері заңнамалық тәртіпте анықталады жэне мемлекетпк 
басқарудың тиісті органдарымен бекітіледі.

Қазыналық мәні бойынша екінші кіріс мемлекетпк несиелер 
болып саналады. Олар бюджепік тапшылықты жоюга гана емес, 
түрлі кур дел і шыгындарды қаржыландыру үшін де, әсіресе, 
экономиканың мемлекетпк секгорына қаражаттарды ин вестициялay
болігінде пайдаланылады.

Мемлекетпк кірістерді жүмылдырудың үшінші әдісі эмиссия, 
жэне тек қағазды-ақшалық гана емес, несиелік те эмиссия болып
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табылады. Мемлекет эмиссия га егер салықгық жэне несиелік 
түсімдер үдемелі мемлекеттік шығындарды камтамасыз етпейтін, ал 
қаржылық нарықта жаңа несиелерді шығаруға қолайсыз жағдай 
туыңдайтын жағдайда ғана жүгінеді.

Шаруашьишқ жү|)гізудің нарыктық негіздеріне көшумен жэне 
басталған жекешеленд ірумен сал ықтык емес көздерден түсімдер сэл 
.үлғайды. Оларға, барлығынан бұрын, мемлекетпк инвестициялар 
есебінен құрылған мемлекеттік меншікгі пайдаланудан түскен 
түсімдер (дивидендтер), мүлікті саіу мен жалға беруден түскен 
түсімдер жатады. Олар бюджет кірісіне толықтай немесе ішінара 
қосылуы немесе тиісті кэсіпорындарды дамьггу қажеттіліктеріне 
бағытгалуы мүмкін. ♦

Сонымен, мемлекеттік табыстар — қорғаныс және елді басқару 
бойынша міндеттерді орывдау, элеуметтік-экономикалық дамыту 
үшін мемлекет меншігі мен билігіне ақшалай түсімдердің эр түрлі 
түрлері арқылы айналатын, жашы когамдық өнім кұнын бөлу мен 
қайта бел у жолымен мемлекеттің қаржылык ресурстарын 
қалыі ггастыру бойынша ақшалай қатынастардың жиынтығы.

Мемлекеттік табыстар -  элеуметгік-экономикалық, саяси 
жоспарларды жүзеге асыру, сонымен қатар елдің қорғаныс 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мемлекетгің міндеттерін 
орындауга жэне мемлекетпк органдарды қаржыландыруға қажетті 
қаржылық базаны құру мақсатымен мемлекет меншігіне ақшалай 
түсімдердің эр түрлі түрлері аркылы болу және қайта бөлу 
үдерісінде алынатын елдің ұлттық байлыгының болігі.

Мемлекеттік түсімдердің түрлері:
1. Бюджеттік түсімдер.
2. Жекелеген мемлекетпк жэне муниципалдық кәсіпорындар 

түсімі.
3. Бюджетгік емес қорлар түсімдері.
4. Салалық/салааралық қорлардың түсімдері.
Жекешел ендіру нүсқасына байланысты:
- мемлекеттік сектор дан түсетін түсімдер.
а) салықтық емес түсімдер — кэсіпорынның өндірістік 

қызметінен түсетін тусімдер;
б) табиғи ресурстарды гіайдаланғаны үшін толем;
в) мемлекетпк мүлікті меншіктен шығару;
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г) мемлекеттік/ муниципалдық органдарыньщ қызмет 
көрсетуінен түсетін түсімдер:

- кэсіпорындар/мекемелер төлемдері.
- түргымдардан түсетін түсімдер.

Айыру нұсқасы бойынша:
1. Ерікті төлемдер (кедендік баж)
2. Міңдетгі төлемдер (салық).

5.4 Мемлекетгік шыгыстар жэне оныц құрамы

Мемлекет рөлінің күшеюі мемлекеттік шығыстардын сандык
өсуінде және экономикалық өмірді тікелей реттеуді түбегейлі 
кеңейтуде өз бейнесін табады. Мемлекеттік шыгыстар мемлекеттің 
болу айғағымен пайда болады, ягни олар тегеурінді сипаттарда 
танылады. Бұдан басқа мемлекетгік шыгыстар зкономикапық және 
әлеуметгік қатынастардьщ орнын голтыруына қызмет етеді.

Бюджет шыгындары біртұтас тараіушы үдерісті ң екі 
жагдайында танылады: кәсіпорындарда мақсатты белгілеуге 
арналган ақша қорларының құрылуына және құрама бөліктерге 
бюджеттік қордан бөлінуі, бюджеттен қаржыландырылатын заттық
өндірістщ ұиым және мекемелері жэне өндіріспк емес салалар. 
Сонымен, мемлекеттік шыгыстар - бүл экономикалық қарым- 
қатынастар, салалық, мақсатгық жэне аймақіық шоғырландыру 
бойынша мемлекеттің ақшалай қаражаптар қорының бөлінуімен 
байланысты пайда болады.

Нарықтық экономикасы бар елдер барлық мемлекет гік 
шыгыстар ды 4 топқа боледі:

1. Тауарлар мен қызметтерді мемлекетгік сатып алу
(мемлекепік секгорлардагы тауарлар үшін төлемдер, ағымдагы 
тұгыну үшін сатып алулар, жұмыскерлердің еңбек ақысы жэне т.б.);

2. Мемлекеттік инвестициялар;
3. Трансферттік төлемдер;
4. Мемлекетгік қарыз бойынша пайыздар.
Тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып апулар, 

мемлекетпк қарыздар бойынша қызмет көрсетуге кеткен шығындар 
мен трансферттер ағымдагы шыгындарға жатқызьшады; ал 
капиталга- инвестициялар (жалпы бюджет шығындарының 5-10% 
іздрайды). 5 ;
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Мемлекетіік шығындар жүйесін мақсатты белгілеу мен 
бағыттар бойынша кеткен шыгындардың барлық түрлерінің 
жиынтығы құрайды.

Мемлекеттік шығыстардың ұйымдастырылуы олардың 
болжауы, сонымен бірге оларды қаржыландыру мен пайдапанудың 
қатал тэртібінің анықтауы арқылы жүзеге асады. Соңдықтан 
мемлекеттік шығысгарды ұйымдастырудың бір қағидасы
жоспарлылық болып табылады.

Мемлекет ұлттық шаруашылықгың тендестірілген дамуы мен 
халықтың әлеуметгік өмір деңгейінің жоғарылатуы үшін жалпы 
қоғамдық өнім және үлттық табыстьщ өндірістік жэне өндірістік 
емес сфералар, салалар, экономикалық аудандар аралыгында бөлу 
жэне қайта бөлуінде қатысады. Мемлекетпк шығыстарды 
жоспарлаудың негізгі әдісі баланстык эдіс болып табылады.

Мемлекеттік іиыгыстарды царжыландыруыпыц мацсаттық 
сипоты мемлекеттік қаражаттарды қатаң бекітілген шараларға 
қолдануын білдіреді.

Бұл жолымен ұлттык шаруашылықгың жэкеаймақтардьщ жеке 
салаларының дамуында пропорцияға қол жеткізілуі, қаражаттарды 
бірінші кезекте ғылыми-техникалық прогрессті мен маңызды 
элеуметгік мәселелердің шешімін анықтайтын ең перспективалы 
жэне озық салалардьщ дамьпуына бөлінуі қамтамасыз етіледі.

Мемлекеттік шыяыстардың қаржыландыруының қайтарусыз 
сипоты (несиелік эдіске қарағанда) берілген ресурстардың тікелей 
орнын толтыруын талап етпейді.

Соңғы уақытга осы қағидага сәйкес қаржы ресурстарын беру 
мемлекеттік бюджеттен қаржыландыруьшын несиелік әдістерімен
қатар қолданылады, бұл қолданылатьш ресурстардың тиімділігін 
жоғарылатады.

Даму жоспарлардың (болжамдар) орындауына сәйкес 
царжыландыру қаржы ресурстарын өндірістік көрсеткіштері 
орындалған жэне шаралардың жүзеге асыруы экономнкалық және 
әлеуметтік даму болжамдарымен сэйкес болса ғана бөлуін 
білдіреді.

Қорлардың цолдануында үнемдеу тәртібін сақтау — ішкі 
резервтердің мобилиза циясьгна мен өндірістік және өнідірістік емес 
салалардың барлық (іөлімшепердегі мемлекетпк қаражаттардың 
жұмсалуына бақылауды күшейгуге, олардың тиімді және үнемді



қсшдануына бағытталған мемлекеттік шығыстарды 
ұйымдастырудың маңызды қағидасы.

Мемлекеттік шығысгарды ұй ы м дасты руд ы ң қажеггі қағидасы 
бюджетгік, несиелік жэне оларды жабудың меншікіі көздерінің 
оптималды үйлесуі болып табылады. Бұл қағида мемлекетгік 
ін ыгысгардың бірлест царжыландыру үдерісін білдіреді.

Мемлекеттік шыгыстарының басқа категорііялар арасындагы 
дәрежесі мемлекеттік меншікгің мэні және қазіргі жағдайдағы 
мсмлекетпң рөлімен аныкталады. Мемлекет өндірістік 
қүралдарының меншік иесі, өндірістік үдерісті үііымдастырушысы, 
жагпты қоғамдық өнімнін шығару және бөлуінде қатысушысы 
болып табылады және өз қызметтері мен міндеттеріне сэйкес 
мемлекетпк шыгыстардьш жүйесі арқылы қоғамдық қажетгіктердің 
едәуір бөлігін қанағаттандырады.

Мемлекеттік шыгыстардьщ рөлі олардың басым бөлігінің 
өндіріске бағытталуымен немесе ел тұрғыюыныц қоғамдық 
тауарлар, игілікгермен жэне қызметгермен қамігамасыз етілуімен 
аньгқталады. Әлеуметтік-мәдени мақсаттарға, қорғаныс, қоғамдық 
тэртіпті сақгауға, басқзруга, мемлекетгік инфрақүрылым 
кэсіпорындары және үйымдарының өнімге ясәне қызметгерге 
шығыстары халыктың ортақ қажетгікгерін қамтамасыз етуге 
арналған.

Сайып келгенде, мемлекетгің шығыстарының олардың 
әлеуметтік қызметіне байланысты үлкен маңызы бар. Олардьщ 
кемегімен құрастырылатын әлеуметтік мақсатгағы қорлары ел 
тұрғындарының нақты табыстарының өсуіне ықпгл етеді, халықтың
материалдык жэне мәдени өмір деңтейлерін жоғарылатады.
Мемлекеттің элеуметтік шыгындарды есебінен жүмысшы күшінің 
орын толтыруын, қызметкерлердің қайтаданмаиандандырылуын, 
жұмыссыздық жәрдемақысы төлеуін қамтамасыз ететін шаралар
қаржыландьфылады.

Мемлекеттік кәсіпорыңдармен, бірлестіктермен, ұйымдармен
тікелей іске асырылған орталықтандырылмснан мемпекеттік 
шыгыстар маңызды экономикалық және әлеуметтік рөл атқарады. 
Мемлекетпк кэсіпорындардың шығыстары шығындардың екі түрін 
қамтиды: біріншіден, кәсілорыңдардьщ шаруашылық қызметімен 
сабақгас -  ағымдағы және ннвестициялық; және, екіншіден еңбек 
ұжымның жэне жеке кызметкерлердің әлеуметтік Мукгаждарына
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катысты. Шығынның бірінші түрі негізгі жэне айнымалы 
корлардың үлғаймалы үдайы өндірісін, олардың тиімді 
чайдалануын, жоғары қаржы нәтижесін алуын қамтамасыз етуі 
үшін қажет. Осы мэселенің табысты шешілуі шаруашылық 
тиімділігін жоғарылатып, мемлекеттің қаржы мүмкіндікгерін 
үлкейтуге жағдай жасайды. Шығынның екінші түрі еңбекшілердің 
әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейінің өсуіне 
мүмкіндік тугызады.

Мемлекет түрлі қызметтерді орындай отырып, экономиканы 
және элеуметтік-мэдени шарал арды қаржыландырумен қатар, 
басқару құрылымдарын да қамтамасыз ету үшін шығыстарды 
жүмсайды. * «

Мемлекетпк шығыстардың қаржыландырылуы әртүрлі нысанда 
іске асады — өзін-өзі царжыландыру, бюджеттік қаржыландыру, 
несиелік цамтамасыз етілуі.

Өзін-өзі царжыландыру мемлекетгік кәсіпорыңцардың
шығыстарын олардың меншікті қаржы ресурстары есебінен жабу 
үшін қолданылады. Бюджеттік царжыландыру жалпы мемлекепік 
маңызы болатын шығындарын қамтамасыз етулері үпіін 
қолданылады. Несиелік цамтамасыз ету бір жагынан, өздерінің 
ағымдағы жэне инвестициялық шығьшдарын жабу үшін банктік 
несие алатьш мемлекетпк кәсіпорындармен, екінші жағынан, ақша 
қаражатгарын қаржы нарыгында мемлекеттік қарыз нысанында 
пайдалануға алатын басқарудың әртүрлі деңгейіндегі мемлекепік 
қүрылымдарымен қодданылады. Мемлекеттік шыгыстарды 
қаржылық қамсыздандырудың аталған нысандары арасындағы 
іиімді арақатынас экономикалық мүдделері арасында баланс тауып 
ілуға, нысандарының эрқайсысын қолдануынан жогары 
нэтижелілікке қол жетюзуіне мүмкіндік береді. Мемлекеттік 
бюджет шыгындарының қүрылымына, қүрамына және көлеміне 
ықпал ететін факторлар: мемлекетпк қүрылым, мемлекеттің іпікі 
жэне сыртқы саясаты, қоғамдық даму кезеңі, экономика дамуының 
жалпы деңгей, азаматтардың эл-ауқатының деңгейі, бюджетгің 
экономикам ен байланыстарының тармақгылығы, бюджепік 
қаражаттарды пайдалануына беру нысаны, үкіметтің қаржы
саясаты, қогам дамуының таңдаулы басымдылықгары және 
белгіленген міндеттерді іске асыру эдістері.
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Мемлехеттік іиыгыстарының цүрылымы және олардың жалпы 
қоғамдық өнімдегі үлесі, сонымен бірге, экономикадағы 
мемлекетгік сектордың шамасына, дәстүрлеріне тэуелді болады. 
Жогарыца көрсетілген факторлардын жиынтығы мемлекеттің даму 
кезеңдердің әрқайсысында экономикаға жэне оны басқарудың түрі 
және деңгейіне сэйкес келетін шыгыстардың жүйесін тудырады. 
Осы факторлардың барлыгы бюджет шыгыстары категориясмның
айқындалуына ықпал етеді

Мемлекеттік іиыгыстардыц құрамына мемлекеттік бюджетгің
шыгыстары, мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар, өндірістік жэне 
өнідірістік емес салалардың мемлекеттік кәсііюрындар, үйымдар 
және мекемелердің шыгыстары кіреді. •

Мемлекеттік секпюрдыц кэсіпорындар шыгыстарыныц 
құрамына төмендегілер кіреді:

1) шаруашылық, өндірістік қызметімен сабақгас шығындары;
2 ) ұлгаймалы ұдайы өндіріске кететін шығындар;
3 ) бюджетке жэне бюджеттен тыс қорларга аударымдар;
4 ) көтермелеу және ы нтал андырушы қорларга аударымдар. 
Мемлекеттік шығыстарды шектеудің ең басты критерию

олардың материалдық өңдіріс және ұлгтық табыстың құрылуына 
қатынасы болып табылады. Осыған сэйкес мемлекеттік шығыстар 
өздерінің экономикалык мазмуны бойынша үш негізгі топқа 
белінеді:

1) материалдық өндіріспен тікелей сабақтас жэне өңдірістік аяға 
жататын шығыстары;

2) өндірістік емес аясына жататын шыгыстары;
3) мемлекетпк резервтердің жасауьша шығыстар. 
Шыгыстардын бірінші тобы мемлекетгің шаруашылық

жұмысымен және үлттык табыстың жасалуымен байланысты.
Мемлеквттік гиыгыстардың екініиі тобы қогамның қоғамдық 

қажеттіліктерін қанагатгандыру үшін ұдттық табыстың 
іүтынылуымен байланысты.

Өндірістік емес аяға жұмсалатын қаражатгар. ең алдымен, білім 
беру жэне денсаулық сақгау мекемелерін қамтамасыз етуге, ғылым 
жэне мэдениеттің дамуына, тұрғын-үй жэне мәдени-тұрмыс 
қурылысына, қызметкерлердің элеуметтік сақтандыруға, сонымен 
бірге барлық коғам мүиіелерді элеуметтік қамс ыздан дыруға 
багьпталады. Сонымен қатар мемлекет қаражатгарды қорганысқа,
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мемлекетпк аппаратгың қамтамасыз етуіне және мемлекеттік 
құрылым қызметіне қатысты тагы басқа шараларға жұмсайды.

Өндірістік емес аяның мұқтаждықтары үшіы шыгыстары 
түгыну корына гүсетін ұлттық табыстың бөлігі болып табылады. 
Дегенмеи өндірістік емес аядағы шығыстардьщ өсуі ақырындя 
Коғамдық өндірістің өсу қарқындарында және оның тиімділігінің 
жоғарылауында білінеді. Бұған маманданған кадрлар дайындау, 
өңщріске ғылыми жетіетіктерш енгізу, материалдық өндіріс 
аясының қызметкерлерін медициналық қызмет көрсетумен 
қамтамасыз ету есебінен қол жеткізуге болады. *

Живақгалу қоры мен тұгыңу қорының аралығында мемлекеттік 
шығыетардың ұтымды үйлестірілуі мемлекеттің экономикалық 
саясатының ең маңызды міндеті болып саналады. Жинақталу және 
тұтыну қорларының арақатынасы өзгерді: соңғы жылдары түгыну 
қорының өсу қарқыны жинақгалу қорының өсу қарқындарынан 
асты. Тұтыну жэне жинақталуға арналған түтыну қорының ұлттық 
табыстағы дара салмағы Қазақстанда 86%-ды құрайды.

Мемпекеттік шыгыстардың үшінгиі тобы төтенше 
жағдайларда өндірістік және өндірістік емес аяларының 
қажеттіліютерін қанағаттаңдыруға арналған. Олардың қүрылуының 
орталықтандырылған тэртібі олардың елшемдерін азайтуға және 
бұл резервтерді өте тиімді қолдануға мүмкіндік береді.

Бюджетгің құрылымьш анықтайтын экономикалық факгорлар 
ретінде экономикада мемлекетгің қатысуы, сонымен бірге елдердің 
экономикалық даму деңгейі қаралады. Экономикадағы мемлекетгің 
рөлі үгіғаймалы бюджеттің шығындарымен анықталады, 
экономикалық даму деңгейі жан басына шаққанда ЖІӨ ретінде 
чаралады.

Шетелдерде де, Қазақстанда да бюджет шығыстарының мэнін, 
құрамын және құрылымьш жан-жағынан зерттеп, бүгінгі күні 
бюджеттің шығыстары барлық жағынан түбегейлі екенін атап өтуге 
болады. Мемлекеттік шығыстар экономика саласында маңызды 
мэнге ие болады: олар қоғамдық өндірістің құрылымдық қайта 
құруышц ғылыми-техннкалық элеуетгің күшеюіне, 
кәсіпорындардың жаңгыртуына, халық шаруашылыгының барлық 
салаларында техникалық қайга жабдықтаидыруга мүмкіндік 
туғызады. Мемлекетпк шытыстар инвестициялық саясатты жүзеге 
асыруыңда, табиғи органы қоргау шараларының өткізуінде,
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экономикалық таза технологиялардың таралуында йелсенді рөл 
ойнайды. Сонымен бірге шығыстар ел корғгінысын, қоғамдық 
тзртіптің сақталуын, басқаруды жэне тұргындардың жалпы 
кажеттіліктерді қанаға гг андыруды қамтамасы:; етуге ар налган. 
Сайып келгенде, мемлекеттің элеуметгік шьтыста ры есебінен 
жұмысшы күшінің орын толтыруын, қызтиеткерлердің қайтадан 
мамандаңдырылуын, жұмыссыздық жәрдемақысы төлеуін 
камтамасыз ететін шаралар қаржыландырылады.

Семииар сабағыныц жоспары:

1 .Мемлекетпң экономикалық және әлеуметгік қызметі.*
2. Мемлекеттік табыстардың қүрамы мен құрылымы.
3. Мемлекстті к шыгыстар түсінігі, оларды ұйы мдастыру 

кагидалары.
4. Мемлекеттік шыгыстардың жіктелуі.

Студенттердің өзіндік жумысына арналгіін тапсырмалар:

1. Республикалық бюджетпң 3-5 жылдық табыстарының 
кұрылуына құрылымдык талдау жасаңыз.

2. Жергілікп бюджеттердің құрылуыньщ айырмашылық 
белгілерін бөліп керсетініз, республикалық бюджет табыстарының 
кұрылуымен салыстырыңыз.

3. Республикалық және жергілікті бюджеітердің құрылуына 
ықпалын тигізепн факторларды анықтаңыз және оларға сипаттама 
беріңіз.

4. Азамат Исаевтың 2000 жылдың аягында алган зейнетақысы
3586 теңге болса, зейнетакды белгшеудің жаңа тэртібіне сәйкес (2001
ж. 1 қаңтарынан бастап) оның ақпан айында алатын соммасы қанша 
болмақ?

5. Еңбек өтілі 15 жыл 3 ай. 13 күннен тұратын әйел 01.01.2000
ж. 2668 теңге алып тұрды. 01.02.2001 ж. оньщ зейнетақысы қалай 
өзгереді?

6. Мемлекеттік табыстар түсінігі мен табыстар диалектикасын
зерттеқіз.

7. Алгашқы жэне соңгы мемлекетгік табыстарды
қарастыраңыз. Мемлекетгік табыстардың құрамы мен кұрылымы.
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8. Мемлекеттік шығыстардың, мемлекеттік табыстармвн 
қаржы ресурстарының арақатынасын қарастырыңыз.

9. «Мемлекеттік табыстардың жіктелуі мен олардың паяда 
болу көздері», «Мемлекеттік меншіктен түсегін табыстар» 
тақырыгггары бойынша реферат дайындаңыз.

10. «Мемлекеттік табыстарды жинақылау механизмдері» атгы 
тақырыпта эссе жазыңыз.

11. Қаржылық қатынастар іәжірибесіндегі салықтардан қашу 
мәселелерін пікір-талас түрінде талқылау.

12. «ҚР ғылыми-техникалық прогресті қаржыландыру», «ҚР 
чемлекеттік шығыстарьшың құрамы мен құрылымы».



6-ТАҚЫРЫП. с а л ы қ т а р  ж ә н е  с а л ьеқ  ж ү и е с ш
ҮЙЫМДАСТЫРУ

ф

6.1 Салық жүйесінің пай да болуы, элементтері мен қагидалары

Мемлекеттің нарықтық экономикага ықпап ететін көптеген 
экономикалық тетіктердін ішінде салықтар маңі.ізды орын алады. 
Нарықтық қатынасгар жагдайында, әсіресе, нарыққа өту кезеңінде 
салықтық жүйе өте маңызды экономикалық регтеушілердің бірі, 
экономиканы мемлекеттік реттеудің қаржы-неснелік 
механизмдерінің негізі болып табылады.

Мемлекет салық саясаты н нарықтың жағымсыз құбылыстарына 
ықпал етудің белгілі реттеушісі ретінде кеіңінен қолданады. 
Салықгар, түгастай алгандағы сагтық жуйесі сияқгы, нарық 
жагдайында экономиканы басқарудың күшті құралы болып 
табылады.

Экономиканың тиімді қызмет етуі саль»; салу жүйесінің 
қаншалықгы дұрыс кщрылғандығьша байланысты болады.

Салыц жүйесі эртүрлі мемлекеттердің, мемлекет пен салық 
төлеушілердің, жекелеген салық төлеушілердің мемлекеттің, 
аймақгардьщ қызмет етуін қаржылық қамтамасыз етуге 
байланысты, соңдай-ақ оған тікелей қатысы бар кәсіпорындардың, 
ұйымдар мен жеке түлғалардың арасындагы күрделі өзара 
байланысты әлеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесін береді.

Салық салу мәселелері эртүрлі дэуір экономистерінің, 
философтарьшың, мемлекет қайраткерлерінің үнемі ойларында 
болды. Ф. Аквинский салықтарды тонаудың рұқсат берілген 
нысаны ретінде анықтады. Ш. Монтескье., салық туралы 
аитылғанда, қоластындагылардан алынатын бөлік пен опарда 
қіілдырылатьш бөлік мелшерін апықтауда ештеце де соншалықты 
даналық пен ақылды қажеі ете алмайды деп есехггеді. Ал сапық салу 
теориясының негізін салушылардың бірі - А. Смит «...салықгар 
оларды төлейтіндер үшін - құлдықтың емес, бостаңдықгың белгісі»- 
деп көрсеггі.

Салыкгардың пайда болуы алгашқы қоғамдық қатынастармен 
байланысты болды. Француз жазушысы эрі тарихшы Франсуа — 
Мари Вольтер бірде: «Салық төлеу — өзінің қалган мүлігін сақгау 
үиіін онын бір бөлігін беру дегеңді білдіреді» - деген болатын.

159



Салықгарды алу әдістерінің дамуында оның негізгі үш кезеңін 
бөліп көрсегуге болады. Бастапқы кезеңінде — ежелгі дүниеден орта 
ғасырлардың басына дейін - мемлекетгің салықтарды анықтау мен 
жинаудың қаржылық аппараты болған жоқ. Ол өзінің алғысы
келетін соммасын ғана аныктап, ал салықтарды жинауды қала
немесе қауымдастыққа тапсырып отырады. Екінші кезеңде — XVI —
XIX ғ.ғ. басында — бірқатар елдерде қаржылық мекемелер желісі 
пайда болады жэне мемлекет қызметтердің бір бөлігін өз мойнына 
алады. Ол салық салу квотасын белгілеп, салықгарды жинауды 
бақылайды. Үшінші, қазіргі уақыт кезеңінде — мемлекет 
салықтарды белгілеу мен алудың барлық қызметтерін өз қолына 
алады, яғни салық салу тэртібі қальоггасып үлгереді. *

Сонымен, салық жүйесі мемлекетпен бірге пайда болды жэне 
дамыды. Біздің эрамызға дейінгі ХШ — ХП ғ.ғ. өзінде-ақ 
Вавилондағы орын алған жан басына салынатын салық жөнінде 
естеліктер бар. Шамамен осы уақытта Қытай мен Персия 
территориясында да адам басына салынатын салықгың болғандығы 
жөнінде мэлімет бар. Египетте фараондардың алгашқа 
династиялары кезеңінде-ақ жер салығы алынып отырған.

Қазіргі мемлекет пен оның салық жүйесінің кейбір жақгары 
Ежелгі Римде пайда бодцы. Бейбіт уақытта азаматтар ақшалай 
салымдарды төлемеген. Шығыстардың басгы бабын қоғамдық 
ғимараттар қүрылысы қүрады, ал бүл шығындар әдетте қоғамдық 
жерлерді жалға беру арқылы жабылатын. Бірақ согыс уақытында 
Рим азаматтарына өз табыстарына сэйкес салық салынатын.

Салықтық жүйе салу тэртібін реттейтін заңдар мен тәжірибелік 
нормалар жиынтығын береді. Салық жүйесі сонымен қатар салық 
салу эдістері мен тәсілдерін, салық салу саласындагы басқару 
органдары қызметін жэне салықтық бақылау әдістерін қамтиды.

Салықтық жүйе, жалпылай алғанда, заңмен белгіпенген 
салықтар жиынтығын; оларды белгілеу, өзгерту, алып тасгау 
қағидаларын, нысандары мен әдістерін; салық заңнамасының 
орындалуын қамтамасыз ететін шаралар жүйесін береді. Салықтық 
жүйенің бір-бірімен байланысты басты элементтері салықтар жүйесі 
мен салықтық механизмі болып табылады.

Салықтар жүйесі — бүл мемлекет территориясында белгілі 
уақыт мерзімінде алынатъш салықгар, жиналымдар, төлемдер мен 
‘ асқа да салықгық төлемдерге теңестірілген төлемдер жиынтыгы
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болып табылады. Қазақстандық жэне әлемдік гәжірибеде де бюджет 
табыстарының басым бөлігін құрайтын негізгі салықіар қосылған 
кұнға салынатын салық, акциздер, заңцы тұлгалардың пайдасьша 
(табысына) салынатын салық, жеке тұлгалардан аішнатын табыс 
салыгы кеден салыгы, апеуметтік қорларға аударымдар болып 
табылады.

Салықтық механизм — салықтар жүйесіне қарағанда анағұрлым 
ауқымды түсінік, салықгық заңнаманы орындауға бағьпталган 
ұйымдық-құқықгық сипаттағы барлық құралдар мен әдістер 
жиынтыгы. Салықтық механизм арқылы мелекетгің салықтық 
саясаты іске асырылады, салықгық жүйенің негізгі сандық және 
сапапық сипаттамалары, оньщ нақты элеуметтік-экономикалық 
міндетгерді шешуге қатысты мақсатты бағыттылығы қалыптасады.

Салықгық механизмде неғұрлым маңызды рөлді салықтық 
заңнама, ал оның ішінде — салық салу механизмі (салықгық 
мөлшерлеме деңгейлері, жеңіпдіктер жүйесі, салық салынагын 
базаны есептеу тэртібі, салық сапу объектілері мен басқа да 
салықгарды есептеумен байланысты элементгері) апады.

Сапықгық жүйенің анықтамасына қатысты екі көзқарас бар. 
Бірінші көзқарас жүйенің мэні мен қызметтік тағайындалуына 
қатысты, екіншісі оның мазмұнын анықтауға негізделеді. Олар бір 
құбылыстың әртүрлі жағын айқындайды және бірін-бірі жоққа 
шығармайды, керісінше, бір-бірін толықтырады.

Сапықтық жүйенің белсенділігі негізінен оның фискалды жэне 
реттеуші сияқты екі қызметін орындауынан көрініс табады. С&іық 
органдарының фискапды қызметі елде экономикалық саясатты іске 
асыруды қамтамасыз етуге қажетті мемлекеттік ақшалай 
табыстарды құруға мүмкіндік береді. Рептеу қызметі, мемлекетгің 
салық төлеушілердің апдындагы міндеттемелерін айқындай, 
зкономиканың бірқалыпты және оңтайлы дамуын қамтамасыз ете 
отырып, жүйенің экономикаға ьппаландырушылық ықпал ете any 
қабілеттілігін сипаттайды. Салықгық жүйенің бақылау, қайта балу 
және ынталандырушы қызметтері жүзеге асыру, бәсекелік 
қабілеттілігін арттыру мүмкіндіктері, салық саясаты, салықтар 
мөлшері мен мөлшерлемелері, жеңілдіктер жүйесі арқылы
айқындалады.

Салық салудың түбірлі қағидаларын Адам Смит 1776 жылы 
жарыққа шыққан «Халықгар байлығының табиғаты мен себептерін

161



зерттеу», атты еңбегінде белгілеп берді. Онда Адам Смит 
жалпылық, эділеттілік, аныктылық және ыңгайлылык сияқгы нсгізгі 
қағидаларға назар аударды. Смиттің ойынша, салық салуды 
оңтайлы ұйымдастырудың қағидалары төменде көрсетілгендей төрт 
«ереже» болып табылады:

1. Салықтар қол астындагылардың қабілеттері мен күш- 
қуаттарына сэйкес төленуі қажет;

2. Салықтардың мөлшері мен мерзімдері салықтық кезең 
басталганға дейін нақты анықталуы керек;

3. Салықты алу уақыты төлеуші үшін ыңғайлы етіп белгіленеді;
4. Әрбір салық, халықтың қалтасынан оның мемлекет 

қазынасына түсіретінінен • артығын мүмкіндігінше азырақ 
алынатындай етіп ойластырылуы және жасалынуы қажет.

Смиттің ойларын эрі қарай дамыту, оларды қазіргі жағдайға 
бейімдеу салық жүйесін қүру қагидаларын кеңейтуге жэне 
нақтылауға мүмкіндік береді.

Кейіннен бүл тізім басқа да қагидалармен толықгырылды, 
олардың ішінде неміс экономисі А. Вагнер үсынган салықгардьщ 
жеткілікгілігі мен езгермелілік қагидалары бар. Класс икал ық 
қағидалар сондай-ақ эртүрлі деңгейде Д. Рикардо, Ф. Кенэ, А. 
Тюрго, О. Мирабо жэне басқа да белгілі экономистер 
философтардың еңбектеріңде қарастырылды. Классикалық 
қағидалардың дамьпуға белгілі орыс оқымыстылары Н. Тургенев, 
А. Соколов, М. Алексеенко, В. Твердохлебов пен басқалар да үлес 
қосты.

А. Вагнердің қосқан үлесі оның ең алгашкылар қатарында 
салық салудың теорнялық жагынан негізді қагидалар жүйесін 
жасауга талпыныс жасагандығында болып табылады. Оның салық 
жүйесінің көпжақгылығьга ашуга үмтылысы қағидаларды әртүрлі 
жіктемелік белгілері бойынша бөліп көрсетуге алып келді. А. 
Вагнер 4 топқа жіктелетін 9 негізгі ережені үсынады. Өнеркәсібі 
дамыган елдерде сапық жүйесін ұйымдастырудың қағидалары 
көбіне классикалық нүсқаға сэйкес қүрылған.

Салық мемлекетпен қатар пайда бола отырып, шаруашылық 
жүргізуші субъектілер арасындагы экономикалық езара 
қатынастардың объектісіне айналды. Бүл өзара қатынастар күрделі, 
кейде қарама-қайшылықты сипатта болады.

Салықтар — бүл мемлекеттің заңды жэне жеке түлгалардан
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азаматтар мен түтас алғандағы қоғам мұқгаждықтары үшін қайта 
бөлу мақсатында төлемдер алуды жүзеге асыратын қаржы 
қатынастарының нысаны және заңды жэне жеке түлгалардың 
мемлекетгің қаржылық ресурстар ын қүруға қатысуьшың 
міндеттілігін білдіреді.

Мемлекетпк бюджетке түсетін салықтардьщ жалпы 
соммасынан тұрғындарға төленетін элеуметтік төлемдерді алып
тастаганнан қалғаны таза салықтар деп аталады.

Салық элементтері:
- салық субъектісі;
- салық төлеуші;
- сапық объектісі; *
- салық мөлшерлемесі.
Салық субъектісі — бұл заң бойынша салық төлеуге міндетті 

түлга.
Салық төлеуші — бұл салықгы іс жүзінде төлеуші түлға.
Салық объектісі — бұл салық белгіленетін табыс немесе мүлік.
Салықгық мөлшерлеме — б р  бір салық объектісіне 

есептелінеті н салық мөлшері.
Салық салудың маңызды элементтеріне сонымен қатар 

салықтық база; салықтың көзі; салық мелшерлемесі; салықтық 
оклад; салықгьіқ кезең; салықтық жеңілдік; салықтық қүқьщ
жатады.

Салықтардыц қызметтері:
Салықтардың реттеу қызметі. Бұл қызмет арқылы 

экономикалық үдерістерді реттеуге (мөлшерлемелерді көтеруге 
немесе төмендеуге қарай өзгеріс енгізу, санкциялар, жеқілдіктер) 
жағдай жасалады.

Сапықгардың ынталандыру қызметі. Салықтардың бұл 
қызмепнің комегімен мемлекет қажетгі және қоғамға тиімді 
экономикалық үдерістерді (шағын бизнес жекелеп немесе толықгай 
салық талеуден босатылады) ынталандырады.

Салықгардың алеуметтік қызметі — салық төлеушілердің 
қаржылық қаражаттарын мемлекетпк бюджет арқылы азаматтар*"а 
қайта бөлуді білдіреді.

Салықгардың фискалды қызметі — мемлекеттің мүдделерін 
білдіреді, бүл қызметпң көмегімен ақшалай қорлардың құрылуы 
және мемлекеггің қызмепгтері қамтамасыз етіледі.
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Салықтардыц жіктелуі:
Салықтарды алатын органдар бойынша: мемлекеттік, 

орталықтанған жэне жергілікгі.
Атқарылуы бойынша: жалпы жэне арнайы.
Алыну с и пагы бойынша: прогрессивті, регрессивті, 

пропорционалды.
Салыну объекті сі бойынша: тікелей жэне жанама.
Субъектілері бойынша: заңцы жэне жеке тұлғалар.
Салықтык мөлшерлемелер — бұл жүйенің таңдал алынған 

объектіге эсер ету күшін ретгеуші.
Салықіық жеңілдікгер — бүл салык салудың қоғамдық үдерюке 

ықпалының ерекше гэсілі.' *
Салыц жүйесініц элемент,пері — бұл мемлекеттің басқаруды 

жүзеге асыруға қажегті тетіктері, олардың көмегімен мемлекет 
заңдылық органдар мен үкімет арқылы әлеуметтік саясатгы
басқаруды іске асырады.

Салықтар бюджеттік қорға түседі, бұл жиналымдардың 
мақсаггық сигіаты бар жэне мақсатты ақша қорларын қурады 
Мемлекет салықгарды ақшалай қор (мемлекеттік бюджет) жасау 
мен әртүрлі әлеуметтік-экономикалық міңдетгерді шешу үшін 
пайдаланады. Тұрақты түрде жэне, эдетғе, мемлекетгің ақшалай 
қаражаттарға деген өсе беретін қажеттілігі мен салықтардың 
көмегімен элеуметгік-экономикальщ үдерістерге ықпал етуге 
ұмтылысы бұл төлемдердің эртүрлі түрлерін пайдалануға алып 
келеді, олардың санына эсер етеді.

Салықгьщ белгіпері:
1) салықгық төлемнің міндеттілігі;
2) меншік иесінің ауысуы;
3) қайтарыМсыздығы жэне орны тол тырыл майтынды j ы.
Салықтың қызметі^ерінің төмендегідей жіктелуі де орын алған:
- фискалды;
- бөлу;
-ретгеу;
- бақылау.
Салықгарды апудың тэсіпдері:
1. Кадастрлық, яғни кадаіпр негізі нде — сыртқы белгілері 

бойынша жіктелетін, реестрде көрсетілетін объеюілер (жер, табыс).
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2. Салықты субъектінің табысты алғанына дейін алу, яғни 
табысты төлеу көзінен ұстау.

3. Декларациялық — салықты субъектінің табысты алғаннан 
жэне барлық алған жылдық табысын көрсететін декларация ны 
ұсынғаннан кейін ұстау.

4. Салықты табыстарын жұмсау, яғни тауарларды сатып алу 
кезінде ұстау.

5. Салықты тұтыну үдерісінде ұсгау.
6. Әкімшілік тәсіл.
Салыктарды төмендегідей түрде жікгеуге болады:
Салык төлеушілердің түрлері бойынша салықтар заңды жэне 

жеке түлғалардан алынатын салық болып бөлінеді.
Алыну механюміне байланысты — тікелей жэне жанама 

салықтар деп ажыратылады.
Салынатын обьекті бойынша сапынатын салықтар мынадай 

болып бөлінеді:
а) табыстан;
б)мүліктен;
в) белгілі іс-эрекетгі орындағаны үшін;
г) ренталық;
д)тұгынуға;
е) тауарды кедендік шекара арқылы алып келу мен алыл кетуге 

тарифтер.
Бухгалтерл ік еспте көрсетілетін тэртіп бойынша:
а) тауар бағасының ұлғаюына жатқызылатын, ягни жанама

сапықгар;
б) өнімнің өзіндік құнына жатқызылатын;
в) қаржылық нәтижелерге жатқыз ылатын;
г) таза пайда есебінен төленетін салық болып бөлінеді.
Сапық мөлшерлемесінің динамикасы бойынша мынадай салық 

салудың түрлері бар:
- барл ығына бірдей;
- пропорционалдық;
- прогрессивтік;
- регресс ивтік.
Сапық түрлерінің жиынтығы, оларды құру нысандары мен 

әдістері, салықгық қызмет органдары мемлекеттің салықтық
жуйесін құрайды. 1 1
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Салық жуйесін қүрудың қагидалары:
- міндеттілік;
- эділеттілік;
- анықтылық;
- ыңғайльитық;
- үнемділік;
- гфопорционалдық;
- икемдшік;
- салық салудың бір ретгілк;
- түрақтылық;
- үйлесімдік;
- қүн бойынша белгілеу; *
- бірлік.
Салық жүйесінін дамуы экономиканьщ даму деңгейі мен 

мемлекетгің даму формасын корсете ді.
Салықтық есепке алудың еісі эдісі қолданылады:
1) кассалық;
2) белгілеу немесе есептеу эдісі.
Жанама салықіар мемлекеттің фискалдық мүдделерін 

көрсетеді.
Қосылған құн сатыгы шикізаттан бастап дайын өнімге дейін 

өндірістің барлық сатысында жасапынатын құн өсімінің бюджеттке 
алынагын формасы болып табыладыжэне ҚҚС тауар қозғалысы 
процесіндегі жүзеге асырылатын сату-сатып алудың эр актісінен 
үсталынады. Салық егкізйіген гауарлар, қызмет, жұмыстар, қызмет 
көрсетудің қүндары мен өндіріс пен айналыс шығындарына 
жатқызылатын матерналдық шығындар қунының айырмасы ретінде 
анықталады.

ҚҚС баға құру үдерісі мен түтыну қүрьоіымына әсерін тигізетін 
жанама салық болып табылады.

«Қосылған қүн» көрсеткішін салық салу мақсатында қолдану 
жөнінде ойды алғашкы рет Вильгельм фон Симменсон 1919 жылы 
айтқан болагын. Біірақ ҚҚС енгізу қгіжетгілігі Европадағы 
экономиканьщ иніеграциямен, Европалық экономикалық 
бірлестіктің қүрылуымен байланысты пайда болды.

ҚҚС- ты енгізудің тагы да бір себебі салықтық базаны 
кеңейтудің қажеттілігі мен тікелей салықтан қаиіу болды. Жаңа 
жанама салықгы енгізу психологиялық факгормен түсіндіріледі.
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Жанама салықгар тауарлардьщ бағасына кіреді де жасырын түрде 
болады. Тікелей салықтар көзге көрініп тұрады жэне 
психологиялық жағынан одан бас тартуға әкеледі.

ҚҚС — ты француз экономисі М. Лоре ойлап талты. Ол айналыс 
салығының орнын ауыстыруы тиіс ҚҚС әрекетінің сызбасын 
сипаттап берді. ҚҚС алдымен 1955 ж. Кот-д, Ивуар 
республикасында экперименттік тексерістен өтті. Сосын 1958
жылдан бастап Фрашщя мен ФРГ (Германия Федеративтік 
Республикасы)-да пайдаланыла бастады.

ҚҚС Қазақстанда 1992 жылы енгізіпді.
Акциз — салық салудың ең ежелгі формасы. Ол жөніндегі ойпар 

Ежелгі Рим дәуіріне жатады. Акциздік салық салудың объектілері 
ең алдымен жаппай сұраныс затгарының болуы тарихи тұрғыдан 
қалыптасты жэне бұл акциздердің жоғары фискалдық маңызын
анықгап берді.

Акциздердің пайдасына атақты ағылшын экономисі У. Петш
(1623-1687) бірқатар тркырымдар келтіреді.

Сонымен бірге тарихи гэжірибе акциздерді тым асыра 
пайдаланудың қауіптілігін де дэлелдейді.

Акциздер — жанама салықгыц бір түрі, сонымен қатар оның 
бірқатар ерекшел іктері де бар:

-акциз -  тауарлардың жекелеген түрлері мен топтарына 
салынатын жеке салық;

-акцизді салу объектісі — тек қана тауарлар өткізілімі бойынша
айналым болып табылады, акциз салынатын тауарлар тізімі 
шектеулі;

-акциздер те қана өндіріс саласында қызмет етеді (Салық 
Кодексінде көретілген жағдайлардан басқа).

Корпоративтік табыс салығын табыс алатын заңды тұлғалар, 
Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент еместер, 
сонымен бірге кәсігпсерлік қызмет бойынша табыс түсіретін 
коммерциялық емес және бюджеттік ұйымдар толейді.

Салық салынатын негізгі объект -  жиынгық жылдық табыс пен 
заңды түрде бекітілген алымдар арасындағы айырма ретіқце 
анықталатын салықпен қамтылатын табыс.

Жиынтык жылдық табыс - зацды тұлга-резидентті ң эр түрлі 
көзден түсепн жылдық табысы. Оган жататындар:



- өнімді өткізуден, жумыстар мен қызмет көрсетуден тусепн 
табыс;

- ғимарат пен басқа активтерді өткізуде кезіндегі құн өсімі 
бойынша табыс;

- міндеттемелерін алып тастаудан түсетін табыс;
- мүлікті жалға беруден түсетін тусім;
- қайтарьшмайтьіндай етіп алынған мүлік, орындалған 

жұмыстар;
- көрсетілген қызметгер;
- оңтайлы бағамдық айырм ашылық;
- санкциялар бойынша алынған соммалар;
- дивиденттер; «
- банктердің сыйлықтары;
- ұтыстар;
- роялти;
- сактандыру ұйымдарының сактандыру резервтері мелшерін 

төмеңдетуімен байланысты табыс;
- кейбір басқа табыстар, түсімдер жэне соммалар.
Жеке табыс салығын төлейтіндер жеке тұлғалар, шетелдік жеке 

тұлғалар. Сапық салыну объекгісі — төлем көзінен алынатын табыс 
және төлем кәзінен алынбайтын табыс.

Салық мелшерлемесі табыс молшеріне байланысты белгіленеді. 
Бірінші жағдайда бұл — жұмыскердің табыстары, жеке төлемдер 

бойынша табыс, дивидентгер түріндегі табыс, сыйлықтар мен 
ұтыстар, стипендиялар, жинақтық сақгандыру келісімдері бойынша 
табыс.

Екінші жағдайда бұл — мүліктік табыс, жеке кэсіпкердің 
салықпен қамтылаты н табысы, адвокаттардың табыстары жэне 
басқалар.

Арнайы төлемдер мен жер қойнауын гіайдаланғаны ұшін 
алынатын салықгы телейтіндер заңцы жэне жеке тұлғалар, оның 
ішінде Қазақстан Республикасыңда жер қойнауын пайдалану
бойынша операциялар ж^фгізетін, сондай-ақ мемпекетің
меншігіндегі техногөңці минералдық құрылымдарды қайта 
өңдеумен айналысатын шетелдіктер төлейді.

Әлеуметтік салыкты заңды тригалар тапейді.
Меншікке салынатын салықтарға жерге салық, заңды жэне жеке

түлғалардың мүлігіне сапык, көлік қүралдарііша салық жатады.
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Жер салығын меншігінде жер учаскелері бар завды жэне жеке 
түлгалар төлейді. Объектісі — меншіктегі жер учаскесі.

Мүлікке салынатын салықгы заңды жэне жеке тұлгалар төлейді. 
Объектісі: негізгі өңдірістік және өндірістік емес қорлар, турғын 
үйлер, саяжай. гараждар және басқа кұрылыстар, құрылыс 
гимагаррары, кэсіпкерлік мақсатта пайдалан ылмаіітын жеке 
тулғалардың түрғы ндары.

Көлік кұралдарына салынатын салықты заңды жэне жеке 
түлғалар, жеке кэсітсерлер төлейді. Салық салу объекгісі - 
мемлекетпк тіркеуден өткен көлік құралдары.

6.2 Қазақстан Республикасыядағы салықтараың түрлері мен
міндетті төлемдер

Мемлекеттің бюджет жүйесінің аса маңызды құраушы негізі 
мемлекеттің салықтық кұқығының көмегімен мәжбүрлеу арқылы 
алынатын міндепі төлемдер-салықгар, атымдар, багқцар, 
телемақылар жэне т.б., ягни жннақгап аитқанда, салықгьщ түсімдер 
болып есептелінеді. Салықгар мен бюджетке төленетін басқа да 
міндетгі төлемдердің экономикалық-қүқықтық маңызы сшардың 
толенл іне байланысты туындайтын қаржылық-экономнкалық жэне 
қүқықгық қатынасгарды, ягнн салық тапеушілердіқ мемлекетке 
салыктық төлемнің затын (сомасын) берулері кезінде салық 
заңдарымен белгіленген салықтық қүқықтық катынаска қатысушы 
мемлекет пен салық төлеушілердің арасында туындайтын 
қатынастарда жарқын көрініс табады.

Салықгар экономикалық және элеуметгік-саяси қатынастарды 
өзінің бойыңда жинақгаушы күрделі эрі қогам өмірінің көп 
аспектілі қдржылық-қүқыктық қүбылысы болып табылады. 
С-ондықтан ол өзіне тән көптеген айрықша белгіперімен 
ерекшеленеді.

Осы орайда салық:
1. Түсім көзі жалпы табыстың белгіленген бөлігі болып 

табылатын төлем;
2. Міндетгі төлем, жекелей-эквивалентсіз төлем;
3. Қайгарылмайтын төлем;
4. Мемлекет кірісін қалыптастыратьш төлем;
'5. Үдайы төлем;
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6. Мәжбүрлі төлем;
7. Заң жүзінде белгіленген төлем;
8. Құқыққа сай төлем;
9. Жекелей-айқьіндалған сипаттағы төлем;
10. Салық төлеушінің экономикалық-қаржылық жай-күйіне 

қатысты функция;
11. Ретгеуші сипаттағы экономикалық стимул жэне 

мемлекетгік бюджеттің материалдық-запық қаражатгарьпшң көзі;
12. Қоғамдағы бөлу жэне қайта бөлу қатынастарын білдіретін 

экономикалық категория;
13. Мемлекепггің салықгық құқығьша сай мәжбүрлеп алына 

стырып, бюджет жүйесінің мызғымас материалдык негізін 
құрайгын төлем;

14. Бірыңғай салық жүйесін біпдіретін мемлекеттік деңгейдегі 
жэне жергілікті салық салу жүйелеріне байланысты мемлекеттік 
кәне жергілікті болып көрініс табаіын төлем болып саналады.

Сонымен, салық мемлекет тарапынан біржақгы шығарылған 
заңдардың негізінде, сол заңдарда айқындалған нақтылы мөлшерде 
және қатаң белгіленген мерзімдерде, Республикалық немесе 
жергілікті бюджет кірісін қалыптастыру мақсатында салықтық 
міндеттемелерін орындауға тиісті занды жэне жеке тұлғалардан 
жүйеленген әрі гүрақты түрде уэкілетті мемлекетгік органдар 
алатын баламасыз, қайтарымсыз, ақшалай (кейде заттай) міндетгі 
толем болып табылады. Салық салу үдерісінде нақтылы салық 
төлеуші орындауға тиіс салықтық міндеттемелер салықтық заң 
актілерінде белгіленген әрбір салықгың құрамдас бөліктерінің 
жиынтығы — салық элементтері арқылы айқындалады.

Салық гөлеушінің (оған қатысты заңи фактілерге сәйкес) салық 
төлеу жөніндегі мемлекет алдындағы міндетін оның салықтық 
м і ндеттемел ерінде нақгыландыратьш, республикалық немесе 
жергілікті бюджетке төленетін салықгық төлем сомасына 
байланысты салықтық міндеттемені жэне оньщ орындалуын 

йқьіндайтын, сондай-ақ мемлекеттің салық жүйесіндегі эрбір 
салықгың әлеуметгік-экономикалық жэне зани мэн-жайының тектік 

елгілерін, қолданылу тәртібін ашып көрсететін Қазақстан 
Республикасының Салық кодексінде белгіленген әрбір салықтың 
дфамдас бөліктерінің кешені - салық элементтері больш

есеіггелінеді.
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Салық элементтері салықгық міндеттемелердің элементтерінде 
толық эрі сапалы көрініс тапқан жағдайда салық жүйесінің 
фнскалдық және реттеуші қабілеті күшейе түседі.

Салық элементгеріне:
1) салық субъект id ;
2) салық объектісі;
3) салық базасы;
4) салық базасын есеттке алу тэртібі;
5) салық мөлшерлемесі;
6) салық салу бірлігі;
7) салық заты;
8) с&пықтык кезең; •
9) салықты есептеу тэртібі;
10) салықты төлеу мерзімі;
11) салықгық төлеу гэсілі мен тәртібі;
12) есеп беру кезеңі;
13) салық жеңіддіктері мен преференциялары;
14) салықтық қүқык бүзушылық үшін жауапкершілік жатады. 
Салықгар — көп қырлы, мемлекеттің даму кезеңдері өзгерген

сайын нактъшаңдьфылатьш, ұдайы жүзеге асьфылатьш міндетгі 
ақшалай төлем болып табылады.

Салықтардың қызметтері экономикалық табиғаты мен заңи 
мән-жайына қарай мемлекет кірісін бөлу жэне қавта бөлу кұралы 
скпатында мемлекеттің салықтық қызметінің негізгі бағыттарында
пайдаланылатын салықгардың тек өзіне тэн экономикалық-
құқықгық қасиеттері ретінде көрініс табады.

Экономиканың қазіргі. даму мүмкіндіктерін есепке ала отьфып, 
мемлекетпк қажеттіліктерге сай айқьшдаліан салықтардың 
қызметтері мемпекет белгілеген бағыт бойынша клее асырылады.

Экономикалық категория ретінде қазіргі кездегі салықтың 
қызметтеріне:

1) фискалды қызметті;
2) бөлу қызметті;
3) реттеу қызметті;
4) бақылау қызметгі;
5) жеңілдік беруші қызметті жатқызуға болады.
Салықтарды топтастыру олардьщ айырмгипылықтары мен

ұқсастықгарьш белгілеуге септігін тигізеді, саиы жағынан шамалы



топтарға бөлу арқылы олардың гылыми зерделенілуін және 
тәжірибе жүзінде қолданылуын жеңілдетуді көздейді. Салықтарды 
топтастырудың кейбір негіздеріне:

1) алыну тэсілдері бойынша;
2) салық салу су бъектілері бойынша;

. 3) салық салу объектілері бойынша;
4) кірісіне салықтық түсімдер (төлемдер) есептелінетін бюджет 

деңгейі бойынша;
5) сагшқгы енгізудің мақсат-б ағдары бойынша;
6) салықтық түсімдерге деген салықтық құқыктарын пайдалану

ауқымы бойынша;
7) салықтық төлемдерді төлеу көздері бойынша жіктеу 

қағидалары жатады.
Мәселен, салық салу субъектілері бойынша: занды тұлғалардан

алынатын салықтар; жеке түлғалардан алынатын салықгар;
салықтық түсімдерге деген салыктық құқықтарын пайдалану
деңгейі бойынша: өздеріне тұрақгы берілген (бекггілген) салықгар;
бөліктерге (соммаларға, пайыздарға) бөлу арқылы белгіленетін
(берілетін) реттеуші салықтар болып белінеді.

Салықгардың мэн-жайларына байланысты: тікелей жэне
жанама салықгар; тұрақты бекітілген және реттеуші салықгар;
мемлекеттік деңгейдегі жэне жергілікті аумақтардағы салықтар;
жалпы және максатты салықтар; ұдайы алынатын және бір жолғы
салықтар сияқгы түрлері болады.

Қазақстан аумағында алынатын салықтардың түрлеріне:
1) корпоративтік табыс салығы;
2) жеке табыс салығы;
3) қосылған құн салығы;
4) акциздер;
5) экспортқа рента салығы;
6) жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдері мен 

салықтарыг,
7) әлеуметтік салық;
8) көлік құралдары сальны;
9) жер сапығы;
10) мүлік сапығы жатады;
11) ойын бизнесі салығы;
12) тіркелген салық;
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13) бірыңғай жер салыг ы жатады.
Бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер:
- мемлекеттік баж;
- апымдар;
- тіркеу алым дары;
- автокөлік құралынъгң Қазақстан Республ икасы аумағымен 

жүргені үшін алым;
- аукционная алынатъш алым;

н  Г

- жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін 
лнцензиялық алым;

- телевизия жэне радио тарату ұйымдарына радиожиілік 
спектрін пайдалануға рұқсат беру үшін алым.

Алымдар. Алымдар дегеніміз мемлекеттік уәкілеггі оргаңдар 
тарапынан өтінуші-келуші белгілі бір тұлғаларға қатысты нақтылы 
керсетілген тиісті қызмеггер мен берілген құкықтар немесе арнайы 
рұксапар үшін сол заңды емесе жеке тұлғаіардан алынатын 
мақсатгы - бағдарлы, біршама - эквивалента эрі міндетгі ақшалай
төлемдер.

Алым өзіне тэн мынадай:
1) біржолғы төл ем;
2) біршама-эквивалентгі төлем;
3) міндетті төлем;
4) накты түлга ^тнін ерікті сипатгагы төлем;
5) ақшалай төлем;
6) өтемдік сипатта болатын төлем;
7) көрсетілген қызметгің құны есепке алына сгаырьш жүзеге 

асырылатын төлем;
8) кейде мемлекетпң материалдык мүддесі басым болып 

кететін төлсм сияқты бел гіілерімен ерекшеленеді.
Қазақстан Республикасында алымдардың мынадай турлері:

1) тіркеу алымдары:
- заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені (есепке қойганы) 

және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркегені, сондай-ақ қайта 
тіркегені;

- дара кэсіпкерлерді;
- жылжымайтыи мүлікке құқықгарды;
- жылжымалы мүлік кепілін жэне кеме ипотека сын, сондай-ақ
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әуе кемесін тіркеуден алып тастауға жэне экетуге кері қайтарып 
алынбайтын өкілеттікті мемлекетпк тіркегені үшін;

- ғарыш объектілерін және оларға құқықтар
- көлік құралдарын, сондай-ақ оларды қайта тіркегені;
- дэрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар меь 

медициналық техниканы, сондай-ақ оларды қайта тіркегені;
- авторлық құқықпен қорғалатын туындыларға құқықтарды
;аи-ақ оларды қаша

теле (иоарнаны, мерзімді баспасөз басылымын жэне
ақпарат аі ентпгш мемлекетгік тіркегені (есепке қойғаи

Қазақстав Республнкас ыньщ аумағымен автокөлік
қүралдарының жүргені үшін алым;

3) аукциондардан алынатын алым
4) жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін

ицензиялық алым
5) телевизия жэне радио хабарларын тарату ұйымдарына 

эадиожиілік спектрін пайдалануға рұқсат бергені үшін алым.
Баждар. Баж арнаііы мамандандырылған уэкілетті

^емлекепік органдар тарапынан өздеріне өтінуші - келуші 
үлғаларга қатысты жасалған заңи маңызы бар белгілі бір іс- 

қимылдар және берілген рееми құжаттар үшін сол занды немесе 
жеке тұлғалардан алынатын біршама - эквивалент, міндеггі 
акшалай төлем.

Мемлекеттегі баждар мемлекетпк жэне кедендік болып 
бөлінгенімен жалпы сипаттамасы көптеген белгілері бойынша 
сэйкес келетіндіктен бажға тэн қасиеттер ретінде мынадай 
төлемдері:

1) міндетгі толем;
2) мәжбүрлі төлем;
3) арнаулы пайданы мақсаттайтын толем;
4) ақшалай толем;
5) заңи маңызы бар іс-әрекетті жасауға орай жүзеге асырылатын 

толем;
6) белгілі бір кұжаттарды беруге байланысты жүзеге 

асырылатын толем;
7) мемлекетпк ішкі және сыртқы кедендік шекараны әрі-бері 

кесіп өтіл тауарлар мен өнімдерді алып кетіп, апып келуші тұлғалар 
жузеге асыратын толем;
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8) мемлекет кірісі болып табылатын толем; -
9) біршама-эквивалентгі толем;
10) корсетілегін қызмет құнына қарамастан (есепке алмай) 

жүзеге асырылатьш төлем сиякты ерекшеліктері корініс табады.
Қазақстан Республикасыңда мынадай кедендік баждар мен 

міндетгі төлемдер:
1) кедеңдік баждар;
2) кедендік ресімдеу ушін кедендік алым;
3) тауарларды сақтаганы үшін кедендік алым;
4) кедендік ілесіп альпі жүргені үшін кедендік алым;
5) Қазақстан Республикасы кедендік органдарынын лицензия 

бергені үшін алымы; *
6) кедендік ресімдеу жоніндегі маманның біліктілік атгестатын 

бергені үшін алым;
7) алдын ала шеіпім ушін төлемақы алынады.
Қазақстан Республикасьщдағы мемлекеттік баждар мынадай 

объектілерде н:
- сотқа талап арыздар, ерекше жүргізілетш істер бойынша 

арыздар (шағымдар), аппеляциялык шағымдар, атқару иарагының 
кошірмесіи (дубликатын) беру туралы мәселе бойынша еоттың 
үйғарымына жеке шағымдардан, сот бұйрыгын шығару ту-алы 
өтітштер бергені үшін, сондай-ақ сотшң а]залык соттардың, 
шетеддік соттар мен арбкіраждардын шешімдері бойынша атқару 
парағын, құжаттардың кошірмелерін бергені үшін;

і нотариалдық іс-қимылдар жасағаны үшін, сондай-ақ нотариат 
куәландырған құжаттар көшірмелерін бергені үшін;

- азаматтық хал актілерін тіркегені үшін, соадай-ақ азаматгарга 
азаматтық хал акплерін тіркеу туралы куәліктерді және азаматтық 
хал актілері жазбапарын озгертуге, толықтыр>ға және қалпына 
юілтіруге байланысты к>’эліктерді қайтадан бергені үшін;

- шетелге баруға және Қазақстан Республикасына басқа
мемлекеттерден адамдарды шақыруға құқық берегін құжаттарды
ресімдегені үшін, сондай-ақ осы күжатгарга озгерістер еңгізгені 
үпгін;

- шетелдіктердің паспорттарына немесе оларды ауыстыратын 
қүжаттарына Ңазақстан Республикасынан кету және Қазақстан 
Республикасына келу қүқығына виза бергені үшін;

- Қаззқстаи Республикасының азаматгығын алу, Қазақстан
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Республикасының азаматтығын қаппына келтіру және Қазақстан 
Республ икасының азаматтыгыы тоқтату туралы құжаттарды
ресімдегені үшін;

- тұргылыкты жерін тірквгені үшін;
- аңшылық құқығына рұқсат бергені үшін;
- сирек кездесетін жэне құрып кету қаупі төнген жануарлар мен 

бекіре балықгарының түрлерін, сондай-ақ олардың бөліктері мен 
дериваттарын алып келуге жэне алып кетуге рұқсат бергені үшін;

- қаруды және оның оқтарын сақтауға немесе сақгауға әрі алып 
жүруге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасынын, аумағына алып 
келуге және Қазақстан Республикасынан алып кетуге рұқсат бергені 
үшін; *

- жеке жэне заңды тұлгалар азаматтық қызметтік қарудың 
(аңшылық суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұнғысыз атыс 
қаруын, механикалық шашыратқьнптарды, аэрозольді жэне көзден 
жас агызатын немесе тітіркендіретін затгар толтырылған басқа
құрылғыларды, ату қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын және, калибрі қоса
алганда, 4,5 миллиметрге дейінгі пневматикалық қаруды 
қоспағанда) әрбір бірлігін тіркегені және қайта тіркегені үшін
алынады;

- Қазақсган Республикасы бекіткен халықаралық шартқа сәйкес 
Қазақсган Республикасьшда жасалған, ресми құжаттарға Қазақстан 
Республикасының Үкіметі уәкілеттік берген мемлекеттік 
органдардың апостиль қойғаны үшін;

жүргізуші куәлігін, тракторшы-машинистің қуэлігін, 
механикапық көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу туралы куэлікті, 
мемлекепік нөмір белгілерін бергені үшін;

- уәкілетті органның зияткерл ік меншік саласында Салық 
кодексінің 499-1-бабында көзделпген занды мәні бар іс-эрекетгерді 
жасағаны үшін алынады.

Сонымен қатар консулдық алым түріндегі мемлекеттік баж да
алынады.

Төлелшқы. Телемақы - уәкілетті мемлекеттік органдар 
тарапынан өздеріне өтінішпен келуші тұлғапарга көбінесе 
материалдық сипаттағы табиғи, сондай-ақ, кейде өзгеше мақсатга 
і іаидаланылатын белгілі бір объектілерді, не болмаса соларға 
байланысты рұқсаттарды жэне құқықгарды бергені үшін сол занды 
лемесе жеке тұлғалардан алынатын біршама-эквивалентті, міндетті
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ақшалай толем. Төлемақының өзіне тән белгілері: міндетгі төлем; 
ақшалай төлем; біршама-эквивалентті төлем; Салық кодексімен 
және басқа да Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен 
негізделетін төлем болып табылады.

Қазақстан Рес ггубл икас ындагы мынадай телемақылар:
1) жер учаскелерін пайдаланганы үшін төлемақы;
2) жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланганы үшін 

төлемақы;
3) қоршаған ортаға эмиссия ушін талемакы:
4) жануарлар дүниесін пайдаланганы үшін төлемақы;
5) орманды пайдаланганы үшін төлемақы;
6) ерекше коргалатын табиги аүмактарды пайдаланганы үшін

төлемақы;
7) радиожел ілік спектр ін пайдаланганы үшін төлемақы;
8) қапааралық жэне (немесе) халықаралық телефон байланысын,

сондай-ақ ұялы байланысты бергені үшін төлемақы;
9) кеме жүзетін су жолдарын пайдаланганы үшін төлемақы;
10)Сыртқы (көрнекП жарнаманы орналастырганы үшін үшін 

алынады.
Сонымен, салықгар экономикалық өсудің негізгі факторы 

ретінде көрініс табады және осындай қасиетінің арқасында үдайм 
өндіріс үдерісін ынталандыру қызметі эрі дербес экономикалық 
категория болып табылады. Сапықгардың табигаты үдайи өндіріс 
жэне экономикалық өсу заңдарымен айқындалады, сондай-ақ олар 
өте күрделі қаржылық-экономикалық қүрылымымен ерекшеленеді.

Салықтарға тән барлық қызметтер мемлекеттік бюджеттің
ақшалаи қаражаттарың негізінен корпоративтік шаруашылық аясы
субъектілерінің табыстары есебінен қалыптастыруға нысаналаніан
түрақты байланыстың мемлекет пен салық төлеушілер арасында
туындауы жэне дамуы барысында жүзеге асырылады. Өндіріс пен
салық салу жэне мемлекетпк бюджет кірістерін қалыптастыру
арасындагы тэуелділік үтымды салық жүйесін күрудың және тиімді
салықгық заң актшерін қабылдаудың теориялық және тәжірибелік 
негізін қүрайды.

Салық салу үдерісі эдетте, салықтың саны мен сапасы 
непзделген нақтылы ақшалаи ресурстар ағынын, оның әлеуметгік- 
экономикапық мағынасы мен багытын салық жүйесіндегі фискалды 
және реттеуші қызметгерді қамтамасыз етуге багдарлайды.



Мемлекеттік - октем билік жүргізу аясы мен корпоративтік 
жэне жеке меншік гитары субъектілерінің арасындағы салықтық 
төлемдер агыны корпоративтік жэне жеке меншік ақша 
қаражаттарына байланысты меншік нысанының ауысуымен, 
сондай-ақ меншік қуқығьшың алмасуымен ерекшеленеді.

Сапық салу заң жүзінде айқындачып, белгіленген салықтарды 
тиісті аялар бойынша есептез' және нақгылы салықтық төлемдер 
сомасын республикалық немесе жергілікті бюджеттерге алу 
үдерісін білдіреді.

63  Қазақстан Республикасының фискалды саясаты
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Салықгар қоғамдағы экономикалық қатынастардың аса қажетті
буыны, бюджетгік-қаржьшық жүйенің маңызды қүраушысы, 
әлеуметтік-саяси қатынастардын, басты элементі, мемлекеттік 
кірістің негізгі нысаны, жалпы мемлекеттік қаржылардың элементі, 
қоғамдык өндіріске мемлекет тарапынан экономикалық ықпал ету 
үшін пайдаланылатын механизм, мемлекетпк бюджет кірісін 
қамтамасыз ететін тетік, экономиканы ретгеу жэне ынталандыру 
қүралы, дербес эконоічикалық категория, мемлекетгік бюджет кірісі 
мен корпоративтік жэне жеке меншік шаруашылық аялардагы 
қаржылық қатынастарға тікелей қатысы бар объекгивті-субъективті 
қаржылық-экономикагсық және құқықтык қоғамдық қүбылыс болып 
табылады.

Әлеуметтік-экономикальщ үдерістерді мемлекетпк реттеу 
барысында каржылы қ-бюджетгік механизм мен оның қүрамдас
бөлігі - салыктар пайдаланьшады-

Сонымен, салық объективті-субъекіивті қаржылық- 
экономикалық жэне қүдықтық қүбылысты, ал салық салу 
мемлекетпк бюджеттің кіріс (салықтық кірісін) базасын 
қалыптастыруға байланысты қарқынды салыктық қатынастарды 
көрсетеді. Демек, салық салу үшымдастыру-қүқықгық категориясы
ретінде көрініс табады.

Салық салу жүйесінің үғымын мемлекеттің салық жүйесінің 
экономикалық-қаржылық негізін (ірге тасын) қүрайтьш, Қазакстан 
Республикасы Салық Кодексінің нақтылы баптарында белгіленіп, 
бекітілген салықгар мен баска да міндетгі төлемдердің объективті

л

жиынтығы деп айқьгадауға болады.
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Салық салу жүйесі мемлекеттің салықгық құзырының 
ауқымында жұмыс істейді. Мемлекеттің салықтық құзыры 
Қазақстан Республикасыньщ Конституциясында айқындалып, 
Сапық Кодексінің ережелерінде зандық көрініс тапқан тиісті 
мемлекеттік билік органдарының салықгар мен басқа да міндетті 
төлемдерді белгілеу және алу жөніндегі мемлекеттік өктем 
өкілетгіктері қамтитын ая болып табылады, сондай-ақ ол 
экономикапық кеңістіктегі мемлекеттің салық салу жүйесінің 
стратегиялық элеуетін білдіреді.

Салық сапу жүйесі мемлекеттік билік тармақгарының 
объективті-субъективтік қызметтерін материалдық түсім көзімен 
қамтамасыз ететін императивтік (эмірлі) нысан болып табылады.

үниежүзілік салық салу практикасыңца эр түрлі сапықгар
атқаратын рөлдерге қараи:

1) англосаксо ңдық үшгі;
2) еуроко нтинентальдық үлгі;
3) латынамерикалық үлгі;
4) аралас үлгі сияқты базистік сапық сапу жүйесіне бөлінген.
Англосаксондық салық салу жүйесі негізінен жеке түлғалардан

алынатын тікелей салықтарға сүйенеді.
Еуроконтиненталдық салық сапу жүйесі жанама сальгқтарға 

бағдарланған.
Латьшамерикапық сапық салу жүйесі көбінесе жанама 

сапықгардың алынуын көздейді.
Арапас салық салу жүйесі занды түлғалардан алынатын 

тікелей жэне жанама салыктарға, жеке түлғалардың салықтарына, 
сондай-ақ тек жанама салықтарға, яғни мемлекеттің нақтылы даму 
кезеңіне орай қүрылымдаған салық жүйесіндегі салық түрлеріне 
байланысты жүмыс істейді.

Салық сапу барысында туындайтын сапықгық қатынастар 
негізінен азаматтық-қүқықтық қатынастары басым қоғам өмірінің 
экономикалық ауқымында қалыптасады. Алайда кәсіпкерлік қызмет 
пен корпорацияльгқ жэне жеке меншік мәселелері салықгық қүқық 
реттейтін объекгілер қатарына мүлдем жаптайды.

егенмен, кәсіпкерлік қызметтің тиімділігі мемлекеттік бюджет 
кірісіне түсетін сапықтардың көрсеткіштері не тікелей ықпалын 
тигізепндіктен, салық органдары бухгалтерлік баланс пен 
бухгаптерлік есепке any мэліметтеріне жүгінеді.
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Бухгалтерлік есеике ату Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есепке алу жэне қаржылық есептеме туралы заң 
актілерімен, бухгалтерлік есепке алу стандарттарымен, соңдай-ақ 
үйымдардың есепке any еаясагы мен регламенттелген, 
кәсіпкерлердің жэне ұйымдардың операциялары мен жағдайлары 
(мэн-жайлары) жөнщдегі акпаратгарды жинау, тіркеу жэне 
қорытындылау жүйесін көрсетеді.

Кэсіпкерлер мен ұйымдарга қатысты қаржылық сипаттагы 
барлық мэмілелер мен жагдайлар осы аталған жүйеде Қазақстан 
валютасымен тіркеледі. Бухгалтерлік есеп ақпаратгарын 
пайдаланушьшар қатарына нақтылы кэсіпкерпер мен ұйымдардың 
өзі, олардьщ инвесторлары мен кредишрлары, < мемлекеттің 
экономикалық жзне статистикалық органдары, салық органдары 
және т.б. жатады.

Бүл ретге ескеретін маңызды жайт, салық органдары тарапынан 
салық салу мақсатында жүргізілетін есепте - салық есебінде тиісті 
кэсіпорьшның немесе үйымдардың бухгаптерлік есебінің кейбір 
мәліметгері ғана пайдаланылэды. Салықгық төлемнің сомасын 
есептеуге қатысты салық салу базасы қандай болсын үйымның 
бухгалтерлік есеп мәліметгеріндегі қаржылық нэтижелеріне 
қарамастан айқындалады.

Әйтсе де салық салу үдерісінің бухгалтерлік есеп дерекгерінін 
негізінде жүргізілетіігін білу қажет. Өйгкені бухгалтерлік есеп 
мэлімепері салық салу мэн-жаііпарьша бейімделінеді. Демек, салық 
салудың бухгалтерлік есепте көрсетілетін кәсіпорынның 
шаруашылық қызметшің қаржылык нэтижесіне багдарланатының 
жоқка шығаруға болмайды.

Қазақстан Реепубликасыңцағы салық салу айқындылыгы 
нақтылы салық төлеушіге қа гысты салыктық міндеттемелердің 
туындауының, орындалуының жэне тоқтатылуының барлық 
негіздері мен тәртібін салық заңи акгіперде белгілеу мүмкіндігін 
білдіреді.

Бүгінде Қазақстан Республикасының сальщ жүйесі өзінің
қүрылу және жүмыс істеу негізіндегі экономикалық-құқықгық
қагидаларында көзделген элсуметтік-экономикалық
басымдыльщгарға орай еалықгар мен басқа да міндетгі төлемдерді
мемлекеттік бюджет шьнысының элеуметтік багдарына

■  І

байланысты бөледі. Осьшдай мэн-жайлар гүрғысынан салық



жүйесіндеп қимылдарға қатысушылардың құқықтары мен
мшдеттері, орталықта және жергиіікті аумақтар жүрпзиіетін
салықгық экімшілендірудің негізгі бағыттары, республикалық
жергілікті фискаги мүдделер, нақгьшандьіруға қажетп
ақпараттар базасы, мемлекетпк бюджет кірістері мен шыгыстарын 
теңдестірудің кешенді қағида айқьіндалады.

Салықгық құқық негізінде жүргізілетін мемлекеттік салық
әкімшинп салық жүиесінщ тактикалық және стратегиялык
салықгық
ұстанымдар,

әлеуепн мақсатты әлеуметпк-экономикалық
және сьгртқы салық саясатының қағидаларын

салықгық құқықтық қатынастар жүйесін мемлекетпк басқару, 
ұйымдастыру үдерісін қамти>

Қазіргі заманғы Қазақстан Республикасының салық жүйесін
басқару непзшде нарықтық түрлендірулерге айтарлықтай
бейімделген мемлекеттік салықтық жоспарлау (болжамдау), 
мемлекетпк салықіъщ реттеу және мемлекеттік салықтық бақылау 
сияқты салық механизмінің элементтері жатады.

Бүгінде Қазақстан Республикасының салық жүйесі мен
үдерістер қазіргі 

кезеңнің талаптары, мемлекет пен қоғамның мүдделері мен
салықтары ұдайы реформалану үстінде. Бұл

қажеттиііктерше республикалық кет пен
кеттердің кірістері мен шығыстарын

жерплікп 
қалыптастыру

қағидаларьш жаңалауға, салықтар жүйесін өзгеріуге, салық салу
базаларын таңдау және қальштастыру әдістемелеріне орай ж\зеге 
асырылып жатьф.

Салық жүйесі мемлекеттік билік органдары мен салық
төлеушілердің өзара қатынастарьш ұйымдастыратын
императивтік құрылым болып табылады және ол мемлекеттің 
экономикалық саясатының заңи күші бар құралы реіінде 
паидал аныл ад ы.

Сонымен, Қазақстан Республикасының салықтық жүйесі деп 
Салықтық заңнамаға, сонымен қатар мүлігіне сэйкес мемпекет 
территориясында салынатьш салықтар, төлемдер, жиналымдар, 
сонымен бірге салықты қүқықгық қатынастарға қатысатын 
жақгардың құқықтық құзыретім анықтайтын нормалар мен

жиынтығыережелердщ
төмендегілерді қамтиды

түсіщ Салықтық жүйе
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1. Салықтық органдар — салықгық заңнаманының сақгалуын 
бақылаудың орталықгынған жүйесін. Қазақстанда салық қызметін 
жүзеге асыруға ғұзіретгі органдар Парламент, Президент, Үкімет, 
ҚР Қаржы минисгрлігі, Қаржы полициясы Агентгігі, жергілікті 
өкілетгі жэне атқарушы органдар жатады.

2. Салықіық заңнама — мемлекеттің қолданыстағы салық 
түрлерін, салықтарды төлеу ережелерін, салық мөлшерлемелерін, 
салық жеңілдіктерін бекітетін заңдық, құқықгық нормалар
жиынтығы.

* .  t ‘ *  . . I?
3. ҚР қаржы полициясы Агенттігі, ҚР экономик алық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құқық қорғау органдары, олардың 
негізгі міндеттері мыналар болып табылады: салықгық қылмыстар 
мен құқык бұз уш ьшы қтарды ескерту, аныктау жэне жою, 
мемлекеттік салық инспекцияларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
олардың қызметкерлерін қызметтік міндетгерін атқару барысьшда 
кұқыққа қайшы қол сүзғутпылы қтардан қорғау.

4. Салықгар — мемлекег біржақты тәртіппен заң жүзіңде 
белгілеген, белгіпі бір мөлшерде жүргізілетін, қайтарымсыз және 
өтеусіз сипатта болатын, бюджетке төленетін міндетті ақшалай 
төлемдер.

5. Баждар — мемлекетгік уэкілетті органдардың немесе 
лауазымды адамдардың заңдық мэні бар іс-әрекеттер жасағаны 
үшін жэне (немесе) құжаггарды бергені үшін алынатын салықтар 
мен мемлекеттік алымдардьщ ерекше түрі.

6. Алымдар — сәйкес жүмыс жэне қазмет көрсететін ұйым 
немесе бюджет паңцасына сол немесе басқа операциялар мен 
қызметтер үшін алынатын міндетгі төлемдер түрі.

7. Басқа да төлемдер.
8. Салықтық сотгар (жоба) — сот тәртібінде сапықгық дауларды 

қарастыратын арбиграждық органдар. Заң тэртібінде салықгың 
барлық түрлері, сонымен қатар оларды есептеу тэртібі, төлеу 
мерзімдер жэне салықган жалтарғаны үшін жауапкершіліктер 
беютіледі. Бұл салыідгық жүйені, бір жағынан алғанда, заңды күші 
бар мемлекет саясатыньщ қүралы репгінде қолдануға мүмкіндік 
береді. Ал басқа жағынан, салык төлеушінің күі<;ьпгы н қорғайды.

«Салыктар жэне бюджетке төленетін басқа міндетгі төлемдер 
туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-1Y ҚР Заңына сәйкес 
(Салық Кодексі) Қазақстанда, жоғарьща айтылгандай, 13 салық
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(бұрын - 9), 5 (бұрын — 13) алым түрлері, 10 (бүрын 9) төлемдер, 
сонымен қатар мемлекеттік баж бар.

5-кесте -Қазақстандағы салықтардың қолданыстағы
мөлшерлемелері

ерпеме
Корпорагивті табыс салығы 
Жеке табыс салығы 5%-10%
Қосылган қун салығы (ҚҚС)
Экспортқа рента салыгы_____
Же{э қойнауын пайдаланушылар 
салыгы

0%-32%
0,5%-60%

Көлік ке деиш
Жердің негізп

Тіркелген ке дешн

Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы салықгар, 
алымдар және басқа да міндетгі төлемдер Қазақстан 
Республикасының Бюджет Кодексінде белгіленген тәргіше сәйкес 
бюджетгің кірістеріне түседі.

Салыктық жүйе құрамына Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрлігінің салық комитетімен, облыстардағы, аудандардағы, 
қалалар мен қала аудандарындағы салық комитеттерімен 
үсынылган мемлекеттік салық қызметі кіреді.

Салықтық жүйенің қапыптасу сатылары мен дамуын бөлу 
мақсатты түрде мемпекетгің экономикалық саясатының нарықтық 
қайта құрылудың бір үлгісінен басқасына өту барысындагы 
өзгерістерімен байл аныстырьшады. Осыған байланысты 
Қазақстандагы үлттық салықтық жүйенің қалыптасу мен даму 
сатыларын бөліп көрсетуге болады.

Бірінші саты (1991-1994 жж.) үлттық салық жүйесінің әртүрлі 
күралдарды, нақш айтқанда, мемлекеттік бюджетгі жинақтау жэне 
инфляцияның алдын алу үшін салықгардың белгілі түрлері мен



олардьщ элементтерш пайдалану жолымен құрылуы сипатталады. 
25.12.91 ж қабылданған жэне 01.01.92ж күшіне енген Қазақстанда 
алғаш рет салық жүйесінің қгиіыптасуы бастау алды. 25.12.91 ж 
«Салықтар туралы» Заңының негізгі башары салықтарды реттеуге, 
жьитына 2000%-дан асқан инфляцияны төмендетуге жэне 
макроэкономикалық тұрақтылыққа жетуге багытталды.

Қазақстан Республикасының «Салық Кодексі» тарихында 
алғашқы қабылдау кезінде оның салықтық заңдылығы Қазақстан 
Республикасы Президентінің 3 Жарлыгынан және 45 заңнан түрды. 
Осы бөлек-бөлек заңнамалардан 18 акт — салықтық қатынастар 
жүйесін, салық түрлері мен сапык салу тәртібін, 11 — бюджеттен тыс 
қорлардың қызмет тәртібін * және олардағы аударымдарды, 
қалгандары — салықгық жеңілдіктерді қолдануды реттеді.

1990 жылдардың басынан бастап Қазақстан Республикасының 
бюджет-қаржы жэне салықтық заңнам аларында радикалды 
өзгерістер болды. Бұрын заңды күші болған салық заңцары 1991
жылдың аяғында қабыдданды және көп жағдайда сол кездегі 
кеңестік заңнамапардың ережелерін қабылдады. Сол кезде 
кабылданған «Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі туралы» 
заң өзінде 16 жалпы мемлекеттік, 10 жалпыға міндетті жергілікті 
жэне 17 жергілікгі салықтарды қамтыды. Алайда бүл нарыққа өту 
жағдаііында туындаған жэне сальштарды шектеген, қажетті 
үйымдасушьшыкггы жэне оларды бекітуші анықгылықты қамти 
отырып, бір жағынан, Жоғарғы Кеңеспен, басқа жағынан — халық 
депутаттарының жергілікті кеңесінің қабылдаған заң болды. 
Мұндай шектеу жергілікті бюджетгердің табыстылық базасының
кепілі болды және осының есебінен олардьщ өсуі мен автономды 
қызмет етуін қамтамасыз етті.

Бкінші саты (1995-1998 жж.) ұлттық салық жүйесінің
қальпггасуы мен дамуы макроэкономикалық түрақгылыкқа, салық 
салынатын базаның тұрақгылығына және әлеуметтік мәселелерді 
шешу мүмкіндігін үлғайтуга экелетін экономика субъектілерінщ 
белее нді қаржы-шаруашылық қызметіне қолайлы жағдайлар 
қүрумен сипатталады. Салық реформасынын маңызды сатысы 1995 
жылдың сәуір айында салық жэне басқа да міндетті төлемдер 
туралы алғашқы заңыиьщ қабылдануы болып табылады. Бүл қүжат 
халықаралық сарапшылардың көмегімен жазылды жэне басқа 
елдерде қолданылған нормаларды отандық экономикаға көшірумен
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сипатгалды. Оның нақтылықпен сәйкес келмеуі, оолашақ салықтық 
заңнамаға қатысты салық төлеушілердің аиықтылыгының өсуіне 
қабілетті болмауы оған үнемі толықіырулар мен озгертулер енгізуді 
таіап етті. Бүдан басқа, дағдарыстық көлемге дейін келген тұрақты 
бюджет дефициті (1996 жылы мемлекетгік бюджетгің дефициті 
бюджеттен тыс қорларды қоса алғанда, ЖЮ-нің 9,3%-на жетгі) өз 
к<гзегінде әр түрлі салаларда дағадрысты ұлгайтқан салықтық 
жүктемелердің өсуін талап етті. Басқа жағынаін алғашқы салық 
заңын қабылдау бүрьга эр түрлі нормативті қүкықтық актілермен 
реттелген барлық салықтарды бірыңғай қүжатқа зкинауға мүмкіндік 
берді. Алайда негізгі заңнан басқа салықтық әкімшілікті анықтаған 
жэне ереже бойынша оларды * жинауды жүзеіе асыратын 
мемлекетгік органньщ пайдасьша қарай жеңіл өзгере алатын 
коптеген заң акгілері болды.

Пайдага салық салудағы негізгі айырмашылықгьщ бірі салық 
салынатъш пайданы есегггеу барысында өзіңіцк қүнға кіретін 
ең5екақы мөлшеріне шеісгеудің алынып тасталуы болды. Бүл 
реформалау либералдық сипатга болды. Нэтижес інде еңбекақының 
мөлшерлемесін теріс пайцаланушылық пайда болды: медбикелер 
мен мүғалімдерде ол төмен болды, ал банк қызметкерлеріңде 
жоғары жэне олардың арасындағы айырмашылық өте улкен болды.

Осылайша, салық жүйесін түбегейлі реформалау қажеггігі 
аісқын болды және Үкіметтің реформаларды тереңдету мен 
экономикалық дағдарысгган шығу бойынша эрекетгерінің 
біігдарламасында көрініс тапты.

24.04.95 ж. «Сапықтар және басқа да міндетгі төлемдер туралы» 
згіндылық күші бар Президент Жарлығына сай халықаральщ салық 
салу қағңдалары енпзшді жэне жер қойнауын найдаланушыларға 
салық салу негіздері қапаікды. Кемшіліктерге екі ретті салық салу 
мәселелері мен заңдық негіздердің жеткіліксіз пысықталуын
жатқызуға болады.

Егер бүрынғы заң сапықтардың 43 түрін юіргізсе, ояда 1995 
жылғы Салық Кодексі — салықгар мен алымдардың 11 түрін, 
олардың ішінде: 5 жалпымемлекеттік салықтар және 6 жергілікті 
салықгар мен алымдар. Осы Жарлықта салык қызметінің статусы 
мен қүрылымы, Салык қызметі органдарыныц мінцеттері мен 
жауапкершіліктері, қүқықтық және әлеуметтік қорғалуы, сонымен 
катар Салық қызмел жүмысшыларының қызмет егуі мен еңбектерін
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гөлеу шарттары анықталды. Экономиканы қайта қүру Қоры 
(өнімнің өзіндік құнының 5% мөлшерінде), Жол қоры (өндірілген 
өнімнің накты көлемініен 1% мөлшерінде), Кәсіпкерлікті қолдау 
және бэсекелестікті дамыту қоры (кэсіпорын иелігінде қалатын 
пайда көлемінен 1% мөлшерінде) және басқа да сияқты қорларға эр 
турлі аударымдар алынып тасталды.

Бірақ жаңа салық жүйесінің күмэнсіз артықшылықтарымен 
қатар оны эрі қарай жетілдіруді қажет ететінін көрсететін оның 
кейбір  ̂шынайы кемшіліктері біртіндеп пайда бола бастады.

Үшінші саты (1999-2001 жж.) жалпы ішкі өнім, жаппы үлттық
өнім жэне жалпы ұлттық табыс еияқгы макроэкономикалық 
ғөрсеткіііггердің үлғаюымен сипатталатын’ экономикалық өсудің 
басталуымен байланысты. Бүл кезеңде мемлекетпк бюджетке салық 
түріндегі кірістердің өсуіне әкелетін салық салу базасының 
үлғаюының объективті үрдісі басталды. Өзгермелі салықгық 
катынастар салықгық реттеуді үйымдастырудың жэне мемлекетпк 
бюджетті қалыптастырудың жаца қағидаларына көшу қажеттілігін
анықтады.

Төртінші еаты жаңа Салық Кодекс інің келесі ерекшеліктерді 
қамтитын дайын жобасының енгізіпуімен байланысты:

- анық жэне қарама-қарсылықсыз экономикалық анықтама мен 
злеуметтік-экономикалық мэселелер мен оларды шешудің 
салықтық қүралдарының қүкыктық рэсімделуі;

- бюджет қаражаттары көздері мен оларды қолданудың нақты 
үсынылуы;

элеуметтік-экономикалық багдарламаларды
қаржыландырудың багытгылыгын анықгау мен тиімділігін багалау;

- салық қызметі иелігіңдегі кұралдарды рационалды қолдануды 
ұйымдастыру;

- заңды және атқарушы билік өкілдерінің кәсіби өсуі.
2006 жылдың 1 каңтарынан бастап жалдамалы 

жүмысшылардың шекті саны мен шекті табысты ұлгайту жолымен 
оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режим ін 
қолданатын шағын бизнес субъектілері н ар налган арнайы сапық 
режимінің (АСР) қолданылу аясьтн кеңейту жүргізідці.

Бесінші саты ҚР Салық Кодексіне өзгергулер енгзумен 
байланысты. Қазақстан Республикасының салық жүйесін 
реформалау соңгы уақытга салық төлеушілерге салық жүктемесін
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төмендету жэне елдің дамуын ынталаидыру тарапына қарай 
жүруде. Шағын жэне орта бизнес табыстарына салық салудың 
қазақстандық жүйесі салық салудың төмен мөлшерлемелерімен ғана 
емес, сонымен қатар айтарлықтай оңайлатылған есептілікпен 
сипатталгітын оңайлатылған жүйе түрінде ұсынылған. 
Оңайлатылған салық режим і эрекеттері жағдайында шағын бизнес 
субъектілерінің қызметін жүзеге асырудагы оң гәжірибелерін 
оскере отырып, 2007 жі,шы 1 қаңгардан бастап РСЖ-дегі салық 
мөлшерлемелері патент негізінде 3%-дан 2%нга дейін төмендеді, 
РСЖ-де оңайлатылған декларация негізінде жеке кәсіпкерлер мен 
заңды түлғаларға арнатған 3%-дан 5%-ға жэне от 3%-дан 7%%-ға 
дейінгі мөлшерлемелермен бөлінген прогрессивті шакаланың 
орнына 3% деңгейінде с;?йкес бірыңғай мөлшерлеме бекітілді. Бұл 
шара өзінің кәсіпкерлік қабілеттері мен идеяларын жүзеге асыруға 
талпынатын бастамашыл халық бөлігіне қолдау көрсетеді. 2007 
жылы қосылған құн салығының мөлшерлемесі 14 пайызға дейін, 
2008 жыпы 13 пайызға дейін жэне 2009 жылдан бастап 12 пайызға 
дейін төмендетілді. Бұл шара кэсіпоры ндардың өндңрңс 
модернизациясына, оның кеңеюі мен дамуына бағытталған 
қаражатпфды айналымнан шығаруға мүмкіндік берді. 2007 жылдан 
бастап жеке табыс салығының 10 пайыз деңгейінде әлемдегі ең 
төменгілердің бірі ретінде бірыңкай шкаласы енгізілді. Осыған 
байланысты салық салынатын табыстан айлық есептік көрсеткіштің 
орнына минимапды еңбекақы мөлшері алынып тасталды. Осы 
норманы енгізудегі негізгі эсер адамдарга өзінің материалды 
жағдайын жоғарылатуға ынтасын күшейту болды.

Қазақстанда жоғары технологиялық жэне экспортқа 
багытгалган өңдірістерге жагдай туғызу мақса гында корпоративті 
табыс салыгынан, жер салығынан, мүлік салығынан, қосылған құн 
салығынан және кеден баждарынан босатуды ж:үзеге асыратын үш 
арнайы экономикалық аймақ құрылды.

2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірінші кезекте, 
экономиканың шикізаттық емес секторы үшін салық жүктемелерін 
айтарлықтай төмендету қарастьфылған жаңа Салық кодексі күіліне 
еңді. 2009 жылдан бастап корпоративті табыс салығын төмеңце 
көрсетілгендей сатылы төмендету қарастырылгаи:

- 2009 жылдың 1 қаңгар ьгна дейін - 30%;
- 2009 жылдың 1 қаңгарынан бастал - 20%;
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- 2010 жылдың 1 қаңгарынан бастап - 17,5%;
- 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап - 15%.
Толем көзінен ұсталатын корпортативті табыс салығының 

мөлшерлемесі 2011 жылдың 1 қаңгарынан бастап 10% құрауы тиіс 
болды. ҚҚС салынбайтын мшшмалды айнапым көлемі 2 есе 
үлғайтылды (38 млн. тенгеге дейін). Әлеумепік салық 
мөлшерлемесінің регрессивті шкаласының орнына 11 % көлемінде 
бірынғай мөлшерлеме енгізілді. Экономиканьщ барлық 
кэсіпорындары үшін инвестицияны жүзеге асыруға салықтық 
преференциялар қарастырылған. Нақгы айтқанда, өңцемейтін 
секторларға жылдамдатылған амортизация, жер қойнауын 
пайдаланушыларға — амортизацияньщ екі еселенген нормасы 
қарастырылған. Шағын жэне орта бизнес кәсіпорындары үшін 
корпоративті табыс салыгы бойынша аванстық төлемдерді төлеу 
туралы тал ап альшып тасталды. Сонымен қатар барлық 
кәсіпорындар үшін залал (шығьш) мерзімін 3-тен 10 жылға дейін 
ауыстыру қарастырылған.

Республикалық бюджет кірістеріне салықгардың, алымдардың 
жэне басқа да міндетгі төлемдердің келесі түрлері кіргізіледі:

1) толық мөлшерде корпоративті табыс салығы;
2) толық мөлшерде қосылған құн салығы;
3) акциз дер — көпшілік түрлері бойынша толыө мөлшерде;
4) әлеуметтік салық (гөлеушілердің кейбір тұрлерін 

қоспағанда);
5) импорттық кедендік баждар, отындық тауар өндірушілерді 

корғау мақсатында алынатын баждар, кедендік бақылау және 
кедендік рэсімдерді жұргізуден түсетін түсімдер;

6) жоғары гіаидаға салық, роялти, бону стар жэне жер қойнауын 
пайдаланушылар жүйесіне жагатын, республикалық бюджетке 
түсетін бекітілген келісімдер бойынша онімдердің тараулары 
бойынша Қрзақстан Респуб ликас ыньщ үлесі;

7) мемлекеттік алымдар түрлері;
8) мемлекет меншігіне жататын мүлікті пайдаланғаны үшін 

төлемдер түрлері.
Жергілікгі бюджепсе қатысты, оған салықтардың, алымдардың 

және басқа да міңдетті талемдердің келесі түрлері кіргізіледі:
1) сгонрттік бұйымдар мен пивоға акциздердің бір бөлігі;
2) әлеуметгік салық бөлігі; '
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3) жеке жэне занды түпғалардың мүлік салыгы;
4) жер сальны;
5) көлік құралдары сальны;
6) жергілікті бюджетке түсетін бекітілген келісімдер бойынша 

өнімдердің тараулары бойынша Қазақстан Республикасының үлесі;
7) мемлекетгік алымдар түрлері;
8) мемлекет меншігіые жататын мүлікті пайдаланғаны үшін 

топемдер қатары.
Салық салу саласындағы үйымдастыру-басқарушылық қызмет

салық қызметі органдарымен жүзеге асырылады. Қазақстан 
Республикасының Салық кодексіне сэйкес салық қызметі органдары 
уэкілетгі мемлекеггік органдардан жэне салық органдарынан 
тұрады.

Уэкілетгі мемлекеттік орган — салық қызметін мемлекет атынан 
және оның мүддесімен, ең бастысы окладгы салықтарды жинау, 
мемлекет алдындагы салықгық міндеттемелердің орындалуын 
салықгық бақылау жүргізуді жэне осы міндеітемелердің салық 
төлеушілермен орындалуын қамтамасыз ету бойынша шаралар 
қабылдауды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган. Уэкілетті 
орган республиканың салық қызметі органдарын басқаруды жүзеге
асырады.

Уәкіпетті орган өз қрыреті шегінде бюджетке сапықгардың 
және басқа да төлемдердің түсуін, Мемлекетсік әлеуметтік 
сацтандыру қорына міндетгі зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 
аударымдардың толық және өз уақытында аударылуын қамтамасыз 
еіу саласында іске асырушылық пен бақылау-қадагалау 
функцияларын жүзеге асыратын өзіндік ведомство ретінде 
Қазақстан Республикасының қаржы министрліг інің Саіық комитеті 
болып табылады.

Салык органдарына облыстар, Астана жэне Алматы қалалары
бойынша салық комитеттері, ауданаралық салық комитеттері,
қалалар жэне қалалардағы аудандар бойынша салық комитеттері 
жатады.

Салык оргаңдары вертикалды түрде тікелей сәйкес салық 
қызметінщ жогары түрган органына бағмнады жергіліісгі атқарушы 
органга жатпаңі

Сальш қызметі органдарының қызметі бюджетке салықтар мен 
баска да төлемдердің толық түсуін, міндетті зейнетақы
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жарналарының толық және өз уақытында аударылуын қамтамасыз 
ету, сонымен қатар салық гөлеушілермен салықгық 
міндеттемелердің орындалуын салықтық бақылауды жүзеге асыру 
бойынша міндеггерді шешуге бағытталған.

Салық салуды басқару саласындағы уәкілетгі орган регінде 
Салық комитетінің негізгі міндеггері төмендегідей болып табылады:

- бюджетке салықгардың және басқа да төлемдердің түсуін,
Мемлекеттік элеуметтік сақтандыру қорына міндеггі зейнетақы 
жарналары мен элеуметтік аударымдардың толық жэне өз 
I а қытында аударылуын қамтамасыз ету;

- бекітілген тэртіпхе салық бақылауды жүзеге асыру;
-Қазақстан Республнкасының экономикалық қауіпсіздігін

қамтамасыз ету;
-этил спирті мен алкоголь өнімдерін, темекі бұйымдарын, 

мүнай өнімдерінің жеке түрлерін өндіруді жэне айналымын 
мемлекеггік реттеуді қамтамасыз ету;

- халықаралық ынтымақтастыкты жузеге асыру.
Қазақстан зерттеушілері Қазақстан Республикасының салық 

жүйесі нақіы директивті эдістермен қүрылғанын растайды. Салық 
жүйесін қүру барысында шетелдік экономикасы дамыған елдердің 
салық жүйесін құру жэне дамьггу саласындағы тәжірибелері мен 
соңғы жетістіктері көрініс тапқанына қарамастан, Қазақстанның 
салық жүйесі тиімді болып табылмады.

Әкімшілік сұраулардың жаліш санына бағытталған түзетілген 
нұсқамалардың үлес салмағы салықгың шектен тыс үлкен көлемі, 
салық жүктемесінің жоғары деңгейі, салық заңнамасының 
шиеленісуі салықгық әкімшілік деңгейінің төмендеуіне алып келді. 
Сэйкесінше шешуін таппаған мәселелер жеткілікті.

Семинар с а б а қ т а р ы н ы ң  жоспары:

1. Мемлекетгік реттеу қүралы реііндегі салықгар мағынасы және 
нарықтык қатьшастар жағдайындағы олардьщ түсінігі.

2. Салық жүйесі, оньщ қүрылы мына қойылатын негізгі талаптар.
3. Салықгар жіктемесі жэне негізгі түрлерінің сипаттамасы.
4. Арнайы талемдер жэне жер қойнауын гіайдаланушылар

салықгары.
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5. Меншік салықгары, олардың бағыты және жеріілікті бюджет
кірістеріндегі рөлі.

6. Баж алымдары және төлемдер. Арнайы салық режимдері.

Студенттердің өзіидік жұмысына арвапгін тапсырмалар:

1. ҚР салық жүйесінің негізгі элементтерін қарастырыңыздар. 
Басқа елдердің салық жуйесінің қүрылымымен сг лыстыры ңыздар.

2. ҚР мемлекеттік қаржы жүйесінде сапық қызметінің рөлін 
анықтаңыздар. Оларды реформалау сатылатығ корсете отырып, 
кесте қүрыңыздар.

3.3-5 жылга бюджеттің салықтық түсімдеріне қүрылымдық 
талдау жүргізіңдер. Қорьггынды жасаңыздар.

4. Салықтық түсімдерді қамтамасыз ету боймнша сапық 
қызметінің жүмысын қарастырындар. Салықтық санкциялар.

5. «Экономиканы реттеудің салықтық мехнаизмін жетілдіру», 
«Қазіргі салықтык реттеуді үйымдастырудағы салыктам жалтару 
мәселелер і» тақырыптарына реферат дайындау.

6. Салық жүйесінің қалыптасу сатыларын, сглықтық реттеудегі 
өзгерістерді көрсететін презентация дайындау..

7. Топтық жоба. Екі топқа (комаңдаға) болініңіздер. Огкен 
бірнеше жылға салық заңнамасындағы өзгерістерді талдаңыздар. 
Осы өзгерістерді талдау негізінде Қазақстандагы реітеу негізіне 
қзндай модель қабылданғанын шешіңіздер?

8. Салыктық реттеу қүрылымын және оның барлық 
элемекгтерін қамтитын блок-схема күрыңьгздар.

9. Салықтың негізгі түрлерін алмастырудың сипаттамалық 
тәсілдерін келтіріңіздер.

10. Сагп>іқтың негізгі түрлерін төлеуден жгштарудың мүмкін 
тәсілдерін атаңыздар.

11. Жанама салықгарды, оларды төлетуді үйьімдастыруды 
қарастырыцдар. Қосылған қү салыгының ролі. /лсциздер, олардың 
фискалдық жэне реттеуші рөлі.

12. Тура салықтарды, олардың рөлін жэне төлеуді 
үііымдастыруды қарастырыңыздар. Корпоративті табыс салығы 
тура салықгардың негізгі түрі ретінде. Жеке табыс салығы, халық 
табысын ретгеудегі оның рөлі.

13. Салықтар және жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы
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төлемдерін, рационалды әзірлеуде және табиғи ресурстарды 
ш ығындаудағы олардың мағынасын си паттаңыздар.

14. Меншік салығын сипаттандар: жер, мүлік, көлік құрағідары; 
олардың багыттылығы және жергілікті бюджет түсімдеріндегі рөлі. 
Ойын бизнес і сальны.

15. Арнайы салық режимдерін енгізу жэне жалпы салық 
жеңілдіктерінің мақсатқа сайлыгы бойынша эссе дайындаңыздар.

16. Баж алымдары мен төлемдерді сипаттаңыздар: құрамы және 
бюджет кірістерін қалыптастырудагы рөлі.

I
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7-ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТПК БЮДЖЕТ

7.1 Мемлекеттік бюджеттің экономикалық мәні мен релі

Қоғамның экономикалық және элеуметтік құрылымының 
қалыптасуы мен дамуында саясаттың әрбір тарихи кезеңінде іске 
асырылатын мемлекеттік реттеулер үлкен рөл атқарады. 
Мемлекетке экономикалық жэне элеуметтік саясатты жүргізуге 
мүмкіндік беретін механизмдердің бірі болып - құрам ына 
мемлекетпк бюджет кіретін қоғамның қаржы жүйесі болып 
табылады. Дәл осы мемлекеттік бюджет арқылы білімге бағытты 
эсер ету жэне ақшалай қаражаттың орталықтандырылған жэне 
орталықсыздандырылған қорларын пайдалану жүзеге асырылады. 
Бюджетгің жаппы қоғамдық өнімді бөлетін жеке сала ретінде болуы 
коғамдық қүрылыммен апдын-ала анықталып қойған. Әрбір 
мемлекеттің өз бюджеті бар, оның мәні оның кірістері мен 
шығыстарының сипатымен ашылады. Бюджет елдің экономикалық 
жағдайының айқын бейнесі болып табылатыны белгілі. Қазіргі 
уақьпта мемлекет дамуыңдағы бюджеттің рөлі барынша үлкен 
маңызға ие болуда.

Сан алуан қаржы қатынастарының ішінде бюджет орталық 
орынды иеленеді. Бүл қатынастардың міндетті қатысушылары 
мемлекет, шаруашылық субъекгілері және түрғындар болып 
табылады. Бүл қатынастар жалпы қоғамдық өнімді белу 
процессіңде пайда болады, ол өндірістік салада қүрылады, 
салықіар, жинаулар және басқа да төлемдер түрінде мемлекетпен 
бюджет арқылы салынады.

Бюджет — бүл, мемлекет және жергілікгі өзін-өзі басқарудың 
міндеттері мен қызметтерін қаржылай қамтамасыз етуге арналған 
ақшалай қаражат қорларын қүру мен жүмсау формасы. Мемлекеттік 
бюджеттің көмегімен мемлекеттік биліктер мемлекеттік аппаратты, 
әскерді қамтамасыз ету үшін, әлеуметгік шараларды, экономикалық 
мақсаттарды іске асыруға, яғни мемлекетгің өзіне жүктелген 
қызметтерді орындау үшін қаржы ресурстарьш апады.

Мемлекеттік бюджет, мемлекетгің негЬгі қаржы жоспары 
репнде билік органдарына билік өкілетгігін жүзеге асыруға накты 
экономикалық мүмкіндік береді. Бюджет мемлекетке қажетті қаржы 
ресурстарының көлемін қамтып көрсетеді және сол арқылы елдегі
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сапық саясатын анықгайды. Мемлекеттік бюджет экономикалық 
қатынастардың жиыңтығы ретінде объективті сипатқа ие. 
Мемлекетгік бюджетгің бөлудің жеке саласы ретінде болуы, дамуы 
сэйкесінше орталықтандырылған қорларға мұқтаж болатьш 
қоғамдық өндіріспен объективті түрде анықталған. Ақша 
қаражаттары орталықгандыру, бүкіл ұлттық шаруашьшық 
масштабында үздіксіз айналымды ұйымдастыру, экономиканың 
бұтіндей жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажет. Бюджетгің 
құнды бөлудің айрықша сапасы болуына, сондай-ақ, мемлекеттің 
табигаты жэне қызметі себепші болтан.

Бюджетгі белгілі бір экономикалық қатынастарды 
айқындайтын экономикалық категория і>етінде қарастыру да 
заңдылық. Бюджет — алуан түрлі қатынастарга тэн категория. Оның 
пайда болуы жэне дамуы мемлекеттің пайда болуы мен құрылуына 
байланысты. Мемлекет бюджетті өзінің тікелей қызметін 
қамтамасыз етудің, сондай-ақ экономикалық жэне элеуметтік 
саясатты жүргізудің маңызды элементі ретінде басты қүралдардың 
бірі ретінде пайдаланады.

Бюджет келесі міндеттерді орындайды:
- ЖІӨ қайга бөлу;
- мемлекетгік реттеу және экономиканы ьшталандьфу;

- бюджет саласын қаржылай қамтамасыз ету және 
мемлекетгің элеуметтік саясатын жүзеге асыру;

-ақшалай қаражатты ң орталықтандырылган қорларының
құрьшуын жэне пайдаланылуын бақылау.

Демек, мемлекепік бюджет, қаржының басқа да жүйелері 
сияқты болу жэне бакылау цызметерін орындайды. Сонымен қатар, 
бюджет «қаржы» категориясына қатынасы ерекше категория болып 
табылатындықган, оган сондай-ақ келесі негізгі қызметтерін 
орындау тэн:

- үлтгьщ кірісті қаігга бөлу;
- элеуметтік саясатгы кдржылай қамтамасыз ету;

- экономиканы реттеу жэне ынталандыру;
- ақшалай қаражатгыд орталықтадд ыр ылган қорының 

құрылуы мен пайдаланылуын бақылау.
Бұл Қызметтер, мемлекеттік бюджетгің жалпы ішкі өнімді құн 

бойынша бөлу құралы ретіңпегі жэне ұлптық табыстың тікелей 
экономикальгқ болмысын айқындайды. Бөлу функциясының
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арқасында мемлекетпк ауқымда ақша қаражаттарын 
орталықтандыру жэне оларды жалпы мемлекетпк қажеттілікті 
қанағаттандыруға паидалану жүзеге асады.

Белу қызмегінің мазмұны қаржы ресурстарын экономика 
салалары, ел аймактары, қоғамдық қызмет салапары — өндірістік 
жэне өндірістік емес, экономика секторлары арасында қайта белу 
үдерісіңде анықталады. Құнды болу категорияларының бір де біреуі, 
бюджет сияқгы, ақша қаражатын осындай көп қырлы, және 
экономиканы соншалықгы алуан түрлі басқару деңгейлерінде қайга 
бөлуді жүзеге асырмайды. Салааралық қайта бөлу, бір жағынан, 
бюджетке занды жэне жеке түлғапармен төленетін салықтар мен 
төлемдеріне, екінші жағынан — бюджет қаражатышлң есебінен 
қаржыландырылатын инвестициялық бағдарламалар, айналымдағы 
қаражат, операциялық және басқа да шығындарға негізделеді. 
Аймақаралық қайта белу, салықтар мен кірістерді сэйкееінше 
мемлекетпк билік органдарына бекіту жолымен, сонымен қатар 
бюджетгік реттеудің эртүрлі формапары арқыпы жүзеге асады. Ақша 
қаражаттарын өндірістік жэне ендірістік емес салапар арасында 
қайта белу, материалдық ендіріс кәсіпорындарынан қаржы 
ресурстарының бір белігін алу арқылы жүзеге асырылады. Сонан 
соң, ендірістік емес саладағы үйымдарды бюджеттік қаржыпандыру 
іске асырылады, және де қаржыландыру, ұлттық табысты 
пайдаланудың соңғы қүрылымын қал ы птасгыруд а үлкен рел 
атқарады. Мемлекеттік бюджет, үлттық табысты экономика 
секторлары арасында қайга бөпудің маңызды қүралы болады.

Белу қызметін іске асыру шекарасы қоғамдық өндірістің 
барлық қатысушыларының экономиканьщ барлық салаларының 
бюджетпен қатынасқа түсетіндігімен анықталады. Бюджепгік 
бөлулердің негізгі нысаны қосымша енім (таза табыс) болып 
табылады, ал айда, бүл бюджет арқылы қажетті енім белігін, 
мысалы, материалдық өндіріс жүмысшыларының сапық төлемдер ін,
оларды пайдалануды қайта белу мүмкіндігін жоққа шығармайды.

Бақьиіау қызметі, қаржы ресурстарының мемлекет қарамағына 
каншалықты уақытында жэне толығымен түсетіндігін, 
орталықтандырылған ақша қаражатының белінуінің пропорциясы 
қалай үйлесетіндігін, олардың үнемді және тиімді 
пайдаланылатындығы туралы талдауға мүмкіндік береді. Бюджетгің 
бақьшау қызметі бақылауды жүзеге асыруға жағдай жасауды
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қарастырады. Бақылау қызметі мемлекеттің барлық экономикалық 
үдерістерге тиімді эсер ету мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Мүнда 
бақылау және бақылау қызметі бірдей деген (алайда өзара 
байланысты) мағынада емес: біріншісі қаржылық органдар 
қызметінің маңызды қырларын көрсетеді, екінінісі — қаржыға тән 
бакылауды жүзеге асыруға объективті негіз жасаушы қасиет.

Бюджеттің бақьілау қызметі, ықпал ету шегінің мейлінше 
кеңдігімен ерекшеленеді жэне ауқымды қамтитын сипатқа ие. Ол 
экономиканың барльщ бөлімшелерін, қоғамдық өндірістін барлық 
мүшелерін қамтиды. Бюджетте елдің барлық қаржылық ресурстары 
шоғырланбағанмен, бүл бақылаушы қызметке экономиканың 
жалпы қаржы жағдайы туралы «дабып қағуға» кедергі болмайды. 
Қазіргі уақыт жағдайында бюджетгің бақылау қызметі біртіндеп 
өзгеріп келе жатыр, себебі ол ақпараттарды, автоматтандырылған 
жүйелерді, қаржылык есептерді кеңінен пайдалану, есептеу 
орталықгарын ұйымдастыру, дербес компьютерлерді енгізу жэне 
оларды барынша толық қолдану негізінде өз міндетін іске асыру 
үшін барынша көп мүмкіндік алады.

Мемлекеттік бюджетгің бөлу жэне бақылау қызметтері бір- 
бірінен оқшау емес, бірлікте, бір уақытта жүзеге асырылады, себебі 
одан бюджетгік қатынастардың барлық қьфларьш табуға болады.

Мемлекеттік бюджет қызметтері осы категорияның өзі сияқты 
объективті сипатқа не. Бюджет қызметтері ортақ қорытынды 
түріңде былай болады:

а) нарықтық емес қызметтерді үсыну (қоғамдық сипаттағы 
кызметтер: білім беру, денсаулық сақтау, қорғаныс және т.б.);

б) табыстарды қайга бөлу (салыктар, трансферттер, 
субсидиялар, несиелер және т.б.);

в) мемлекеттік реттеу (монополияға қарсы ретгеулер. жұмыспен 
қамту жэне т.б.);

г) мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру (сыртқы бакылау, ішкі 
ба^ылау).

ЖІӨ бюджет арқылы қайта болудің өзара байланысты
болатын, бір мезгілде және үздіксіз өтетін екі сатысы бар:

1) бюджет табысының қалыптасуы;
2) бюджет қаражатын пайдалану (бюджет шыгындары).
Бюджет экономикаға бюджеттік механизм арқылы эсер етеді.

Мүнда бюджеттің бүтіндей экономикаға эсер етуші қүрал ретіндегі
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рөлі туындайды. Бюджетгік механизм — бұл мемлекетгің ақша 
қаражатының орталықтандырылған қоры формаларыньщ жэне 
қалыпггасу әдістерінің жэне і іайдал анудың жиынті>ігы.
Экономиканы реттеу бюджетгің құрылуы мен орындалу
процессінде орталықтандырылган ақша қаражаты қорыньщ сандық 
көлемін, оның қалыптасуының нысандары мен эдістерін және 
паңдалануды, қаржы қорларын қайта белуді анықтау жолымен 
жүзеге асырылады.

Мемлекетгік бюджеттің экономикалық мазмұнын құрайтын 
бөлу қатынастары, бюджетгік механизмнің объективті негізі болып 
табылады. Бюджеттің экономикалық категория ретіндегі ішкі 
кздэылымы, бюджетгік механизмде эртүрлі топтардың болатынын 
болжайды. Бюджетгік механизмнің құрылысы табыстар, шығықдар,
бюджет аралық өзара байланыстар сияқты бюджеттік қатынастар 
тобын айқындайды, жэне оларға сәйкес экономиканың бөлімдер 
арасында ақша қаражатын қайта бөлудің әртүрлі нысандары мен 
әдістерін қамтиды.

Сондықтан бюджеттік механизмде бюджетгік қатынастар 
нысанының пайда болуьгаа қарай келесідей құрыльгмдық 
бөл імдерді бөліп алуға болады:

- мемлекеттің ақша қаражатына бипік етуінің жинақіылық 
әдістері;

- бюджет құрудың нысандары мен тәртібі жэне бюджет 
қаражатын әртурлі қызмет салаларына беру;

- қаржы ресурстарын бюджет ішінде бөлу мен қайта бөлу 
әдістері жэне оларды оңтайландыру.

Әрбір құрылымдық топқа және бюджеттік механизм элементіне 
бекітілген міндеттеріне байланысты бюджет механизмдеріне өзіндік 
қызметгік ерекшеліктер тэн. Бір-бірінен салыстырмалы 
тәуелсіздігіне қарамастан, бюджеггік механизмнің элементгері мен 
топтары біртұтас болып қызмет етеді, жэне барлық құрылымдық 
топтар мен элементтердің өзара байланыстағы іс-эрекетгі бүтіндей 
бюджет механизмінің біркелкі қызмет етуін қамтамасыз етеді.

Осылайша, «мемлекетгік бюджет» түсінігінің алуан турлілігі 
мынадай түсінікке алып келеді:

- салыстырмалы түрде дербес экономикалық категория;
- мемлекетгің ақша қаражатының орталықгандырылған қоры

ретінде;
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- экономикаға ықпал етуші қүрал ретінде (бюджетгік механизм 
арқылы);

- мемлекеттің басты қаржылық жоспары ретінде;
- ережелері қатынастьщ барлық қатысушылары және қогам 

мүшелері үшін міндетгі деп саналатын заң ретінде.
Мемлекетпк бюджеттің қоғамдық ұцайы өндірістегі рөлі, 

бірінші кезекте мемлекеттік бюджетгід көмегімен (шығындар 
бөлімінде) шамамен үлттық табыстың — 30%, ішкі жалпы өнімнің — 
20 %, қоғамдық жалпы өнімнің - 10% бөлінетіні жэне қайта 
бөлінетіндігімен анықгалады Ол ақша қаражаттарын әргүрлі 
ұлттық шаруашылық салалары, өндіріс секторлары, қоғамдық 
қызмет салалары, экономикалық аудандар жэне ел аймақтары
арасында бөледі.

Осылайша, бюджет негізгі қаржы категорияларьш (салықтар, 
мемлекетпк несие, мемлекеттік шығындар) біріктіре отырып, кез 
келген мемлекеттің қаржы жүйесінің жетекші тобы болып 
табылады және кез-келген заманауи қсмгамда экономикалық та, 
саяси да рөл атқарады.

Мемлекетпк бюджет, мемлекеттің басты қаржы жоспары, ақша 
қаражатын шоғырлаидырушы басты құралы болып, саяси билікке 
билік өкілеттігін жүзеге асыруга нақгы мүмкіндік, нақты 
экономикалық жэне саяси билік береді. Бір жағынан бюджет 
билікгің бір тармағымен жасалатын жэне екінті тармағымен 
бекітілетін құжаті ар топтамасы ғана бола тұра — елді басқаруды 
жүзеге асырудың мемлекет гандап алған сгалі - утилитарлық 
қызмепі орындайды.

Бюджет құнды бөлудін ерекше саласы ретінде келесі 
мінездемелермен сипатталады:

- жалпы ішкі өнім құнының бір бөлігін мемлекеттен жекешелеп 
алу жэне оны қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыр)та 
пайдалануға байланысты бөлу қатынастарының ерекше 
экономикалық нысаньш көрсетеді;

- құнды құру және өнімділік тұтыну үдерісін жанамалайтын 
материапдық өндіріс қаржысынан жэне құнды түтынуға қызмет 
ететік өндірістік емес сала қаржысынан ерекшелігі, үлпық 
шаруашылықтардың салалары, аймақгар, экономика секторлары, 
қоғамдық қызмет салалары арасында қүнды қайта бөлуге арналған;

- құнды бөлудің ішкі өнімнің тауар түріндегі жылжуына
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тікелей байланысты емес жэне одан алшақ жүзеге асырылатын 
кезеңін көрсетеді, ал бұл кезде материалдық өндірісте жэне 
өндірістік емес салада қаржы қатынастары тауар-ақша 
қатынастарымен тығыз байланыста болады;

- бюджетгік бөлудің пропорциялары мен нысандары елдің 
эрбір тарихи кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық даму 
қажеттіліктері және міндеттерімен анықтапады;

- бюджеттік бөлу саласы қаржы-несие жүйесінің басқа 
топтарымен өзара тығыз байланыста, бірақ олардың ішінде басты 
орынды иеленеді, себебі экономиканың құнды құрылымына 
айрықша деңгейде ықпал етеді және экономикалық жэне элеуметтік 
дамудың басым бөлімдерін ақша қаражатгарымен қамтамасыз етеді.

Жоғарыда айтылгандай, мемлекеттік бюджет экономикалық 
санат ретіңде өндірістік қарым-қатынасты білдіреді жэне соған 
сэйкес матернаддық-заттық кейіпке не: бюджеттік қатынасгар 
мемлекетгің орталықтандырылған ақшалай қаражатгар қоры — 
бюджетгік қорда заттанады. Мұның нэтижесінде қоғамда болып 
жащан нақты экономикалық үрдістер мемлекетпен қолданылатын 
ақша құралдарының ағынынан көрініс табады. Бюджеттік цор 
(бюджеттік ресурстар) — бұл ұлтгық табыс пен қоғамдық өнімнің 
құндық бөлінісінің белгілі кезеңдерін өту арқылы басқару, 
қорғаныс, халыққа әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету, 
экономикалық даму бойьгаша мұқтаждықты қанағаттандьгру үпіін 
мемлекетпң иелігіне тиесілі бөлігінің объективті шартгалған 
экономнкапық қозғалысы. Бюджетгік қордың қурылуы мен 
қолданылуы бөлу жэне қайта бөлінумен байланысты құнның 
қозғалыс үдерісін көрсетеді.

Бюджетгің қызмет етуі мемлекетгің ортсиіыцтандырыман
щшалай қаражатгпар қорының құрылуы мен пайдаланылуымен
байланысты, жэне де арнайы экономикапық жэне 
ұйы мдастырушылық нысандарды қолдану негізінде жүзеге 
асырылады. Экономикалық нысандар деп жалпы ішкі өнімнің 
құндық бөліңуінің жеке бөліктерін объективті бейнепейтін 
бюджетгің кіріс жэне шығыс санаттарын түсінеміз. Бүл 
санаттардың ерекше міндеті бар, өйткені кіріс мемлекетгі 
бюджетгік ресурстармен (қажетті ақшапай қаражаттіен) қамтамасыз 
етуге, ал шығыс — жалпы мемлекетпк қажеттілікті қанағаттандыру 
мақсатында бюджеттік ресурстарды бөлу үшін арналған.



Бюджеттің қызмет етуінің үйымдастырушылыц нысандары
кіріс түсімінщ нақты турлерінен, оның көлемін анықтау әдістерінен, 
бюджеттің шығыс келемін тағайындау тэсілдерінен және оның 
тапшылыгынан көрінеді. Шын мәнінде, бұл сэйкес заңнамалық акт 
қабылдау негізінде мемлекетпен шек қойылатын бюджетгік 
қатынастардың айқыңдалған нысандары.

Бюджетгің қызмегг етуінің барлық ұйымдастырушылық және 
эконом икал ық нысандары жоспарлы жэне дэйекті түрде жүзеге 
асырылады, өйткені меншік нысандарының өзіндік эртұрлігі 
шаруашылықты болжамды-жосітарлы жүргізуді талап етеді, ал ол өз 
кезегінде бюджеттік қатынастар қызметінің дэл осындай болжамды- 
жоспарлы нысанын 'алдын ала анықтайды. Бюджеттік 
қатынастардың түрақты сипаты, мемлекеттің оргалыктандьфылған 
ақшалай қаражатгар қорының жоспарлы қозғалыс нысаны келесі 
әрекетке алып келеді: бюджеттік қатынастар сэйкес қаржылық 
кұжатта көрініс габады — бюджетге -  елдің негізгі қаржылық 
жоспары. Мұңца бюджеттің эконом икал ық мазмүнын қүрайтын 
бөлу үдерістері қарастырылған.

7.2 Мемлекеттік бніджеттің кірісі мен шығысының қүрамы

Мемлекеттік кірістер деп мемлекетгің қызмет етуінің 
материалдық базасын құру үшін мемлекепің нелігіне түскен 
қаражаттар жиынтығын құрайтын экономикалық қатьшастар жүйесі 
т\гсіндіріледі. Мемлекеттік кіркггердің экономикалық жаратылысы 
жэне олардың ұйымдастьфылуы мемлекетгің экономикалық жэне 
саяси ролімен, шар} ахоылық жургізу жүйесімен келісілген. Әрбір 
қоғамдық-экономикалық құрылыс үшін мемлекеттің жаратылысы 
мен қызметімен, өндіріс тэсілімен, тауар-ақша қатынастарының 
даму деңгейімен келісілген мемлекетгік кірістер жүйесі тэн.

Мемлекеттік кірістердің қүрылуы мемлекетгің белее нді 
аралас)ъімен жүзеге асырыладіл: ол шаруашылық субъектілеріне 
қалдырылатын және бюджетте орталықтандырылатын қоғамның
таза кіріс бөлігін тағайындайды, сонымен қатар халықгың жеке 
кірістерінің бір бөлігін және қоғамның басқа қаражаттарьгн 
шоғырландырады.

Бюджеттің кірісі — мемлекеттік билік ор гандары ның 
қүзіретІне тегін сжәне қайтарымсыз тэртіпте түсетін ақшалай
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қаражаттар. Бюджет кірісінің қүрылу барысында қоғамдық үдайы 
ондіріс үдерісінде құрылған ШӨ бөліктерін мәжбүрлі түрде 
мемлекет игілігіне алу жүзеге асырылады. Осының негізінде 
мемлекетгің салық толеушілермен қаржылық қарьш-қатынасы 
пайда болады.

Бюджеттің қүрамы мен құрылымы мешіекегтің нақты 
элеуметгік-экономикальгқ жэне тарихи жағдайларда іске асыратын 
бюджет жэне салық саясаттарының жүрпзу бағыттарына 
баіитанысты болады. Мемлекет белгіпі жағдайда табыстарды құру 
меи іиығыстарды жүзеге асырудың қолдануға болатъшдай 
нысандары мен әдістерін пайдаланады.

Қазақстан Республикасыньщ мемлекеттік бюджетінің құрамы 
мен құрылымы сальщгық төлемдер мен салықгык емес түсімдердің 
эрекет етуші жүйесімен анықгалады.

Бюджетгің кірістері салықгық жэне салықгық емес сипатга 
болуы мүмкін. Салықгық кірістердің негізгі көздері ба<лапқы бөлу 
нәтижесінде алынған қайта жасалган құн жэне кірістер (пайда, 
енбекақы, қосылған құн, рента, дивидент, жэне т.б.), жэне де 
жинақтар болып табылады. Экономиканы бюдж<?г арқылы реттеу 
үпіін белсенді түрде сальпсгық саясат қолдаш.ілады. Салықгар
бю.ажетхік жүйенің барлық бөлімдеріңде жұмьшдырылатын үлттық

белгіленген мерзімде жэне көлемде мемлекетке түгсетін заңды және 
жеке түлғалардың міндетті төлемдері.

Бюджеітің салықтық емес кірістері бюджеті'і к жүйенің 
денгейлері бойынша алынган кірістердің қайта болінуі есебінен 
немесе мемлекеттің өзінің экономнкалық қызмеіінің нэтнжесіңде 
пайда болды.

Бюджетгік кірістердің құрылымы қозғалмалы және көп 
жагдаңда нақты экономнкалық шарттармен анықгалады. Мысалы, 
өмір сүру деңгейі жоғары елдерде салықтық йрістің негізі жеке 
түлғалардың сальны болса, ал өмір сүру деңгейі томен елдерде — 
жанама салықтар жэне занды түлғалардың салығы болып табылады.

Мемлекет өндіріс қүрал-жабды гы ның жэне сэйкесінше 
қосылған өнімнің меншіктенушісі болып табыла/ы• Бүл жағдайда 
мемлекетпк кірістщ едәуір козі мемлекеттік меншіктен түсетін кіріс 
болып табылады. Мемлекетпк кірістің бір бөлігі жалпы халықтық 
қажетплікті қанагаттандыру үшін мемлекеттің салықтық жүйесімен
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кұмылдырылатын кооперативтік ұйымдардың және халықгың, 
'.'.әсіпкерлік сектордың есебінен пайда болады.

Мемлекет меншігінен тусетін кірістерге жатады:
1. Мемлекетпк кәсіпорын мен ұйымдардың қосылған құнга 

салық, акциз, кедендік кіріс, жалпы табыс түріндегі кірісі;
2. Мемлекет мүлігінен түсетін табыс (жер, орман, басқа табиғи 

ресурстардан, акциз, кедендік кірістерден, мемлекеттік тұрғын үй
қорынан);

3. Мемлекеттік мекемелер ясэие уйымдар көрсететін ақылы 
қызметтерден кіріс (тіркеу алымы, тексерген үшін алым, және т.б.) 
және шаруашылықтық емес қызметтер үшін толем (мемлекеттік 
баж, жол полициясының алымы, frayap белгілеріне сұраныс апымы);

4. Ғимарат үшін арендалық төлем, бюджетгік мекемелердің 
арнайы қаражаттары, т.б.

Мемлекетпк кірістер көзі ултгық табыс болып табылады, ал 
қаржылық ресурстар жалпы қоғамдық өнімнің барлық сомасының 
бөлінуі және қайта бөлінуі нәтижесінде жұмылдырылады. 
Мемлекеттік шығьшдардың жабылуы мемлекетгің барлық 
қаржылық ресурстарының жиынтығымен қамтамасыз етіледі.

Бюджет кірісінің құрылымы мен күрамы нақты әлеуметтік- 
экономикалық және тарихи жағдайларда жүзеге асырылатын 
мемлекетгің бюджеттік және салықгық саясатының жүзеге асырылу 
бағьптарына тэуелді. Бұған қоса мемлекет белгілі бір жағдайларда 
кіріс қалыптастырудың қолайлы формалары мен әдістерін 
қолданады. ҚР бюджет кірістері томендегідей бөлінеді:

— саль.іқтық түсімдер;
— салықгық емес түсімдер;
— капитал операцияларынан тусім.
Бул бюджеттік түсімдердің үш негізгі санаттары ресми алынған 

трансфертгер бөлігімен толығады, яғни мемлкеттік басқарудың 
төменгі органдарынан алынған қаражаттар (ағымдағы жэне 
капиталдық), субвенциялар, шетелден келген ақысыз негіздегі
қаражаттар (гранттар).

Бюджет гшлгысы мемлекет өз қызметін орындау барысында 
пайда болатын шығындар болып табылады. Бүл шығындар 
экономикалық қарым қатынасты сипаттайды, яғни әр түрлі 
багытгагы мемлекеттің орталықтандырылған қаржы қорын 
пайдалану үдерісі негізінде пайда болатын. Бюджет шығыны —
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мемлекет жэне жергішкті өз-өзін басқару қьізметгер мен 
мақсаттарына қаржыльпқ қамтамасыздандьфуға бағытталған қаржы 
көзі.

Бюджетгік қаржыны алушы немесе реттеуші болып табылатын 
ондірістік және өндірістік емес аядағы кэсіпорындар -  бюджет 
шығыиы арқылы қаржыландырады. Осыған оран, бюджет шығыны 
іранзитгі сипатга болады. Бюджетге тек қана бюджеттік шығынның 
бап бойынша шығын көлемі анықталады, ал дэлме-дэл 
іиығындарды бюджет алушы жасайды. Бүдан басқа, бюджет 
шығыны арқылы бюджетгік қаражатгар бюдзкеттік денгейлерге 
дотадиялар, субвенциялар, субсидиялар жэне бюджеггік несиелер 
арқылы қайта бөлінеді. »

Бюджеттік шығыстар негізінде қайта қайтарылмайтын түрде 
болады. І^айтарылатын гүр негізінде тек бюджеттік несие мен 
бюджетгік кредит болуы мүмкін. Бюджеттік шығькңдар жүйесі 
міндетті түрде жыл сайын бюджеттік жоспарда бекітіледі жэне 
зкономикалық жагдай мен қоғамдық басымдылы:ққа тәуелді. 
Бюджетгің жұмыс істеуі, мемлекетгің орталылдандырылған 
ақшалай қаржы қорын қзлыітгастырумен жэне пайдалануымен 
байланысты арнайы экономикалық бюджеттің пайда және шыгын 
нысаны арқылы жүзеге асады. Олар құндық таратудың бөлек 
кезеңдерін сипаттайды.

Мемлекеттің бюджетгік шьныстары келесі белгілері арқылы 
топтастырылады:

- аймақтык белгі бойынша мемлекеттік бкоджетгің шығыны 
каржыны экономикалық өңірге бөлу багытына бөлінеді. Әр 
аймақгық бірліктік (аймақ, облыс) өз бюджеті бар.

- салалық белгісі бойынша мемлекетпк бюджет транспорт пен
байланысқа, өнеркәсіптік жэне құрылыстық бюджепік шыгын 
болып белінеді.

Мемлекеттік бюджет шығындарын қоғамдық ұдайы өндірістегі 
роліне сэйкес өндірістік үдерісті үздіксіз қаміамасыз ету 
шығыстарына, өндірістік қорды ұлгайту жэне қоғам мүшелерінің 
элеуметгік-мэдени қажетгіліктерін қамтамасыз ету иіыгындарына 
бөліп қарастыруга болады. Бірінші топқа экономиканың негізгі 
салаларын қаржьшандыру қорларын қамтамасыз ететін, оларды 
үздіксіз қаржыла ндыру шыпындары кіреді. Екінші топқа 
әлеуметгік-мэдени шараларды. ғылымды, денсаулық сақгау, білім
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беру жэне т.б. қаржы л андырылатын
жатқызуга болады.

ркет шыгындарын

Осы тоигардьщ арасындағы шыгын қарым-қатынасы бюджеттің
корсете, Экономиканың салалары дамытуға кеткен

шыгынньщ денгейі негұрлым жоғары болтан сайын, сэйкес інше 
'тұтынушы шығыны неғұрлым томен болған сайын бюджетгік 
қаржыны пайдалану согүрлым нэтижелі. Бюджеттік қорды тиімді 

ығындау қоғамдық қолдану қорын пайдалану эдісіне тэуелді. 
Бүгінде Қазақстандық бюджет ұлттық экономиканың негізгі

басқару құралы болып табыла; келген реформаны жүргізу
үшін, оның ішінде экономикалық реформа, экономикаға, элеуметтік 
аяға жэне ннфақүрылымды дамытуға көптеген қаржылық
жүмсальшдардың керекпп ІХЗДІІШманың
басты салмағы республиканың қаржы жүйесіне түседі, себебі сол 
ғана қогамның барлық аяларын: халық шаруашылығы, әлеуметтік 
көмек пеін элеуметгік қамтамасызандыру, білім беру, ғьшым,

өнер, денсаулық сақгау, қорғаныс жэне басқаруіениет
салаларын қамтиды, ягни реформа жүргізу үшін мемлекетгің кі

сыргқы қаржы қорларын жинақылауга [оғьюландыруға
қабілетті.

Қазіргі уақытта мемлекеттік бюджет қауымның үлттық 
байлығын жинақгау мен қайта бағьптауды ретгеудің бюджетгік
нысаны ретінде кіріс және гыстьщ көлемдік және құрылымдық
баптар белімі ретінде шығады. Әкімшілік және экономикалық 
тәсілдердің түрі олардьщ кірістік бөлімін реттеуді іске асырады.
Осындай ретгеу тәсшдері, яғни бюджетгік iiiasFъш
бағдарламасыньщ қауіпсіздігі, кірістің тиянақгау индексациясы, 
халықгың әлжуаз топтарына көмек көрсетудің көлемі мен атаулы 
көмек көрсетуді бекііу инвистициялық үдерісті басқару жүзеге 
асырады, тұрғындарды элеуметгік қорғаумен қамтамасыздандыру, 
экономиканы құрылымдық қайта құру үдерісі реттеледі.

Шығыс жэне кірістің құрамы мен құрылымы мемлекеттің 
бюджеппгік жэне салық саясатының, нақгы әлеуметгі-экономикалық
және тарихи арттарына, бағытына тәуелді. Сонымен бірге 
мемлекет белгілі шарттар тұрінде кіріс қалыптастыру әдісін 
пайдалану мен шығысты жүзеге асыруды пайдаланады.

Бюджепік жүйе мемлекетгің қаржы тарихында барлық даму 
сатысында оған тән болмағаны куә. Үзақ уақыт бойы мемлекетге

204 ;



мүлдем қаржы жүйесі болмаған. Барлық еуропа елдерінде кірістер 
жиналып, шығыңдар болған, яғни занды нормада кіріс пен шығыс 
жүйесі болған. Толық бюджеттік жүйе мемлекет өзінің қаржы 
қызметіне жоспарлық бастама енгізгенде ұйымдастырылды -  кіріс 
жэне шығмн жүйесі жасала бастады.

Өз міндетін орындау үшін мемлекеттік органдардың өздерінің 
барлық басқару денгейлеріне сәйкес өз қаржылық базасы болуы 
керек. Осы мақсатпен эр мемлекетте аймақшқ шаруашылықгы 
қаржыландыру, әлеуметгік аяны, эрбір экімшілік-аумақтық бірлікті 
каркейту, заң шығару өкіметін күгу, басқару аппаратын жэне басқа 
да шараларды қамтамасыз етуде ақша қорын аккумуляциялау үшін 
тармакталған бюджеттік жуйе құрылады. «

Рационапды бюджет саясатын жүргізу үшін бюджеттік жүйені 
дүрыс түсіну керек. Оның мэні жайында эркелкі көзқарас бар. 
Профессор Мельников В.Д. пен Ильясов К.К. бюджеттік жүйе 
әкономикалық қатынас пен заңды нормалардың негізіндегі 
бю.£исетгің барлық түрінің жиынтығы деп есептейді. Профессор 
Зейнельгабдин А.Б. бюдасетгік жүйеге келесідей аныктама береді 
«Бюджетгік жүйе — оның өзегі болып табылатын чаңды түлға, 
бюджет алушы (ҚР Қаржы министрлігі және жергіліггі басқару 
органдары) жэне жүйе құрушы байланыс жас&йтын, яғни 
мемлекетпң, оньщ су(5ъектісі мен жергілікті басқармасы 
бірқалыпты өмір сүруіне жэне дамуына қажетті тауар мен адам 
ресурстарының көлемі мен сапасы бюджет апушыга уақытылы түсу 
үіпін керюкті ақша ағынь;ның қозғалысы».

7.3 Қазақстан Реслубликасыеың бюджет жүнесі.
Бюджеттік: к^рылғы, бюджеттік үдеріс

Бюджет жүйесі -  экономикалық қатынастар мен заңдық 
нормаларға негізделген бюджетгің барлық түрлері нің жиынтығы.

ҚР Бюджет кодексіне сэйкес бюджет жүйесі — бүл бюджетгер 
мен Қазакстан Республикасының Үлттық қормньщ жиынтыгы, 
сондай-ақ бюджеттік үдеріс пен қарым-қатынас.

Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің қүрамына 
республикалық бюджет, жергілікті бюджеттер: облыстық, 
қалапъщ (әр турлі деңгейдегі), аудандық бюдзкетгер кіреді (2-
с>рет):
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Белек бюджет түрлерінің кірісі мен шығысын қалыптастыру 
удерісінде заңмен шектелген теңдестірілген белгіпі қаржылық 
қарым-қатьгаас пайда болады. Барлық осы элементтер 
үііымдасіыру және бюджетгік жүйені, бюджеттік процесті, 

көптеген бюджеттер арасындағы қарым-қатынастарды қүру 
іринципі, сэйкесінше бюджеттік құқының жиынтығы) бюджеттік 

қүрылгы кәрсетеді немесе құрайды.
Бюджетгік құрылғы — бүл бюджет жүйесін құрудың 

хағидалары, оның буындарыньщ езара байланысын 
ұйымдастырудьщ нысандары.

Әр елде бюджеттік құрылгы өз ерекшеліктерімен, яғни, 
мемлеюеттік қүрылыммен, ііймақтық-экімш ілік бөліммен, 
экономнкалық даму денгейімен және оның құрылымдық сипатымен 
ерекшеленеді.

Тоқсаныншы жылдардың басындағы реформалар бірінпіі 
кезекте мемлекеттің қаржылық салаларында, Қазақстан 
Республнкасының бюджеттік жүйесінің дамуы, терең құрылымдық 
өзгерістерден өтгі. Бұл кезенде негізгі мақсаттардан алшақтамай, 
елдің қаржы органдарының алдында тұрған міндет - ол таза, тиімді 
эрі тұрақгы бюджетке қол жеткізу еді.
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2-сурет. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің құрамы
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. Ол, сонымен қатар, халықтың қажетгілігін ең жоғары деңгейде 
қамтамасыз етіп, мемлекетпк қызметтер мен қызметтерін сапалы 
орындалуына кепіл болуы қажет еді.

Қазақстан Респуб л икасының бюджет »үйесінің дамуын 
бірнеше кезеңге бөліп көрсетуге болады.

1991 жылдың 17 желтоқсанындағы Қазақстан 
Республикасыньщ «Бюджет жүйесі туралы» заңы
мемлекепің қаржы жүйесін құрудағы алғашқы қадамдарының бірі 
болды. Бұл заң бюджеттердің құрылуының негізгі қағидалары, 
республикалық және жергілікті бюджетгерді ң қар ым-қаты настарын 
аЁщындады. Бүл кезеңде кірістер мен шығыстардың құрамы мен 
қүрылымы мемлекетгін бюджетгік жэне салықіық саясатшрының 
жүзеге асырылу бағыттарьша тәуелді болатын. Ал олар нақты 
эл еуметті к-экономикалық және тарихи жагдайларда жүзеге 
асырылғандығы белгілі. Бүл жағдайда мемлекет кірістерді құрау 
мен шыгыстарды жүзеге асырудың нақты жағдайлардағы 
қолжетімді нысандары мен әдістерін қолданды. Кірістер мен 
шыгыстардың топтасуы және нақгы тізбесі бюджеттік сыньштама 
арқылы айқындалады. Бюджеттік сыныптама — бұл мемлекетгің 
қаржылык органдарының бюджеттік қызметі негізіндегі бюджет 
кірістері мен шығыстарының бір текгі белгілеріне қарай жүйелі 
түрде топтасуы болып табылады. 1996 жылға дейін бюджеттік 
сыныптама келесі құрылымдық бөлімшелерден т^грды: бөлім, 
параграф, бап, тарау. Бірақ жылдар бойы колданыста болған 
сыныптама - болжаудың, бюджетгік қаржылар есебі мен 
бақьиіаудың, сонымен қатар бюджеттік пропесті жүзеге асырудың 
заманауи талаптарына жауап бере алмады.

Қазақстан Реснубликасының 1995 жылғы Констиіутциясының 
жаңа редакциясы 1996 жылы 24 желтоқсанда «Бюджет жүйесі 
туралы» екінші заңның қабылдануына түрткі болды. Сондықган да 
1996 жылдан бастап екінші кезең басталды, бұл жерде халықаралық 
сгандарттарға сэйкес жаңасымен айырбасталды. Кірістер торт 
белімшеге жіктеледі: категория, сынып, сыныптама, аіЧрықшалыгы. 
Категорняға жататындар:

- салықгық түсімдер;
- салықтық емес түсімдер;
- капиталмен жүргізілген операциялардан түсім;
- алынған ресми трансферттер;
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- қарыздарды жабу жэне мемлекетпк инвестицияларды сагу;
- жалпы қаржыландыру.
Қазақстанның бюджет жүйесін жетілдіру мақсатында кешенді 

шарапар өткізілді. 2001 жылы «Бюджеттік жүйе туралы» үшінші заң 
қабылдаңцы. Б р  кезеңде елдің әлеуметок — экономикалық даму 
басыіедықгарын айқындайтын бағдарламалық мақсатты бюджет 
күру жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта мемлекепің әлеуметгік- 
экономикалық саясатын жузеге асыратын негізгі құралы 
мемлекеттік, салалық (секторлық) бағдарламалар болып табьшады.

2005 жылы төргінші кезең басгалды, бұл түста, Қазақстан 
Республикасының элеуметгік — экономикалық дамуының орта 
мерзімдік индикативтік жоспары құрамында жұзеге асырылушы 
жэне мемлекеттік жасақгалушы салалық (секгорлық) бағдарламалар 
бекітіледі. Барлық бюджеттен қаржыландыруды талап ететш 
мемлекетпк, салалық (секторлық) багдарламалардың қаржылық 
қаражаттар көлемі жылдар мен қаржылаңдыру кездері боиынша 
айқындалған. Мемлекеттің әлеуметпк — экономикалық даму
басымдықтарын айқындайтын нақты бюджетті құру мақсатында,
ағымдық бюджет жэне даму бюджеті болып екіге бөлшді. Ағымдық 
бюджет арқылы мемлекеттің ағымдық қажеттіліктерін орындауга 
бағытталган бағдарламалар жузеге асырылды. Ал даму бюджеті
экономик ага салынатын инвестициялық шығьшдармен, яғни 
инфрақұр ылымды дамыту шыгындары, қала салу, ақпаратгық 
жүйелерді жасау жэне дамьпу, ғылымға және адам капнггальга 
инвестициялау және т.б. айқындалады. Бюджетгің бұлай жіктелуі 
мемлекепік заңдармен анықталған жэне мемлекетпк мекемелер 
жүйесініц қызмег етуін қамтамасыз ететін қызметгерін орындау
құньгн жэне мемлекеттің элеуметтік-экономикалық дамуына, 
сонымен қатар бюджетгік бағдарламаларды жүйелендіруге салған 
инвестиция көлемін нақты бағалауга мүмкіндік берді. Бюджетпк 
қаражатгарды шығындаудың «мөлдірлігін» қамтамасыз ету 
мақсатывда жэне сол бойынша бюджетгік қадағалауды жүргізу 
хлиін экімшілікке жүктелген міндеттерін орындау бойынша 

кімшілік қызметін бағалаудың негізгі құжаты ретінде бюджеттік 
Оагдарламалар паспорты енгізілді. 2005 жылғы Бюджетпк кодекс 
жүзеге асырылып жатқан заң нормаларын реттеу және жүйелеуге, 
олардың икемді құрьшымын қамтамасыз етуге мүмюндік берді. 
•іюджеттік кодекске бюджеттік жүйенің орнықтылығы мен
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тұрақтылығын қамтамасыз ететін жаңа қағидалар енгізілді, 
бюджеттік жоспарлаудың бұрын болған қағидалары, барлық 
деңгейдегі бюджеттердің шығыс және кіріс бөлімдерін 
қалыптастьфу әдістері қайта қарастырылды.

Қазақсхан Республикасының Бюджетгік Кодексінде жалпылама 
қабылданған қағидаларына транспарентгілік, тізбектілік, тиміділік 
пен нәтижелілік, басымдылықтар, жауапркешіліктер, бюджеттердің 
дербестігі сияқты ұғымдар қосылған.

р§

у ш у

6-кесте -ҚР бюджет жүйесі кагидаларының мәні

I

♦ Қағида

Біршкпк

Нақтылық

Жариялылық
мен
мен

шаны
баспа

Мазмұны
Бюджеттік жүиеш
ұиымдастьфушы-экономикалық

орталыктандырудьщ 
деңгейі. Бірлік ел

аумағындағы мемлекетпк кірістердің жалпы жүйеоінің 
болуынан, мемлекетгік шығыстардың
бірыңғайландырылуынан көрінед. Бұл қағида бюджеггік 
жоспарлаудың эдіснамасы мен ұйь гмд астырудың 
бірлігін, бюджеттік жоспарлаудьщ элеуметтік-
экономикалық болжамдаумен 
кепілдендіреді.

езара қатынасьш

Үкіметгің барлық қаржылық операцияларын, олардың 
Толықгылық I жинайтын барлық пайдалары мен

бюджеггге жинақтау, барлық 
мешіекеттің барлық түсімдері 
есептелетін бюджеггі Kfpy

шығындарын 
баіггар бойынша 
мен іпығыстары

Бюджеттік тізімдерді фальсификациялаудың алдын алу
боли қажет. Ол мемлекеттің қаржылық

операцияларының бюджеттегі шынайы көрінісін, 
бюджеттік тағайыңдауларды жүзеге асыруға бекпігаген 
сомалардың сәйкестігін қарастьгоады.

Қоғамға таныстыру мақсатында бюджетгің кірісі 
ісы туралы деректерді, бюджеггің құрылымы 

құрамык, дефищгг көлемі жэне оны жабу жолдарі 
[ығындарды азайту, пайданы, қарыз беру мен ақі 

эвшссиялауды арттыру) таныстыру мақсатында 
бстіне жариялау қажеттілігін білдіре,
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Қазіргі заңнамалық актілерге функционалдық талдау журпзу 
нәтижесіңде және орталық пен аймақтар арасындағы оң және теріс 
тәжірибелерді ескере

отьфып, бюджет аралық қатынастардың қагидалары, 
трансферттердің ресми нысандары, республикалық бюджет, 
облыстық бюджетгің, республ икал ық маңызы бар қала 
бюджеттерінің, аудалдардың (облыстық маңызы бар қалалар) 
кірістері айқындалды.

Президент 2008 жылдың 4 желтоқсанында жаңа Бюджет 
Кодексіне қол қойды, онда бюджегтік қатынастарды жетілдіруге, 
экономикалық жэне бюджепік жоспарлауды гармонизациялауға, 
үш жыддық бюджетке өтуге, нәтижелілікке бағытталған бюджеттік 
жоспарлаудың жаңа әдістерін енгізу қарастьфылған. Соиымен қатар 
бюджетгік инвестициялар ұғымы кеңейтілді, жобалар тиімділігін 
бағалау тәртібі мен инвестициялық жобаларды кезеңдік таңдау 
енгізілді. Үлттық қорға қаржыларды аударудың жаңа механюмі 
енгізілді. Бүл механизмге сэйкес ¥лттық қордың қалыптасу көзі 
болып табылатын барлық ресми трансферттер мемлекеттік бюджет 
арқьілы ғана аударылады.

Сонымен қазіргі уақытга бюджет тек агымдағы жылға ғана 
емес, сонымен қатар оның болашақ нәтижелері мен тиімділік 
багалауының болжамымен берілген орта мерзімді перспективада 
мемлекетгің әлеуметігік және экономикалық міндетгерін орындауға 
бағьпталган біріугас құжат ретінде қарастырьшады.

Қазақстан Респ>бликасында қазіргі Кодекспен белгілені^ен 
жағдайларда Төтенше мемлекетгік бюджет әзірленіп, бекітіліп жэне 
атқарылуы мүмкін. Төтенше мемлекеттік бюджет республикалық 
жэне жергілікті бюджетгердін негізінде құрылады жэне Қазақстан 
Республикасында төтенше немесе әскери жағдайлар орнатылган
кезде енгізіледі.

Бюджетгік Кодекспен анықгалган салықтық және өзге де 
түсімдер есебінен қалыгпасатын жэне орталык мемлекеттік 
органдар, оларға карасты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен 
қызмет атқаруын қаржылық қамтамасыз «ггуге жэне мемлекетпк 
саясаттың жалпы республикалық бағыттары мен бағдарламаларын 
жүзеге асыруын қаржылық қамтамасыз етуге мақсатталған 
орталықтандырылған ақшалай қор республикалық бюджет болып
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Бю дж ет к Кодекспен анықталған салықтық жэне өзге де 
түсімдер есебінен қалыптасатьш және pecпубликалық маңызы бар 
қалалар мен астана, облыстық деңгейдегі жергшікті мемлекетпк 
органдардың, оларға бағынысты мемлекетпк мекемелердің 
міндепері мен қызмет атқаруын жэне сэйкес экімшіліктік- 
территориялдық аймақтағы мемлекетпк саясатш жүзеге асыруды 
қаржылық қамтамасыз ететін орталықтандьфылған яқтпяпяй қор 
облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қапалар, астана 
 ̂бюджеті болып табылады. Облыстық бюджет, респубпикалық 
маңызы бар қалалар, астананың сэйкес қаржылық жылға арналган 
бюджеті облыстың, республикалық маңызы бар қапалардың, 
астананың мэслихатының шешімімеюбекітіледі.

Бюджеттік Кодекспен анықгалған салықтық жэне өзге де
түсімдер есебінен қалыптасатын жэне аудандык, деңгейдегі
(облыстық маңьізы бар қаланың) жергілікті мемлекепік
органдардың, оларға бағынысты мемлекетпк мекемелердің
міндеттері мен қызмет атқаруын жэне сэйкес аудандағы (облыстық
маңызы бар қаланың) мемлекеттік саясатты жүзеге асыруын
қаржылық қамтамасыз ететін орталықтандырылған қаражат қоры
аудандық бюджет болып табылады. Аудандық (облыстық маңызы
бар қала) бюджепің сэйкес қаржылық жылға арналған бюджеті
аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының шешімімен 
бекітіледі.

Қазақстан Республикасы ның Үлттық Банкінде Қазақстан
Республикасы Үкіметінің жинақталған шотында қаржылық
активтер түріндегі, сонымен қатар материалды емес акшвтерді 
қоспағанда, өзге мүлік түріндегі мемлекет активтері Қазақстан 
Республикасының Үлпық қоры болып есептеледі.

Бюджет түсімдерін кірістер, бюджеттік несиелерді өтеу, 
мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түсетін пайда, сонымен 
қатар мемлекеттік қарыздар құрайды.

Бюджет шығыстарына шығындар, бюджеттік несиелер, 
қаржылық активтерді сатып алуға кеткен шыгындар, қарыз 
бойынша негізгі борышты өтеу шығындары жатады.

Бюджет құрылымы келесідей болімдерден құралады:
1) кірістер: салыктық түсімдер; салықтық емес тусімдер; негізгі 

капиталды сятудан түсетш түсімдер; ресми траснфсрт түсімдері;
2) шығыстар;



3) операциялык сальдо;
4) таза бюджеттік несиелеу: бюджетгік несиелер; бюджеттік 

несиелерді өтеу;
5) қаржылық активтермен операцияпар бойынша сальдо:

қаржылық активтерді сатып алу; мемлекеттің қаржылық активтерін 
сатудан түсетін пайда;

6) бюджет жетіспеушілігі (артықшылығы/игерілмеуі);
7) бюджет тапшьшығын қаржыландыру (бюджет 

артыкшылығын қолдану): қарыздардың отелуі; қарызды өтеу; 
бюджеттік қаражат қалдыктарының қозғалысы.

Бюджетгің кірістері салықтық және өзге де міндетті төлемдер, 
ресми трансферттер, Бюджет Коде кеше жэне Қазақсіан 
Республикасыньщ баска да аан актілеріне сай бюджет түсіміне 
жататын, кайтарымділлык сипатына ие емес жэне мемлекеттің 
қаржылық активтерін сатумен байланысы жоқ өтемсіз негіздегі 
мемлекетке берілетін ақшалар болып табылады.

Салықтық түсімдер — Қазақстан Республикасыньщ Салық 
кодексімен бекітшген салықтар мен бюджетке түсетін міндетті 
төлемдер.

Салықгық емес түciмдq> — Бюджет Кодексімен және 
(Қазақстан Республикасыньщ Салық Кодексімен бекітілгеннен 
басқа) Қазақстан Республикасыньщ озге де заң актілерімен 
бекітілген, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімге жатпайтын 
бюджетке тусетін мівдетті, қайтарымсыз толемдер, байланысқан 
грантгар, сонымен қатар ресми трансфертғерден басқа қайтарымсыз 
негіздегі бюджетке берілетін акдналар.

Негізгі капиталдан түсетін пайдаға келесілер жатады:
1) мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікгі 

сатудан түсетін пайда:
2) мемлекеттік материалдіық резерв тауарын сатудан түсетін 

пайда;
3) мемлекет меншігіндегі жер телімдерін жеке меншікке 

сатудан түсетін, немесе оларды (жер телімдерін) теракты немесе 
уақытша пайдалан]/ға беруден түсетін; не Қазақстан 
Республикасыньщ заңдарымен немесе халықаралық келісім- 
шартгармен қарастырылған жагдайларда өзге де қүқықтық формада 
пайдаланудан түсетін пайда;



4) мемлекетке тиесілі материалдық емес активтерді сатүдан 
тусетін пайда.

Ресми трансферттер түсімі — бюджеттің бір деңгейінен басқа 
деңгейіне, Қазақстан Республикасының Үлтгық қорынан бюджетке 
түсетін трансферт.

Мақсатты ресми траясферттерді қоспағанда түсімдердің 
мақсатты бағыты жоқ.

Мемлекеттік мекемелер тауарларьга (жұмыс, қызмет
көрсетуден) өткізуден түсетін қаражат сэйкес бюджеттің кірісіне
жатады.

Егер Қазақстан Республикасының заң акгілерімен мемлекеттік 
мекемелердің негізгі қызметіне жатпайтын тауарларды (жұмыс, 
қызмет) өткізу құқығы қарастырылса, онда міндетті төлемге 
жатпайтын жэне жеке немесе занды тұлға келісімдер імен 
анықгалатын төлемдер мен осы тауарларды (жұмыс, қызмет) 
сатудан түсетін қаражат мемлекеггік мекеменің қарауында қалады.

Бюджет шығыстарьша қайтарымсыз мақсатқа белінетін бюджет 
қаражаттары жатады.

Бюджет шығыстары келесі түрлерге жіктеледі:
1) мемлекегпк мекемелерді ң қызмег етуін қамтамасыз ететін 

шығыстар;
2) тұракты сипатқа ие емес мерекелік іс-шараларды 

ұйымдастыру мен өткізуге жұмсалатын шығындар;
3) мемлекетпк тапсырысқа кететін шығындар — мемлекеттік 

саясатты жузеге асыру мақсатында мемлекетпк органдар өндіретін 
(мемлекеттік органдардың жеке түгынуына арналмаған) тауарларға 
(жұмыс, қызмег көрсету) төлемақы;

4) жеке тұлғаларға ақшалай төлем — Қазақстан 
Республикасының заң актшеріне сай жеке тұлғаларга төлемдермен 
байланысты ақшалай түрдегі шыгындар (қызметкерлерге еңбекақы 
ретінде берілетін ақшапай төлемнен басқа);

5) заңды тұлғаларға субсидиялар — мемлекеттік мекемелер мен 
Қауымдық бірлестіктер болып табылмайтын заңды тулғаларды
өтеусіз және қайтарымсыз негізде қаржыландыру;

6) ресми трансферттер — бюджеттің бір деңгейінен екіншісіне, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үлтты қ Қорына
трансферттердің төленуі;



7) мемлекеттщ міндеттетерін орындауға арналған
шығындардың басқа түрлері.

Субсңдиялар тек Қазақстан Республикасыньщ заңнамалық 
актілерімен қарастырылған нақты сала немесе қызмет аясыньщ
элеуметтік-экономикалык дамуының тапсырмаларьш жүзеге
асьфудың тиімдірек тэсілі жоқ болған жағдайда ғана заңды
тұлғаларға берілуі мүмкін. Заңцы тұлғалар субсидиялау
басым бағыттары орта мерзімді фискалдық сгіясатпен анықталады

Ресми трансфертгердің жалпы сипаты Да, арна»
максаттыльпы да болуы мүмкін. Мақсатты сипаттағы ресми 
трансферттер мақсатты трансферттер больш табылады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің жэне жергілікті атҚарушы 
органдардың резервтері республикалық жэне жергілікті бюджетгер 
қүрамында республикалық және жергілікгі бю кетгер КҰРУ
барысындағы жоспарланбаған шығындарды олардың болжап 
алмауына және ағымдағы қаржі.шық жылы жедел қаржьшаң 
талап етілуіне қарай қг ржыландыру үшін құрыла И

Қазақстан Республикасы Үкімегі, жергілікті атқарушы 
органдардың резервтері құрамында:

1) төтенше резерв;
2) жедел шығындарға резерв;
3) облыстық бюджет, pecпубликалық маңызы бар қалалар, 

астана, аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерінің 
кассалық айырылысын жабу үшін резерв.

Төтенше резерв Қазақстан Республикасыньщ территориясында 
тек табиғи жэне техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жою
мақсатында ғана паидал анылады. Сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Үкіметіінің іөтенше резерві басқа мемлекеттерге 
Қазақстан Республикасынын рі>сми гуманитарлық көмегі ретінде 
қолданылуы мүмкін.

Кассалық айырылыстарды жабуға қарыз алу қаржылық жылдың 
шеңберінде 6 ай мерзіміне дейін іске асырылуы мүмкін және 
республикалық немесе жергілікгі бюджетгерінің аиқындалуын
талап етпейді

Қазақстан Республикасы Үкіметі резерві жэне жергілікті
атқарушы оргаді резервінщ жалпы көлемі сәйкестендірип 

іц екі пайызынан жоғары болмауы тиіс.
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Операциондық сальдо бюджетпң кірістері мен шыгыстары 
арасындагы қатынас ретінде анықталады. Теріс операциондық 
сальдо болып бюджет шыгындарының кірістерден асып кеіу 
сомасы болып табылады. Оң операциондық сальдо бюджет 
кірістерінің шығындардан асып кету сомасы болып табылады. Теріс 
операциондық сальдо бюджет шыгындарында даму бюджет 
багдарламалары бар болтан жагдайда рұқсат етіледі.

Таза бюджеттік несиелеу бюджетгік кредиттер мен бюджетпк 
кредиттерді отеу арасындагы қатынас ретінде анықгалады.

Бюджет татиылыгы (дефициті) (артықшылыгы немесе 
профициті) таза бюджетгік несиелендіру мен қаржылық 
активтермен * операциялар бойынша сальдоны шегеріп ♦ алганнан 
кейінгі операциондық сальдоға тең. Теріс белгімен шыққан шама 
бюджет тапшылыгы болып табылады, оң белгімен — бюджет 
профициті. Бюджет тапшылығының шекті рұқсат етілген көлемі 
элеуметтік-экономикалық дамудың орта мерзімді жоспарымен 
анықталады.

Бюджет дефицитін қаржьшандьфу — бюджет дефицитінің 
жабылуын қарызга алу жэне бюджет қаражатының бос қалдықтары 
есебінен қамтамасыз ету.

Бюджет дефшщгін қаржыландыру көлемі алынган қарыздар 
сомасының асып кеіуі, займ бойынша негізгі қарызды өтеу 
сомасынан бюджеттік қаражатгың қалдықтарының қозгалысы 
арқылы анықталады. Бюджет дефицитін қаржыландыру магынасы 
оң белпмен бекітіледі жэне бюджет дефициті шамасына сэйкес
келеді.

Бюджет профицитін пайдалану көлемі займдар бойынша негізгі 
қарыздың алынган займдар мен бюджет қаражаттарының
қалдықтары сомасынан анықгалады. Бюджет профицитін 
(артықшылығын) пайдалану магынасы теріс белгі мен бекһіледі 
жэне бюджет профициті шамасына сэйкес келеді.

Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекетпк 
мекемелердің шыгындар сметасының дұрыс эзірленуі мен 
бекітілуіне, сондай-ақ бюджетгік қаражаттарды қазынашылық
рұқсаттармен сэйкес пайдаланылуына бақылау жасау Қаржы 
министрлігімен жэне оның территориялық болімшелерімен жүзеге 
асады, ал жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекетпк 
мекемелерге, сондай-ақ бюджет қаражаттарын қаржылық
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рұқсаітармен сэикес пайдалануы жергілікті атқарушы органдармен 
іске асырылады.

Республикалық бюджеттің орықдалуына бақылау жасау 
Республ икал ы қ бюджеттің орындалуына бақылау жасау бойынша 
есеп комитетімен жүзеге асацы, ал жергілікті бюджеттерге — 
сэйкестендіршген деңгейдің екілетті оргавдарыныңревизиондық 
комиссиялары, сондай-ақ сәйкестендірілген жергілікті атқарушы 
органдар және өкіпетгі органдарға міндетгі түрде ақпарат беру 
арқылы Қазақстан Республ икасының Қаржы министрлігі мен оның 
герриториялық бөлімшелерімен жүзеге асады.

Басталқы бюджеперде сияқгы, нәтижеге бағытталған үш 
жылдық бюджет жобасында да республ икал ы қ бюджеттен 
трансферттер есебінен төмен деңгейдегі бюджеттерді теңестіру 
қағидасы сақгалады. Бұл ргтте субвенциялық облыстардьщ
қысқартылуы жүрмейдд.

Қазіргі кезде жергілікті бюджеттер элеуметтік қамсыздандыру 
жэне халықты элеумсггтік қорғау, білім және денсаулық сақтау 
қызметгерін ұсьшу мәселелерінде республ икал ық бюджетке өз 
тэуелділігін сақтап отыр. Барлық шыгьгндарды, мемлекеттік те, 
жеке инвестицияларды да кешенді түрде есепке алғанда ғана 
жергілікті халықтың өмір сүру сапасының элеумеггік- 
экономикалык өсуінің нақты макроэкономикалық индикаторларын 
болжай аламыз. Осьшайша, алып тастаулардың және 
субвенциялардың түрақгы шамаларын бекіту арқылы 
бюджетаралық қатынастарды мемлекетгік реттеудің шараларында 
елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының ішкі жэне сыртқы 
факторларының адекваггық өзгерулері керініс таппайды. Бюджетгік 
сыныпгамаға түбегейлі өзгертулер енгізілген жоқ. Трансфертгердің 
болжамдьпс көлемі барлық аудандар үшін азаюсыз қалады. Жаңа 
Бюджетгік Кодекс багдарламалардьщ әкімшілері үшін 
экономикалық сьшыптама бойьшша қаржыландырудың жеке 
жоспарларын эзірлеу жэне өзгергу мүмкіндігін қарастырады.

Мемлекет экономиканы басқару үшін мемлекетпен мемлекеттік
бюджетті белее нді қолданады. Ол эл еум еіті к-э коном икал ық 
дамудың маңызды бағьптарына ақша қаражаттарын
шоғырлануының күшеюінде, элеуметтік-экономикалық дамумен 
сэйкес экономиканын, салалық жэне аумақтық құрылымын 
жетілдіруде, өңцірістің интенсификациялауын жеделдетуде, барлық
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ресурстар турлерін қолдануда үнемдеу тэртібін лсүргізуде маңызды 
орын алады. Бұл ретте мемлекеттік бюджет өзінің жүзеге 
асырылуының және қолданылуының барлық нысандарында 
экономиками басқарудын қүралы ретінде қолданылады

Бюджет жүйесі экономикалық қатынастарга және қүқықтық 
нормаларпі негізделген түрлі деңгейлердің бюдакяггерінің, сонымен 
бірге бюджет үдерісі мен қатынастарының жиытығын білдіреді.

Қазақстан Республикасыньщ бюджет ясүйесінің негізгі 
қагидалары: мемлекеттік бюджет жүйесіне кірегін барлық 
бюджетгердің дербестігі, нактылығы, дәйектілігі, тольіқтығы, 
жз риялылығы жэне т.б.

Бюджегтің бірлік кағидасы бюджет ж\йееін үйымдық- 
экономикалық орталықтандырудың дәрежесін білдіреді.

Бюджеттердің дербестігі қағидасы түрлі денгейдегі 
бюджеттердің арасындағы түсімдерді түрақгы болуді белгілейді 
жэне оларды жүмсаудың бағьптарын аныктайды.

Бюджетгің толықтығы (толымдығы) мемлекетпк билік пен 
басқару органдарының барлық кірістері мен шығыстарын бюджетке 
жинақтап, көрсетеді.

Нақгалық қағидасы бюджет тізімдемесін бүрмалауды
болдырмау жэне бүзылуын жою үшін қажет. Ол бюджетте қаржы
операцияларьшың шынайы көрсетілуін, бекітілген сомалардың
бюджеттік арналымдардың атқарылуына сәйкестігін алдын ала 
қарастырады.

Транспарентгік қағидасы - бюджет заңнамасы саласындағы 
нормативтік қүқықгық актілерді,сбюджет процесінің 
ашықтығы,смемлекеттік қаржылық бақылауды жү|>гізу.

Дэйектілік қағидасы - мемлекеггік басқару органдарының
бюджет қатынастары аясында бүрын қабылдаған шешімдерінің 
сақталуы.

Тиімділік пен нәтижелілік қағидасьг - белгілі бір нзтижелерге 
жетудің қажеттігіне қарай бюджеттерді әзірлеу және атқару.

Басымдық қағидасы - бюджеттік процесті ресітубликаның 
немесе аймақтың элеуметтік-экономикалық дамуыньщ басты 
багытгарына сэйкес жүзеге асыру.

Жауапкершілік қағидасы - бюджеттік процеске қатысушыларды 
бюджет заңиамасын бүзғаны үшін жауапқа тарту.

Бюджеттердің жариялылығы қағиДасы бекітілген бюджеттер
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мен алдагы қаржы жылына арналған бюджет туралы заң мен өткен 
кезеңдегі олардьщ атқарылуы туралы есептердің жариялануы 
арқылы қамтамасыз етіледі.

Бюджет шығыстарын функциялық жіюеуді топтастыру 
мынадай деңгейлерде жүреді: функциялық топтар, функциялық кіші 
топтар, бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері,бюджеттік 
бағдарламалар мен ішкі бағдарламалар.

Функцнялық тон-салалық белгілері мен функцнялық бағыты 
бойынша бюджет шығыстарын біріюіру.

Функциялық ішкі топ-функциялық топ ішінде бюджет 
қаражаттарын жұмсаудың бағыттарьш нақтылайды.

Бюджет қүрылгысы түсінігі бюджет жуйееі түсінігімен 
с алыстырғанда анағүрлым ауқымды болып табылады.

Бюджет қүрылғысына кіретін негізгі элементтер: бюджет 
жүйесінін принциптері жэне бюджет жүйесін үйымдастыру, 
бюджеттік құқық, бюджет жүйесінің эр буындары арасында 
табыстар мен шыгыстарды бөлу тәртібі.

Бюджеттік процесс бюджетті құруды, қарастыруды, бекітуді 
біріктіреді. Бюджет процесі бюджеттің атқар ылуымен аяқгалады.

Жергілікті қаржы — ақша нысанындағы қоғамдық өнімнің бір 
бөлігін жергілікті басқару органдары өздеріне жүктелген 
кызметтерге сэйкес сэйкес жасау, бөлу, пайдалану үдерісінде 
қалыптасатын қаржы қатынастарының жүйесі.

Жергілікті қаржы мемлекетгің қаржы жүйесінің маңызды 
қүрамды бөлігі жэне жергілікгі бюджеттерді, арнайы бюджеттен 
тыс қорларды жэне басқарудың жергілікгі органдарының
қарамағындагы шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысын 
біріктіреді.

Жергілікті қаржьшың элеуметгік-экономнкалық мэні жалпы 
мемлекетпк қаржыға ұқсас.

Жергілікті қаржының рөлі, оның қүрылымы мен бағыты 
бүтіндей билік пен басқарудьщ жергілікті органдарына жүктелінген 
қызметтердің сипатымен, мемлекеттің экімшілік-аумақгық 
қүрылысымен жэне оның саяси-экономикапық бағыттылығымен
анықгалады.

Нарыщық экономикага оту жэне тиісті экономикалық 
реформаліфды жүргізу кезінде жергілікгі әкімшілік органдары 
обьективті түрде өздерінің қүзыры мен дербестігін арпыруға
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үуггылады Бүл эволюция ең алдымен реснубликалық билік 
өкілетгігінің бір бөлігі жергілікті мемлекеттік деңгейге өтуі 
тиістілігімен байланысты.

Жергілікті бюджет - бүл ұлттық табысты аумақтық түрғыда 
қайта бөлуге мүмкіндік жасайтын жөне билік пен басқарудың 
жергілікті органдарының қаржы базасын жасауды қамтамасыз 
ететін экономикалық қатынастардың жиынтығы.

Жергілікті бюджеттердің экономикапық мэні олардың мынадай 
арналымынан көрініс табады:

- билік пен баскарудың жергілікті органдарының ақша 
қорларын қальштастыру;

- бұл қорларды жергілікті деңгейдегі инфракұрылым салалары 
мен халықтың арасында қайта бөлу.

Қазақстан Республикасының жергілікті бюджетінің құрамы 
облыстық бюджезтерді, қалалардың (аудандық маңызы бар 
қалаларды қоспағанда) және аудандардың (қалалардағы аудандарды 
қоспағаңда) бюджеттері н қамтиды. Қазіргі кезде Қазақстандағы 
жергілікті бюджеттер кірістері мен шығыстары бойынша 
мемлекетгік бюджеттің қаражатгары көлеміиіц 50% аралығъш 
қүрайды. Олар мемлекеттік бюджеттің қүрамды болігі болып 
есептелмейці, республикалық бюджетпен бірге қогамның 
мемлекетпк бюджетінің жиынтыгын аймақтың экономикасын 
басқарудап.і орталықтандырылган жэне жергілікті негіздердің 
ощайлы үйлесуін анықпзудың ортақ қағидаты: экономикалық 
дамудың стратегиясын анықгаудағы централизм, оны іске 
асырудағы дербестік болып табылады.

Қазақстан Республ икасында жергілікгі бюджеттер 
коммуналдық заңды тұлғаларға бекітілген; мүлікпен жэне 
экімшілік-аумақгық бөліністің меншігіндегі өзге де мүлікпен бірге 
экімшілік-аумақтық, экономикалық және қаэжьшық негізін 
құрайды; түсімдер мен бюджет тапшьшығын қаржыландыру 
(профицитш пайдалану) есебінен қалыптасатын, Конституциямен, 
заңцармен жэне Қазақстан Республикасы Президентінің жэне 
Үкіметінің актілерімен жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін 
жергіліісп атқарушы оргаңдар белгіпейгін жергілікті бюджеттік 
бағдарламагсарды қаржыландыруға арналған тиіоті мэслихаттың 
шешімімен бекітілген экімшілік-аумақтық бөліністердің ақша 
қорлары больт табылады. '



Жергілікті атқарушы органдардың заңды жэне жеке 
түлғалардьң, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінен 
(республикапық бюджеттен кредит алу жолымен) үкімегпен 
келісілген аймақгық инвестициялық бағдарламаларды 
қаржыландыру үшін қарыз қаразкаттарын алуға қүқыгы бар. Қарыз 
алу жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздарын шығару 
немесе қарыз алу нысанында жүзеге асырылады; олардың тэртібін 
Ү кімет анықтайды.

ҚР жергілікті бюджетіне түсегін түсімдердің түрлері:
1) жергшікті бюджеттің табыстары;
2) жогарғы бюджетгерден, заңды жэне жеке түлғалардан, 

шетелдерден алынган ресми іранеферттер; »
3) жергілікті бюджеттен бұрын алынған несиелер бойынша

негізгі қарызды жабу.
Табыстар мыналардан түрады:

а) салықгар, жиналымдар мен басқа да міндепі төлемдер;
б) салықгық емес түсімдер;
в) капиггалмен жүзеге асырылатын операциядан түсетін 

түсімдер.
Жергілікті бюджет шығыстары ішінде элеуметтік 

инфраүрылымды, яғни білім беру, денсаулық сақтау, тұрғындарды 
элеуметгік қорғау, ал экономикалық салардан — көлік пен 
байланысты қаржылаңцыру басымырақ болып табылады. Келесі 
фунющоналдық топ — қорғанысқа жүмс алатын шьныстар.

Шығыстардың ішінде ауқымды салмақ үлесін ресми 
трансферттер ге, ягни жоғаргы бюджетке өткізу үшін жергілікті
бюджеттен алынатьга қаржы алады.

Нарықтық экономикада экімшілік-аумақгық бірліктердің 
аймақтарында экономикалық және элеуметгік қызметті неғүрлым 
кең ырықгандыру арқылы оларды дамытудың өзіндік үйымдық- 
экономикалық әдістері еркін немесе арнайы экономикалық 
аймақіар болып табылады. Экономикалық қызмет еркіндігінің 
дәрежесі эр түрлі болуы мүмкін, сондықтан атауларда: еркін сауда 
аймағы, еркін кеден аймағы, қосалқы аймақ жэне т.с.с нұсқалар 
болуы мүмкін.

Экономиканьщ ырықгандырудың шекгі нүсқасы оффшорлық 
яймақ немесе аумақ болып табылады.
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Арнаулы (еркін) экономикалық аймақ (АЭА) дегеніміз аймақ 
аумағының әлеуметті к-экономикалық дамуын тездету үшін 
шетелдік калиталды, үдемелі (прогрессивті) ппгтелдік технология 
мен басқару тәжірибесія тарту мақсатында қүрылған белгілі бір 
экімшілік шекаралары және айрықша қүқықтық ережесі бар арнайы 
түрдё бөлінген аумақ.

Аймақтың отаңдық және шетелдік зади түлғаларының 
анмақтың аумагынан тыс әріптестерімен несиелік-есеп айырысу 
операциялары корреспонденттік шоттар жүйесі арқылы үлтгық 
валютада жүзеге асырылады.

Әкімшілік кеңестің салық қызметі (службасы) аймақ 
аумағындағы салық операцияларының барлык; түрлерін жүзеге 
асырады.

АЭА Әкімшілік кеңес і каржы қорын, ал аймақ шекараларының 
әкімшілік-аумақтык бөл і н і стер шекарасымен тоқайласқан жагдайда 
өз бюджетін қапыптастмрады, ол сонымен бірге әкімшілік- 
аумақтық бөліністің бюджеті болып табылады.

Қор (бюджет) аймақ аумағында тіркелген заңды жэне жеке 
тулғалард<ін алынатын салықгар, алымдар және басқа міндетгі 
тэлемдер есебінен қүрьшады. Арнаулы қорларғі түсетін түсімдер 
АЭА қаржы қорын (бюджетін) қалылтасты рудың көзі бола 
алмайды.

Арнайы экономикалық аймағында еркін кеден аумағының 
ережесі эрекет етеді.

АЭА-да бизнестің барлық аясында кэсіпкерлік қызметгі 
күшету үшін қолайлы жағдайлар жасалады.

Бюджет қүрылгысы түсінігі бюджет жгүйесі түсінігімен 
сапыстырганда анагүрлым ауқымды болып табылады.

Бюджет қүрылғыеына кіретш негізгі элементгер: бюджет 
жүйесінің принциптері жэне бюджет жүйесін ұйымдастыру, 
бюджетгік құқық, бюджет жүйесінің эр буындары арасында 
табыстар мен шыгыстарды болу тәргібі.

Бюджет үдерісі бю дж ет құруды, қарастыруды, бекітуді
біріктіреді.

Бюджеттік үдерісі бюджетгің атқарылуымен аяқпшады.
Бюджеттік үдеріс — бүл мемлекеттік органдардың заңнамен 

шектелген жоспарлау, қарастыру, бекіту, атқарылуы, нақтылау, 
түзету енгізу, бухгалтерлік есеп пен қарэкылық есептілік,

221

'•
V



мемлекеттік қаржылық бақылау, сонымен қатар грангтарды 
жоспарлау мен атқарылуы, бюджетгік мониторинг пен нәтижелерді 
бағалау бойынша жүргізетін қызметі.

Қазақстан Республикасының бюджеттік процесі Бюджетгік 
Кодекспен, жыл сайынғы «Республикалық бюджет туралы» Заңмен, 
сонымен бірге ащарушы билік органдарының шешімдерімен
анықгалады.

Семинар сабағьгаьщ жоспары:

1. Мемлекеттік бюджетгің экономикалы мэні мен рөлі
2. Мемлекеттік бюджетгің табысгары, олардың құрамы мен 

құрылымы.
3. Нарықтық типтегі экономикадағы экономикалық шығыстардьщ 

ерекшелікгері.
4. Бюджет жүйесі мен бюджет құрылғысы.
5. Бюджетгің жіктелуі, бюджеттік үдеріс, оның кезеңдері.
6. Жергілікті қаржыньщ мэні, оның қаржы жүйесі құрамындағы 

орны.
7. Арнайы экономикалық аймақтардың қаржысын ұйымдасгыру.

Студенттердің өзіндік жұмысына арналган тапсырмалар:

1. Нақгы мысал негізінде жергілікгі бюджеттердің құрылу 
ерекшелікгерін қарастырыңыз.

2. Жергілікті бюджеттер мен республикалық бюджет 
арасындағы өзара байланысты көрсетіңіз.

3. Республикалық бюджеттің атқарылуы бойынша бірнеше 
жылға талдау жасаңыз. Талдау негізінде бюджет саясатыньщ жүзеғе 
асырылуындағы негізгі тенденцияларды анықгаңыз.

4. Мемлекетгік бюджетгің экономиканы басқару құралы 
ретінде қалай пайдаланатындығын анықгаңыз. Мысалдар келтіріңіз.

5. Шет елдерді ң бюджет жүйесі мен бюджеттік құрылғыны
қарастыңыз.

6. ЕЭА аумақтарды элеуметтік-экономикалық дамытудағы 
рөлін анықтаңыз.

7. «Бюджет ташпылығын жабудың тэсілдері», «Қазақстандағы 
бюджет тапшылығының пайда болу себептері», «Экономика үшін
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тапшылық, әлде аргықшылық пайдалы ма?» аггты тақырыптар 
бойынша академиялық эссе жазу.

8. Қазақстандағы ресурстарды бюжде гарал ық бөлудегі 
артықіпьиіықтар мен кемшіліктерді сипаттаңыз.

9. «Қаржылық ресурстарды бюджетарапық бөлу» атгы 
тақырыпта баяндама дайындаңыз.

10. Қазақсгандағы жергілікті қажеттіліктерді қаржыландырудың 
қолдаиыстағы жүйесін бағалаңыз.

П.Қазақсган Республ икасындагы жергілікті бюджеттер 
бойынша бюджеттік үдеріс тэргібін көрсетіп беріңіз.

12. Республикадагы мемлекеттік бюджет қаражатгары есебінен
• қаржыландырылып іске асырылатын *багдарламалар туралы

ақпаратты жинаңыз. Мерзімдік баспасоз деректерін пайдалан 
отырып, олардың тиімділігін бағалаңыз.

13. Мемлекеттік жэне жергілікті бюджеттердің соңғы бірнеше 
жылдағы құрылымын зерттеңіз. Келесі көрозткіиггер бойынша 
треңдтер қүрып талдаңыз: а) бюджет шыгыстары; б) бюджет 
табыстары; в) бюджет тапшыльпы^артықшьшығы. Тұжырымдар 
жасаңыз.

И.Бюджеттік жоспарлау бойынша логикалық сызба құрыңыз.
15.«Қазақстан Ресггу(шикасындағы бюджет-салық саясаты мен 

бюджет тапшылығы мәселесі» атты тақырыпта топтық жоба 
дайындау.



8 -ТАҚЫРЫП. ME МЛЕКЕ ТТІК БЮДЖЕТТЕН ТЫС ҚОРЛАР

8.1 Бюджеттен тыс қорлардың мәні

Мемлекеттік қаржы құрамындагы маңызды рөлді бюджеттен
тые мақсатгы қорлар алады. Бюджеттен тыс қорлардың бағьггы — 
жеке шараларды арнайы мақсатты аударымдар жэне басқа да 
қайнар көздер есебінен қаржылаңцыру. Қорлардың автономдылығы 
уэкілді жэне атқарушы орпшдардьщ қатысуынсыз тэуелсіз 
басқаруға негізделеді, бюджеттен тыс қорлардың қаражатгарын 
оперативті пайдалануға мүмкіндік береді.
• Алғашында бюджеттен тыс қорлар арнайы қорлар немесе 
бюджеттің туындауына дейінгі ерекше шотгар түріңце пайда болды. 
Мемлекеттік билік өзінің қызметінің кеңеюіне байланысты өзінің 
орнын толтыруға қаражаттарды талап ететін жаңа шығындарға 
мұқтаж бола бастады. Бұл қаражаттар арнайы мақсаттарға 
багытгалған ерекше қорларда шоғырланды. Мұндай қорлар 
уақытша сипатта болды. Мемлекеттің жобалы шараларды 
орындауына байланысты қорлар жабылып отырды. Осыған 
байланысты қорлардың саны эрқашан өзгеріп отырды.

Ортапықтандырьшган мемлекеттің нығаюына байланысты 
арнайы корларды біріздендіру кезеңі басталды. Әр түрлі қорларды 
біріктіру негізінде мемлекеттік бюджет құрылды. Қазіргі жағдайда 
бюджетпен қатар қайтадан бюджеттен тыс қорлардың маңызы 
жоғарылауда.

Бюджегген тыс қорлар қызмётінің бағьптары мен нәтижелерін 
талдау өзекті тапсырма болып табылады. Қазіргі уақытта ел 
бюджетінің тұрақты дефициті (ташнылығы) жэне элеуметтік 
мәселелердің мақсатты бағытталған шешімдерін осы қорлардың 
есебінен қаржыландыру қажеттігімен байланысты оның маңызы 
айтарлыктай артуда.

Бюджеттен тыс қорларға жарналарды төлеуші занды жэне жеке
(кәсіпкерлер) тұлғалар, яғни элеуметтік ке пілдемелерді 
тұтынушылар болғандықтан, төлеу жэне қорлардың ақша 
қаражаттарын бөлу мәселелері барлық азаматтарға қатысты, осыған
байланысты олардың бюджеттен тыс қорлар жүйесінің тиімді 
қызмет етуіне қызығушьшықтары пайда болады. Бюджеттен тыс 
қорлардың қызметін ұйымдастыру биліктің орталық,
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республикалық және жергілікті мемлекетпк оргаңдарының 
құзырында болады. Оларды қалыптастыру жэне пайдалану ережесі 
сэйкес заңцармен реттеледі.

Бюджеттен тыс қорларды қалыптастырудың қайнар көздері 
оларды құруды жүзеге асыру үшін міндетгердің сипаттамасымен 
жэне ауқымдылығымен алдын ала анықталады. Қайнар көздердің әр 
түрлілігі мен олардың көлеміне дамудың белгілі бір сатысындағы 
елдің экономикалық жэне қаржылық жағдайы эсер етеді. Сонымен, 
бюджеттен тыс қорларды қалыптастырудың қайнар көздері 
салыстьфмалы түрде тұрақты жэне уақытша сипатта болады. Олар 
мемлекет терриггориясында экімшілік-аумақгы бірліктерге бөліне 
отырып, эр түрлі болуы *мүмкін. 1

Бюджеттен тыс қорлар өз қызметтерінің негізгі бағьптары 
бойынша салықтар, мемлекетпк жэне кедеңдік баждар төлеуден 
босатылған. Мемлекетпк бюджеттен тыс қорлар олардың 
қызметтерін реттейтін, қалыптасу көздері корсетілетін, акша 
каражаттарын пайдаланудың бағьптары мен ережелері 
анықталатьш биліктің жоғары органдарының сэйкес аюілері
негізінде құрылады.

Бюджеттен тыс қорлар қаржылық жүйенің құрамдас бөлігі бола 
отырып, келесі ерекшеліктерге не;

- билік жэне басқару органдарымен жоспарланған жэне қатаң 
мақсатты бағдарланған;

қордың ақшалай қаражаттары бюджетке енгізілмеген 
мемлекет шығьшдарын қаржыландыруға пайдаланылады;

негізінен заңды жэне жеке түлғалардың міндетгі 
аударымдары есебінен қалыптасады;

- қорға сақтандыру жарналары жэне оларды төлеу барысында 
орын алапгын өзара қатынастар салыққа ұқсас келеді, жарна 
тарифтері мемлекетпен бекітіледі жэне міндетті болады;

- қордың ақша ресурстары мемлекет меншігіңце болады, олар 
бюджетпң сонымен бірге басқа қорлардың құрамына кірмейді жэне
заңда тікелей қарастырылмаган қақцай да бір мақсаттарга 
жұмсалмайды;

қордан ақша қаражаттарын шығындау Үкіметтің немесе 
арнайы уэкілетті орган ның өкімі бойынша жүзеге асырылады.

Бюджеттен тыс цорлар эконом и кал ық категория ретінде 
мемлекетпк бюджеттің щеңберінен тыс қаржыландырылған,



мемлекепің жеке міңдеттерін шешуге бағытталған қордьщ ақша 
қаражаттарын қальпггастыру, бөлу (қайта бөлу) жэне пайдаланумен 
байланысты экономякалық қатынастар ретінде түсіндіріледі. 
Әлеуметгік-экономикалық мағынасы бойынша бюджеттен тыс 
қорлар экономиканьщ жеке саласының, халықгың белгілі бір
әлеуметтік топтарының пайдасына улттық табысты қайта бөлу эдісі
ретінде түсініледі.

Бюджеттен тыс қорлар — бюджетке енгізілмеген кейбір
қоғамдық қажеттіліктерді жэне қордың мақсатты бағьптарьша 
қатаң сэйкес түрде операгавті тэуелсіз негізде кешенді шығыстарды 
қаржыландыруға мемлекетпен тартылған қаржылық ресурстарды 
қолдану нысаны. *

Сонымен, бюджеттен тыс қорлар — кейбір қоғамдық 
қажеттіл і ктерді және оперативті тәуелсіз негізде кешенді 
шығыстарды қаржыландыруға мемлекетпен тартылған қаржылық 
ресурстарды қайта бөлу және қолдану нысаны. Батыс елдерінде 
мұндай қорлардың саны 30-дан 80-ге дейін ауьгтқиды.

Бюджеттен тыс қорлардың жіктелуі эртүрлі белгілеріне 
байланысты болуы мүмкін:

1) Бюджеттен тыс қорларды қурудың мақсатына байланысты 
былайша болінеді: экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-техникалық, 
сыртқы экономикалық, экологиялық, мәдени-ағартушылық жэне 
басқалары. Бюджеттен тыс қорлардың толығырақ жікгемесі
олардың нақіы нақіы қызметі, саласы жэне басқа белгілері 
бойынша белінуі келесі түрде ұсынылуы мүмкін. Мысалы, 
экономикалық қорлар тобы келесі қорларды қамтиды: 
инвестициялық, валюталық, жол жэне басқалары, элеуметгік қорлар 
әлеуметтік сақтандыру, медициналык сақгандыру, зейнетақыны 
қамтамасыз еіу, халықты элеуметтік қолдау жэне басқа қорларды 
қамтиды.

2) Бағдарламаның болжамды қызмет ету кезеңіне немесе нақты 
мақсаттарды жүзеге асыруга арналған шартіы жоспарлы уақытқа 
байланысты қорлар мерзімсіз, үзақ мерзімді немесе қысқа мерзімді 
эрекетті болады. Мерзімсіз эрекет ететін қорлардың мысалы 
экологиялық қор, ұзақ мерзімді әрекетті - аймақгық даму қоры, 
қысқа мерзімді - босқындарға көмек қоры. Алайда бөлінулер аса
шартты.
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3) Бюджеттен тыс қорлар мәселелерді қамтуы бойынша жалпы 
сипаттағы (аймақтық даму қоры) және нақты сипаттағы (мысалы, 
жол қорлары) қорлар болуы мүмкін.

4) Басқару деңгейі бойынша (елдің мемлекеггің құрылысымен 
анықталады): республнкалық жэне жергілікті. Республикалық 
бюджеттен тыс қорларда жалпымемлекетгік сипаттағы
(азаматтардың жеке конституциялық құқыктарьін, құрылыс жэне
мағызды экономикалық объектілерді, т.б. қаржыландыру) 
элеуметтік-экономикалық шығындарды қамтамасыз етуге қажеггі 
қаражатгар шоғырланады; жергілікті бюджеттен тыс қорлардан 
кейбір жергілікгі бірлестіктердің қажеттіліктері (жергілікті тұрғын- 

(үй құрылысы, жеке табиғат қорғау шаралары жэне т.б.) 
қаржыландырылады. Мақсатты мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар 
көмегімен жеке шаруашылық шараларды қаржыландыру жолымен 
аймақгардың экономикапық дамуьша эсер етуге болады.

5) Арнайы қорлар құқықтық статусына байланысты 
мемлекетпк және жергілікті болып бөлінеді. Мемлекетпк арнайы 
қорларға бшгіктің орталық органдарының кұзырында болатын жэне 
жалпымемлекеттік маңызда болатын қорлар жатады. Оларға 
мемлекетгің валюталық қорлары, орталық жол қорлары, 
инвестициялық қорлар, зейнетақы қорлары жэне кейбір басқалары 
жатады. Жергілікгі арнайы қорлар негізінен әртүрлі шараларды 
несиелендіруге құрьитған қорлар түрінде болады.

Сөйтіп, бюджеттен тыс қорлар екі маңызды міндетті шешеді:
1) экономнканың басым салаларын қосымша қаражатгармен

қамтамасыз ету;
2) халықгың алеуметгік қызметтерін кеңейту.
Бюджеттен тыс қорлар -  бұл қалыптасуы олардың мақсатгылық 

сипатымен негізделген ақша қаражаттарының ерекше қоры. Жалпы 
мемлекетпк жэне басқа арнаиы қорлардьщ құрылу мақсаты 
нарықтық экономика жағдайында маңызды экономикалық жэне 
элеуметгік бағдарламаларды тиімді де өз мерзіміңде 
қаржыландыруға жагдай жасау болып табылады. Бюджеттен тыс 
қорларға ақша қаражатгарын қалыптастырудың жэне шығындаудың 
ерекше жуйесі бар.

Бюджеттен тыс қорлар екі жолмен құрылады. Бір жолы -  6іл  
бюджеттен аса маңызды мэні бар білгілі шыгындарды бөліп 
шығару, ал басқасы — табыстың меншікті қайнар көзімен белгіпі
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мақсатгарға арналған бюджеттен тыс қорлар қалыптастыру. Арнайы
кеттен тыс қорлар мақсатгы пайдалануға багытталған. Әдетте

қордың атауыңца каражаттарды шығындау мақсаты көрсетіледі.
Қаржылық жүйенің басқа бөлімдері сияқты бюджетген тыс

қорлардьщ материалды қайнар көзі ұлттық табыс болып табылады.
Қорлардың басым болігі ұлттық табысты қайта бөлу үрдісінде
құрылады. Қорларды қалыптасыру барысындағы қайта бөлу
үрдісіңце үлпық табысіы жұмылдырудың негізгі эдісі — арнайы
салықтар мен алымдар,^ бюджеттен алынатын қаражатгар мен 
карыздар.

Арнайы салықтар мен алымдар занды билікпен бекітіледі.
Қорларды ң басым бөлігі орталық және жергілікті бюджет
қаражаттары есебінен қалыптасады. Бюджет қаражаттары ақылы
субсидиялар немесе бюджеттің салықтық табыстарынан белгілі
аударымдар түршде түседі. Бюджетген тыс қорлардың табыстары
ретінде қарыз қаражаттары да болуы мүмкін. Бюджетген тыс
қорлардағы оң сальдо бағалы қағаздарды сатып алу үшін
қолданылуы мүмкін жэне дивидендгер немесе пайыздар түрінде 
пайда алынуы мүмкін.

Барлық бюджеттен тыс қорлар кез-келген қаржылық қорларға
тэн жалпы сипаттардан бөлек басқа қорлардан бөлетін өзіндік жеке
белгілерге ие. Ғылыми тұрғыдан бюджеттен тыс қорларға
мемлекетпк жэне жергілікті қаржылар секілді мемлекетгік биліктің
деңгейіндегі орган немесе жергілікті өзін-өзі басқару органы 
үйгаратын қаражаттар жатады.

кеттен тыс қорларға тэн жэне бюджеттен бол in көрсететін 
негізгі белплер репнде олардың табыс күрамын анықіайтьга 
мақсатгы бағыт пен қордың атауына сэйкес қаражаттарды 
шығындау бағыттары болуы тиістілігі жатады. Біркелкі 
қажеттшіктерді қаржыландырү үшін мақсапы түрде тек бір 
бюджеттен тыс қор құру керек. Бір мақсатқа арналып қүрылған 
қорлардың көптілігі бар ресурстарды оперативті бағалауға 
мүмкіндік бермейтіндіктен, бүл өте маңызды. Сонымен қатар, 
бюджеттен тыс қорларға маңызды тапап — бүл олардың қызмет 
етуінің оптималды ұзақтылығын анықтау, ол қордың шешуге тиіс 
м індетгерінің күрделілігіне байланысты. Олар өте ұзақ 
перспективаға (мысалы, халықты зейнетақымен қамтамасыз етуте 
арналған қаражаттарды шоғырландыратын) немесе белгілі тарихи
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кезеңде маңызды шығындарды қаржыландыруға құрылған бірнеше 
жыл мерзімге (бұл, мысалы, экономикалық бағыттағы бюджеттен 
тыс қорлар) құрылуы мүмкін.

Бюджеттен тыс қорлардың басым бөлігі — занды тұлғалар, 
бірақ олардың кейбірі - бұл белгілі бір кұрылыммен 
(республикалық, жергілікті, сонымен қатар қоғамдық немесе 
коммерциялық құрылым) бекітілген басқарманың бюджеттен тыс 
шоттағы қаражатгары.

Бюджеттен тыс қорлардың эртүрлілігі осы қорлар мен 
қаржылық жүйенің басқа да буыңдарының арасындағы көп сатылы 
байланысқа себепші болады. Қаржылыц байланыстардың 
біржақты,! екіжақгы және көпжақты байланыстарын* ажыратады. 
Біржақгы байланыс кезінде ақша қаражаттары бір бағытта жүреді: 
қаржылық буындардан бюджеттен тыс қорларға, Мұндай байланыс 
қорларды қалыптастыру барысьшда немесе олармен қаражаттарды 
пайдалану барысьшда туындайды. (Мысалы, көптеген елдердің 
валюталық қорларыорталық бюджеттің қаражатгары есебінен 
қайтарымсыз субсидиялар түрінде құрылады. АҚШ-тың арнайы 
салықіар есебінен құрылған жол қоры артық ақша болғаңда 
федералды бюджетке қарыз береді.) Екіжақты байланыс барысында 
ақша ағыны бюджеттен тыс қорпар мен қаржылық жүйенің басқа 
буындары арасында екі бағытта жылжиды. Әлеуметгік сақіандыру 
қорлары тек сақтандыру жарнапары есебінен ғана емес, орталық 
бюджет қаражаттары есебінен де құрьшады. Бір мезгілде актквті 
сальдо болған кезде олар мемлекеттік бағалы қағаздар сатып алады 
және бюджетгің кредиторы болады. Көп жақгы байланыс 
барысында бір бюджеттен тыс қор бір мезгілде қаржылық жүйенің 
әртүрлі буындарымен және басқа да бюджеттен тыс қорлармен 
қарым-қатынасқа түседі, яғни ақша олардың арасында әртүрлі 
бағытга жылжып отырады.

Бюджеттен тыс қорлардың артықіиылықтары:
1. Бюджеттен тыс қорлар негізгі бағыты мақсатгы аударымдар

есебінен мақсатты шараларды қаржыландырудан
тураты ндықган, болжамды шараларды ң тиімдірек орындалуын 
қамтамасыз етеді.

2. Бюджеттен тыс қорлар эсіресе экономиканьщ турақсыз
жағдайында бюджетпен салыстырғанда қаражаттардың оперативті 
қолдануын қамтиды. *
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3. Түіттеп келгенде, бюджеттен тыс қорлар активті сальдо 
болған кезде (артық, профицит) бюджеттің дефицитін жабуға 
қолданылуы мүмкін:, бірақ кейбір елдерде бұл әлеуметтік 
шығындарды қаржьщандырудың маңыздылығьпіа байланысты 
за имен тыйым сальгаған. Осыған байланысты көптеген елдерде 
арнайы қорлар қаржылык жүйеде маңызды орын апады. Оларда 
бірталай қаражат шогырланады. Францияда арнайы қорлар көлемі 
бойынша мемлекеттік бюджетке жақындайды, Жапонияда осы 
қорлардан мемлекеттік шығындардың жартысынан жоғарысы 
қаржыландырьшады, Үлыбританияда - 1/3.

8.2 Әлеуметтік жәие басқа багыттағы бюджеттен тыс қорлар

Әлеуметтік цорлар — бүл халыққа әлеуметтік көмек көрсетуте 
бағытталған ақша қаражаттарының қорлары. Тиімді қызмет ете 
отырып, әлеуметтік қорлар мемлекеттік қаржы жүйесінде жэне бір 
мезгілде әлеуметтік салада маңызды орын алды. Құқықтық 
жагынан алғанда олардың жалпы фундаменталды сипаттамасы заң 
бойьінша осы қорлардың қаражаттары парламентпен, окіметпен, 
басқа билікпен бағытталмайтын болғанмен, басқа мақсатгарға 
қолданылуға алынбайды немесе бағьггталмайды. Соңғы уақытгарда 
әлеуметтік қажетгіліктерге шығындардың өсу тенденциясы мына 
объективті себептермен байқалуда: ондірісі дамыған елдерде өмір 
сүру үзақтығының еюуімен, сонымен қатар халықтың эр түрлі 
топтарындагы өмір сүру деңгейінің айырмашылығын еңсеру 
қажеттілігімен. Әлеуметтік қорларды құрудың негізгі үш қайнар 
көзі бар:

1. Жалдамалы қызметкерлердің және сақтандырылушы 
түлғаның сактандыру жарнасы;

2.Жұмыс берушіпермен жэне кәсіпкерлермен төленетін 
сактандыру жарналары;

3. Мемлекет субсидиясы.
Әлеуметтік қорлардың өсіп отьфатын қажетгіліктерін 

қаржыландыруды қаражатпен қамтамасыз еіуге қорлардың 
аударымдар ставкасын жоғарьшату және бюджеттік субсидиялар

вш

көлемін ұлғайту жолымен жетуге болады. Жалдамалы қызметкер 
мен сақтандырылушы түлғаның жарналары олардьщ табыстарынан 
шегеріледі. Жарна мөлшерлеме көптеген елдерде пайызды және
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пропорционалды болады, яғни табыс көлемінің өзгеруімен ол 
өзгермейді. Соңдықган жарна сомасымен немесе табыс көлемімен 
анықгалатын одан жоғары жарна алынбайтындай жарнаның 
жоғарғы шегі қарастырылған. Жарна мөлшерлемесі әртүрлі елдерде
келесідей көлемде бекітілген: Үлыбритания мен Францияда - 5,7 %, 
АҚШ-та - 7,15 %, Жапонияда - 5,3 %. Жұмыс берушілер 
жарнасының ставкасы басқа көлемде болады. Кейбір елдерде, 
мысалы АҚШ- та 15,3 % колемінде құрамдастырылған молшерлеме 
(жалданған еңбек түлғасынан және кэсіпкерлерден) эрекет етеді.
Жұмыс берушілерден әлеумепік жарна алудың ерекшелігі сапық
салынатын база кәсіпорынньщ жалпы жалақы қорын емес, алдын 
ала *бекітілген максималды жалпы жалақыны көрсстеді (мысалы, 
АҚШ- та, бұл - 50 мың. долл.). Салық салынатын ең жоғарғы 
деңгейде бскітілген жалақы көлемінен жоғары сомаларға жарна 
салынбаңды. Бұл жағдай штаттагы компанияларда жоғары білікті 
мамандардың болуына ынталандырады. Әлеуметтік қорлардьщ 
жарналары өндіріс шығындарымен теңестіріледі, осылайша өнім
багасына енгізіледі.

(амыған елдерде әлеуметтік қорлардың саны өте көп.
Экоиомикалыц қорлар шаруашылық үрдістерді ретте)те 

бағьпталған. Бұл қорларға негізінен инвестициялық қорлар және 
модернизация қорлары жатады. Әлемнің кейбір дамыған 
елдеріндегі бюджеттен тыс экономикалық қорларының тізімі 7- 
кестеде көрсетілген.

кесте
бюджетген тыс

АҚШ, Франция, Жапониядағы экономикалі

Паидалану бағъптары

Экономиканы
қаита
және

ы

Қ¥РУ
дамыту

Федералды 
бюджет 
қаражаттары

Экономикалық | Қарыздық
(ссудалық) 
капитаддар

Жеке еңдірістік компаниялармен ссуда 
кепідцемесін беру жолымен банк 
операцияларын сақгандыру.

Франция
Инвестициялық бағдарламаларды және
аимақтьіқ жоспарларьш
қаржыланМфуга, ендіріс

Қордың атауы
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даму қоры нарығында 
орналасқан 
қарыздар. 
Орталық бюджет
қаражптары

орналасгыруга, жұмыс күшін қайтадан 
квалиф и кацияла>та, кәсіпо рындарды 
орталықтан шалғаидағы аудандарға 
ауыстыруга субсидиялар мен 
жеңіддіктер, несиелер беру

Өндірістік 
бейімделу қоры

Орталық бюджег 
қаражаттары

Эконо
ауанда
субсщ

микалмқ қиындықтар орын алған 
ірда орналасқан кәсіпорындарга 
рялар беру

Коньюнктурал Өндірістің өсу 
ық қор кезеңіііде 
* алынатын

конъюнктуралық
салық

Өндірістің құлдырауы кезеңіңде 
өндіріске, ауыл шаруашылығына, 
әлеуметгік салага субсидиялар беру

1 . -л.і- - ~ ШШ
Жапония ' 1

Инвестициялы қ
қор

Жинактау, 1
сактаңдыру,
зейнетақы
қорларының
қаражаттары

Субсщ
беру

іиялар мен жеңідцікті несиелер 

—. ... -

Осы қорлар арқылы мемлекетпк жэне жеке компанияларды 
субсидия мен жеңілдік несиелер түрінде қаржыландыру ж^зеге 
асырылады.

Ғылыми-зерттеу қорлары өндіріс пен құрылыста ғылыми 
зерттеулерді қаржыландыруға, сонымен қатар фундаменталды 
зерттеулер жүргізетін мемлекетпк гылыми орталықтарды ұстауга
қолданылады. Мұндай қорлардың мысалдары 9-кестеде көрсетшген

8-кесте -АҚШ пен ¥  л ы б ритания, 
мақсатындағы бюджеттен тыс кошіао

ғылыми-зерттеу

Қорлардың
атауы Қүрылу көздері 1 Паііцалану багытгары

АҚШ
¥лттық 
гылыми қор

Федерадды бюджет
қэражаггары. Өндірісгік 
кәсіпорындар пайдасынан 
аударымдар, университеттер 
мен колледждер жарналары

- н к .  _ 4ГА

Фундаме
саласынд
қар:*сылаі

Ж 1 Г

нтадды зерттеулер 
;ағы бағдарламаларды 
вдыруға субсидиялар

Ш ш а  —



дьгң ғылыми 
коры

қаражаттары мақсатымен экспенименттер 
жүргізетін компанияларды 
қаржыла ндьгруға субсидиялар 
беру

1 Үлыбритания 1
Зерттеулерді
дамыту 
бойынша 
ұлттық 
корпорациял 
ар корЬі

Өнертабысты қодцану 
күкығына лицензияны сатудан 
түскен табыстар. Үзақ 
мерзімді жеңілдікті 
мемлекетті к несиелер.
Орталық бюджеттен 
субсидиялар

Мемлекетпк университеттер, 
мемлекегтік жэне жеке 
фирмалар зертханаларының 
капитал салымдарын 
қаржыландыруга субсидиялар 
беру

-------------------------- . ----------------------------------------------------  --- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Несиелік кррлар — бұл мемлекетпк банктер, жинақгау 
кассалары, басқа да несие институтгары құзы рында болатьш, 
қайтарымдылық және пайыздар төлеу негізінде €'ерілетін ресурстар. 
АҚШ-тын, Франциянын және Жапонияның кейбір несиелік 
бюджеттен тыс қорларының мысалы 9-кестеде келтірілген.

9-кесте - АҚШ-тағы, Франциядағы, Жапониядағы несиелік 
бюджеттен тыс қорлар

Қорлардың атауы Құрьиіудың кайнар
кәздері Пайдалану бағытгары

1 А»Ш 1
Фермерлік несие
әкімшілігініің
қоры

Қазынашылық 
қаражаітары. Бағалы 
қағаздар шыгару

Ауыл шаруашылық 
өңдірушілерге федералды жер 
банкгері жэне федералды
коопераідиялар қызметгерін 
үйлестіру негізінде ссудалар 
беру

Тұрғын-үй 
қ^рылысын 
жеңілдікті 
несиелеу қоры

Қазынашылық !
қаражаттары. Бағалы 
қагаздар юығару

Тұрғьш-уй құрылыс 
компанияларына жеңілдікті 
несиелер беру

АҚШ-тың 
эхспорт- 
импорпық 
банкінің қоры

Банк қаражаттары. 
Бағалы қагаздар шьлғару

•

Экспорт компаішяларына ұзақ 
мерзімді несиелер беру. Жеке 
банктердің экспорттық 
несиелері бойынша 
кепілдіктер беру

1 Франция
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’ Франция Банкінің ■ 
! қоры
L - - ИК2 Ш Ш В Я  М И Ш

¥лттық банк 
қаражаттары. Багалы 
қағаздар шыгару

Мемлекегтік тапсырыстарды 
орындайтын компанияларға 
несиелер беру

! Кестенің жалғасы
j Сыртқы сауда
Банкінің қоры

1

Сыртқа сауда Банкінің
қаражаттары. Меншікті 
облигациялар шығару

Сыртқы экономикалық 
қызмет қатысушыларына 
несиелер беру

1 Жапония 1
Тұрғын-үй 

j кұрылысын 
қаржыландыру 
корпорациясыньщ 
қоры___________

Бюджет қаражаттары. 
Несие беруден түсетін 
табыстар.

Тұрғын-үй
саласында
несиелер беру

құрылысы
жеңілдікті

I Шағын жэне орта | Бюджет қаражатгары.
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Мұндай қорларды паңцаланудьгң артықшылық құқықтарына 
мемлекетгік тапсырысты орьшдайтын немесе елді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламаларымен жұмыс істейтін заңцы тұлғалар ие.

8 3  Қазақстан Республикасыыын бюджеттен тыс қорлары

Қазақстанда 1991 жылдан бастап бюджетген тыс қорлардың 
пайда болуы әлеуметтік-экономикалық дамудың қажеттіліктерінен 
туындады: мемлекеттік қаржылық ресурстардьщ қатаң 
функционалды мақсаттарға бөлектеу, мемлекеттік бюджетті 
қажетсіз шығындардан босату, бір жағынан оның дефицитін 
төмендеіу қажет болды. Бұл міндетті Зейнетақы қоры, Әлеуметтік 
сактаңдыру қоры, халықты әлеуметтік қолдаудың бірыңгай 
одақтық-республикалық қоры, халықтың жұмысбастылығына 
көмектесу мемлекеттік қоры шешуі керек болды. Кейбір қорлар аса 
мақсатты бағытты болады — жол қоры, әскери өндірісті 
конверсиялауға көмектесу қоры, әр түрлі бағыттағы инновациялық
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коры жэне басқалар. Мемлекетпк бюджеттен тыс жэне мемлекетпк 
емес қорларды ажырата білу керек; соңгысы мақсатты бағыттылығы 
бойынша оте эр түрлі, дегенмен кейбір мемлекеттік бюджеттен тыс 
қорларға баламалы, мысалы мемлекеттік емес жинақгық зейнетақы 
қорлары, op түрлі іуманихарлық, оның ішінде хаяықаралық қорлар. 
Сонымен қатар бюджеттен тыс қорлар жэне 1996 жылға дейін 
мемлекетгік бюджет құрамында қалған мақсатты қаржылан, 
қорлары: жер асты қойнауын қорғау жэне минералды-шикізат 
базасын қалпьгаа келтіру қоры, табигатгы қорғау қоры. Басқа да 
қарастьфылған қорлар 1992-1996 жылдар аралығында мемлекеттік 
бюджетке кірді жэне одан шығарылды. Бұл қаржыпық жүйёнің 
қалыптасу құрылымының онтималды нұсқасын іздеу үдерісін 
білдареді.

а каржылық қатьшастарды үйы мдастырудың осыҚазақстан,
1998 ж ы д іформасын колданудың тәжірибесі жиналған 

аралыгында келесі бюджеттен тыс қорлар қызмет етгі:
- Мемлекеттік жинак гаушы зейнетақы қоры;
- Мемлекеттік элеуметгік сақгандыру қоры;
- Міндетті медициналық сақтандыру қоры;
- Жүмысбастылыққа көмектесу коры;
- Жол қоры.
Олардың қызметі міндетті элеуметгік сақгандыру қаражаттары 

жұмыс берушілердің сақтандыру жарналары жэне басқа да түсімдер 
е«^ебінен қалыіггасатыны бекітілген Қазақстан Республикасьшың 
«Қазақстан Республ икасында зейнетақымен қамтамасыз ету 
туралы», «Міндетті әлеуметгік сақтан
медицнналық сақган туралы» Заңдар

>, «Азаматтарды 
реттелді. Жьш

сайынғы бекітілетін «Республикалық бюджет туралы» Заңда 
жарналардың көлемі бекітілді жэне қорлар арасында бөліңді. Бұл 
нормалар 1998 жыпға дейін тұрақгы болды жэне заңды тұлғаларға
а]эналган еңбекақы төлеу қорының 30%-ын кұрады. Заңды түлга

и кэсіпкерлнс қызметнен аиналысатын жеке тұлғалар аи сайі 
жұмысшыға бір айлық есептік көрсеткіш көлемінде төле

аошетпліп
г бойынша мүгедектер ұйымда{іы, шектеулі еңбек 
түлгаларға, ардагерлерге, кейбір гуманитарлық

балалар
1998 жылдан бастап зейнетақы реформас

байланысты бұрынгы Зейиетақы
жүрпзумен

жинақтаушы
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зеинетақы қорының қалыптасу жэне пайдалану ережесі өзгерді. 
Міндетті зейнетақы жарналары кәсіпкерлік қызметпен айналысатын 
заңды жэне жеке тұлғалардан (жұмыс берушілерден) табысты төлеу 
көзінен ұсталды жэне өнімді, жұмысты, қызметті өндіру 
шыгындарьша жатқызылды. Жарналар мөлшерлемесі еңбекақы 
төлеу қорының 15% көлемінде бекітілді.

Міндетті зейнетақы жарналарынан басқа мемлекетпк емес 
жинақтаушы зейнетақы қорларыньщ салымшылары осы қорларға 
еңбекақы төлеу қорының 10% көлеміңде қосымша зейнетақы 
жарналарын аударды. Осылайша, жаңа зейнетақы жүйесінің 
қальптгасу кезеңінде жарналардың жалпы нормативі еңбекақы төлеу 
қорының 25%-ын құрады. 4

Жұмысбастылыққа көмек беру қоры шетелдік қатысушысы бар 
жэне шетелдік заңды тулға басшылық ететін занды тұлғаларды қоса 
алғандағы жұмыс берушілердің Қазақстан Республикасы 
азаматтарьшың жалақы қорының бөлігіне еңбекақы төлеу қорынан 
2% көлемде міндетгі сактандыру жарналарын гөлеу есебінен 
қалыптасты. Кейбір ұйымдар үшін жеңілдіктер қарастырылды.

Осы қорларды қалылтастыруға аударылған қаражаттарзаңды 
жэне жеке тулғалармен, ұйымдар жэне мекемелермен өндіріс 
немесе айналым шыгындарына енгізілді және өнім, жұмыс, 
қызметгердің өзіндік құнына жатқызылды.

Әлеуметтік бағьптағы қорларды құруға басқа қайнар көздердің 
қаражаттары бағытгалды. Міндетгі элеуметтік сақтандыру 
жарналары салықтьщ заңдылыққа сэйкес жиынтық жылдық 
табыстың азайтылатын шыгындарына жатқызылды, ал бюджетгік 
жэне басқа да коммерциялық емес ұйымдар үшін шығындар 
сметасыңда олардьщ құралуы қарастырылды.

Әлеувлетгік қорлар бюджегі Қазақстан Республикас ыны ң
Үкіметімен бекітілді. Міңдетгі әлеуметтік сақтандыру қорларының
уақытша бос қаражатгарын инвестициялау тек мемлекеттік бағалы
қағаздарпі, Қазақстан Республикасының Үлттық Банкінің бағалы
қағаздарына жэне мемлекггік банктердің депозитіне гана рұқсаг 
етілді.

Қазақстан Республикасында мемлекетгік бюджеттен тыс 
корлардың қызмет етуі 1996 жылдан бастап қаржы саясаты ның 
мемлекеггің қаржылық ресурстарын орталы қтандыру жағына қарай 
^згеруімен байланысты мақсапы сипатта емес деп танылды:
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Қордың қдражаттары pec гіубликалық бюджетге ыіоғьфландьфылды. 
Алайда элемдік тәжірибе орталықсыздандьфу және автономды 
қалыптастьфу мен қоғам: тарапынан қаражаттарды шығындауды 
бақылауды қамтамасыз ете отырып, мемлекетгік қаржылық 
ресурстарды олармен оперативті басқаруды қолдану тиімділігін
қуагтайды

Қазақс тандағы реформалау жылдарында эле^/метгік қоргаудың 
үш деңгейлі жүйесі құрылды. Бірінші децпей -- Қазақстан 
Республикасының Конституциясымен кепілдендірілген элеуметтік 
толемдер, яғни коғам дамуына азаматтың персошшды улесін есеі 
алмай барлық азаматгарға бірдей деңгейде тэлемдер (базалық 
зейнетақылық төлем, мемлекетгік жэрдемақы, босану/балаға қарау 
бойынша бір мезгілді төлемдер); екінші деңгей -  міндеіті зейнегақы 
жарналары жэне «Мемлекеттік элеуметтік сақгандыру қоры» АҚ-
ның әлеуметпк төлемдерх есеоінен зеинетақыльщ төлемдер, яғни 
қоғам дамуына персоналды қосқан үлесін есепке <іла отырып, 
азаматтарды қосымша әлеуметтік қамтамасыз ету; үшііппі деңгей -  
өз еркімен сақгандыру есебінен әлеуметтік төлемдер.

«Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қсры» акционерлік 
қоіамы Қазақстан Республикасьшың 2004 жылғы 27 ақпандағы 
«Мемлекетгік элеуметтік сақтандыру қоры» акционерлік қоғамын 
қүру туралы» № 237 қаулысына сэйкес оның жарғылық 
кагіиталында мемлекеттің жүз пайыздық қатыеуымен құрылды. 
Қордьщ жарғылық капитаны республ икал ық бюджет қаражаттары 
есебінен ақшалай қалыптасты жэне қьфық бес млн. тоғыз жүз елу
мьщ теңгені құрады.

Қордың жарғылық капиталының ұлғаюы жаіғыз акционердің 
шешімі немесе Қазақстан Республ икасынмң Заңдарында 
қарастырылган ережелер негізінде жүзеге асуы мүмкін. Қордың 
құрылтайшысы мемлекетпк мүлік және жекешелендіру
Комитепшң атынан Қазақстан Республ икасының Үкіметі болып 
табылады.

Қордың Жоғаргы органы жалғыз акционер больог табылады 
Қордың басқару органы, Қазақстан Республикасының 
заедьшьщтарымен және Кор Жаргысымен жалгыз акционердің 
ерекше құзірепне кіргізілген мәселелерді шешуді қоспағанда, Қор 
қызмепн жалпы басқаруды жузеге асыратын Дидэекторлар Кеңесі 
болып табылады. Атқарушы орган Қордың ағыіодағы қызметіне
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к>асшылық жасауды жекеше жүзеге асыратын Қор Президенті 
шып табыла

3-сурет. «МӘСҚ» АҚ басқарма сызбасы

«Мемлекетпк элеуметтік сақгандыру қоры» акционерлік 
қоғамы — жалғыз құрылтайшысы жэне қатысушысы болып 
мемлекет табылатын акционерлік қоғамы нысанындағы
коммерциялық емес үйым. Қор элеуметтік аударымдар мен міндетгі 
әлеуметгік сақтандыру жүйесініц қатысушыларына, асыраудағы
отбасы мүшелерін қамқоршысынан - міндетгі элеуметтік
сақтандыру жүиесінщ қатысушысынан аиырылған жағдаиды 
қосқанда, элеуметтік тэуекел туындаған жағдайға қатысты 
төлемдерді жүргізеді.

Қор қызметінің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасындағы 
міндетгі алеуметгік сақгандыру жүйесін, элеуметгік 
аударымдардың сақтанымдылығы мен мақсатгы қолдануды 
'амтамасыз етуді енгізу болып табылады.

Қор қызметінің негізгі түрлері болып табыла,
- элеуметтік аударымдарды шоғырландыру;

элеуметгік сақтандыру жүйесінің қатысушыларына, 
асыраудағы отбасы мүшелерін қамқоршысынан -  міндетгі
элеуметпк сақгандыру ж үиестщ  қатысушысынан аиырылған
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жағдайды қосқанда, әлеуметтік тэуекел іуындаған жағдайға 
қатысты элеуметтік төлемдер төлеуді жүзеге асыру;

- қор акгивтерін Қазақстан Республикасыішң Үлттық Банкі 
арқылы қаржылық қургілдарға салу жолымен инвестициялық 
қызмет.

Міндетті әлеуметтік сақтандырудың нетізгі қағидалары 
мыналар болып табылады:

1) міндетті әлеуметик сақгандыру т/ралы Қазақстан 
Республикасының заңын орындау мен сақтаудың жалга.ілығы;

2) әлеуметпк төлемдерді қамтамасыз ету үшін қолданылатын 
мемлекетпк шаралардың кепілділігі;

3) әлеуметтік сақгандыру жүйесіне қатысу мііадетгілігі;
4) әлеуметгік аударымдарды әлеуметтік тэуекелдер барысында 

элеуметтік төлемдерді толеуге қолдану;
5) міндетгі әлеуметгік сақгандыру жүйесінін қатысушьшарына

элеуметгік тэуекедцер барысында әлеуметгік төлемдерді төлеу 
міндетгілігі;

6) міңцетгі әлеуметгік сақтаңцьфуды қамтамасыз етуші 
мемлекетпк органдар қызметінің жариялылығы.

Осылайша, міндетті әлеуметтік сактандыру жүйесі ретінде 
мііадетті элеуметгік сактандыру жүйесінің қатысушылары 
арасындағы қатынасты реттейтін мемлекетпен бекігтген және 
кепілдендірілген нормалар мен ережелердің жиынтығы 
түсіңдіріледі. Міндетті әлеуметтік сақган,^ыру жүйесінің 
қатысушылары әлеуметгік аударымдар жүргізілген жэне элеумеггік 
тәуекелдер барысында әлеуметтік төлемдерді алуга қүқылы жеке 
түлғалар больга табылады.

Әлеуметтік аударымдарды төлеушілер элеуметгік 
аударымдарды есептеуді және төлеуді жүзеге асыратын жұмыс 
берушілер немесе өзін жұмыспен қамтыған түлгалар (өзін 
жүмыспен қамтыған және өзіне табыс алатын жеке кәсіпкер, жеке 
нотариус, адвокат) болып табылады.

МӘСҚ бюджеттен тыс ұйым ретінде мемлекетпен құрылған
жэне мемлекеттің бюджегтік жүйесіне кірмейд. Қор қызметін
аныктайтьпі сэт коммерциялық мақсат емес. әлеуметгік мақсат:
міңдетті әлеуметгік сақтандыру жүиесінің қатысушыларына
әлеуметгік тэуекелдер барысында элеуметтік төлемдер төлеуді 
жүзеге асыру. ’
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Әлеуметтік аударымдар жүргізген міндетті элеуметтік 
сақтандыру жүйесінің қатысушыларына МӘСҚ-нан элеуметгік 
төлемдерді алу құқығы туындайды:

1) еңбекке жарамдылықты жою жағдайында — медициналык 
қорытындылар негізіңде еңбекке жарамдылықгы жою деңгейінің 
элеуметтік төлемін тағайындау бойынша уэкілепі органның 
бекіткен күнінен бастап;

2) қамқоршысынан айырылған жағдайда — өлім туралы куэлікте 
көрсетілген күннен бастап немесе азаматгы хабарсыз кеткен не 
азаматты қайтыс болды деп жариялау туралы сот шешіміндегі
көрсетілген күннен бастап;

3) жұмыстан ібосаған жағдайда - міндеггі элеуметтік 
сактандыру жүйесі қатысушысыньщ жұмыспен қамту мэселесі 
бойынша уэкілетті органға жұмыссыз ретінде тіркелуге өтініш 
берген күннен бастап;

4) жуктілік немесе босануга байланысты табысты жоғалту 
жагдайьшда — еңбекке жарамсыздық қағазында көрсетілген жүюілік 
жэне босану бойынша демалыс кету күнінен бастап;

5) жаңа туған баланы (балаларды) асырап алуға байланысты 
табыстарды жоғалту жағдайъшда - еңбекке жарамсыздық қағазында 
көрсетілген жаңа туган баланы (балаларды) асырап алған 
жұмыскердің демалысқа кету күнінен бастап;

6) бір жасқа толғанға дейінгі бала күтіміне байланысіы 
табысынан айрылуына әкеп соқгырған оқигаға байланысты — 
баланың туу турапы қуэлігінде көрсетілген туған күнінен бастап.

«Мемлекепік элеуметгік сақгандыру қоры» АҚ-ның қызметінің 
талдауы олеуметтік сақгандыру барлық уақытта эмбебап механизм 
болып табылмайгынын көрсетті. Ол экономиканың, еңбек 
нарығыньщ, қоғам дамуының демографиялық шарттары мен басқа 
да факторларға байланысты. Мысалы^кономиканы құрылымды к 
қайта құру, халық табысын әртараптандырудың өсуі, ұзақ мерзімді 
демографиялық озгерістер, халытың өмір сүру үзықгығының өсуі — 
осы және басқа мэселелер қатары алдағы уақытга элеуметгік 
сактандыру институтгары ның экономикалық, құқықгық жэне 
, йымдастырушылық механизмдерін модернизадиялауды талап етуі
IV үмкін.JL

Жинақгаушы зейнетақы қорларының меншікті капиталы 
' емендегілер есебінен құралады:



құрылтайшылар мен акдионерлердің жарғылық кашғпіл
салым;

2) комиссиялық сыйақылар;
3) Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылган 

басқа да көздер.
Зейнетақы активтері — зейнетақы төлемдері мен аударымдарын 

қамтамасыз ету мен жүзеге асыруға, сонымен қатар Қазақстан 
Республикасыньщ заңцарымен белгіленген тәртіпте жинақгаушы 

нетақы қорларьшан алуға арналған ақша, бағалы қағаздар, басқа 
а қаржылық құралдар. Жинакгаушы зейнетақы қорларының 

зейнетақы активтерімен инвестициялық басқару зейнетақы
активтерін инвестициял ық басқарумен айналысатьін үйыммен
немесе жинақтаушы үйыммен жүзеге асырыла, Зейнетақы
активтерімен инвеетициялық басқаруды шетелдік қатысушымен 
жүзеге асыратьш ұйымның жиынтық жаргылық капиталы Қазақстап
Республикасының зеі нетақы активтер імен инвестициял ық
басқаруды жүзеге асыратьш барлық ұйымдардың жиьппық жария 
етілген жарғылық капиталының 50 %-нан аспайды. Жинақтаушы 
зейнетақы қорларының зейнетақы активтерімен инвестициялық

I жүзеге асыратын үйым заңды тулға болып табылады, 
багалы қағаздар нарыгының кэсіби қатысушысы жэне Қазақстан 
Республикасыньщ заңцарыңца бекітілген тэртіппен акционерлік 
қоғам нысаньшда құрыла,

Экономикалық сипаттагы бюджеттен тыс кррлар қоғамдық 
даму этаптарының мақсаттары мен міндеттеріне байланысты 
құрылып отырған. Бұрын қызмет еткен қорлар тэжірибесі мынаны 
растайды: мысалы, эр түрлі уақытта қызмет етті: Инвестициял ы қ 
қор, Экономиканы түрақтандыру қоры,

Экономиканы қайта құру қоры, Кәсіпкерпікті қолдау жэне 
бәсекелестікп дамьпу қоры. Экономикалық қорпар қураги 
шогырландыру және дамудыц негізгі бағыттарын немесе неіізгі
салаларды, сонымен қатар дамудың салааралық багдарламаларын 
қаржыландыру үшін құрыла^

Осыған байланысты барлық эконом иканың теңдестірілген, 
пропорционалды дамуын қамтамасыз ету міндеті қойылады. 
Сонымен, Инвестициялық қор қаражаттары негізгі капиталдың
ұдаиы жаңғыртьшуының қол жеткі ауқымын, элеуметтік
саланың одан эрі дамуын қолдау үшін қолданылады
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ңоры» АҚ 2003 жыддың 30
мамырында Қазақстан Республикасы Үкімегінің №501 Қаулысымен 
Қазақстан Республикасыньщ 2003-2015 жылдарға арналган 
индустриалды-инновациялық дамуы Стратегиясын жүзеге асьгоу
шеңберінде құрылған болатьш.

Қазақстанныц Инвестициялъщ қоры» Қазақстан 
Республикасыньщ Үкіметінің Қаулысымен жарғылық капиталға
мемлекеттің 100%-дық қатысуы арқылы құрылды. ҚИҚ-ның құрылу 
мақсаты Қазақстан Республикасыньщ 2003-2015 жылдарға арналған 
индустриалды-инновациялық Стратегиясын жүзеге асыруга 
экономиканьщ шикізаттық емес секторындағы перспективалы
жобаларға инвестиция таргу жэне іске асыру арқылы қолдау 
көрсету.

Мақсаттарды іске асырудың негізгі құралы инвестацияланатын 
компанияның акционерлік капитальша тікелей қатысу болып 
табылады. Қор қызмегінің мақсаты Қазакстан Республикасыньщ 
индустриалды-инновациялық саясатын жүзеге асыруға 
перспективалы ұйымдардың жобаларына инвестиция тарту және 
іскеё асыру, экономиканың пгакізаттық емес секторындағы жеке 
секторлардың бастамаларына қаржылық көмек көрсету арқылы
қолдау.

Кордың міндеттері болып табылады:
-шикізат жэне материалдарды терең өңдейтін, жаңа 

технологияларды қодцану арқылы бэсекеге қабілетгі өнім ондіретін, 
сонымен қатар өз қызметін өндірісте жұзеге асыратын 
перспективалы ұйымдарға өнцірістік қызмет көрсетепн жаңадан 
құрылған, сонымен бірге қызмет істеп тұрған ұйымдардың
жарғылық капиталдарына инвестиция салу;

-экономиканьщ шикізагтық емес секторына жеке 
инвестицияларды Қормен инвестициялык жобаларды ортақ 
қаржыландыру жэне осы жобаларды басқаруға қатысу жолымен
ынталандыру;

-шетелде қазақстандық ұйымдардын инвестициялық 
белсенділігін арггыруға Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде 
отандык жэне шегелдік ^йымдар арасынщиы дамыған косымша, 
көршілес өндірістердіи өндірістік кооперациасын кзмгамасыз ететш 
инвестициялык жобашарды бірлескен кэржыландыру жолымен
қолдау көрсету.
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«Қазіргі таңда ҚИҚ 28,35 млрд.теңге соммасындағы 32
жобаны қаржыландыруға қатысады. Бұл жобалар келесі салапар 
бойышпа:

- ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу;
- балық шаруашылығы;
- химия өнеркәсібі;
- құрылыс материалдарын өндіру;
- орман және ағашөңцеу өкеркэсібі;
- металлургия;
- машина құрастыру;
- өндірістік инфраструктура.

« Үлттық инновациялыц цор» АК (¥ИҚ) 2003 жылы
Қазақстандағы инновациялық белсенділікті жоғарылату ушін 
құрылды. «¥ИҚ» АҚ акционері — «Самұрық-Қазына» Үлпық әл- 
ауқат қоры.

Үлттық инновациялық қордың міндеттері:
- қазақстандық жэне шетелдік инвесторлар арасында біріюсен 

венчурлық қор құру;
- дамудың әр түрлі кезеңдерінде венчурлық қаржыланды ру: 

түпгұлғаның идеясы мен құрылуынан бастап өңдірістің қызметінің 
кеңеюіне дейін;

- инновациялық белсенділікті жоғарылатуға бағытталған іс-
шараларды ұйымдастыру мен өткізу.

Қор едцегі жалпы инновациялық белсенділікгі жоғарылату,
сонымен қатар жоғарытехнологиялық жэне гылыми өндірісті
дамьггу үшін құрылган. Қордың акционерлері - «Самұрық-Қазына»
Үлттық эл-ауқат қоры және «Қазақстан Республикасы Қаржы
министршігінің Мемлекетгік мүлік жэне жекешелендіру комитеті»
ММ. Үкіметтің 20.07.09 ж №1099 Қаулысымен «Үлттық
инновациялық қор» АҚ сенім басқармасы Қазақсіан
Республикасьшың Индустрия жэне жаңа технологиялар 
Министрлігіне берілді.

Қызметтің міндеттері мен багыттары:
- инновацияны қаржылық құру мен енгізуді іске асыратын 

инновациялық жэие инвестициялық қорлардың жарғылық 
капитал ына бақыламай қатысу;

- қаржылық лизинг пен инвестицияланушы компаниялардың
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жарғылық капиталы на үлестік бақыл анбайтын қатысу жолымен 
инновациялар ендіру жэне құруды қаржыландыру;

- инновациялық инфракұрыылымды дамыту;
- отандық инновацияны сыртқы нарыққа жылжыіу;

тасымалдау саласында халықаралық ынтымақтастықгы 
дамьпу, инновациялық технологияларды дамыту мен алыс-беріс,
оларды коммерциалау жэне енгізу;

- елдегі ннновациялық белсенділікті жогарылатуга бағытталған 
іс-шараларды өткізу және үйымдастыру.

Үлттық инновациялық қор инновациялық жобаларды 
венчурлық кдржыл анды руды жүзеге асырады, Қазақстанда 
венмурлық инфрақүрылым қүр)гмен айналысады, алдыңгы қатарлы 
шетелдік технологияларды трансфертгеуді жүзеге асырады. Қор 6 
млн.АҚШ доллары на дейінгі сомада инвестицияланған 
компаниялардың жаргылық капиталына (49% дейін) үлестік 
бақыланбайтын қатысу жолымен жобалық қаржыландыруга
қатысады. Жарғылық капиталдың қалган улесі (51% жэне одан 
жогары) жобаға өтініш берушімен немесе инвесторлармен 
қалыптасады. Жобага салынған ннвестициялардьщ орташа мерзімі 
4-5 жылды қүрайды. Инвестинияны іске асыру комиаииялардың 
start — up кезеңінде немесе іске қосылған компанияларда өндіріске 
инновацнялық технологияларды енгізу максатымен жүргізіледі. 
Жобаны жүзеге асырудың бастапқы сатыларында қүралдар сатып 
алынады, іске қосу жүмыстары жүргізіледі, өндірістік линиялар 
жасалады жэне өнімнің сынамалық партиясы өндіріледі. Осы 
сатыда жобалық компания табыс алмайды және эдетте шығынды 
болады. Тәжірибе көрсеткендей, жобаны қаржыландырудан бастап 
өнім түтынушыға жеткенге дейін оргаша алганда 2-3 жыл керек. 4-5 
жылдан кейін, яғни жобалық компания жоспарлы сатуға шыққанда 
Қор жобадан шығады жэне өзінің үлесін серіктесіне немесе басқа 
инвесторға сатады. Осылайша, инвестициилардан түсетін негізгі 
табыс 4-5 жылдан кейін компанияларды қүрудан кейін пайда 
болады. Қордың жобалық компанияларының көпшілігі бойынша 
2011-12 жылдары шығу жоспарланған. Мемлекет-жеке сектор 
серіктестігі қағидасынын негізінде қазақстандық инвесторлармен 
бірлесіп құрылған Қазақстан ның алты венчурлық қорларына 
серіктес болып табылады. ҮИҚ-ның қазақстандық венчурлық 
қорларындагы үлесі — 49%-ға дейін. Бүдан басқа ҮИҚ мынадай бес
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халықаралық венчурлық қорларда акционер болып табылады: 
Wellington Partners III Technology Fund LP; "Центрально-Азиатский
фонд поддержки малых предприятий "CASEF LLC"; Flagship
Ventures Fund 2004 LP; Jaic-Mayban Asian Fund, Vertex III Fund LP.

2005 жылдан бастап ¥ИҚ EVCA Еуропалық венчурлық 
капитал ассоциациясының және SVCA Сингапур венчурлық 
инвестициялау ассоциациясының мүшесі болып табылады.

Басқа елдермен салыстырғанда бюджет табыстарының басым
бөлігі табиғат ресурстарын экспортгаудан түсетін түсімдер есебінен 
қальштасатын Қазақстан Республикасының Үлттыц қоры 
Қазақстан Рсепубликасы Презид ентін ің «Қазақстан

♦ Республикасыньщ Үлпық қоры туралы» 20Ө0 жьины 23 тамыздағы 
№ 402 Жарлығымен қүрылды. 2005 жылы оның акгавтерін басқару 
бойынша тәсілдер және негізгі қағидаларын анықгаған ¥лттық қор 
қаражаттарын қалыптастыру және пайдаланудың орга мерзімді 
перспективалы бірінші Концепциясы (бүдан эрі — Концепция) 
қабылдаңды.

2006 жылдың оргасынан бастап жүзеге асырылган Үлттық қор
қаражатгарын ел экономикасына бағыттау сызбасы республикалық
бюджетке кепілдендірілген жэне мақсатгы трансфертгерді сонымен
қатар отандық багалы қагаздарға үзақ мерзімді инвестициялауды
қарастырды. Осымен, кепілдендірілген трансферттерді анықтау
барысындағы шектеу республикалық бюджетті жасаудың алдыцгы
жьш соңындағы Үлттық қор активтерінің үштен бір бөлігінен 
аспайтын болды.

Қазіргі кезде Қордың тұрақтандырушы қызметін жүргізу үшін 
қажетті көлемі қалыптастырылды, бірақ сонымен бірге болашақ 
үрпактар үшін жаңартылмайтын табиғат ресурстарынан түскен 
қаражаттарды максималды сақтау, республикалық бюджет пен 
Үлттық қордьщ теңгерімділігі мен мұнайлы емес дефицитті 
қысқарту туралы мэселелер озекті болып қалуда.

Жаңа Концепцияга сәикес Үлттық қор қаражаттары өсуінің 
бэсеңдеуін есепке ала отырып, ұзақ мерзімді перспективада Үлттық 
қор қаражатгарын интенсивті жинақтауды қамтамасыз ететін 
републикалық бюджетке белінетін кепілдендірілген трансферітер 
көлемінің өзгергіштігін оны тіркеу жолымен айрықшапау қажетгігі
ескеріледі.

Қазақстан Республіпсасының ' Үлттық қоры Қазақстан
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Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкі
ағы қаржылық активтер түріндеп сонымен бірге

материал,
түріндегі

емес активтер, қоспағанда, басқа да мүлікгер
мемлеке активтерін білдіреді Қазақстан

Республикасыньщ Үлпық қоры материалдьщ емес активтерді 
қоспағанда, қаржылық активтер мен басқа да мүліктерді жинақтау
жолымен мемлекетпң элеуметгік-экономикалық дамуын
қамтамасыз етуге, экономиканың мұнай секторына тәуелділіпн 
және жағымсыз сыртқы факторлардың әсерін төмендетуге арналған. 
Қазақстан Республикасыньщ Үлтгық қоры жинақтаушы жэне
тұрактандырушы қызметш атқарады

Жинақгаушы кызмет материалдық емес активтерді қоспағаңі 
қаржылық активтер мен жэне басқа да мүліктерді жинақтауды 
ұзақ мерзімді пер пективада төмен шіік деңгеишде
Қазақстан Рес публ икас ы ның Үлтгъщ қоры активтершің 
табыстылығын қамтамасыз етеді.

Турақтандырушы қызмет Қазақстан Республикасыньщ Үлттық
қоры актавтерінщ жеткишсп етшділіи еңгеиін щауға
бағьпталған. Гұрақіандыру қызметін жүзеге асыруға қолданылатын 
Қазақстан Ресі^бликасының Үлттық қорының бір бөліп 
кепілдендірілген трансферперді қамтаіласыз етуге қажетп 
мөлшерде апықталады. Қазақстан Ресггубликасының Үлтгық қорьш 
қалыіггастыру мен пайдалану тауар мен қаржы нарыктарының 
элемдік жэне сьфіқы коныонктурасын, мемлекеттегі жэне

республиканыңшетелдеп экономикалық жағдаиларды
жэнеэкономикалық дамуының басымдықгарын фискалды 

макроэкономикалық тұрақтьиіықты сақгаумен байланысты және 
Қазақстан Республикасыньщ Үлтгық қорының негізгі мақсаттары 
мен міндеттерін сақтауды есепке алумен анықталады.

Қазақстан Республикасыньщ Үлтгық қорын қалыптастьфу
көздері төмендегідей болып табылады:

1) Қазақстан Республикасы Үлттық қорына кіру;
2) Қазақстан Республикасы ¥  лттық қоры басқармасынан 

инвестициялық кірістер; басқа да Қазақстан Республикасы заңында 
тыйым салынбаған кірістер;

Қазақстан Республикась: қорының түсімдері
тұрады:
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1) мүнай секторыньщ үйымдарынан түсетін тура салықтардан 
(жергілікті бюджеттерге есептелетін салықгарды қоспағанда),оларға 
мыналар жатады:

- корпоративті табыс салығы, үстеме табыс салығы;
- пайдалы қазбаларды өндеуге салынатын салық, бону стар, 

өнімдер бойынша үлестер; экспортқа рентапық салық;
- өнімді бөлісу келісімі бойынша қызмет ететін жер қойнауын 

пайдаланушыньщ қосымша төлемі;
2) мүнай секторыньщ ұйымдарымен іске асырылатын бас да 

перациялардан түсетін түсім (жергілікті бюджеггерге есептелетін
салықгарды коспағанда), оның ішінде мүнаи келісімдерінщ 

арттарын бүзғаны үшін төлемдер (жергілікті бюджеттерге 
есептелетін салықтарды қоспағанда);

3) республ икалық меншіктегі жэне тау-кен қазу мен өндеу 
салаларға жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіргеннен 

түсетін түсім; ауьш шаруашылық багытгағы жер учаскелерін 
сатудан түсетін түсімдер.

Мүнай секторыньщ үйымдарына шикі мүнайды, газ 
конденсатын өңдеу жэне (немесе) откізумен айналысатын, сонымен 
қатар шикі мұнайды, газ конденсатъш барлауға келісімдер бекітетін 
заңды түлғалар жатады.

Қазақстан Республикасыньщ Үлттық қорын басқарудан түсетін 
инвестициялық табыстар Қазақстан Республикасының Үлттық 
қорын матерналдық емес активтерді қоспағанда, қаржьшық
қүралдарга үлеспруден қүралады. Қазақстан Республикасыньщ 
Үлттық қорының шығыңдары:

1) Қазақстан Республикасыньщ Үлтгық қорынан 
республ икал ық бюджетке кепілдендірілген трансферт түрінде;

2) Қазақстан Республикасыньщ Үлттық қорынан 
республ икалық бюджетке Қазақстан Республикасыыньщ Президенті 
белгшеген мақсаттарға берілепн мақсатты трнасферттер түріңде;

Қазақстан Республикасыньщ Үлттық қорын басқарумен 
байланысты жэне жыл сайынгы аудитп өткізу шығындарын жабуга.

Концепцияга сэйкес Үлттық қор қаражаттарын қапьитгастыру 
және пайдалану келесі қағидаларға негізделетін болады:

- транспарен і і ілік — Үлттық кордың бекһгілген (нақгыланган, 
түзетілген) көрсепгкіштерін, Үлттық қордьщ қаражаттарын 
қалыптастыру жэне пайдалану туралы есептерін, Үлттық қордың
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қаражаттарын инвестициялық басқару туралы есептерін міндеті 
түрде жариялау;

I толыкгылық — Үлттық қордың туралы есеітте Қазақстан 
Республикасының заңдарымен қарастырылған барлық түсімдер мен 
шығыстарды көрсету;

- мерзімділік — Үлттық кордың қодма-қол бақыпау шотын 
есепке any жэне оларды сэйкес нормативті қүқықтық актілермен 
бекітілген ережелерді сақгай отырып, мерзімінде Қазақстан 
Республикасының Үлтгық банкіндегі Ү кіметтің шотына аудару;

- тиімділік -  Үлтгық қорды ұзақ мерзімді перспективада 
активтерді сақтау мен табыстылықты қамтамасыз етуге қарамастан 
тәуекелділіктің төменгі»деңгейінде басқару. »

2010 жылдан бастап келесі онжылдыққа қаражаттарды 
пайдалану бойынша жаңа тэсілдерге сәйкес жаңа ереже 8 млрд. 
АҚПІ доллары көлеміңде респубпикалық бюджетке 
кепілдендірілген трансф ерт белгілеу болып табылады. Басқа 
шыгын түрлерін қаржыландыру, оның ішінде республикалық 
бюджетке мақсатты трансферттерді бөлу, мемлекеттік 
квазнмемлекетгік жэне жеке сектор субъектілерінің казақстандық 
бағалы қағаздарды иеленеуі, заңды жэне жеке тұлғаларды 
несиелендіру, активтерді міндетгемелерді орьшдауды қамтамасыз
ету репнде паидала нуга тыиым салынады.

Үлттық қордың жинақгаушы қызметін орындау үшін сәйкес 
қаржылық жылдың соңында болжанған Ш Ө келемінің 20% 
молшерінде төмендетілмейтік қалдык бекітіледі. Сондықтан
төмендетшмеипн қалдық лимнтш сақгау қажеттілігімен 
байланысты Үлттық қордың кепілдендірілген трансф ерт жүзеге 
асыруға қаражаты жетпеген жағдайда кепілдендірілген трансферт 
молшері сэйкес көлемге төмендетіледі.

Үлттық қордың қаражаттарын интенсивті жинақтау, сонымен 
қатар оның активтерін тиімді басқару Қазақстан Республикасы ның 
түрақгы дамуында маңызды рөл алады жэне мемлекетпк, сонымен 
бірге квазнмемлекеттік секторлар ретінде қарызға апуды дұрыс 
жоспарлауды, республиканың экономикалық қауіпсіздігінің қажетті 
деңгейін қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдауды талап етеді.

Үлттық қордың қаражатгарын пайдалану бойынша жаңа 
тәсілдер квазимемлекеттік сектормен Үлттық қордан облигациялық 
қарыздарды таріу мүмкіндігін шектейді. Бұдан басқа, Үкіметпен
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жергілікті атқарушы оргаңдарының қарыздарының өсуі бюджетгік 
заңнамаларда бекітілген шектеулер шеңберіңце Астана және 
Алматы қалаларынан жергілікті қарызға алу аркылы реітеледі.

Бюджет пен ¥лттық қорды теңгерімділігі бойынша саясат осы 
онжылдыктың соңына қарай ШӨ-нің 3% артық емес құрауы тиіс 
мунайлы емес дефицитті қысқаріуға, сонымен қатар Үлттық 
қордың қаражаттарын тек даму бюджетінің қаржыландыруына 
кезекті ауысуымен ағым дық шығындарға шығындауды қысқартуға 
бағытсалатын болады.

Жоғарыдағы тәсілдерді есепке ала отырып, 2020 жылга карай 
Үлттық қордьщ қаражаттары ЖІӨ-нің 30 %-н құр;ійтындай 90 млрд. 
АҚШ долларға дейін өсуі тиіс.

Жалпы алғанда жаңа Концепциямен қарастырылга н шараларды 
іске асыру республикалық бюджетгің тұрақгылыгын алдагы 
уақытга ұстап тұруға, экономиканы эртараптандырута және мұнай 
табыстар ын ұрпақтар арасында қайта бөлуге мүмкіндік іэереді.

Дегенмен бюджеттен тыс қорлардың қызметінде топтьпқ және 
қогамдық мүдделердің қарама-қарсылығы туындаңцы. Жалпы 
алзанда бюджеттен тыс қорлардьщ қызмет етуі барлық когамның 
мү.адесімен жүзеге асырыпады, оның шығырлануына бағытталған 
жэне осыдан қаржылық кагынасгардың осы нысанының элеуметтік- 
экономикалық мағынасы қурала,

Осылайша, қазіргі сатыда бюджеттен тыс і;орлар әлеуметтік 
және экономнкалық міндеттерді шеше спырып, Қазастан 
Республикасыньщ қаржылық жүйесінің қызмет езуі жэне де жалпы 
мемлекет экономикасы ұшін айрықша маңызды орын алады деп 
қорытьшды жасауга болады.

Семинар сабагының жоспары:

1. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар, ол ірдық рөлі жэне 
бюджеттен тыс қорлар сипаттамасы.

2. Әлеуметпк бюджеттен тыс қорлар: жинақгаушы зейнетақы 
қоры, элеуійеттік сақтаңдыру қоры.

3. Эконом икал ық сипаттағы бюджеттен тыс қорлар: 
инвестициялық, инновациялық қорлар.

4. ҚР Үлттық қоры, оның рөлі.
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Студенттің өзіндік жұмысына арналган тапсырмалар:
1. Қоғамның экономикалық және элеуметгік дамуындагы 

бюджеттен тыс қорлардьщ рөлін анықтау.
2. Жергілікті басқару органдарының бюджеттен тыс қорларын 

сипаттаңыз.
3. Қор қаражаттарын қалыптастыру мәселелерін қарасгыру. 

Қазақстандагы дағдарысты даму кезеңінде бюджеттен тыс 
корлардың қызмет етуіндегі қарама-қайшылықгары.

4. Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесін шетелдік 
гәжірибемен сапыстырыңыз. Мемлекетпк жинақтаушы зейнетақы 
қоры. Жинақтаушы зейнетақы қорларының қаражаттарын

івесгицнялау мэселелері. *
5. Экономикалық сипаттағы бюджеттен тыс қорлардың 

қмзметін талдаңыз.
6. Инвестициялық және инновациялық қорларды Қазақстанның 

: ідустриалды-инновациялық даму Стратегиясын іске асырудың 
қиржылық көзі ретінде қарастырыңыз.

7. Қазақстан Республикасының Үлттық қорыньщ қызметін, ел 
экономикасы мен қаржылық жүйесінің түрақты дамуындагы оның 
рөлін сипаттаңыз.

8. Т ақырьш бойынша қосымша глоссарий құрастыру.
9. П. Дракердің «Мемлекет қаргтар мен балаларга жасаган

қарым-қатынасымен бағаланады» деген сөзін түсіндіріңдер. Қазіргі 
кезде оның магынасы өзгерді ме?

10.Негізгі кезеңдері көрсету арқылы зейнетақы жүйесінің даму 
сызбасын құрастыру.

11 .«Қазақстанда инновациялық жобаларды қаржыландыру» 
тақырыбына эссе жазу.

12.Қазақстандағы НТП қаржыландыру жүйесін багалаңдар. 
Инновациялық жобаны қаржыландыру бойынша жобаны жасаудан 
бастал оны жүзеге асыруға дейінгі әрекеттер тізбегін жасаңцар. 
Біздің еліміздегі инновациялық цикл ұзақтлыгьш  багалау.

13 .Инвестициялық, Инновациялық және Ұлттық қордың 
қызметтерін шектеңіздер, мемлекет пен жеке сектор өзара 
қатынастарындағы олардьщ орнын, сонымен қатар НТП 
қаржыландырудагы олардың рөлін корсетіңіз.

И.Қазақстанның индустриалды-инновациялық даму 
Стратегиясын оку. Багдарламада инновацияларды
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қаржылаңцырудьщ қаңдай көздері қарастырылған? Осы 
Стратегия ны іске асьфуға қандай қаржылық тәуекелдер кедергі
болады?

15. «Қазақстан Республикасыньщ бюджеттен тыс қорлары» 
такырыбына мини-презентация дайындау.

16.Қазақстан Республикасыньщ Үлтгық қорын қалыптастьфу 
жэне пайдалану ережесін баянданыздар. Онъщ қызмег еТуін 
жетілдіру бойынша шаралар ұсыныңыз.
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9-ТАҚЫРЫП. МЕМЛЕКЕТПК НЕСИЕ ЖЭНЕ
МЕМЛЕКЕТПК БОРЫШ

9.1 Мемлекеттік несиенің мәні, түрлері мен нысандары

Мемлекет пен муниципалдық құрылымдардьщ қарамағына 
елдің заңи жэне жеке тұлғаларының бос ақша қаражаттары да, 
сонымен бірге, басқа елдердің және халықаралық қаржы-несие 
институтгарының ресурстары да несие капиталы ретінде уақытша 
пайдалануға жұмылдыру үшін тартылуы мумкін. Оларды алудың 
басты әдісі мемлекеттік несие болып табылады.

Мемлекеттік несие — жаппы мемлекеттік қаржының басты 
буындарының бірі және несиелік қатынастар жиынтығы, бұл 
қатынастарда мемлекет несигердің де, қарыз алушының да, 
гарантғьщ да рөлінде көрінуі мүмкін.

Мемлекеттік кредиттің ерекшелігі қарызға берілғен 
қаражаттардың цайтарымдылыгында, мерзімділігінде жэне 
акылыгында. Мемлекеттік кредит түрлері бойынша ішкі, сыртқы, 
шартты болып ажыратылады.

Ііикі несиеде мемлекеттік кредит қатынастары жан-жақты 
тұрғыда: қарызгер кезінде де,несиегер ретінде де елдегі үкіметтің, 
биліктің жергілікті органдарының, кәсіорындардың, ұйымдардың 
жэне халықтың арасында пайда болады.

Халыцаралық несиеде қатынастарга бір жағынан, үкімет, 
бшііктің жергілікті органдарды, екінші жағынан басқа 
мемлекептердің үкіметтері, банктері, компаниялары, сондай-ақ 
халықаралық қаржы-банк ұйымдары араласады. Кредит беруші 
тарап мемлекет-донор немесе ұйым-донор, ал кредит алушы ел 
реципиент-ел деп аталады.

Шартты мемлекетт ік несие отандық қарызгерлер: 
кэсіпорындар, ұйымдар, фирмалар, жергілікті билік органдары 
алган қарыздарына басқа елдердің несиегерлеріне берілген 
кепілдіктер бойынша үкімеггің міндеттемелері ретінде болады.

Ішкі мемлекетгік несиенің нысандары:
1) мемлекеттік қарыздар іпығару;
2) коммерциялық банктердегі халықтың салымдарының бір 

бөлігін мемлекеттік қарыздарға айнапдыру;
3) қазынапық несиелер.
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Мемлекеттік кредиттің негізгі нысаны кредит қатынастары 
болып көрінетін мемлекеттік қарыздар болып табылады, бұл 
қатынастарда мемлекет негізінен қарызгер ретіңде болады.

Мемлекеттік қарыздар -  нэтижесінде меміекет белгілі бір 
мерзімге және белгілі бір ақыға ақша қаражаттарының белгіпі бір 
сомаларын алатын мемлекет пен заңи жэне: жеке тұлталар 
арасындагы қарыз қатынастары.

Қарыздар өтеу мезгілі, орны, орналастыру әдістері, қарыз 
валютасы, эмитенттер, табыстыц түрлері бойынша
ажыратылады.

Өтеу мезгілі бойынша: қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ 
мерзімді болып ажыратьшады. *

Орналастыру орны бойынша қарыздар ігихі және сыртқы 
болып бөлінеді. Ішкі қарыздардың облигацияларын шетел 
азаматтары мен қоғамдар сатып ала алады.

Орналаспгыру әдістері бойынша: еркін айналатын, жазылу 
бойынша орналастырылатын жэне мэжбүрлеме қарыздар болып 
ажыратылады. Мемлекеітік карыздар, әдеттегідей ақша нысанында 
ш ыгарылады, бірақ қажет болғанда оның заттай нысаны да болады.

Эмитентке қарай карыздар үкіметтің қарыздарына және 
бипіктің жергілікті органдарының царыздарына гіжыратылады.

Дербесгікке ие болғаннан кейін Қазақстан Республикасыньщ 
меншікті ішкі қарыздары колдану басталды. 1992 жылы республика 
үкіметі Мемлекеттік ігикі қарыз шыгарды, ол кәсіорындар мен 
ұйымдар арасында таратылды.

Өзінің шыгыңдарын жабуға мемлекет шетелдік несиелерді де 
тартады. Сыртқы экономикалық байланыстардың қарқындап өсуі 
халықаралық мемлекеттік кредитгің тез дам)ъіна жеткізіп, саның 
негізінде сыртқы берешектердің шапшаң өсуіне; себеіікер больш
ОТЬф.

Халыцаралыц мемлекеттік несие — халықаралық
экономикалық қатынастар сферасында елдердің материалдық 
ресурстарының қозғалысы, мемлекет дүниежүзіпік қаржы 
рыногында борьппкер немесе несиегер ретінде болатын
қатъшастардың жиьппығы.

Халыкарапық кредит тін кызметі мемлекзтгердің сыртқы 
экономикалық қызметі процесінде тауар жэне ациіа ресурстарын 
қайта бөлу болып табылады.
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Халы қаралық несиенің негізгі нысаны сыртңы царыздар болып 
табылады. Қарыз қаражаттары сыртқы сауда мэмілелерін жүзеге 
асыру немесе экспорт пен импортқа жәрдемдесу — сыртқы сауданы 
несиелендіру ушін пайдаланылады. Сыртқы сауданы несиелендіру 
кезінде кредиттерді беру, пайдалану жэне өтеу елдердің тиісті 
бағдарламалары мен бюджеттерінде қарастырылады, мұның өзі 
оларға өздерінің міндеттемелерін толық әрі бөгетсіз орьпадауына 
мүмкіндііс береді.

Қазіргі жағдайда жабдықты, материалдарды, азық-түлікті сатып 
алу кезінде дамыған елдерде сыртқы сауда ұйымдары мен сыртқы 
экономикалық банк контракттар мен келісімдер, соның ішінде 
өтемдік келісімдер негізінде бүл елдердің 'банктері мен 
фирмаларынапатын банк жэне коммерциялық несиелерді
пайдаланады.

Өтемдік келісімдер - бұл сыртқы сауда келісімдерінің түрі, бүл 
келісімдер кезінде тауарды сагып алупш оның құньш басқа 
тауарлар жеткізілімімен төлейді.

Халықаралық экономикалық қатынастар тэжірибесінде, сондай- 
ақ, экспорттыц немесе (байланыстырылгш несиелер» нысаны
қолданылады.

Мемлекепік қарыздану мэселесінің мәнін түсіну экономикалық
ғылым классиктері Давид Рнккардо мен Адам Смит еңбектерінен 
басталады.

Давид Риккардо мемлекеттің экономикалық үдерістерге 
монетарлық араласу саясатын барынша қатты сынға алды. Риккардо 
сынының орталық пункті мемлекеттік қарыздың жинақ капиталды -  
халықтың негізгі өнімді козін дамьпуға ықпап ету мүмкіндігі 
болатын. Салықгар да капитал жинақгауға кедергі болғанымен, 
олардьщ мемлекет үшін мемлекеттік қарызға қарағанда
ауыртпалығы төменірек, себебі соңғысы индивидумдярдын
қольшдағы табыстарын жанама түрде жэне байқаусыз қысқартады. 

Д. Рикардоның теориялық козқарастарына сэйкес, сапық
толеушілер мемлекетпк шьнынд^) мемлекеттік қарыз есебінен
қаржьшандырылған жағдайда пайыздарды салық есебінен төлеудің 
келешек міндеттемелерінің нақгы көлемін капиталды томендетуге 
аларатын ауыртпалық ретінде қарастырмайды және салықіық
қаржыландьфу жағдайына қарағанда оздерін байырақ сезінеді. Бүл,
дегенмен, шындьгққа сэйкес келмейді, себебі салықтар мемлекетпк
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қарыз секілді, Д. Риісардоға сэйкес, тек ғана нысанымен 
ерекшеленеді, ал олардьщ экономикалык субстанциясы бірдей. 
Мемлекеттік қарыз тәжірибесі «біздің үнемділігімізді азайтып, 
нақгы жағдайымыз жөнінде қателесуімізге алмп келетін» 
иррационгшды мінез-құлыққа итермелейді.

А. Смит зертгеулеріңце мемлекеттік шығындарды несие 
арқылы қаржыландьфу тэжірибесі жағымсыз бағаланады, оның 
пікірінше, мұндай тэжірибе халық байлығын азайтады, осымен бір 
мезгілде салық ауыртпапығын тереңдетіп, кагоггал жинауға едәуір 
кедергі келтіреді. А. СІмит мемлекетгік кары? мэселесін соғыс 
уақытындағы мемлекетгік шыгындарды қаржыландырумен тығыз 
байланыста көреді. Соғыстарға орай пайда болтан қарыздар бейбіт 
шақта өз-әзінен жоғалып кетпейді, керісінше, қарызды өтеу және 
пайыздық төлемдерін қамтамасыз ету проблемаларына байланысты
сдан эрі все түседі, бул, өз кезегінде, салыктардың аріуына альт 
келеді. А. Смит еңбектерінен тікелей көріиіп тұртандай, ол 
экономиками милитарлапдьфу мен соғыс жүргізу үшін тартылған 
ақша құралдарын гиімсіз пайдалануды сынады, мұңдай көзқарасты 
толығымен эділ деп қабылдауға болады, себебі А. Смит өмір сүрген 
уақьпта мемлекет халықгьщ негізгі болігінін өмірін жақсарту 
бойынша әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру 
жауалкершілігін толығымен мойындамайтын.

Эконом икалық ойды әрі қарай дамыіу көрсеткеңдей, 
мемлекеттік қарыз туралы негізгі сұрақ мемле:кет қарыз беруші 
ролін атқаруы керек пе дегенде емес, ол келесі сүрақтарға жауап 
іздеуге шілырландьфььідцы: мемлекет қандай мақсаітармен және 
кандай көлемде қарыз ала алады, сонымен қатар
макроэкономикалык теие-теңдік үшін қандай саддарлармен
түйсщдескен. Дегенмен мемлекеттік қарызданудьщ оңтайлы 
шегінен асу, демек, қарызға қызмет көрсетуге жұмсапатын 
шығынның артуы XX гасырдың 7 0-жылд арында Кейнстің 
экономнкалық рецептерінің тиімділігінің төмендеуіне және 
дамыған нарықтық экономикалы елдердің үкіметінің мемлекеттік 
реттеудің теориялық базасын қайта қарауына алып келді. 
Монетаристік ілімнің ғылыми аренасына :оіыгу барысыңца 
мемлекеттік қарыз проблематикасы монетаристе}) мен кейнсиаңдық 
мектеп өкілдері арасьшдагы жаңаша пікірталастіфдағы едэуір дау- 
дамайлы сәттердің біріне айналады. !

255



Монетаристер, ткіршше бюджеттік-салықіық саясат
жүргізуден ұзақ мерзімді де, іулсқа мерзімді де эсерді күтуге

I. Егер мемлекет өз қажетгіліктерін капитал нарығында 
қарыз алу есебінен қаржыландырып отырса, онда бұл эдетте 
пайыздық қойылымды өзгерту есебінен жүреді, бүл жеке 
йнвестицияларды итеріп шығар^та экеледі, ал егер мемлекет осы 
мақсатқа эмиссиялық банк несиелерін пайдаланатын болса, онда 
ақша массасыньщ сэйкес ұлғаюына байланысты инфляциялық
қысымнан қашу мүмкін емес. Монетаристер экономикапық өсу
құралы ретіндегі «басқарылушы инфляцияның» жақтаушылары 
болып табылады. Осылайша, негізгі экономикалық мектептердің 
мемлекеттік қарыздану рөлі, мэні және қызметі туралы қарама-
қайшылықты көзқарастары «мемлекетпк қарыз» үғымының 
мазмунына, мемлекеттік қарыздың экономиканы мемлекетпк 
реттеу қүралдарының жүйесіндегі орнына, оның сапалық жэне 
сандық қүрамына жэне басқа да параметрлерге деген пікірлердің 
кең спектрін тутызады.

Мемлекетпк қарыз мемлекетпк заемның III
өтелмеген сомасы (пайыздық қоиылымын

ьнгарылып,
қоса).

Орналастьфылуына, заем валютасына жэне басқа сипаттамаларына 
қарай ол ішкі және сыртқы мемлекетпк қарыз деп бөлінеді.

Мемлекеттік қарыз мемлкеттік заемдарды ұлғаймалы үдайы 
өндіріс және қоғамдық қажеттерді қанағатгандыру үшін ақша 
ресурстарын тартудың бір нысаны ретінде қолданылады.

Мемлекетпк қарыздар карыз алушыға қатысы бойынша

Қазақстан Республикасы 
¥лттык банкінің

қарыздары

4-сурет. Мемлекеттік қарыздардың
бөлінуі

алушыға қатысы бойынша

I
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5-сурет. Несие капиталының нарықтыры бойынша мемлекетпк 
Й

, қарыздардың бөлінуі (

Мемлекетпк қарыз мемлекеттік бюджет қаржысы есебінен 
өтеледі. Мемлекетпк қарыздардың мынадай тұрлері мен нысандары 
болады (4 сурет).

Қарыз алу саны бойынша мемлекетпк қарыздардың бөлінуі 5- 
суретте келтірлген.

6-сурет. Қарыз алу саны бойынша мемлекетпк қарыздардың бөлінүі

Мемлекетпк эмисснялық бағалы қағаздар құжаттамалық жэне 
құжаттамалық емес нысанда, ал ұсынушыга арналып тек 
қркаттамалық нысақда ғана атаулы жэне дисконтталған құны 
бойынша сыйақының (мүдденің) тіркелген және тіркелмеген 
(құбылмалы) мөлшерлемесімен шыгарылуы мүмкін.

Мемлекеттік эмнссиялық бағалы қағаздар қолданылу мерзімі 
бойынша төмендегідей түрде бөлінеді (7-сурет):

нарықтары бойынша
к карыздар

Қарыз алу саны бойынша 
мемлекеттік қарыздар
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7-сурет. Мемлекетпк эмиссиялық бағалы қағаздар қолданылу мерзімі
бойынша бөлінуі

Қарыз туралы келіссөздер жүргізу, кел ісім-шарттарға қол қою 
тэртібін, оның атынан эмисскяланатын мемлекеттік змиссиялық 
бағалы қағаздарды пгығару, орналастыру, айнапысқа түсіру, етеу 
жэне оларға қызмет көрсету тэртібін Қазақстан Республикасыньщ
Ү кіметі белгілейді.

Дамыған елдердің өздерінде ішкі қарыз болады. Ал айда, 
қарыздың бұл түрінің қүрылу ерекшеліктері эртүрлі. Дамы ran 
елдерде мемлекеттік қарыз бен оны туғызғая мемлекетпк бюджет 
тапшылығын экономикалық цикл га енген экономиканы 
тұрақіандыру жэне дамьпу факторлары. Халықган, банкгерден, 
басқа да қаржы несие мекемелермен қарызға алынған қаражат 
аталған қарыз берушілердің активтері ретінде қаралады. 
Мемлекеттік қарыз халықгың өзіне өзі берген қарызы деп саналады, 
сондықтан Үлттық байлықтың жалпы көлеміне эсер етпейді. Іыжі 
қарыздың оны басқару жөніндегі пайыздьщ төлеу қажеттігі сиякты 
теріс эсерін елдің экоіномикасын дамытуга бөлінген инвестициялар

рв

мен қосымша қаржы ресурстарын жұмылдыру жауып кетеді.
Қазақстанның тэжірибесінде бюджет тапшылығы мен

мемлекеттік қарызды қаржыландыру әдістері және зардаптары 
бойынша айырмашылық бар.

Мемлекеттік қарыз төрттен үш бөлігі мемлекетпк банктің ақша 
эмиссиясы түрінде несиелері: Бюджет тапшылығьш жабу үшін ақша
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шығару инфляцияны тереңцетіп, дағдарыс үдерістерін туыңдатады. 
Республикалық бюджет тапшылығын жабу сомасы болады.

Сыртқы мемлекеттік қарыз - елдің шетелдік несие берушілерге 
белгіленген мерзімді қайтарылуы тиіс қаржы міндеттемесі нің 
сомасы. Сыртқы қарыз шектен тыс көбеюі экономикалық, саяси 
тэуілділікке апарып соғады. Дүниежүзілік тэжірибеде мемлекеттік 
қарыз көлемін салыстыру үшін қарыздық табыс коэффициент деп 
аталатын арнайы көрсеткіш қолданылады. Қауіпсіздік деңгеңцің 

ггі - 25% деп есептеледі.
Шетелдік несие, инвестиция, технологияларды пшкізат

салаларында, ауыл шаруашылығында, халық түтынатын тауарлар 
өндіруге тартпай экономиканы көтеру мүмкін емес. Бірақ шетеддік 
қаржы мен валюта ресурстарын тарту оларды үтымды пайдаланып, 
тиімді қайтарым болуын талап етеді. Негізгі қарыз бен пайычлкгк 
төлеу нақгы өнімнің бір болігін басқа елдерге жіберуге мәжбүр 
етеді. Сырщы қарыздың, едэуір үлғаюы үлттық валюта курсының 
күрт төмендеуі, экспорт пен импорт салмағының өзгеруі сияқты 
келеңсіз қүбылыстарды туғызады.

Борьппты қальштастьфатын ағымдар ішінен қарызды және 
акционер лік капиталға қатысуға мүмкіңцік беретін бағалы 
қағаздарды қамтитын портфельді инвестицияларды ерекшелеу өте 
маңызды. Портфельді инвестациялар маңыздылығы халықарапық
капитал нарығьша шығу мүмкіндігі бар елдер үшін өсе түседі. 
Осындай шығу мүмкіндіп шетел инвесторларының мемлекетгік 
қаржы жағдайына, оның шығарган қарыз міндеттемелеріне 
сенімділік дэрежесі барын көрсетеді. Бағалы қағаздардан басқа 
портфельді инвестицияларға айырбас бағамы мен пайыз 
қоиылымымен байланысты тәуекелдіктерден қарыз алушыла]>ға
сақгануға мүмкщдік беретш ақша рыногының қазіргі міңдеттемелер 
қүралдары кіреді.

Әлемдік қаржы нарыгьгның ғаламдану жағдайыңда 
тікелей шетел инвестициялары қабылдаушы ел экономикасына 
қалай эсер ете апады. Бір жагынан, тікелей шетел инвестациялар 
түрінде капитал агымы индустриализацияны жеделдетіп, 
экспорттың кеңеюіне эсер етеді. Екінші жагынан галамдану табыс 
теңсіздігін үлғайта апады.

Сөйпп, тікелей шетел инвестицияларының найдалылыгы 
төмеидегідей болады: *
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— өндіріске салуга қосымша ресурстарды алу;
— макроэкономикалық деңгейде сыртқы нарықгық тэртіптін 

жоғарылауы;
— сыртқы нарыққа шығуға қол жеткізудің кеңеюі;
— үлгтық мамандарды дайьщцау мен қайта дайыкдау;
— ұзақ мерзімді қарыз каішталының үлтгык нарықтарының 

кеңеюі мен тереңцеуі.
Тікелей шетел инввстициялардьщ теріс жақтары:
— сыртқы дағдарысқа өте сезімталдығы;
— шетелді ктер басқаратын меншікке бақылауды жоғалггу.
Сыртқы қарыздар екі жақгы және көп жақты негізде берілуі

мүмкін екені белгіпі. Екі жақгы несиел еуш ілерге шетел 
мемлекеттерінің үкі меттер і, опардың агенттіктері мен экспорт 
несиелеудің арнайы мекемелврі, мысалыга Жапонияның 
экспортгық-импортгық банкі, АҚШ Эксимбанкі және тағы 
басқалары кіреді. Бұл қарыз берушілер қарыз алушы мемлекеттер 
үкіметтеріне төлем балансьга қолдау, мемлекеттік бюджет 
тапшьшыгын қаржылаидыру мен ел-донорлардан келетін импортты 
каржьшандыру мақсаттарында беріледі.

Көп жақгы неснелеушілер - халықаралық экономикалык 
ұйымдар (Халықаралық валюта қоры, Халықаралық қайга қүру мен 
даму банкі, Еуропальщ қайта құру мен даму банкі, Азиялық даму 
банкі жэне т.б.), олардьщ ерекшелігі - әлемдік қарыз капитал 
нарығында қаржыларды шогырландыру мен оны қарыздар
мемлекетп несиелеуге пайдалану үшш өздері қарыз алатындыгы.

Көп жақгы несиелер екі жақгы несиелер сияқгы төлем 
балансына қолдау корсету, мемлекеттік бюджет тагішылыгын 
каржыландыру, Үлттық валютага қолдау көрсету, импортгың 
қауіпті деңгейін қаржыландыру, әлеуметтік-экономикалық дамуға 
көмектесетін жобаларды қаржыландыру үшін беріледі. Бүл 
қарыздардың ерекшелігі - халықаралық қаржы ұйымдарының өз 
табысын жоғарылатуга ұмтылмай, операцияларьга экономикалык 
даму мен қайта құруды қамтамасыз ететін салаларға 
шогырландырылады. Несиелер көбінесе ұзақ мерзімге беріледі, 
бірақ жеңілдіктері көбінесе болмайды.

Мемлекетпк несиенің негізгі нысаны несиелік қатьшастар 
болып көрінетін, мемлекетгік қарыздар болып табылады,. бұл
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қатынастарда мемлекет негізінен қарыз алушы регінде болады.
Мемлекеттік қарыздар нәтижесінде мемлекет белгілі бір 

мерзімғе және белгілі бір ақыға ақша қаражаттарының белгілі бір 
сомапарын алатын мемлекет пен заңи жэне жеке түлғалар 
арасындағы қарыз қатынастары.

Орналастьфу әдістері бойынша: еркін айналатын, жазылу 
бойынша орналастырылатын және мәжбүрлеме қарычдяр болып 
ажыратылады. Мемлекетпк қарыздар, эдеттегідей ақша нысанында 
шығарылады, бірақ қажет болғанда олардың затгай нысаны да 
болады.

Эмитентке қарай қарыздар үкіметгің қарыздарына жэне 
биліктің жергшікті органдарының қарыздарына (муниципалдық4 
қарыздарға) ажыратылады.

Табыстылық түрлері бойынша қарыздар пайыздық (қарыз 
иелері жыл сайын тең үлеспен бекітілген мөлшерлеме бойынша 
тұрлаулы табыс алады); үтыс немесе лотореялық (табыс 
облигациялардың өтеу тиражы немесе ұтыс тиражы ттлгқян дя 
төленеді) қарыздар болуы мүмкін.

Халықаралық қаржы ұйымдардың несиелеу механнзмі 
мынандай болады:

1. Осы ұйым мүшелерін несиелеу.
2. Осы ұйымдардың жұмыс топтары несиелеу алдында 

мемлекетпң экономикалық - саяси жағдайымен танысу мақсатында 
елге келеді.

Қарыз алушы мемлекет өкілдерімен бірге, макроэкономикатық 
түрақгандыру мен дамуға көмектесетін жобаларды несиелеу 
багдарламаларын жасақгайды. Неснелеу мерзімі ішінде осы 
ұйымның жұмыс топтары қарыз алушы мемлекеттің
бағдарламаларды орындауьш бақылау мақсатында тұрақты
қатынайды.

3. Берілетін несие транштарга белініп, олар багдарлама мен
несие шарттары, несие келісіміне сэйкес орындалған жағдайда ғана 
беріледі.

4. Қарыз алушы мемлекет нақты жобаларды ұсынып, оларды 
халықаралық ұйымдар қолдайтын болса, оган қарыз қаржылары
бөлінеді.

5. Несие қаржылары қарыз алушы мемлекеттің орталық 
банкінің есеп шотына немесе АА категориясынан томен' емес
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алдыңғы қатарлы шетел банктерінің арнайы есеп шоттарына 
аударылып, жобаны жүзеге асыру қаржылары сол жерден алынады.

Қарыздың құрылымының негізгі элементі ретінде графикпк 
есеп айырысу төлемдерін қамту керек. Үлтгық экономиканьщ 
тұрақгы элеуметтік-экономикалық даму кезінде ішкі заемдар қажет 
емес, бул өз кезегінде іске асырылған заемдардың құнына сәйкес 
қарыз құрылымын түрлеңдіруге мүмкіндік береді.

Ішкі мемлекеттік қарыз құрылымы мемлекеттік бюджет 
тапшылығын қаржыландыруға жэне накггы инвестициялық 
жобаларға байланысты қалыптасады. Ішкі қаржыланды ру 
құрамының баланстылығыньщ негізгі элементі айналым мерзіміне
сэйкес мемлекеттік қарыздың міндетте мел ердің оптималдық
қатынасы болып табылады.

Мемлекеттік қарыз, мемлекет үкімет немесе орталық (Үлттық) 
банк арқыльГ қарыздарлық қатынасқа түсетін қарыз түрі. 
Мемлекетгік қарыз бойынша әдетте қарыз берушінің мемлекеттік 
облигацияларды сатып алуы немесе қарыз берушының қарызгерден 
(қарыз алушыдан) оган қарызга берген ақшалай қаражатты алу 
құқыгын куэландыратын өзге де мемлекеттік багалы қағаздарды 
сатьш any қүқыгы немесе озге мүлікті қарызға беру шарттарына 
орай белгіленген пайызды алу құқығы не өзге мүліктік құқықтарды 
мемлекеттік қарызлүлда айналыска шығару шарттарьшда көзделген
мерзімде сатъш аламыз.

Қарыз беруші осы мекеменің резиденті ме, жоқ па, осыған 
қарай ішкі жэне сыртқы мемлекепік қарыз болып бөлінеді. Кейбір 
сәтте мемлекеттік қарыз сомасы түгелдей мемлекеттік борыштан 
құралады. Мемлекеттік қарыз мэжбүрлі, не ерікті тэртіппен жұзеге 
асырылады.

Қазақстан Республикасьщца мемлекеттік қарыз өз кезегінде 
тікелей Үкіметгің, Үлттық банктің және Үкімепің кепілдігі уәдесін 
алган кәсіпорындардың борышы болып бөлінеді. Егер, борьшггы 
несиегерлердің түрлері (типтері) бойынша өзара бөліске салсақ 
көбінесе Дүкиежүзілік банкке. Халыкаралық валюта қорына жэне 
Қазаксгандық экспортты қаржьшандьфатын ұйымдарга қарыз. 
Қарыз алудың едәуір көлемі жеке несиелерге де тиеді. Бүлар 
көбінесе Қазақстанньщ багалы қагаздарын — казынашылык 
міндетгемелерді, Үлтгьщ банктің нагтары мен еурооблигацияларын 
сатып алатын шетелдік жеке жэне заңи ұйымдар. Орналастырылған
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еурооблигацияларды өтеу мемлекеттік борышқа қызмет корсетуге 
жұмсалатын шығыстардың негізгі баптарының бірі болып отыр.

Сыртқьі қарыздарды көптен-көп ауқьшда тарту несиегер 
елдерді экономикалық жэне саяси тэуелділікке ұрындыруы мүмкін.

9.2 Мемлекеттік борыш

Мемлекеттік борыш - бұл апынган жэне белгілі бір күнге 
өтелмеген мемлекетпк қарыздардьщ сомасы. Орналастыру 
нарығына, қарыз валютасына жэне басқа сипаттамаларына қарай 
мемлекетті борыш мемлекеттік ігикі жэне сыртқы борыш болып 
бөлінеді. Сондай-ақ күрделі және ағымдағы мемлекеттік борыш 
болып бөлінеді.

Күрделі мемлекеттік борыш - мемлекеттің шығарылған жэяе 
өталмеген борышқорлық міндеттемелерінің бүкіл сомасын. 
Агымдагы борыш — бүл мемлекеттің барлық борышқорлық 
міндеттемелері бойынша несигерлерге табыс төлеу жэне мерзімі 
келген міндетгемелерді өтеу жөніндегі шығыстар.

Қазақстан Республикасьшьщ заң актілеріне сэйкес, мемлекетпк 
қарыз дегеніміз — өзара талаптарды есепке алмай, Қазақстан 
Республикасы Ү кіметінің, Қазақстан Республикасы Үлттық 
Банкінің борышына немесе мәслихатгардың шешімдерімен 
жергілікті атқарушы органдардың борышына жатқызылган алынған 
(игерілген) және өтелмеген мемлекеттік кяры-гпярдин 
концессиялық міндеттемелердің белгілі бір күнге, сондай-ақ 
борыштық міндеттемелердің белгілі бір күнге сомасы.

Мемлекетпк борыштың мөлшерін салыстырмалы снпаттау 
үшін дүниежүзілік тэжірибеде дүниежүзілік даму жэне жаңгыріу 
баню ұсынған арнаулы көрсегкіштер пайдаланыляды.

Елдің экономикасының көлемімен салыстыргандағы оның 
сыртқы борышының мөлшері туралы түсінікгі Дүниежүзілік 
банктщ сыныптамасы негізіңде жасауга болады.

Осы халықаралық қаржы ұйымының анықтауы бойынша 
мемлекеттің берешегі томен деп есептелінеді, егер:

а) жалпы сырпгқы борыштың ішкі жаппы өнімге қатысы 48%- 
дан аспаса;

э) жалпы сыргқы борыштьщ экспортқа қаггынасы 132%;
• I
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берешекке кызмет көрсету сомасының экспортқа қатынасы
18%:

ыйақы төлемдерінщ экспортқа
Сөйтіп, егер мезгілі өткен төлемдердің көптігін есепке алмасақ, 

Қазақсганның берешегін әзірше төмен деп санауға болады. Бірақ,
ның жоспарлы өсіп отырғанын, ал оньщ 

экспоргының, керісінше, төмендеп отырғанын ескерсек, ахуалдың
республика борышь

нашарлауы мүмкін
Алынған 

мемлекетпк емес сыртқы
және(игерілген) және өтелмеген мемлекетпк

соңдай-ақ Қазақстанірыздардың
Республикасы резидентгершің Қазақстан Республикасы
бейрезиденттерімен келісім-шартгары бойынша берешектік 
міндетгемелерінің белгілі бір күнгі сомасы жаппы сыртқы борышты 
құрайды. Ол сыртқы мемлекетпк борьшпы жэне ішкі мемлекетпк 
борышты құрайды. Қазақстан Республикасыньщ бюджет кодексщде 
сыртқы мемлекетпк борыш Қазақстан Республикасы Үкіметі мен 
¥лттық банкінің Қазақстан Республикасыньщ қарыз беруші — 
бейрезиденгі алдындағы сыртқы мемлекетпк қарыздары мен басқа 
борыштықъщ міндеттемелері бойынша мемлекеттік борышының
құрамдас бөлігі ретінде анықталған.

Сыртқы борыштың болуы жасальшған онімнің бір бөлігін елден 
тыс жерге берудің қажсітігін білдіреді. Мемлекеттік борь 
бойынша пайыздық төлемдердің

III

тез осу үдерісі бар. Мұндай
төлемақылар болашақ эконом икалық дамуды тежейді және 
рецшшент-ел бюджетінің тапшылығын ұлғайтады.

Сыртқы ипьщ өсуі сонымен қатар реципиент-елдщ
халықаралық абройын төмендетеді және ел үкіметінің саясаты на
халыктың сенімін кеті|)ед і.

Ірі жэне созылмалы таі ішылықтардың жэне мемлекетпк 
борыштың болуының келеңсіз зардаптары микроэкономикалық 
тұрактылықтың бүзылуымен бірігеді.

Қазақстан Республикасыньщ “Қазақстан Республикасыньщ 
¥лтплқ Банкі туралы” Заңына сэйкес жалпы сыртқы борьпшы
бағалауды қалыптастыру ҚР Үлттық Банкісі жауапты. Сонымен
қатар Мемлекеттік жэне млекет кепілдік берген сыртқы
борыштың бағалауын Қазақстан Республикасыньщ Қаржы
министрлігі қалышастырады
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Капитал қозғалыеымен байланысты операцияларды тіркеу, 
кәсіпорындардың резидент еместерге қаржылық талабы және 
олардың алдындағы міңцеттемелері туралы егагистикалық есебі 
мемлекет кепілдік бермеген борыш пен жалпы сыртқы борыштың 
бағалауын қалыптастыруда негізгі дерек көздері болып табылады.

Жалпы сыртқы борыштың басым бөлігін Қазақстан 
резиденттерінің резидент еместердің алдындалы фирмааралық 
берешегі іддрайды. Фирмааралық берешекке акцияны сатып алуды, 
акционер емес кәсі поры ндардың жарғылық капнталына жарнаны

*салу жэне қаита инвестициял анған паиданы қоспағанда 
республикаға келген барлық тікелей инвестициял ар кіреді. Мұндай 
тэсіп жаппы алғаіща Сыртқы борьпп статистикасы жөніндегі 
нұсқаулықга берілген методологикалық принциптерге сэйкес 
келеді.

Бірақта республикада сыртқы борьші стати стикасынын 
қаігыптастыру ерекшеліктерінің бірі — шетел компанияларының 
Қазақстандағы фипиалдарыньщ оздерінің бас компанияларынан 
алатъга қаржыларын сыртқы қарызға қосу. Қазақсіган заңы бойынша 
шетел компанияларыныц Қазақстандағы филиалдары резидент 
ем«гстер болып табылады, сондықтан шетел компаниялары 
филиалдарының міндеттемелері құқыктық іурғыдан сыртқы борыш 
бс»льш есептелмейді. Әдіснамаға келсек, Сыртқы борыш 
н\:сқаулығында шетел занды тулғалар филиалдг.ры өздерінің бас 
компанияларынан тартатын қарызын капиталға қатысу құралы 
ретінде жіктеу мүмкіндігі қарастырылады. Бұл жагдайда егер де 
осындай займдар белгілі бір шарттарды қанағатта ндырс а, онда стар 
сыртқы қарыз болып есептелмеуі мүмкін. Осыған қарамастан 
қазіргі кезде, қарызды таріу мен қайтару туралы 'голық деректердің 
жоқтығына. байланысты, тікелей инвесторлардың өз филиалдарына 
берген займдары сыртқы қарыз ретінде есепке алы нады.

Алайда бұдан әрі филиалдар қызметін зерттеу нэтижесінде
шетел капиггалын тарі>' шарты туралы егжей-іегжейлі деректер
альшса филиаддардың еыртқы берешегін бағалау тәсілі қайта 
қаралуы мүмкін.

Сьірщы қарыз сіатистикасын қалыптастьфу эдіснамаеы 
бойьпипа сыртқы борышты қалыптастырганда резидент еместердің 
қолындагы резиденттердін нақты бар борыштық бағалы қагаздары 
гана есепке алынады. Дегенмен Қаржы министрлігі
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кал ы птастыратын мемлекеттік борыш статистикясы Қазақстан 
Республикасы үкіметінің еурооблигацияларының алгашқы 
эмиссияларының толық көлемін есепке алады жэне де бұл жерде 
еурооблигадиялар резидент еместерден резиденттердің жеке 
меншігіне өткен фактісі ескерілмейді. Ал Үлттық Банк жалпы 
сыртқы борыппы бағалауды қалыптастыру кезінде Қаржы 
ыинистрл ігінің бағалауына сүйенеді.

Банк есебіңде депозиттер резидентті ктің заңдық анықгамасына 
сэйкес есепке алынады, бұл сыртқы борыштың қабылданған
эдіснамасына сай келмейді. Осыған байланысты, сыртқьі борышты 
қал ыптастырғанда тек қана АБК-дың (арнайы багыттағы 
кәсіпорьшдар) ұзақ мерзімді депозиттері ғана енеді. 'Банк есебінде 
глұндай депозиттер бойынша жеке есеп жүргізіледі.

Борышты өтеу жэне оған қызмет корсету бойынша төлемдер 
есептеу методы бойынша көрсетіледі. Бұл есептелген, бірақ 
төленбеген ( кейін төленетін немесе мерзімі өткен) сыйақы 
гәлемдері шел метен сыртқы борыш сомасьга кобейтеді. Борышты 
етеу төлемдеріне қайта ұйымдастырылған борыштар да енгіз іледі. 
Борышты қайта ұйымдастыру — заемшы үшін бұрын белгіленген 

эртібінің, қызмет көрсегу шартьшың жэне берешекті өтеу 
талаптарының өзгеруі. Борышты қайта ұйымдастыру, негізінен, 
қысқа мерзімді кредиттерді отеу мерзімдерін ұзарту арқылы жэне
талапты қайта табыстау немесе борышты аудару, сондай-ақ 
борышты/акцияга своп, (заемшының жарғылық капигалдағы үлесі) 
комегімен жүзеге асырылады.

Республиканың сыртқы экономикалық есеп шоттарын 
қалыптастыру. кезіндегі эдістемелік бірлік келесідей: сыртқы 
борыштьщ (СБ) статистикасы басқа да сыртқы экономикалық есеп- 
шоттармен: толем балансы (ТБ) жэне халықаральщ инвестициялық 
позициялармен (ХИП) сэйкестікте болуы қажет. Жалпы сыртқы 
борыш, борьпп болып табылмайтын инвестицияларды қоспаганда,
ХШІ-те көрсетілген сыртқы міндеттемелер бойынша қор 
сомаларына сэйкес болуы тиіс.

Толем балансында қаралып отырған кезең ішінде болып жатқан 
сыртқы экономикапық ағындар көрсетіледі. ХИП-те қаржы 
операцияларының ағындары, борьпптық құралдар жэне капиталға 
қатысуды қамтамасыз ететін борыштық құралдар бойынша сырпгқы 
галаптар мен міндеттемелердің қорлары көрсетіледі. Сыртқы
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борышта төлем балансының қаржылық есебініц борыштық 
міндетгемелерінің операциялық өзгерістері ғана көрсетіледі.

Инвестициялардың «ығыстыру әсерінен» басқа, мемлекетгік 
бағалы кагаздар бойынша пайыздың жоғары деінргейі шетел 
кагіиталын тартады, бірақ қаражаттардың мұндай ағыны сыртқы 
борыштың өсуін білдіреді.. Шетел инвестицияларын отандық бағалы 
қагаздарға жүмсаудың артықшылығы ұлттық валютага сұраным, 
арттырады жэне халықаргілық валюта нарығында оньщ бағамының 
өсуін тудырады. Валюта бағамыньщ 
қымбаттауына

артуы экспорттьщ
жэне импорттың арзандауьша жеткізе, мұньщ

нәтижесінде экспорт қьісқарады, ал импорт артады. Сауда балансы 
теріс сальдоға * саяды. Таза экспорт жиынтьщ сұранысның 
компоненті болатьгндықтан, оның қысқаруы немесе теріс салъдосы 
үлпық өндіріске тежеушілік ықпал жасайды.

Осьнан байланысты мемлекеттің өзінің өкілдікті органы 
арқылы қаралган үдерістерге бюджет тапшылыгы мен мемлекетгік 
борьшпъш; шегін беягілеу жолымен заннамалық араласуы бюджет 
шыгыстарының жеке багпары бойынша тиым салу құқыгын 
белгілеуі мүмкін.

Мемлекеттік борьпптың болуы мезгілі келген пайыздарды және 
борыштың міндетгемелерді өтеуді телеу жоніадегі лсьш сайынгы 
шығындарды қажет етеді, олар мемлекеттік борышты басқару 
жоніндегі шығындар деіт аталады.

Қазақстан Республикасыньщ үкіметгік борышын өтеуді жэне 
оган қызмет көрсетуді Қаржы министрлігі тиісті жылга арналган 
ресітубликалық бюджет туралы Қазақстан Республикасы заңында 
көзделген каражат есебінен Үлттық банк арқылізі, Үлттық банкгің 
борышын өтеуді және оған қызмет көрсетуді Үлттық банк өзінің 
билігіндегі активтер есебінен, жергілікгі атқарушы органдардың 
мемлекеттік борышын отеуді және оған қызмет хөрсетуді ол тиісті 
жылга арналган мемлекетгік бюджетте көзделген қаражат есебінен 
^лтгық банктің келісімі бойынша жергілікті аткарушы органның 
қарыздарьша қызмет көрсету үшін тартылатын екінші деңгейдің
банкгері арқылы жүзеге асырылады.

Барлық мемлекеттік қарыздар Үкімет белгілеген тәртіппен 
Қаржы министрлігіңде тіркеліп, есепке алынуы тиіс. Қазақстан 
Республикасыньщ мемлекеттік борышын есепке алу үшін Үлттық 
банк пен жергілікті атқарушы органдар келісілген тэртіппен Қаржы
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министрлігіне өз қарыздарының галаптары, алынуы, оларға қызмет 
көрсетілуі және өтелуі туралы ақпарат тапсырып отырады.

Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджетаң 
қаражатымен қамтамасыз етілетін үкіметтік борьшггы өтеу жэне 
оған қызмет көрсету, Үлгтық банк өзінің билігіндегі барлық 
активтермен қамтамасыз етілетін Үлтгық банктің борьипын өтеу 
және оған қызмет көрсету, жергілікгі атқарушы орган билігінде 
тұрган меншік құқығындагы мулікпен, каржы ресурстар ымен жэне 
басқа активтермен қамтамасыз етілетін өз борышын өтеу және оған 
қызмет көрсету жөніндегі міндетгемелерді атқарады.

«Мемлекетпк жэне мемлекет кепіпдік берген қарыз алу
боры туралы» Қазакста публикасының заңына, It кет

сэйкес қарыз алудың 2 түрі бар (8-сурет)
Қазақстан Республикасында мемлекетпк қарыз any,

Қазақстан Рес публикасының Үкіметі мен жергілікті атқарушы 
органдары жүзеге асырады.

8-сурет. Бюджет кодексіне сэйкес қарыз алудьщ түрлері

Үкіметгің қарыз алуы республикалық бюджетгің тапшылығын 
қаржыландыру мақсатында жүзеге асырылады. Жергілікгі 
атқарушы органдардың қарыз алуы бюджетгік инвестициялык 
жобаларды (бағдарламаларды) іске асыру мақсатында жергілікгі 
бюджетгің тапшылыгын қаржыландыру үшін Үкіметген қарыз алу
түрінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік емес қарыз алуды Қазақстан Республикасының 
резиденттері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
пектеулерді ескере отырып, кез келген молшерде, кез келген 

валютамен жэне кез келген нысанда дербес жузеге асырады.
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Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік емес қарыз алуды 
ж ^еге асыруга қүқығьі жоқ. Мемлекеттік е:мес қарыздарды 
Қазақстан Республикасының мемлекетгік кепілдіктерімен заңи 
тұлгалар тартуы мүмкін. Мемлекеттік кепілдемелермен тартылатын 
мемлекетпк емес қарыздар туралы келісім-шарт кысанында болуы 
тиіс.

Мемлекетпк кепілдіктер несиегерлерге Қазақстан 
Республикасы резидентгерінің өздері алған мемлекетгік емес 
қарыздар бойынша міндегтемелерін орындауын қамтамасыз ету 
ретінде беріледі.

Қарыздар бойынша Қазақстан Республикасыньщ атынан 
кепілдіюер беруге Үкіметгің айрықша құқыгы бар.

Қазақстан Республикасы Үлтгық банкінің жергілікті атқарушы 
органдарынъщ қарыздар бойынша Қазакстан Республикасыньщ 
атынан кепілдіктер беруге кұқыгы жоқ.

Қазақсіан Республикасыньщ Үкіметінің тапсыруымен 
мемлекетпк кепілдіктер беруді Қаржы министра іп: жузеге асырады.

Қазақстан Республикасыньщ Бюджет Кодексімен тиісті 
мемлекетпк қүрылымдар үшін қарыз алудың лимиттері 
беягіленген. Бүл лимитгер тиісінше республиісалық бюджетге, 
Үлттық Баіпсте, жергілікті бюджетте жоспарланатын, атынған жэне 
өтелмеген і<;арыздардың тіркелген сомалары больт табылады, бүл 
сомалар берілген күнге (қаржылық жьиідың соңына) тиісті 
қурылымьпіьщ нақты борышынан аспауы тиіс.

Қазақсіан Республикасы Үкіметінің қарыз гілу лимиті тиісті
қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңмен
белгіленеді, үіаметтік қарыз ал>' лимиггімен және үкіметтік борышқа
қызмет көрсетуге бағытталатын бюджет қаражатгары көлемімен 
шектеледі.

Қазақстан Респз'бликасы Үиметінің борышын өтеуді жэне оған
қызмет көрсетуді, ол шыгарган мемлекеттік бгіғалы қагаздарды
үйымдастырылған багапы қагаздар сатып алуды бюджетті атқару
жөніндегі орталық уәкілетті орган тиісті қаржы ;кылына арналған
рыногында республ икал ық бюджет туралы занды көзделген бюджет
қаражаттары есебінен Үлттық Банк арқылы Үкімет белгілеген 
тэ ртіппен жүзеге асырылады.

Тиісп қаржы жылына жергілікті атқарушы орган борышының 
лимитін алдағы үш жылдық кезеңге арналгаи орга мсрзімді



фискалды саясаттың мақсаттары мен міндетгеріне сүйене отырып, 
Үкімет белгілейді. Жергілікті атқарушы органның борышын өтеуге 
және оған қызмет көрсетуге арнапған шыгыстар көлемі тиісп 
қаржы жылына арналған жергілікті бюджет кірістерінің 10
пайызынан аспауы тиіс.

Заңмен мемлекеттік кепілдіктерді берудің лимиті — тиісп қаржы 
жылына арналган республикалық бюджеттің құрамында бекітілетін 
пркелген сомасы белгіленеді, бүл соманың шегінде Қазақстан 
Республикасыньщ мемлекеттік кепілдігі — үкіметгің кредитор 
алдында Р^азақстан Республикасыньщ қарыз алушы-резиденттерінің 
одан тиісті соманы белгіленген мерзімде төлемеген жагдайда 
берешекгі толық немесе ішінара өгеу міндеттемесі.

Үлттық экономиканы дамыту шикізат салаларына шетел 
несиелерін, инвестицияларын салмайынша, экспорт жэне импорт 
алмастырушы салаларға, аграрлық сектор мен тұтыну 
тауарларының өндірісіне озат технологияларды тартпайынша 
мүмкін емес. Бірақ шетея капиталы мен валюта ресурстарын таріу 
оларды жоғары тиімділікпен пайдалануға, лайықты қарыз 
каражаттарының қайтарымына дәлелді тэсілдемені кажет етеді: 
негізгі борыштың сомасы мен пайыздарын талеу бұл жагдайда 
нақты өнімнің бір бөлігін басқа елдердің қарамагьша беруді кажет 
етеді. Елеулі сыртқы борыштың көбеюі ұлттық валюта багамының, 
экспорт пен импорттың арасалмагының өзгеруімен, отандық 
экономиканың дамуыңдагы киыншылықгармен байланысты үзақ 
мерзімді теріс экономикалық зардаптарды тудыруы мүмкін.

Үкімег сыргтан қарыз алғанда белгілі тэртіпті ұстанады. 
Атқарушы Агентгілік пен кредигордың арасында жобаның 
тсхникалық экономикалық негіздемесі дайындалады. Атқарушы 
Агентгіпік жобаның техникалық экономикалық негіздемесін ҚР 
Экономикалық даму жэне сауда министрлігіне тапсырады.

ҚР Экономикалық даму жэне сауда министрлігі қарыз алудың 
мақсаттары мен қаржыландыру аумагын анықіайды, қарыз алудың 
инвестициялық басым бағытын белгілейді, Үкіметтің қарыз алу 
болжамының тізбесін жасайды.

Одан эрі қарай Қаржы министрлігі қарыз алудың шартын, 
түрлері мен нысандарын анықгап, келісім-шарт жасайды. Келісім- 
шарт кредигормен эзірленіп, Қаржы министрлігімен келісіліп, қол
қойылады.
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9-сурет. КР сырттан карыз алу тәртібі

Келісім-шарг қол қойылған соң ҚР Парламентімен 
ратификацияланады да ҚР Президентіне қол қою үшін жіберіледі.

ҚР Президенті келісім-шарггы ратифиісациялау туралы 
Жарлыққа қол қояды.

Сыртқы қарыздың абсолютті және сапыстырмалы 
көрсеткіштері болады. Абсолютті көрсеткіштерге:

1. Жалпы сыртқы борыш нақгы төленбеген борыпггы және
белгілі бір уақытта негізгі борышты жэне/немесе пайыздарды
төлеуді тнлап ететін резидент еместер алдыещағы осы елдің
резиденгтерінің епгғеңемен шарттастырылмаған міңдеттемелерін 
білдіреді.

2. Фирмааралық береіиек. Жалпы сыртқы борыіитың басым
бөлігін Қазақстан резденттерінің резидент еместердің алдындағы
фирмааралық берешегі құрайды. Фирмааралық бзрешекке акцияны
сатып алуды, акционер емес кәс і порындсірдың жарғылық
капиталына жарнаны салу және қайта инвестицияланған пайданы
қоспағаңца республикаға келген барлық тікелей инвестициялар 
кіреді.

Мұндай тәсіл жалпы адганда Сыртқы борыш статистикасы 
жөніндегі нұсқаулықта берілген әдістемелік қіғидаларга сәйкес

6. Несие беруші

5.ҚР
Президенті

Дтқарушы
агентгігі

Келісім-шарт әзірлеу

2. Эконо- 
микалық даму 

жэне сауда 
министрлігі

3. Қаржы 
министр лігі

4. ҚР 
Парлеманті



келеді. Бірақта республикада сырпгқы борыш статистикасынын 
қалыптастыру ерекшеліктерінің бірі — шетел компанияларьшың 
қазақстандағы филиалдарыньщ өздерінің бас компанияларынан 
алатын қаржылярын сыртқы қарызға қосу. Қазақстан заңы бойынша 
шетел компанияларының Қазақстандағы филиалдары резидент 
еместер болып табылады, сондықтан шетел компаниялары 
филиалдарының міндеттемелері кұқықгық тұрғыдан сыртқы борыш
болып есептелмейді.

Әдіснамага келсек, Сыртқы борыш нұсқдулығында шетел заңцы 
тұлғалар филиалдары өздерінін бас компанияларынан тартатын 
қарызын капиталга қатысу құралы репгіңде жікгеу мүмкіндііі 
қарастырылады. Бұл жағдайда, егер де осындай займдар белгілі бір 
шарттарды қанағаттандырса, онда олар сыргқы қарыз болып 
есептелмеуі мүмкін. Осыған қарамастан, қазіргі кезде қарызды 
тарту мен қайтару туралы толық деректердің жоқтығына 
байланысты, тікелей инвесторлардың өз филиалдарьша берген 
займдары сыртқы қарыз ретінде есепке алынады.

Алайда бұдан эрі филиалдар қызметін зерттеу нэтижесінде
шетел капитальш таргу шарты туралы егжеи-тегжешп деректер 
алынса, филиалдардың сыртқы берешегін бағалау тәсілі қайта
қаралуы мүмкін.

3. ҚР Үкіметімің еурооблигациялары. Сыртқы қарыз 
статистикас ы н қалыптастыру эдіснамасы бойьпшіа сыргқы 
борыппы қалыптастырғанда резидент еместердің қолындағы 
резиденттердің нақгы бар борыптгық бағалы қағаздары ғана есепке 
алынады.

Ал Үлттық Банк жалпы сыртқы борышты бағалауды 
қапыптасгыру кезінде Қаржы министрлігінің бағалауына сүйенеді.

4. Екінші деңгейдегі банктердегі резидент еместердіц 
Оепознттерін есепке алу. Банк есебінде депозиттер резидентгікгің 
заңцық анықгамасына сэйкес есепке алынады, бұл сыртқы 
борыдпың қабылданған методологиясына сай келмейді.

Осытан байланысты, сыртқы борышты қалыптастырғанда, тек 
қана АБК-дың (арнайы бағыттағы кэсіпорындар) ұзақ мерзімді 
дглозиттері ғана енеді. Банк есебінде мұндай депозиттер бойынша 
жеке есеп жүргізіледі.

5. Борышты өтеу жэне оған қызмет корсету. Борышты өтеу 
жэне оған қызмет корсету бойынша талемдер есептеу эдісі
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бойынша көрсетіледі. Бұл есептелген, бірақ төленбеген ( кейін 
төленетін немесе мерзімі өткен) сыйақы төлемдері өтелмеген 
сыртқы борыш сомасын көбейтеді.

Борышты өтеу төлемдеріне қайта ұйымдастырылған борыпггар 
да енгізіледі. Борьштгы қайта ұйымдастыру -  заемшы үшін бұрын 
белгіленген тәртібінің, қызмет көрсету шартының жэне берешекті 
өтеу талапхарының өзгеруі.

Мемлекетгік борыштың пайда болуы мен өсуінің себебі 
мемлекетгік бюджеттің тұрақты тапшьшығы болып табылады. Ол
1991 ж. -20,4% (бюджеттің шығыс бөліміне қатысты), 1993 ж. -
11,9%, 1995 ж. -17,4%, 1996 ж. -15,4%, 1997 ж. -16,1 %, 1998 ж. -
15,6 %, 1999 ж. -14,3%, 2000 жылдан бастап ол күрг қысқара 
бастады да 0,5% болды, 2002 ж -1,6%, 2003 ж  -4,3%, 2004 ж. -1,4%, 
2005 ж. профицитке қол жеткізілді - +2,4%, 2006 ж. - +3,8%, 2007 ж. 
тапшылық (дефицит) -8,0% құраса, 2008 ж. -9;6%, 2009 ж. -13,1%,
2011 ж. -10,5%, 2012 ж. -14,2 құрады.

Елдің сыртқы қарызыньщ шегі болады, ол шектен мемлекетгік 
борыштың артуы қауііггі бола бастайды.

Мемлекетпк сыртқы қарыз алу бойынша тартылатын 
қаражатгардың көлемі елдің Үлттық Банкінің таза алтын-валюта 
резервтерінің 50 пайызынан аспауы тиіс.

93 Мемлекеттік несие мен мемлекеттік қарыздың өзара
байланысы

Мемлекет пен муниципалдық құрылымдардың (жергілікті 
атқарушы оргаңдардың) қарамағына елдің заңи жэне жеке 
тулгаларының бос ақша қаражаттары да, сонымен бірге, басқа 
елдердің (үкіметгердің, қаржы-несие мекемелерінің) және 
халықаралық қаржы-несие институтгарының ресурстары да несие 
капиталы ретінде уақьггша пайдалануга жұмылдьгру үшін және 
бюджет тапшылығы мэселелерін шешу үшін тартылуы мүмкін. Оны 
алудың басты әдісі мемлекеттік несие болып табылады.

Мемлекеттік несие — жалпы мемлекетпк қаржының басты
буындарының бірі жэне несиелік қатынастардың жиынтығы, бүл 
қатынастарда мемлекет несиегердің де, қарыз алушыньщ да,
гаранттьщ да (қарыз алушы үшін мемлекеттің кепілгерпігін 
білдіреді) рөлінде көрінуі мүмкін.
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Мемлекеттік 
қаражаттардың 
ақылығында. Алаңда, 
шатастыруға болмайды.

несиенің ерекшелігі қарызға берілген
қайтарьімдипъкъінда. мерзімдшігшде және

бұл қатынстарды банк несиесімен

10-кесте
айырмашылығы

-Мемлекеттік несиенщ жекеше несиеден

Жекеше несие
өндіріспк мұқтаждар үшін

I капиталы
жұмылдырылады;

несие 
жұмылдырылады;

өтеу қосымша өнім немесе 
өндіріс
процесінде пайда болатын күннен 
жүргізіледі;

капигаддың қолдану аясын 
(өндірістік сфераны) кеңейгеді.

Мемлекетпк несие
өндірістік және өндірістік емес 

мұқтаждар үшін жұмылдьфылады;
жэне сатып алутөлем 

қаражаттары 
жұмылдырылады;

өтеу бюджет кірістерінің 
(негізінен
салықтық түсімдердің есебінен)

«•жүрпзшеда
капиталды қолдану аясын

тарылтады

Мемлекеттік несиенің көмегімен жұмьищырылған қаражаттар
экономиканы қаржыландырута бағытталатьшдықтан

өндірістік сипаты болуы тиіс. Мемлекеггік несие жөніндегі 
қатьшастар мына негіздемелерде қаржылық қатынастарға кіреді:

1) мемлекеттік несие жолымен жұмылдырылатьш қаражаттар
эр түрлі қажетгіліктерді - өндірістік, өндірістік емес, сол 

сияқты стратегиялық, оперативтік қажегтілііггерді қаржыландыруға 
бағьпталатын мемлекеттің қаряш ресурстары ретінде қаралады;

2) алынған және берілген н«гсиелер үшін <зсеп айьфысулар,
үшін пайыздар төлеу бюджеттер, үкіметіің

алулары кезінде о]тгалық (республ икал ық) немесе билікгің 
жергілікті органдарі.гньщ қарыз алулары кезінде жергілікті 
бюджеттерді ң қаражатгары есебінен жүргізіледі. Бюджет 
кірістерінің негізгі жэне тұракты бөлігін салықгық түсімдер 
қүфайтындықган қарі.іздар арқылы жумылдырылатын каражаттар
«антиципадияландьфылған салықгар», яғни мерзімінен бұрын 
өндіріп алынған салыктар деп саналады.
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Қаржының бөлу қызметі шектерінде мемлекетпк несие ақша 
қаражаттарын (оларды кейін қайтару шартында) қайта бөлудің 
қосалқы қызметін орындайды. Бұл халықтьщ, шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің уақьпгша бос ақша қаражаттарын 
шоғырландырумен байланысты. Бұл қызметте мемлекеттік несие 
жинақ ақшаны ұйымдастыру нысандарының бірі болып табылады. 
Несиенің көмегімен біршама азғантай, оргаша жинақ ақша 
мемлекетте шоғырландырылады жэне оньщ қажеггіліктерін 
қаржыландьфуға бағытталады. Бұған халықтың шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің арасында орналастырылатын мемлекетпк 
қарыздардың облигацияларын шығару, мемлекеггің багалы 
қагаздарының басқа *түрлерін (қазынашылық міндетгемелерді,1 
қазьгаашылық боналарды, сертифигкаттарды) шығару арқылы қол 
жетеді. Бұл қызмет іс-эрекетінің объективті нэтижелері ұлғаймапы 
удайы өндірістің ауқымын арттыру және оның қарқынын тездету 
болып табылады. Ағымдағы кезеңде пайдаланылатын қаражатгар 
несиегерге ондаған жылдардан кейін, яғни келешектегі ұрпақтардан 
өндіріп алынатын салықгар есебінен қайтарылуы мүмкін болғаңда 
мемлекетпк несиенің қайга бөлгіштік қызметі сонымен бірге оның 
мерзімінен бұрын төлену қасиетінде көрінеді. Сөйтін, келешектегі 
үрпақгардың қаражаттарын бүгінгілердің пайдасына қайта бөлуге 
қол жетеді («уақытқа карай қайта белу»).

Мемлекетпк несиенің екінші қосалқы қызметі — реттеуші
функциясы. Бірінші кезекте мемлекет несиелік пайыздың
мөлшеріне ықпал жасай отырып, ақша ағындарын реттейді: несие
капиталының нарығында қарыз алушы бола отырып, ол бұл
капиталга деген сұранымды арттырады, мұның нэтижесінде несие
капиталының нормасы артады. Сөйтіл, мемлекет б р  нарықгағы
бәсекеге араласады, одан жеке инвесторларды ығыстырады
(«ығыстьфу эсері»). Бүл олардың бизнестің беягілі бір түрлерін
инвестнциялауын шектеуді тудыряды. Бір мезгіпде мемлекеттің
бағалы қагаздарын сатып алу кезінде айналыстагы ақшаның (қолма-
Қол ақшаның және қолма-қолсыз ақшаның) қысқаруына жеткізеді,
мұның өзі ақша эмнссиясының зардаптарын жою үшін тиімді болуы 
мүмкін.

Сөйпп, егер несиенің қайгга бөлу қызметінің көмегімен 
мемлекет ақша ресурстарын тікелей бедгілі бір салаларга (немесе 
қажетп өндірістерді дамытуға) бап>птайтын болса, реттеутлі
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функция арқылы мемлекетгі несие жөніндегі қатынастарға 
қатыспайтын шаруашылық қатьінастарының субъеісгілеріне 
қосымша жанама ықпал етуге қол жетеді.

Мемлекетпк несиенің ролі хальпсгың, кәсіпорындардың, 
үйымдардың уақытша бос қаражаттарын жүмылдырудағ ы 
мүмкіндіктеріне жэне олардьщ мемлекетпң кезек күттірмеитін 
мүқгаждарын қаржыландьфуға бағытгауға саэды.

Мемлекетпк несие турлері бойынша ішкі, сыртқы, шартты
болып ажыратылады. г

Тппгі несиеде мемлекепік-несиелік қатынастар жан-жақгы
түрғыда: қарыз алушылар кезінде де, несиегерлер ретінде де елдегі 
үкіметтің, биліктің жергілікті органдарьгаың, кәсіпорындардың, 
ұйымд ардың жэне халықтың арасында пайда болады.

Халықаралық несиеде қаты настарға бір жагъшан, үкімет, 
биліктің жергілікгі органдарды, екінші жағынан басқа 
мемлекеттердің үкіметтері, банктері, компаниялары, сондай-ақ 
халықаралық қаржы-біінк ұйымдары араласады. Несие беруші тарап 
мемлекет-донор немесе ұйым-донор, ал несие алушы ел реіщпиент- 
ел деп аталады.

Шартты мемлекетпк несие отандық қарыз алуіпылар: 
кәсіпорындар, ұйымдар, фирмалар, жергілікті билік органдары 
алган қарыздарьша басқа елдердің несиегерлеріне берілген 
кепілдіктер бойынша үкіметтің міндеттемелері репнде болады. 
Қарыз шарттары орындалмаған жағдаида үкімет отандьщ қарыз 
алушыньщ уақыты келген міңдетгемелері бойынша қарыз 
алушының мүлкінее немесе басқа активтерінен бюджет
қаражаттары есебінен қарыздын сомасын төлейді.

Мемлекет қарыз алушы ретінде ғана емес, сонымен бірге
несиегер ретінде де бола алады.

Мемлекеттік несиелендірудің негізгі аясы — күрделі
жүмсалымдар: басым өндірістерді қаржіллаңдыру; түрғын-үй 
құрылысын қаржылаңдыру; экономикалық жэне элеуметгік
инфрақүрылым салаларын қаржьшаңдыру.

Несие капиталы нарығында мемлекет кепіл беруші ретінде бола 
алады. Бұл төлемдердің кідірісі бойынша тәуекелдіктер, 
банкроттық, саяси себептер және т.б. жағдайларда мемлекеттік
несиелендірудің ерекше нысаны болады.

Мёмлекеттік несиенің көздері — кэсіпорьшдарда, банктерде,
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зеинетақы қорларында, сақтық қорларында, халықгың паида 
болатын уақытша бос қаражаттар.

Мемлекеттік несие ресурстарын:
— бюджет тапшылығын қаржыландыру;
— ұлттандырылған жэне аралас кэсіпорындарға жұмсалатын

күрделі жұмсалымдарды қаржыландыру;
— биліктің жергілікті органдарының шаруашылық 

органдарын
қаржылаңлуыру; „

— елдің ақша айналысын ретгеу үшін пайдаланыл ады.
Өзінің шығындарын жабуға мемлекет шетелдік несиелерді де

таргады. Сыртқы экономикалық байланыстардың қаркындап өсуі 
халықаралық мемлекетпк несиенің тез дамуына жеткізіп, соның 
негізінде сыртқы берешектердің шапшаң өсуіне себепкер болып 
отыр. Мемлекеттер өзіне қажет қаржы ресурстарын жұмылдыру 
үшін улттық шекарадан тысқары жерлердегі бос ақша көздерін 
барған сайын белсенді пайдалану да. Компаниялар, банктер, сондай- 
ақ, эр түрлі елдердің мемлекетгік органдары несие мэмілелерінің 
қатысушылары болып отыр.

Халықаралық мемлекеттік несие — халықаралық экономикалық 
қатынастар сферасында елдердің материалдық ресурстарының 
қозғалысы, мемлекет дүниежүз іл ік қаржы нарығында борьппкер 
немесе несиегер ретінде бояатын қатынастардың жиынтығы. Бұл 
қатынастар мемлекетгік сыртқы қарыздар нысанын қабылдайды 
жэне ішкі қарыздар секілді олар да қайтарымдылық, мерзімділік 
және ақылық жағдайында беріледі. Алынған сыртқы қарыздардың 
сомасы есептелген пайыздармен бірге елдің мемлекетпк борышына 
қосылады. Мемлекеттік сыртқы қарыздар акша жэне тауар 
нысанында беріледі. Несие субъекгілері мемлекеттік уәкілетті 
органдар арқылы алатын елдер болып саналады.

Халықаралық несие -  бірқатар елдер мемл екетгері нің, 
банктерінің, сондай-ақ басқа заңи жэне жеке түлгаларының басқа 
елдердің мемлекеттеріне, банкгеріне және өзге де заңи жэне жеке 
түлғаларына берілетін қарыздары. Сыртқы экономикалық 
байланыстардың дамуына байланысты халықаралық несие 
сферасында мына валкгга-несие ұйымдары барған сайын маңызды 
орын алып отыр: Халықаралык Валюта Қоры, Халықаралық Қайта 
Қ¥РУ жэне Даму Банкі жэне оның ұйымдары -  Дамудың
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Халықарылық Ассоциациясы, Инвестициялар Кепілдігінің 
көпжақгы Агентгігі, Халықарапық Қаржы Корпорациясы, Европа 
Қайта Қүру жэне Даму Банкі, Азия Даму Баню, Ислам Даму Баню
жэне басқалары. X ал ы карал ык Валюта Қоры валюта бағамдарын 
ретгеу нормаларын белгілеу жэне оларды сақтауға бақылау жасау, 
қатысушы-елдер арасында валюталық шектеулерді жою, оларға 
толем баланыстарын реттеу үшін кдражатгар беру арқылы
хал ықаралық сауда мен валюталық ынтымақтастыққа жәрдемдеседі.

Дүниежүзілік банк пен оның үиымдары еддердің 
экономикалық дамуын оларға техникапық комек көрсету мен 
елдердің экономикапық элуетін іске асьфуға қабілетті жобаларды
қаржыландыру арқылы қолдап отыраі

Өзінің мэні жағынан халықаралық мемлекетпк несие
ұлгаймалы үдайы өпдірісті қамтамасыз ету құралдарының бірі
болып табылады, бірқатар жағдайда дамушы елдерге экономикапық
көмек көрсетудің қүралы болып саналады.

Халықаралық несиенің қажеттігі экономикалық заңдардың
бүкіл жиьштыгымен айқындалады.

Халықаралық несиеніц дамуы мына факторларға байланысты
болады:

1) еңбектің халықаралық болінісі мен экономикалық бірпу;
2) өндірістің мамаңдандырылуы, қауымдасуы;
3) елдердің табиғи ресурстарымен және жұмыс күшімен эр

түрлі қамтамасыз етілуі;
4) жеке елдердің экономикапык дамуының біркелкі еместіпн

жеңіп шыгудың қажеп ігі;
5) дамушы елдерге экономикалық көмек көрсетудің қажеттіп;
6) дамушы елдердің дамыған елдермен сауда-экономикалық

ынты м ақтастығы.
Халыкаралық несиеге берілетін мемлекетгің несие ресурстары:
1) қорланым қорларына жататын мемлекетпк б юджеттердін

қаражаттарынан;
2) ұжымдық несие корларынан (ұлпъщ және халыкаралық

банктердің меншікті және тартылынды (тартылған) каражаттары);
. 3) мемлекетпк кәсіпорындар мен ұкымдардың қаражаттарынан

тұрады.
Ақша нысанындағы халықаралык несие үлтгық валюталарда 

жэне еркін айырбасталымды валкхгаларда беріледі.
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Халықаралық несие қызметі мемлекеттердің сыртқы 
экономикалық қызметі үдерісінде мерзімділік, ақылық жэне 
қайтарымдыпық жағдайында тауар және ақша ресурстарын қайта 
бөлу болып табылады.

Халықарапық несиені пайдалану экономиканың дамуын 
тездетуге, экономикалық дамудың денгейлерін теңестіруге, сыргқы 
сауданың өсуіне, экономикалық бірігуді тездетуге жәрдемдеседі.

Халықаралық мемлекггтік несиеде тараптар арасындағы 
уағдаластық әдетте несиелік желілер — несиегердің (донордың) 
қарыз алушыга (реципиентке) келісілген лимит шектерінде 
шарттасылған мерзім ішінде несиелер беру міндеттемелері ретінде 

t рэс імделеді. Ашық несиелік желілер шектерінде жекел еген несиелік 
келісімдер жасалынады, мұның негізіңде несиелер серияларымен — 
транштармен беріледі. Несиелік желілер нысанын пайдалану несие 
капигалдарының дүниежүзілік нарығында конъюнктураның озгеру 
несиелік қатынасгарда орнықтылық пен сенімдіпікке жетуге жагдяй 
жасайды. Халықаралық несиенің негізгі нысаны сыртқы қарыздар 
болып табылады. Қарыз қаражаттары сыртқы сауда мәмілелерін 
жүзеге асыру немесе экспорт пен импортқа жэрдемдесу — сыртқы 
сауданы несиелендіру үшін пайдаланылады. Сыртқы сауданы 
несиелендіру кезінде несиелерді беру, пайдалану және отеу 
елдердің тиісті бағдарламалары мен бюджеттерінде қарастырылады, 
мұның өзі оларға өздерінің міндеттемелерін толық әрі бөгетсіз 
орындауына мүмкіндік береді. Халықаралық несие нысандарында 
экономикалық дамуды қолдау мақсатымен шетел мемлекетгері мен 
көпжақты ұйымдар беретін дамуга ресми көмек ерекшеленеді. 
Көмек беру мақсаттарының коммерциялық емес сипаты болады, 
яғни көпжақты валюта-несие ұйымдары өздерінің пайдасьга 
барынша көбейтуге ұмтылмайды, керісінше, құрылымдық 
жаңғыртуды жэне экономикалқ өсуді қамтамасыз ететін аяларды 
қаржыландырады. Мысалы, Халықаралық валюта қорының 
несиелері Қазақстанға макроэкономикалық тұрақтандырудың жэне 
құрылымдық реформалардың бағдарламаларьша, теңгенің бағамын 
қолдауға беріледі, мұның өзі басқа халықаралық үйимдяр 
қарыздарыньщ елге түсу шарггарының бірі болып табылады. 
Халықаралық экономикалық қатынастар тэжірибесінде, сондай-ақ
экспорпъщ немесе «байланыстырылған несиелер» иигаии 
қолданылады. Мұндай несиелерді беру қарыз алушы-елге нақтылы
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тауарларды сатып алуға берілетін несие олардың жеткізілімімен
«байланыстырылады» Әдетге байланысты рылған несиелер
жеңілдік жагдайда беріледі, мұның өзі өз еліндегі жеткіліксіз 
сұранысты тауарларды басқа елдердің рыноктарында қоргаудың 
қажеттілігінен туады.

Экспорттық несиелерді пайдаланудьщ сауда балансына
ықпал жасайтын зардабы болады. Қосымша қаржылаң
есебінен импорт өседі, ал бұл 
тудырады немесе көбейтуі мүмкін.

экспорттық

сауда балансының тапшылығын

Бүдан басқа. несиелер рецигшент-елдеп
III ТИ 1СП

мезегпк қанағаттан, орнына

экономикалық есуге ықпал жасайды, өйткені, бірів 
қаражатгарды өндірістік аяға гсшуЯа мүмкін болады және болашакта 
ағымдағы кажетгіліктерді 
табыс алып келер еді, екіншіден, импортталагын тауарлар негұрлым 
сапалы жэне арзан тауарлар ретінде отандық тауарларды 
ығыстырады немесе оларды өндіруді жаніin

Қазіргі жағдайларда жабдықты, матер иалдардьі, азық-түлікп
тастаи п

сатып алу кезшде дамыған елдерде сыртқы сауда ұиы мдары мен 
сыртқы экономикалық банк келісімшарттар мен келісімдер, соның 
ішінде өтемдік келісімдер негізіңде бұл елдердің банктері мен
фирмаларынан апатын банк жэне коммерциялық несиелерді
пайдаланады. Өтемдік келісімдер — бүл сыртқы сауда келісімдерінің 
түрі, бұл келісімдер кезінде тауарды сатып алушы оның қунын 
басқа тауарлар же,гкізілімімен төлейді. Өтемдік келісімдер, 
эдеттегідей, шетел банктерінен үзак мерзімді несиелер алуды 
қарастырады, бұл несиелердің есебінен шетелдік фирмаларға 
белгілі бір объектіні салу үшін олардан сатьш алыяатын тауарлар 
төленеді. Жеткізілімнің құны сальшған объектілер өнімінің 
экс порты есебінен өтеледі. Несиені өпгеу қабілетін бағалау үшін 
рейтинг агенттіктері елдің несие рейтингін эзірлейді, бұл орайда 
мына аспектілерге назар аударылады:

1. Демократиялық саяси жүйені жасаудагы прогресс: мұны 
демократиялық саяси институттардың тиімділігі, шешімдер 
қабылдау үдерісінің ашықтығы, экономикалық реформаларды 
жүргізуге саяси жолды ұстаушылык жэне оларды практикалық 
жүзеге асыруға қабілеттілік дегі түсінеді.

2. Қаржылық түрақтылықка және экономикалық өсуге жетудегі 
жетістіктер. Олар өзіне мыналарды кірікгіреді: фискалдық жэне
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монетарлық саясаттың т и і м д і ш п , ұлттық валютаның тұрақтылығы 
мен айырбасталымдыгы кезінде инфляцияның төменгі деңгейін 
ұстап тұру.

3. Нарықтық экономшсаға көшудегі прогресс: экономикадагы 
жеке меншік сектордың рөлі (мемлекеггік секторды 
жекешелекдірудің дэрежесі, жеке меншік компаниял ардың 
жетістіктері, кәсіпорыңдардың құрылымын өзгергу, корпорациялық 
басқарудың тиімділігі, қоғамның салық салуға қатысындағы 
өзгерістер жэне төлем тэргібі, экономнкалық қызметгі 
ы рыктаңцыру (баға белгілеудің еркіндігі, жаңа отандык және 
шегелдік компаниялар үшін нарықтардың ашықгыгы, сыртқы сауда 
мен инвестициялық қызметгегі ашиқтық), қаржы секторыньщ 
жагдайы (банк секторыньщ дамуы жэне оны реттеу, қаржы 
делдалдыгынъщ, қор иарығының жэне баюлік емес қаржы 
мекемелерінің дамуы), нарықтық институттардьщ дамуы (тиімді 
и hiфракүрыл ымы мен заңнаманың болуы).

4. Сауда ағындарын қайта бағдарлау. Экспорт пен импортгың 
осу серпіні мен кұрылымы, халықаралық экономикалық сауда 
ұйымдарына қатысу, қаржыландырудың көзі ретіндегі шетелдік 
тура инвестицнялардың ролі, менеджменттің деңгейі, 
технологияларды беру аркылы багаланады.

Мемлекеттік несие қызметінің нэтижесінде мемлекеттік борыш 
тузіледі.

Экономикалык жағынан дамыған елдердің едәуір мемлекегтік 
ішкі борышы болады. Длайда борыппъщ бзрі түрінің түзілу 
огбептеріндегі, эдістеріндегі және жұмыс істеу ерекшеліктеріндегі 
айырмашылық елеулі болады. Дамыган елдерде мемлекеттік борыш 
жэне оны тудырған бюджет талшылықтары экономикалық циклге 
экономиками тұрақгандыру мен оны дамыту факторлары болып 
табылады. Халықган, корпорациялардан, банктерден, басқа қаржы 
жэне несие мекемелер інен қарызға алынган ақша қаражаттары 
өнімді пайдаланылады жэне аталған қарызгерлердің активгері 
ретінде каралады. Мемлекеттік борыш «үлттың озіне өзінің 
қарызы» ретіңце қаралады жэне ұлттың жиынтық байлығының 
жалпы молшеріие эсер етпейді. Ішкі борьппты басқару жоніндегі 
пайыздарды төлеу қажетгігі түріндегі оның белгілі бір теріс 
зардаптары инвестицияларға немесе елдің эконо микасын дамытуға 
қосымша қаржы ресурстарын жұмылдырудан болатын оңтайлы
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нәтижелермен жабылады. Ішкі борыштың өсуі кезіңце ұлттық табыс 
пен байлық кемімеңді, мұның өзі, әрине, табыстардың қайта 
бөлінісімен байланысты болатын бірқатар келеңсіз салдарларды 
жоққа шығармайды, олар мынаған саяды:

1. Берешекті өтеу мен пайыздарды төлеу бюджет 
қаражаттарының есебінен, ягни салық төлеушілердің есебінен 
жүргізіледі, сөйтіп, табысгар мемлекетпк бағапы қағаздар иелеріне, 
эдеттегідей, қогамның дэулетті жіктеріне ағылады.

2. Салықгарды көбейту жолымен мемлекеттік борыппы азайту 
жөніндегі мемлекеттің іс-қимылы кезінде макроэкономикалық 
тәуекелдіктер қосылады, жиынгық сүраныстың қысқаруы тепе- 
теңцік таза үлттық өнімнің азаюына4 ұрындырады, кәсіпкерлер 
тарапынан қаражатгардың жиі салымына деген 
ынталандырмалары төмендейді, экономикаға қаражаттарды 
инвестициялау қысқарады.

3. Жеке меншік кэсіпкерлердің «инвестицияларьш ығыстыру» 
нәтижесі әрекет етеді. Бұл құбыл ыс мынадан туып отыр. Мемлекет 
бюджет тапшылығын немесе борышты жабу мақсатымен несие 
нарыгына шыға отырып, ақша нарығында бэсекені күшейтеді, 
мүның нәгижесінде ақша калиталының пайыздық мөлшерлемелері 
артады. Б.үл жеке меншік секторды инвестициялардың бір белігінен 
айырады, ал инвестициялық шығыстардың төмендеуі тепе-теңдік 
таза ұлттық өнімді азайтады.Егер мемлекет ақша нарьнының 
оқшаупаңдырылған қаражатгарьш түгыну мақсаттарына емес 
инвестициялық тауарларға бағьптаған жағдайда, егер экономика 
жұмыспен толық қамтылмаған жағдайда жұмыс істесе, мүндяй іс- 
эрекетгің келеңсіз нэтижесі шектелуі мүмкін.

Қазақстан тэжңрибесңнде бюджеттердің тапшылықтары мен 
мемлекетгік борьпп қаржыландыру нысандары және туындайтын 
зардаптары бойынша айтарлыкггай ажыратылады. Мемлекетпк 
борьшпъщ едэуір бөлігі Үкімет тұрғызатын озгеше «қаржы 
пирамид асы» болып табылатын мемлекетпк кячыня тыггык 
міндеттемелер бойынша берешек нысанында көрсетіледі. 
Мемлекетгің колданыстағы жоғары дисконтқа қарыз алған сомасы 
ішкі берешекті үнемі арттырады.

Мемлекетпк борыштың басқа нысандарына мыналар жатады:
— бюджет тапшылыгын жабу ушін бұрын алынган несиелер 

бойынша ¥лттық банкке берешек;
282



ШЫҒЫСІ ЖІӨ

Қаржы ресурсгарының 
динамикасы

Шаруашылық
жүргізуші

субъектілер
тапшылығы

тапшылығы

Мемлекетпк несие

Мемлекетпк борыш

Қызмет корсету жөніндегі
шығыстар

— облигациялар жэне басқа бағалы қагаздар шығарумен 
ресімделген халықтан. шаруашылық жүргізуші субъектілерден 
апынған карыздар бойынша борыш.

10-сурет Мемлекетпк несиедегі себеп-салдарлык өзара байланыстар

Мемлекеттік борыштың мөлшерін саіыстырмалы сипаттау 
үшін дүниежүзілік практикада Дүниежүзілік даму жэне жаңғырту 
банкі ұсынған арнаулы көрсеткіііггер пайдаланылады.

Алынган (игерілген) жэне өтелмеген мемлекетпк және 
мемлекетпк емес сыртқы қарыздардың, соидай-ақ Қазақстан 
Республикасы резид емттер і ніц Қазақстаы Республикасы 
бейрезиденттерімен келісім-шарггары бойынша берешектік 
міндеттемелерінің белгілі бір күнгі сомасы жалпы сыргқы борышты 
қүрайды. Ол сыртқы мемлекетпк борышты жэне ішкі мемлекеттік 
борышты қамтиды. Қазақстан Республикасының бюджет кодексінде 
сыртқы мемлекеттік борыш Қазақстан Республикасы Үкіметі мен
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Үлтгық Банкінің Қазақстан Республикасының қарыз беруші -  
бейрезиденті алдындағы сыртқы мемлекеттік қарыздары мен басқа 
борышты д міндеттемелері бойынша мемлвкеттік борышының
құрамдас бөлігі ретінде анықталған.

Тұжырым жасай келе, несие ұгымы инвестиция үгымыиан
мынадай сипаттама арқьиш ажыратылады: несие - бұл күрделі
қаржы жұмсалымдарының, ягни иивестициялардың паиыздық
табыс табу мақсатына қайтарымдьшық, мерзімдік, пайыздық төлем 

артымеи берілетін немесе салынатыи құрамды бөлігі.

9.4 Мемлекетпк борышты басқару

Мемпекеттік борышты басқару — мемлекетгің өзі және оның 
кепілдігімен алынған борышқа қмзмет көрсету, оны жоспарлы өтеу, 
жаңа қарыздарды таргу мен жүзеге асы руды ң шарттарын жасау 
жөніндегі мемлекет шараларыньщ бүкіл спектрі; мемлекетпң оған 
уэкілетті органдары арқылы уіъімды жэне тиімді қарыз алу.
қамтамасыз ету мемлекетпк кредитке қызмет көрсетудің
құньга оңтайландыру жөиіндегі қызметі; басқару келешекте 
макроэко иомикалық қиыншылықтардан жэне толем балансының
проблемаларынан аман болу мақсатында жүзеге асырылады. Бұл 
орайда борыш мониторингі — 6oj ыилгы есепке алу, талдау
қалыптастыру, озгерту және оған қызмет корсету процестерін 
қадағалап, бақьшап отыру жөніндегі уэкілетгі органдардың қызметі 
ретіндегі мемлекеттік борыгитың мониторинга жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы нда сэйкес мемлекеттік оргаңцар үшін
Бюджетгік кодекспен қарыз алу лимиттері белгіленген:

1) өкіметтің борыштық лимиті;
2) Қазақстан Республикасының Үлттьщ Банкінің сыртқы 

борыппық лимигі;
3) жергілікті атқару органьгаың борыппық лнмші.
Қарыз алудың пгарттарынан туындайтын сыйақы, комиссиялық 

және өзге толемдердің жиынтық толем ақыларын мемлекеттік 
борыища қызмет корсету деп айгады.

Борышты жабу — қарыздардың альшған барлық қарыздық 
сомманы несие берушімен келіісім-шартта белгіленген тэртіппен 
қайтаруы.

Мемлекеттік борышты басқару сонымен қатар аи
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әдістерді қамтиды: крйта царжълландыру, конверсия, консолидация, 
унификация, облигацияларды регрессивтік арақ»ітынас бойынша 
айырбастау, қарызды жабуды кейінге ңаідыру, мемлекеттік 
ңарыздан бас тарту (жою).

Қайта қаржьіландыру мелекеттің орын алған қарьпдарын жаңа 
займдар шыгару арқылы жабуды білдіреді. Мұндайда жаңа займдық 
облигациялар бұрын шмғарылған займдардын орнына бірдей 
құндық арақатынаспен бағамдық айырмашылықты есегпсе алмай-ақ 
беріледі.

Конверсия деп бұр ын шығарьглган займның табыстылығы 
бойынша шарттарын төмендеіу сияқты жоғарылату да жазғына 
қарай өзгертуді айтады. Бірінші жағдайда үкімет борыш бойьпппа 
шыгыстар мардымды болғанда, ал екінші жағдайда -  инфляция 
орын алғанда немесе түргындардың займдық облнгациялар 
сатып алуға қызығушьшьтын күшейту мақсатында солай етеді.

'II

Консолидация займның мерзімі бойынша оны ұзарту немесе 
кысқартуға қарай алғашқы шарттарын өзгерту больш габьшады.

Унификация бірнеше займдарды бір згіймга біріктіру, бұл 
мемлекетпк борышты басқаруды жеңілдетеді.

Облигацияларды регрессивтік арацатынас бойынша
айырбастау ұлттық ақша елшемінің дефляцисы орын алғанда жэне
мемлекетке займдар бойынша олар шығарылған кездегіге қарағанда
неі ұрлым «қымбат ақшамен» есеп айырысу тиімсі з болган жағдайда 
іске асьфылады.

Қарызды жабуды кейінге қалдыру мемлекетпк қарыздану 
мардымды болғанда, сонымен байланысты қиындықтар 
гуындатаңда қолданьшады жэне үкімет займдарды жабу 
мерзімдерінің кейінге ауыстьфьшатыны, олар бойынша 
табыстардың телемдері кешірек мерзімге қалдырылатындығы 
туралы хабарлайды.

Мемлекеттік царыздан бас тарту (жою) елдегі салси тәртіп 
ауысқанда жэне жаңа үкіметгің бұрынғы міндеттзмелерін олардың 
заңсыздығы себебі бойынша мойындамаған жағдайда орын алады. 
Олардан бас тарту мемлекетгің банкроттыққа ұшырауының салдары 
болуы мүмкін.
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Семинар сабағының сұрақтары:

1. Мемлекеттік несиенің мзні мен маңызы.
2. Мемлекеттік несиенің түрлері, формалары мен эдістері
3. Мемлекеттік халықаральгқ несие, оның формалары
4. Мемлекеттік қарыз түсінігі, оның түрлері
5. ҚР мемлекетпк қарызы құрылымының ерекшеліктері.

Студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар:
ҢН

1. ҚР 1991 ж. бастап 2012 ж. аралығындағы мемлекеттік
қарызыньщ көлемін, оның құрылымын кесте түрінде көрсетіңіз. 
Оның құрылуына ықпал ететін негізгі факторларды айқындаңыз.

3. Мемлекетпк несиенің түрлерін, формалары мен әдістерін 
қарастырыңыз.

4. Мемлекеттік қарызды басқаруды қарастырыңыз. Сыртқы 
мемлекетпк қарыз.

5. 2008 жылгы сыртқы несиелеңдіру дағдыры жэне оның 
салдарларын сипаттаңыз немесе экономикалық шығарма жазыңыз.

6. «Экономикалық қарыздың салдарлары» тақырыбында эссе 
жазыңыз.

7. Тақырып бойынша глоссарий құрыңыз.
8. Халықаралық несиенің мэні, формалары мен дамьпу 

факторларын қарастырыңыз.
9. Сыртқы экономикалык қарыздың негізгі мәселелерін 

көрсетіңіз.
10. ҚР сыргқы және ішкі мемлекетпк қарызының 

динамикасына талдау жасаңыз.



10-ТАҚЫРЫП. ҮЙ Ш АРУАШЫЛЫГЫНЪЩ ҚАРЖЫСЫ

10.1 Үй шаруашылығы қаржысының мәні мен қызметтері,
каржылық ресурстары

Қаржының құрамдас бөлімдерінің бірі үй шаруашылығының 
қлржысы болып табылады. Үй шаруашылыгы -  бүл бір немесе 
бірнеіие бірге өмір сүретін және ортац бюджеті бсср адамдар 
жургізетш шаруаіиылық. Үй шаруашылығы қоғамдық өндірісте 
камтылган немесе қамтылмаған барлық жалдамалы жумыскерлерді, 
ірі жэне ұсақ капитал, жер, бағалы қағаздар иелерін біріктіреді.

Үй шаруашылмғьга жүргізу отбасының өндірістік қызметінің 
нысаны болъш табылады. Үй шаруашылығында осы отбасының 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетгі қызметтер мен 
өнімдер өндіріледі. Үй шаруашылығында нарықта сату немесе 
өткізу үшін үнемі өнім мен қызметтер өндіру жеке еңбек 
қызметімен айналысатын отбасын сипаттайды, ал ауыл 
шаруашылығы өнімін өңдіру -  тауарлық бағьгттагы өзіндік қосалқы 
іпаруашылық.

Үй шаруашылыгыныя түрлері төмендегілерді қамтиды:
а) экономиканьщ коі амдық жэне жеке сеісгорындаіы ақы 

толенетін жұмыстар;
б) сол үй шаруашыльоы шеңберіндегі ақы төленбейтін 

жұмыстар;
в) басқа үй шаруашылыгының мүшелерімен немесе солар үшін

о рынд алатын жумыстар.
«Үй шаруашылығы» термині экономшсальщ эдебиетте жиі 

«отбасы» терминін ауыстырушы ретінде қолданылады. Дегенмен 
үй шаруашылыгы отбасынан өзгеше туысқандарды гана 
қамтымайды, сонымен бфге бір, екі жэне одан да коп мүшелерден 
тұруы мүмкін. Үй шаруашылыгында нәтижізсіңде каржылық 
ресурстар жасалынатын және қолданылатьін кез-келген 
қызметтердің түрлері жузеге асьфыла алады.

Үй гиаруашылыгының ңаржысы — бұл жеке еңбек қызметінің 
нэтижесіңде жасалынатын ақша каражаттарынын құрьшуы және 
пайдалануымен байланысты эконом икал ық ақшал ай қатынастардың 
жиынтығы. Қаржы жүйесінің жекелеген отбасының деңгейіндегі 
буыны бола тұрып, ол қогамньщ элеумепік-эконом икалық
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құрылымының алгашқы элемент) болып табылады. Үй 
шаруашыл ығының ресурстары мақсатты баллы  бар оқшауланған 
ақша қорлары түрінде болады, екі негізгі қор құрылады:

- түтынуға арналған қаражаттар, осы ұжым - отбасының жеке 
қажеттіліктерін қанағапандыруға арналады (азық-түлік онімдерін,

'өнеркәсіптік өндіріс тауарларын алуға, эртұрлі ақылы қызмет 
көрсеіулерді төлеуге жэне б.);

- жинақтауға арналған каражаттар (кейінге қалдырылан 
қажеттіл іктер), болашақга қымбат түратын тауарлар алуга немесе 
пайда алу үшін капмтал ретінде пайдалануға арналады.

Жалпы ішкі өнім мен үлттық өнім құнын жасауда, алғашқы
белінуі мен пайдалануында шешуші маңызы бар коммерциялық 
кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржысымен салыстырғанда, үй 
шаруашылығы қаржы жүйесінің басымдық бағытына айналған жоқ 
жэне жатпы қаржылық қатьгаасгарда маңызды рөлге не болғанымен 
бағыныппы рөл атқарады.

Үй шаруашылығы қаржысының мэні оның қызметтерінен 
көрініс береді. Үй шаруашылығы қаржысының ең маңызды қызметі 
оның бөлу қызметі болып табылады. Үй шаруашылығы қаржысы, 
қоғамдық қаржы сияқты құндық бөлудің обьективті қалыптасқаи 
қүралы болып табылады. Егер қоғамдық қаржының өзіндік 
тағайындалуы ақшалай нысанда көрініс табатын жалпы қоғамдык 
өнім құнын эртүрлі шаруашьшзлқ жүргізуші субъекгілер арасыңда 
болу және қайта бөлу болса, \й  шаруашылығьшьщ қаржысы осы
құнның үй шаруашьшығыньщ Сіарлық қатысушылар ыньщ арасында
эрі қарай бөлінуін қамтамасыз егеді. Осылайша, олар бөлу үдерісінің
соңзғы сатысында жетекшілік рөлді атқарады. Үй шаруашылығына 
қатысушылардьщ қатарьша кәмелеттік жасқа толмаган жасөспірімдер, 
кэмелет жасына толғандар, бірақ эртүрлі себептермек жүмыс 
істемейтін отбасының мүшелері кіреді. Үлпық табыстың жекелеген 
отбасына түсегін үлесі белгілі пропорцияда оның мүшелері арасында 
осы бөлгіштік қызметтің шеңберінде бөліске түседі.

Болу қызметті атқара отырып, үй шаруашылығы қаржысы 
жүмыс күшінің үдайы өндірісі үдерісінің үздіксіздігін материалдық 
ресурстармен қамтамасыз етеді. Үй шаруашылығы қаржысының 
осы қызметі арқылы эрбір адамды оның өмір сүруіне қажетті 
ресурстармен қамтамасыз ету жүзеге асырылады. Бөлгшггік 
қызметінің эрекет ету объектісі үй шаруашылығының қолындагы
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табысы — салықтар мен басқа міндетгі төлемдерді төлегеннен 
кейінгі үй шаруашылығында қалатын жиынтық табыстьщ бөлігі. 
Бөлу субъектілеріне үй шаруашылыгының барлық қатысушылары
жатады.

Олай болса, үй шаруашылыгының бөлгіштік қызметі ұлтгық 
табысты алғашқы бөлу мен отбасының алғашты табыстарыиың 
қалышасуьш қамтиды. Үй шаруашылығының қаржылық 
қатынастары екі топты:

1) осы шаруашылық  ̂бірлігінің арасындағы және, жалақы, 
зейнетақы, жәрдемақылар мен т.б. қүра отырып, қаржы жүйесінің 
басқа буындарымен (мемлекетпк қаржы — бюджетгік жэне 
бюджеттен тыс қорлар, жэне де коммерцнялық ұйымдар мен 
кәсіпорыңдар) қатьшастарын;

2) қаражаттар, жекеленген ақшалай қорларды қүра отырып, 
бөлініп жекеленген сэттегі үй шаруашылығы мүшелерінің 
арасындағы қатынастарды қамтиды.

Үй шаруашылығы ішіндегі жекеленген қаражатгар, қандай да 
болмасын эквивапенттіл і кті болдырмай отырып, меншік иесін 
ауыстырмайды.

Бүл қызметі үш рет-ретімен келетін сатьгаы қамтңды: ақша
қорпарын қальптгастыру, бөлу жэне пайдалану.

Үй шаруашылығы қаржысының тағы бір қызметі бақылау 
қызметі болып табылады. Нарық жағдайындағы үй шаруашылыгы 
дербес шаруашылық субъектісі болып табылады, яғни үй 
шаруашылыгы мүшелерінің омір сүру деңгейі толыгымен оның 
табысыының үлесіне келетін мөлшерге байланысты. Бүл мөлшерге 
тутас факторлар қатары эсер етеді. Олардың эсерінен ол ұлгаю 
жагына қарай өзгеруі сияқты азаю жағына қарай да өзгеруі мүмкін. 
Сондықган, әдеттегі тұтыну деңгейін қолдау мақсатыңда, үй 
шаруашылыгы эртүрлі қорлар бойынша алынган табыстардың 
бөлінуін, сондай-ақ осы қорлар қаражаттарын мақсатты 
пайдаланылуын бақылаусыз қалдыра алмайды.

Үй шаруашылыгына қатысушылардың экономикалық 
мүдделерін келістіру оларды реттеумен қамтамасыз етіледі, бұл үй 
шаруашылыгыньщ бір мүшесіне келетін қолдагы бар табыс бөлігін 
өзгерту мүмкщдігін қарастыруды білдіреді. Олай болса, үй 
шаруашылыгы қаржысы тағы бір маңызды қызметгі - біріүгас 
шаруашылық ретіндегі үй шаруашылығының балансты дамуын



қолдайтын реттеуіиі қызметін орындайды. Бул қаржы ресурстарын
қайта бөлу жолымен қамтамасыз епледі Ү й шаруашьшығы
деңгеиіндеп оның дамуын реітеу непзінен өзін-өзі реттеу арқылы 
іске асырылатындығын айтып өту маңызды. Бүл үдерісте үй 
шаруашылығына қатысушылардың бостандығы мемлекетгіен 
шектеле алмайды.

Үй шаруашылыгы қаржысының үдайы өндіріс жүиесіндеп
инвестициялық қызметі де маңызды болып табылады. Мүны үй
шаруашылықтарыныц экономика үппн қажетп қаржы
ресурстарының негізігі көзі болып табылатындыгынан көруге 
болады. Үй шаруашылықгары табыстарының өсуі бұл қызметгі
атқарудың матери алдык негтзі

ин вести l
болып табылады.

қызметін
Үй

жиішаруашылықтарының 
капиталдандьфылған табыстар үлесімен байланыстырады, яғни 
жинақ ретіңде (қаражатгы эртүрлі каржы институпары мен нақгы
экономикам салым, паидаланылатьга бөлігімен ғана
шатастырады. Шын мәнінде түтьшу үлесінщ үлғаюы да
экономика^ инвестициялардың осуіне ықпал ететін фактор
болып табылады. Бүған осыган дейін Дж. Кейнс өзінің назарын 
аударған болатын. Ол түтынушылық пен инвестициялық 
компоненттерден қүралатын тиімді сүраныс концепциясын жасады. 
Түтынушылық шығыстарының кысқаруы онын қандаи
факторлармен пайда болғанына кара мастан, табиғи түрде ондірістің 
дамуын да тежейді.

Бүдан басқа үй шаруашылығы төмендегідей 
орьгадайды деген пікір де бар:

қызметтерді

1) адамдарды материалдық жэне э л е \м етп к- мэдени
игіліктермен жэне қызмет корсетулермен цамтамасыз ету 
қызметін орындавды. Елімізде нарықтық қатынастардың дамуы мен 
қоғамдық түтыну қорларының қысқаруы жағдайында бүл қызметтің
рөлі мардымды ості. Отбасының 
цамтамасыз ету цызметі осы отбасы мү

өмірлік цажетт іліктерін 
інің өмір сүруіне

қажетп нақты жағдайлар жасайды. Нарықтық қатынастардың 
дамуы бүл қызметтің көрініс нысанына мэнді ықпалын тигізді. 
Натуралды шаруашылық кезенінде оның мүшелері жасаган өнімдер 
олардың қажеттіліктерін қамтамасыз етті, ал артық онімдерді 
айырбастау с и рек, аздаған мөлшерде жэне, әдетте, коршілер 
арасында пайда болып отырды. Тауар-ақша қатынастарының,
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нарықтың пайда болуы, содан кейін оның дамуы нэтижесінде 
келесідей өзгерістер болды:

- отбасының материалдық, элеуметтік, мэдени және басқа 
қажеттіл іктерінің ұлғаюы;

- үи шаруашылығының ақша қаражаттарының құрылуы жэне өсуі;
- ақша қоры — материаітдық игілікгермен қамтамасыз ету упіін 

қажетгі отбасылық бюджеттің пайда болуы.
Үй шаруашылықгарының, сонымен қатар, өндірістік өңдірістік

емес қызмеггтері [е бар. Адамдардың үй аруа ылығы
шеңберіндегі қызмегтерді орындауы барысыңца үй шаруашылыгы 
қызметтердің өндірістік жэне экономикалық сияқты екі тобын
орындайды.

шаруашылыгының өндірістік қызметі. Бұп топқа
қызметтер rape,

өзіндік (жеке) көмекші ылығын (ЖКПІ) жүргі
Мұнда ауылшаруашылық өнімдерін өндіру үшін жер учаскелерінің 
барлық түрлері пайдаланыла,

Өндірілген өнім ішкі түгыну үшін де, сондай-ақ сыргқы өткізу 
үшін де пайдаланылуы мүмкін. Нарықгық экономика дамуының 
қазіргі кезеңінде жэне экономикалық жағдайында ШІ
тұрғындардың өмірлік қажетпл истер ін қамгамасыз етудеп мәш
өсп.

ЖКШ тұрғындар табысының маңызды базасы болды. Оларда 
елде өсірілетін барлық картошың 60%-дан бастап 80%-ге дейінгі, 
60%-н астам барлық көкөністердің көлемі өндіріледі, 30%-ға жуық 
ірі қара мал осы шаруашылыктарда болып табылады;

- жекеше-еңбектік жэне кэсіпкерлік қызмет (ЖЕҚ). Мұнда 
негізінен үй жағдайында тұрғындар үшін күнделікгі сұраныс 
тауарларын өндіру мен бірқатар жұмыстарды орыңцау жузеге 
асырылады. Жекеше-еңбектік қызмет барысында төмендегідей 
қызмет түрлері орындалады:

- киім тііу, аяқ киім дайындау:
пэтерлерді саяжай құрылысы және басқалар үшін

паидаланылатын саймаңдар, материалдар жасау мен сату;
- кустарлық жұмыс өнімдерін жасау жэне сату;
- жергшікті тұрақты және маусымдық жұмыстар жасау
- тамақ онімдерін әзірлеу;
- кулинарлық өнімдерді эзірлеу;
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- отбасылық кәсіпорындар .ұйымдастыру жэне үстау (дүкендер, 
кафе, шеберханалар және с.с.);

3) экономикалык өндірістік емес қызметтер. Олардың ішіңде:
- жалға бер, гсәтерді, саяжайды, жерді. үзақ мерзім 

пайдаланатын заттарды, автокөлікті, сарайларды, гаражды т.б.
жалғаберу;

- бағалы қағаздарды сагыи алу жэне пайдалану, банктердегі 
жин ақтармен операция жүргізу.

Үй шаруаиіылыгыныц царжы ресурстары — бұл отбасы 
колындағы ақша қаражаттарының жиынтық қоры. Үй 
шаруашыл ығы мүшелерінің өндірістік қызметі нэтижесінде 
жасалған бүл қор қоғамныц үлттық табысының бір бөлігі больш
табылады.

Үй шаруашылығының қаржы ресурстары жэне, эдетте, мақсатгы 
тағайындалуы болатын жекелеиген ақша қорлары түрінде көрініс 
табады. Екі негізгі қор құрылады:

- тұтыну қоры, осы үжым-отбасының өзіндік қажеттіліктерін 
(тамақ өнімдерін, онеркәсіптік тауарлар алуға, эртүрлі қызмет 
көрсегулер үшін төлемдер және басқалар) қанағаттандыруға 
арналады;

жинақі ар қоры (кейінге қалдырылған қажеттіліктер), 
болашақга қымбат түратын тауарлар сатып алу үшін немесе пайда 
түсіруге арналған капитал ретінде пайдаланылады.

Үй іиаруашылыкріарыныц царжы ресурстарының қүрамына:
1) меншікті қаражаттары, яғни отбасының әрбір мүшесінің 

еңбекақысы — жалақысы, көмекші шаруашылыктан түсетін табыс, 
коммерциялық қызметтен алынатын пайда;

2) нарықта жинақыланған, несиелік үйымдардан несие 
нысанында алынған қаражаттар, дивидендтер, пайыздар;

3) қайта бөлу арқылы түскен қаражагтар — зейнетақылар, 
жэрдемақыпар, бюджеттерден жэне бюджеттен тыс әлеуметгік 
қорлардан берілетін қарыздар кіреді.

Қазақстан түрғындарымың қаржылық ресурстарына 
жинақгық зейнеткерлік қорларға салынган зейнеткерлік жинақтар
(2013 жылдың басында 3200 млрд. теңгені немесе ЖІӨ-ң 11,6%
қүрады), екінші деңіейдегі банктерге салынган түрғындардың 
ақшалай салымдары (3372 млрд теңге немесе ЖІӨ 11,2%), 
әлеуметтік сактандыру Мемлекеттік қорында жинақталған



қаражаттар (әлеуметтік төлемдерді алып тасгаганда 392 млрд.
тұрғындардың сақтандырутенгені немесе ЖІӨ 1,3%),

ұйымдарындагы сақтық сыблықгары (шамамен 94 млрд. теңге 
немесе 0,3%), ипотекалық ұйымдардағы жинақтары (98 млрд. 
теңге немесе ЖІӨ 0,36%) жатады.

10.2 Үй шаруашылыгы ның табыстары

Үй іиаруашылыгыныц табыстары үй шаруашылықтарының 
тауарлар мен қызмет көрсетулерге деген қажетгіліктерін 
қанағаттардырудың, қор жинау мен жинақгар және міндетгер 
төлемдер, яғни шығыстарды жүзеге асырудың негізгі көзі болып
табылады. Үй шаруашылықтары табыстарын әртүрлі
критерийлері бойынша белуге болады. Ең алдымен табыстардың 
ақшалай және натуралды нысандарын бөліп көрсетуге болады. 
Соңғысына өзіндік қосымша шаруашылықган, бау-бақшадан 
алынатын өнімдерді, сонымен қатар ауыл шаруашылық 
кәсіпорықдардан берілетін, үй шаруашылығында тұтынылатын 
натуралды төлемдерді жатқызады. Егер үй шаруашылыгы 
өнімдерінің бір белігін нарықга сату мақсатымен өндіретін болса, 
онда табыс деп сатудан түскен түсімді айіу қажег.

Үй шаруашылығының ақшалай табыстары жиірек тусетін 
көздері бойынша бөлінеді. Олардың неғұрлым жалпы жіктемесін
келпрешк:

түрлі үстеме қосымша төлемдермен бірге алғаңпагы
жалақы

зейнетақылар [емақылар, шэкірақылар мен басқа
сақтандыру мен әлеуметпк төлемдер;

- кэсіпкерлік қызметтен гүсетін табыстар;
-жеке мүліктермен операцнялардан түсетін табыстар және

қаржы-несие аясындагы ақшалай жинақтар;
Үй шаруашылыгы табысгарын өлшеу үшін тұргындар

жиынтық қолдағы бар, көрсетулі жэне нақгы табыстары 
түсініктерін пайдаланады.

Жиынтық өнім деп, элеумепгпк қорлар есебінен тегін немесе 
жеңшдікпен көрсеплепн қызметтер құндарын есепке алганда, 
ақшалай жэне натуралды табыстардың (олар түсетін барлық көздері 
бойынша) жнынгық соммасын айтады. Натуралды табыстарды
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бойынша
бніл/мугп болады

Дсюммсм тVi
тябыс

іүрі мндар үшін мсіүрлым мәнді болыл табылатын 
ы бар табыстар немесе уй шаруашылыгында қалатын 

табыстар көрссткіші. Олар жиынтык табыстардан салықтар мен 
міндетгі төлемдерді алып тастау жолымен аныкталады. Жалпы 
табыстар соммасының ішіндегі түргындардың қолда бар табыстары

німиің бөлігін қүрайды, ол түтыну мен қорлануғажалпы
кетеді.

Көрсетулі (номиналды) табыстар үй шаруашылығыньщ
белгілі кезеңдегі ақшапай нысандағы табыстары.

Үй шаруашылыгының нақты табыстары екі фактормен — қолда 
бар табыстар мен тауарлар мен қызмет көрсетулердің багаларымен 
анықгалады. Олар нақгы алынған көрсетулі табыстарға сатъш алуға 
болатъін тұгыну тауарлары мен қызмет корсетулер санынан көрініс
табады.

Мемлекет аясы кызметкерлері мен экономиканьщ жеке 
секторындагы жалдамапы түлғалар үшін негізгі рөлді эртүрлі 
нысандағы еңбекақы алады. Үлттық есеотік жүйесіне сэйкес оған 
жататындар:

1) кесімді есептеу бойынша белгіленген жалақы;
2) ерекше жагдайда орындалатын жұмысггарға төлемдер;
3) жұмыс уақьггынан артьгк және түн уақьпыңда, демалыс және 

мейрам күндері орындалатын жұмыстарға қосымша төлемдер;
4) сыйлықтар мен бір рет берілетін сыйлық ретіндегі толемдер;
5) көпжылдык еңбегі үшін төленетін акы
6) жыл сайынғы жэне қосымша демалыстар төлемі;
7) пайдаға қатысудан түсетін табыстар (мысалы, акциялар 

бойынша);
8) іссапар мен қолдаушылық шығыстары;
9) арнайы киімдер мен тамақ және басқалардың құндары. 
Еңбекақы формасында алынған табыстардың бір бөлігі

қызметкер үшін оның тікелей қызметтік міндеттемелерін орындау 
үшін қажет, ал негізгі болып табылагын қалған бөлік үй 
шаруашылығын (отбасы мүшелерін қосқанда) үстауға кетеді.

Әлеумепггік қорғау мақсатында мемлекет түргындарды ң 
еңбекақыныц ең төменгі мөмиерін алуына кепіл болады.

В  • ̂ 0%'̂  і  ■-=■ ’  ̂  ̂ і  ^  Jfi і  V % % л, - . ч. : *«С**;- * t '■1 ̂ -

Төлемдердің барлық түрлерін (тарифтік мөлшерлемелер,
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жалақылар, үстеме төлемдер және басқалар) есепке алгандағы 
нақты жалақы мөлшері, адам қай ұйымда еңбек етсе де, заңмен
белгіленген еңбекақының ец төменгі мөліиерінен төмен болмауы
тиіс.

Еңбекақының ең төменгі мөлшері бюджеттерцен 
қаржыландырылатын ұйымдар үшін - сэйкес бюджеттер 
қаражаттарының есебінен, немесе басқа ұйымдар үшін - меншікті 
қаражаттар есебінен қамтамасыз етіледі.

Еңбекақының ең томенгі мөтиеріне қосымша жэне үстеме 
төлемдер, сыйлықтар және басқа нысандардағы сыйлықтық 
төлемдер қосылмайды. Кәсіпорындарда сонымен бірге 
ынтапандыру төлемдерінің түрлері мен мөлшері, атап айтқанда < 
жоғары біліктілігі, кәсіби шеберл ігі үшін төлемдер, сьгйлықтар жэне 
с.с. анықталады.

Еңбекақының ец төменгі мөліиері еңбекақы мөлшерін 
белгілеуде маңызды болып табылады, ол сонымен қатар 
студенттердің шэкірақысыньщ ең төменгі мөлшерін анықтағанда да
қолданылады.

Бюджет аясы қызметкерлерінің еңбекақысы анағүрлым қатаң 
түрде ең алдымен тарифтік жүйе негізінде мемлекетпен шектеледі. 
Еңбекақьшьщ тарифтік жүйесінің негізгі элементтеріне жататындар: 
тарифтік мөлшерлеме, тарифтік сеткалар, аудандық 
коэффициенттер, тарифтік-біліктілікті анықтамалар, қалышы еңбек 
жағдайынан ауытқумен орындалатын жүмыстар үшін үстеме және 
қосымша төлемдер.

Соңдай-ақ жұмысшылардың еңбекақылары да тарифтік жүйенің 
элементтері болып табыпады.

Сақтандыру мен әлеуметтік төлемдердің ішінде анағүрлым 
мэнді болып табылатын зейнетақылар. Әрекет етуші зейнетақылық 
заңнама бойынша еңбектік зейнетақыны ң қартаю бойынша, 
мүгедектік бойынша, асыраушысын жоғалтқан жағдай бойынша, 
еңбек сіңірген жылдары үшін берілетін төрт түрі бар. Егер 
азаматгың әртүрлі зейнетақы түрлерін алуға құқығы болса, онда 
таңцау бойынша олардың (соғыс жарақаттары нәтижесінде мүгедек 
болып, қартаю бойынша немесе еңбек сіңірген жылдары үшін жэне, 
одан басқа, мүгедектік бойынша зейнетақы алуға күқығы бар 
азаматтарды қоспағанда) біреуі ғана тағайындалады.

Сонымен қатар белгілі себептермен еңбек және басқа қоғамдық
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пайдалы қызметтерге байланысты зейнетакз>і алуға қүқыгы жоқ 
азаматтарга төленетін элеуметтік зейнетақы бар.

Қартсио бойынша немесе жасына байланысты зейнетақы 
негүрлым кецірек тараган болып табылады. Міндетті 
зейнетақылық жарналар (МЗЖ) есебінен жас:алынған зейнетақылық
төлемдер төмендегідей жағдайларда:

1) Зейнеткер жасына толғанда: ерлер -63 жас, әйелдер — 58 жас;
2) 1949 жылдьщ тамызынан бастап 1963 жылдың шілдесіне 

дейінгі кезеңде төтенше және ең жоғарғы радиациялық тэуекелділік 
аймақгарында 10 жылдан кем емес үақыт өмір сүргенде
зеинеткерлік жас төмендегтдеи гүрде анықталады:

- ерлер — 'жалпы жұмыс мерзімі 25 жылдан кем емес болғанда, 
50 жасқа толғанда;

- әйелдер - жалпы жұмыс мерзімі 20 жылдан кем емес болғанда,
45 жасқа келгенде;

3) 5 жэне одан көп бала туып жэне оларды сегіз жасқа дейін 
тәрбиелеген эйелдер 53 жасқа толғанда;

4) I жэне П топ мүгедектігі белгіленгеңде мерзімсіз;
5) «Зейнетақы төлеу бойынша мемлекетпк орталыгынан» 

әскери қызметгегілерге, ішкі істер органдары жэне Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінің қылмыстық-атқарушы 
жүйелер комитеті қызметкерлеріне көп жылдық еңбегі бойынша, 
қаржы полициясы органдары мен мемлекеттік өртке қарсы 
қызметгегі қызметкерлерге заңнамаға сэйкес зейнетақы 
гағайындалғанда іске асырылал,ы.

Жеңілдікті еңбек өтілі мен зейнеткерлік жасындағы, мысапы 
көп балалы ана, эскери қызмсітегілер, жерасты жұмысында еңбек
етушшер, зиянды жаңдаиыіздаңы жұмыстагылар және с.с. 
азаматтардың категориялары да белгіленеді.

Қартаюы бойынша зейнетадының, сонымен бірге жұмыскердің 
зейнетак^ісы мен жалақысы арасындагы арақатынастың ең төменгі 
жэне ең жоғарғы мөлшері заңмсн анықгалады.

1998 жылдьщ 1 қащарынан бастап, зеі-шетақылық реформата 
байланысты, мүгедектік (юйынша зейнетақы мүгедектік 
мемлекетпк элеуметгік жэрдемақы қатарьгаа аударылды. Оның 
мөлшері жыл сайын сэйкес жылдьщ республикалық бюджет туралы 
заңмен (ҚР «Қазақстан Республикасындағы мүгедеюік, 
асыраушысын жоғалгқан жагдай жэне жас мөлшері бойынша
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мемлекетпк әлеуметпк жәрдемақылар турапы) бекітілетін өмір 
еүрудің ең төменгі мөлшерімен есептелінеді. Мүнда азаматтьщ 
табысы есепке алынбайды.

Әлеуметтік зейнетацы еңбектің зейнетакы алуға қүқығы 
жоқтарға, атап айтқанда, балалық шағынан мүгедектерге, 16 жасқа 
дейінгі мүісдек-балаларға т.с.с. тағайындалады.

Жәрдемақылардың ішінде едәуір кеңірек тараған әртүрлі 
балалар жәрдемақылары болып табылады.

Жүктілік бойынша жәрдемақьі туу сэтіндегі жыл бойьгаша 
орташа айлық жалақысына байланысты есептелінеді.

Баланы багып-күту бойынша жәрдемацы ай сайын сәби бір 
жасқа келгенше төленеді, жэне анасыньщ соңғы екі жылда алған
орташа жалақысының 40% қүраңцы.

Жәрдемақьшардан 10% міндетті зейнетақылық аударымдар
ұсталынады.

Жүмыс беруші өз қаражаты есебінен жүмыскерлерге уацытіиа 
еіфекке жарамсыздыгы бойынша әлеумепік жгірдемақыны төлеп 
сггыруға міндетті.

Түрғындардың элеуметтік қорғау жүйесінде бюджеттен және 
бюджеттен тыс қорлардан берілетін жәрдемацылар маңызды 
орынды алады.

Жүмысын жоғалтқан жағдайдағы азамаигарды элеуметтік 
қорғау жүйесін реформапау екі деңгейлік қүрылымды ендіруді 
қарастырады Бірінші деңгей: жүмыссыз журген азаматтардың 
барлығын жергілікгі бюджетіер есебінен жұмысқа орналастыруға, 
кәсіби қайга дайындауға ықпал жасау, ақылы қоғамдық жұмыстар 
беру жолымен элеуметгік қорғау. Екінші деңгей: салынған 
жарналарға байланысты белгілі уақыт мерізімінде міндетті 
әлеуметтік сақтандьфу тетіктері арқылы қосымша қорғауды үсыну.

Үй шаруашылыгы табыстарының тағы бір түрлері тобын 
күгпеген себептер бойынша (табиғи апаттар. бағытсыздық 
жағдайлар., аурулар, өлім-жітім және т.с.с.) сақтандыру 
жагдайлары туындаганда төленетін сақтық сокшалары құрайды. 
Мүлікпк, жеке, медицин алық, сонымен қатар жауапкершілікті 
сақтандыруды беліп көрсетуге болады.

Үй шаруашылықгарының табысьша кэсіпкерлік қызметтен, 
жеке мүлікпен операциялардан түсетін табыстар мен қаржы- 
несие аясындагы ақишлай қорлары жатады.
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Үй
табыстар
болатын

аруашылықтарының кәсіпкерлік қызметтеп түсетін
ша жеке бизнесті іске асырудың нәтижесінде пайда 
жэне үй шаруашылықгарының қорлаі ган мүліктерін

азайту есебінен қол жеткізілмейтін табыстарды жатқызу қажет. Бұл 
нысандар ұйымдастырылып жүргізілетін бизнес шеңберіңде де 
(тіркелген кәсіпорындар, атап айщаңда, өзіндік жеке кэсіпорындар, 
шағын кэсіпорындар), сондай-ақ ұйымдастырылмаған бизнес 
■яеңберінде де болуы мүмкін. Үйымдастырыл маған формалардың 
ішіндегі негізгілеріне жеке ұйымдастырьшмаган сауданы, үңдегі 
жүргшегін өндіріс, жеке қызмет көрсетулерді бөліп айтуға бола
/заматтардың жеке көмекші шаруашылықтарынан алынатын
о і; імдердің бір бвлігін де, белгілі жағдайларда, кәсіпкеряік
: ызметтен түсетін табыстар ретінде қарасіырылады. Мұндай

цаиларға жататындар: осы өнімді өндірудщ тұрақтылық сипаты 
е өндіріспң бір бөлігінің немесе түгасымен нарықтық өткізуге

ағытталуы.
Мүліішен жэне ақшалай қаражаттармен операциялардан түсетін

IS» ақшалай қаражаттарьпбыстар үй шаруашылыктарь!
жылжымалы жэне жылжымайтын мүліктеріне, банктік жннақтарға,

[ар мен шетелдік валютаны сатып алуға салуыбағалы кағаз
нәтижесщце пайда болады. Бұл заңі да, себебі үи
оіаруашыіықтарьвньщ қарастырылып отырған тобыньщ табыстары
алғашқы инвестициялық шығыстардың нәтижесінде пайда бола,II
Мүлікпен жүрпзілетш операциялар ең алдымен % *үи
шаруашылықгарының иелігіндегі тұрғын үйлерді сату мен жалға

нымен Ьфге жер учаскелерін сатуды қамшды. Сату
рет іске асырылатындықтан жэне үй шаруашылықтарының қолдағы
бар мүліктерінің құнын азайіуға алып келетіндіктен, табыс табудың
тиімділігі томен нысанасы болып табылады. Одан басқа, жал га
беруден алатын ақы оны біртіндеп көтеру жолымен үй

аруашылығы табыстарының бір бөлігін инфляциядан қорғауға 
мүмкіндік береді.

Қазақстанда 2012 жылы жалны ақшалай табыстардың 
еңбек етуден түскен ақшалай табыстар төмендегідей бод

- еңбек еіуден түскен табыс -  79,6%;
-жапдану бойынша жұмыстан түскен табыс — 69,1%;

індеп

бетінше жұмыспен қамтылу мен кәсіпкерлік қызметтен
түскен 10,5%; ?
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-элеуметпк трансферттер — 10,8%;
-меншіктен тускен табыс — 0,4%;
-туыстардан түскен материалдық көмек пен басқа да

табыстар -  10,2%.
Сондай-ақ, үй шаруашылықтарының ақшалай табыстары 

натуралдық түсімдер арқылы да толығады.
Мемлекетгің үй шаруашылығы бюджетінің көлсміне тигізетін

ықпалы мардымды. Бұл ықпал ету төмендеіідей жолмен іске 
асырыладм:

1) салық жүйесі арқылы — үй шаруашылыктары салықтар, 
төлемдер, баж сияқты және басқа міңдетгі аударымдарды жасау 
арқылы; »

2) мемлекетпк секторда жұмыскерлерге еңбскақьі төлеу 
арқылы;

3) ұсынылатын алуан түрлі қоғамдық игілікгер мен қызмет 
көрсетулер арқылы;

4) мемлекетіік баға құру арқылы.

103 Үй шаруашылығының ақшалай шығыстары

Үй шаруаилылыцының аціиалай шыгыстпары — адамның өмір 
сүруін жалғастыруға қажетті материалдық және рухани 
құндьілыісгарды сатып алуға кететін нақты шығындары. Бұл 
шығындар түгынуға кетепн және тікелей тұтынумен байланысы 
жоқ шығыстардан тұрады. Олар уй шаруашылығының жекелеген 
мүшелерінің жұмыс күшін қайта өндіруде өте маңызды рөл 
атқарады.

Үй шаруашылығы бюджетінің шығыстары елдің 
экономикасында да мәқці рөл атқарады. Өздерінің табыстарын 
пайдалана отырып, отбасылары тауарлар мен қызмет көрсету 
нарықгарының қалыгггасуы мен дамуын қамтамасыз етеді. 
Өздерінің қорлары мен жинақтарын жұмсай отырып, ол бағалы 
қағаздарға сұранысты рғай та отырып, қор нарыгын кеңейтеді.

Сонымен қатар, үй шаруашылығының ең маңызды әндірістік
ресурстар — еңбек пен кәсіпкерлік қызметті ұсынатын субъект 
ретіндегі маңызы зор.

Сондай-ақ, үй шаруашылығы мүшелері, балалардың 
тәрбиесімен айналыса отырып, мемлекетпен
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қаржылаыдырылатын әлеуметті к-мэдени аяның басты
тұты ну ш ыл ары болып табылады.

Экономикалық іылымда үй шаруаіпылыгы шығыстарының 
жіктелуіне қатысты алуан түрлі көзқарастар бар. Мысалы, үй

(жиідігі)шаруашылығы шаігыстарының қаншалықты жиі
■болагындығына қатысты үй шаруашылығы шығыстарының үш 
тобын беліп көрсетеді:

1) қысқа мерзімді
2) орга мерзімді
3) ұзақ мерзімді

шяі
ііісс

1 ІІІІЛ Е

ғыстар; 
ғыстар; 
ғыстар.

Бірінші топқа тртьшушьшьсқ мұқтаждықгарына деген (азық- 
тұлік, кейбір азық-түліктік емес тауарлар, қызмет көрсетулердің
басым бөлігі) ІІІЯІтлстарды жатқызуға болады, екінші топ кезең-
кезеңмен (маусымдық) сатып алынатын тауарларды (киім, аяқкиім 
және басқапар) қамтиды, үшінші топ бірнеше жылда бір рет жүзеге 
асырылатын ІІІЭІ ғыстардан турады

Бұл жерде үй шаруашыл ығының нақгы табыстарына сүйену 
қажет болғандықтан, бұл жіктемеде үй шаруашылығыньщ міндетті 
төлемдері есепке алынбаган. Бгер турғыңцардың шыгыстары 
жиынтық табыстарға сүйенігі жіктелетін болса, онда бірінші топқа
үи шаруашылықтарының міндетті төлемдерге жататын — 
түрғындардың ай сайын төлейтін коммуналды жэне басқа да
төлемдерін, аи саиын төлеп отыратъш салықгар мен
жиналымдарды, ал еюшш топқа жеке тұлғалардың тұрақты төлемге 
жатпайтын, тек жекелеген кұқықтъщ іс-әрекетгерді іске асырғанда 
ғана (мүлікп мұралыққа алғанда, жылжымайтын мүлікті сатып 
алғанда т.с.с.) төлейтін салықтарын қосу керек бола;

Кейбір экономистер үй шаруашылығы жүзеге асыратын 
шығыстар функционалдық бағытьша байланысты MbiHaj

топтарға беледі
а) жеке түіынушылық шығыстар (тауарлар сатып алу мен 

қызмет көрсетулерге төлемдер);
б) салықтар мен басқа міндетгі төлемдер;
в) ақшалай қорланымдар мен жинақгар.
Үй шаруашылығының шыгыстарын әрі қарай сипаттау үшін, 

оларды жіктеудің жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерін біріктіретін 
басқа нұсқасын пайдалануға болады. Бұл нүсқа үй шаруашылығы 
бюджепнің шыгыс бөлімін үш негізгі тарауға бөлуді қарастырады:
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1) міңдетп төлемдер;
2) түгынуға кететін шыгыстар;
3) ақшалай жинақгар.
Үй шаруашылығының міндетті төлемдері оның нақты 

табыстарьш қысқартады. Үй шаруашылығының осы статья
ооиынша жүмсаитын шығыстары көоеиген саиьш, оның ағымдағы 
туты ну мен жинақка бағыттайтын ақшалай қаражаттары согұрлым 
аз болады. Жекелеген үй шаруашылықтары бюджеттеріндегі бул 
статьяның мөлшері абсолютті түрде алғанда да, басқа шығыс 
статьяларымен салыстырғанда да мардымды өзгеруі отыруы 
мүмкін.

Егер жіктеудің көрсеткіші ретінде' міндізтгі төлемдердің 
фуякционавдық багыттылығы алынатын болса, онда оларды екі 
негізгі топқа белуге болады. Біріншіге физикапық түлғалардың 
төлейтін салықтары мен жн нг лымдары, ал екіншіге — турғындар 
коммуналдық жэне басқа төлемдері жатқызылуы тиіс.

Үй шаруашылыгы мемлекетпк қаржының бөлгіпггік қызметінің 
шеңберінде қаржылық қатынастардьщ субьектісі реіінде эрекет 
ет>ші заңнамаға сэйкес салықгар мен төлемдерді өте>те міңдетгі. 
Бір қарағанда үй шаруашылығы төлейтін салыклар мен төлемдердің 
қысқаруы оның экономикалық мүдделеріне сэйкес келеді. Бірақ 
жске тұлғалар төлейгін салықгар мен төлемдердің орталықтанған 
акща қорларының табысты статьяларының бірі еюіндігін жэне оның 
қаражаттар ы ны ң дамыған нарықгық жағдайда үй 
шаруашьшықларының өмір сүруіне қалыпты жағдайды қамтамасыз 
етуге де багытталатындыгын естен шығармау қаж<!т.

Мемлекет жеке тұлгалардан түсетін салықгар мен төлемдерді 
экономикалық саясаттың құралдарыньщ бірі ретівде қолдана 
отырып, біріншіден, әртурлі деңгейдегі бюджеттерге қажегггі 
тусімдердің түсуін қамтамасыз етеді; екіншіден, алынған

ЩШГ

табыстарды қогам үшін тиімді пайдалануды ынталандыру жолымен 
үй шаруашьшықгары бюджеттерінің құрылымына ықпалын 
тигізеді; үшіншіден, табьгстың бір бөлігін түрғыңпдрдыц элеуметтік

беледі.
қорғалган қараи қайта

Үй шаруашылығына салық салу жүйесінде оргалық орыңды 
е табыс салыгы алады. Жеке табыс салыгын төлеушілер салық 
' объектілері бар жеке тұлгалар болып табылады. Салық оны
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:елеушілердің табыстарына 10 паиыздық мөлшерлемемен
салынады. Қазақстан Республикасы мен одан тыс жердегі көздерден 
алынган дивңдеңдтер 5 пайыздық мөлшерлемемен қамтылады.

Үй шаруашылықтары үшін маңыздылығы бойынша жеке 
табыстан кейшгі орынды жеке түлғалардың мүлігіне салынатын 
салық алады. Жеке түлғалардың салық салынатын объектісіне 
Қазақстан Республикасы аумағындағы түргын үйлері, саяжай 
қүрылыстары, гараж жэне басқа құрылымдар, олардың құқықгық 
меншігі болып табылатын орындар, аякталмаған қүрылыс 
объектілері (қолданысқа берілген сэттен бастап) жатады. Үй
шаруашьшықгары ,аи-ақ мұрагерлікке қалдырылған немесе
'ыйпық ретінде берілген мүліктер ге салық төлеуге міндетті. Салық 
ссммасы олардың қүны мен мүліктің жаңа иесінің туысқандық
дорежесіне байланысты болады.

Келесі салықтың түрі көлік құралдарына салынатын сапық 
болып табылады. Оны мүлікке салынатын салықпен қамтылмайтын 
: <үк таситын немесе жеңіл автокөлігі бар азаматтар толейді. Келік

үралдарьгаа салынатын салықты төлеушілер салықпен қамтылаіын 
ъекгілері бар жеке жэне заңцы түлгалар болып табылады.

Жерге салынатын салық обьектісі жер участкесі болып
ю

есептелінеді.
Кейбір жагдайда үй шаруашылығының шығыс бөлігіне 

мемлекеттік бажды да қосуға тура келеді. Жергілікті басқару 
органдары эрекет етуші заңнамаға сэйкес өз аумағында жеке 
түлғаларга салынатын жергіл ікті салықтарды да белгілей алады.

Жоғарыда келтірілген жеке тұлғалардан альшатын салықгар
мен төлемдер үи шаруашылығының эртүрлі [еңгеидеп
бюджеттерге толеуі тиіс толемдердің толық тізімін бермейді. 
Сонымен қатар үй шаруашыл ығы салықтар мен төлемдерді олардың 
қатысушьшары белгілі қүқықті,іқ іс-эрекеттер жасаганда ғана 
төл ейтінд ігін айта кету керек.

Үй шаруашылықгары тікелей салықгардан басқа жанама
і да төлейді. Жеке түлғалардан мемлекетпк қазынағасалықгар,

түсетін салықгардың негізгі үлесі жанама салықгарға тиесілі. Олар 
тауарлар бағасының қүрамында болады жэне тауарларды сатып 
алганда толенеді. Жанама салықгарға қосылған қүн салығы, 
акциздер жатады. Тауарлардың бағалар деңгейін тек жанама 
салыктар гана емес, сондай-ақ тікепей салықтар да үлгайта^
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Үй шаруашылығынын келесі төленетін міндетті шығьістары — 
тұрғындардың коммуналдық жэне басқа ай сайын төлейтін 
төлемдері. Олардың мөлшері уй шаруашылығының тұрған орнына 
байланысты болады. Ірі калалардың тұрңындары: шағын тұргыңдық 
орындарда тұрагыңдарга қарағанда коммуналдық қызмет 
корсетулердің көбірек көлемін қолданады. Үй шару ашыл ы ктары 
коммуналдық төлемдерден басқа ай сайын өздері түгынған электр 
қуаттарының қунын, қалалық және халықаралык; байланыстарының

ү  ^

Үй шаруашылыгынъщ міндетгі төлемдерінің осы бөлігі қазіргі 
уақытта үй шаруашылықтары шыгыстарының жаппы соммасының 
мардымды бөяігін құрайды. *

Тұгынуға үй шаруашылыгы табыстарының негізгі бөлігі 
жүмсалады. Қорытындыланған статистикалық деректер олардың 
орташаланған үй шаруашылықтарының жнынтық табыстарының 
60-80% күрайтыңдыгын көрсетеді. Түгынуға. жұмсалатын үй 
шаруашылықтарының шыгыстарын, ең алдымен ағымдағы 
шыгыстар жэне күрделі шыгыстар деп екі бапқа (юлген дұрыс.

Үй шаруаиіылыгыныц агымдагы шыгыстарына салыстырмалы
түрде ұзаққа созылмайтын уақытта пайдаланатын азық-түлік, азық- 
түліктік емес таугірларды (аяқ киім, киім жэне т.б.) сатып апуға 
кететін шыгыстарын, сондай-ақ түрғындардың емір бойына 
түтынатын белгілі уакытта қызмет көрсеіулерге (мысалы, 
шаштараз, кір ж>у, тіс дэрігерінің қызмет өрсетулері) төлейтін
төлемдерін жатқызу керек.

Капиталдық шыгыстар үзақ уақыг бойына пайдаланылатын 
азық-түліктік емес тауарларды (үй жиһаздары, түргын үй, колік 
қүралдарын) сатып алуга кететін шығыстарды қамтиды. Осы 
шыгыстар қатарына үй шаруашылыгына қатысушылардың сирек 
түтынатын, бірақ бұл қызмет көрсетулерді пайдалану нэтнжесі, 
керісінше. оларға мардымды әсерін тигізетін жэне ұзақ уақыт кезеңі 
бойына олардың емірін анықтайтьш қызмет көрсетулерге (білімге, 
медициналық операциялар, туристік жол дамал арга т.с.с.) 
жумсалатын шыгыстарды да жатқызу керек.

Статистикалық деректер ҚР тұтынуга кепггін шыгыстардың 
негізгі бөлігін агымдагы шығыстар құрайтыңдыгын, жэне де барлық
үй шаруашылықтарының қолда бар табыстарының жартысына 
жуыгы азық-түлік тауарларын сатып алуга кетеді. Салыстыру үшін
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айтсақ, АҚШ мұндай шыгыстар қолдағы бар табыстардын жалпы
соммасының 20%-нан аспайды.

2011 жылы Қазақстандағы үй шаруашылықтарьшың ақшалай 
шыгыстары төмендегідей құрылымга ие болды:

1) тұтынушылық шыгыстары — 93,3%; оның ішінде:
- азық-түлік тауарларына кететін шыгыстар — 45,3%;
- азық-түліктік емес тауарларға шығатын шығыстар —

26,5%;
- ақылы қызмет көрсетулерге кететін шығыстар — 21,5, 

азық-түліктік емес тауарларға шығатын шыгыстар — 26,5%;
2) салықтар, телемдерді өтеу — 0,2, азық-түліктік емес

тауарларға шыгатын шығыстар — 26,5%; ‘
3) басқа да ақшапай шығыстар — 6,5, азық-түліктік емес 

тауарларга шыгатын шыгыстар — 26,5%.
Үй шаруашылығы, кәсіпорын сияқты, нарықгық экономика 

жагдайында дербес шаруашылык субъекгісі болып табылады, яғни 
толыгымен өз қызметінің нзтижесіне байланысты болады. 
Сондықтан нарық жагдайында, әртүрлі ақіиа цорларын құрмай, үй 
шаруашылыгын ұтымды жүргЬу, оның дамуының үздіксіздігін 
хамтамасыз ету мүмкін емес. Үй шаруашылықтарының ақшалай 
корлары тургындардың ақшалай қаражаттарын жинақтауы мен 
қорландыруы нәтижесінде пайда болады. Оларды құрудың көзі үй 
ларуашылыгының қолдагьі бар табыстары болып табылады. Бұл 
орлардың мақсатты пайдаланылуы эртүрлі болуы мүмкін.

Үй шаруашылықгары жинақгарының деңгейін анықгайтын 
маңызды фактор оның табыстарының мөлшері болып табылады.

Үй іиаруашылыгы — бұл бірге өмір сүретін, өздерінің табыстары 
чен мүліктерін (толыгымен немесе бір бөлігін) біріктіретін жэне 
белгілі тауарлар мен қызмет көрсетулерді, негізінен тұргын үй мен 
азық-түліктерді бірігіп түгынатын адамдардың шагын тобы. Үй 
иіаруашылыгы бір адамнан да тұруы мүмкін. Үй шаруашылыгының 
мүшелері, отбасынан ерекше, туысқандық қатынаста болмауы да 
мүмкін.

Түргындардың көрсетпулі (номиналды) ақіиалай тпабыстары — 
бұл турғындардың агымдағы түгынуларга, кэсіпкерлік қызметке 
жэне қорлануга багытгайтын ақшалай қаражаттары. Оның мөлшері 
ссептік эдіспен макродеңгейде анықталады жэне түргындардың 
г алдамалы жэне өздігінше жұмыс істейтіндерден түскен ақшалай
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табыстарымен әлеуметгік трансферттік төлемдерді бағалауды
қамтиды

ақишлай табыстар — тұтыну багаларының
есепке алғандағы, ақшалай табыстар. Тұрғындардың табыстары 
еңбектік қызметтен, түсетін табыстарды, әлеуметтік трансферттер
мен оасқа да ақшалаи және натуралды түрдеп түсімдерден тұрады.

Еңбектік цызметтен түсетін табыс — бұл жалдамалы және 
өздігінше жұмыс істейтіндерден түсетін табыстар.

Жалдамалы жүмыспен үімтылудан түсетін табыс — жалақы; 
жалақыға үстеме; ақшалай жэне натуралды формадағы сыйлықтық 
ақының барлық түрлері және басқа да түсімдер.

Өздігітие жүмыс істейтіндерден түсетін табыстар 
кәсіпкерлік қызметтен түсетін ақшалай жэне натуралды түрдегі
паида, көмекші шаруашылықга өсірілген ауылшаруашылық 
өнімдерін сатудан түсетін табыс.

Әлеуметтік трансферттер зеинетақылар гоеспк
әлеуметпк және тұрғын үй бойынша көмек, жәрдемақылар мен
шәкіртақылар.

Басқа түсімдер — меншіктен түсетін табыс, туысқандар мен 
таныстардан түсетін материалдық көмек, алименттер және 
басқалар.

Үй иіаруашылыкгтарының табыстары — бүл өндіріс үдерісінде 
жасалатъш жэне шаруашылық мүшелерінің материалдық жэне
рухани
табыстъщ

қажетпліктерін қанағаттандыруға арналган үлттық 
бөлігі. Бұл табыстар еңбек шыгындарының, ягнн

Үй
адамдардың өндіріс үдерісінде іске асыратын физнкалық күш л 
ой қуатгарының барлығының орнын толтыруы тиіс. 
шаруашылықгары ның жалпы табысында үй шаруашылығының 
езшің ресурстарын қамтамасыз етуге керекті қолындағы ақшалай 
қаражаттарының келемін көрсететін ақшалай табыстары басым 
болады. Ақшалай табыстар жалақы, жеке еңбек пен кәсіпкерлік
қызметтен түсетін табыс зейнетақылар шәкірақылар

[емақылар, пайыз, ендтер, ренгалар жэне басқапар
түріндеп ақшалаи қаражатгар соммасын қамтиды.

Үй иіаруашылықтарыныц ақшалай шы?ыстары — бұл адамның 
өмір сүруін жалгастыру үшін қажетті матерналдық және рухани 
құндылықтардьі түгынуға жұмсалатын нақгы шығындар, олар

және тікелей тутынумен байланысты еместутыну шығыстарын
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шығыстарды қамтқды. Әлемдік тәжірибеде түрғындардың өмір 
сүру деңгейі индикаторларының бірі ең төменгі өмір сүру мөлшері 
болып табылады. Бүл индикаторды мемлекет әлеуметтік саясатты 
жүзеге асырғанда кедейшіліктін шегі мен элеуметтік төлемдердің 
мөлшерін анықтау үшін қолданады.

Өмір сүрудің ең төменгі мөлшерінің мәні мен көлемін анықгау 
үшін әлемдік тэжірибеде адамның ең төменгі қажетгіліктерін 
қанағатгандыру үшін қажетті тауарлар мен қызмет көрсетулердің 
төменгі деңгейін — түтыну цоржынын белгілеуге негізделген 
бағыт кеңінен тараған. Ол азыц-туліктік және азыц-түліктік емес
больш бөлінеді. Көптеген елдерде азық-түлікгік бөлігіне арналған 
шығыстардың үлесі оның 25%-н бастап 50%-ды құрайды. Өмір 
сүру дің ең төменгі мөлшеріндегі азық-түліктік пен азық-түліктік 
емес бөліктердің арақатынасы 70-ң 30%-ға қатынасындай болды, 
2006 жылдан бастап ол 60-ң 40% -ға болып өзгерді.

Өмір сүрудің ең төменгі мөлшері — т^тыну қоржынының ең 
төменгі құндық мөлпіеріне тең болатындай бір адамға қажетті ең 
төмеңгі ақша мөлшері.

Кедейшілік — бүл тұрғыіэдардың белгілі топтарының өмір 
сүруге деген қүқығьш жүзеге асырумен байланысты бірінші 
кезектегі физиолошялық қажетгіліктерін қанағатгандыруда 
қиындық көретінін көрсететін элеуметтік-экономикалық қүбылыс, 
олардьщ конституциямен бекітілген құқықгары мен еркіндік 
шеңберінде коғам өміріне толыққанды араласу мүмкіндігі шектеулі 
болғандықтан қатыса алмайды.

Абсолютгі кедейшілікгің көрсеткіші ретінде, әдетге, ең төменгі 
өмір сүру мөлшері немесе оның азьщ-түліктік бөлігінің көлемі 
пайдаланылады. Кедейшіл ікіің ауқымы мемлекеттің нақты 
экономикалық мүмкіндікгерше байланысты болады жэне тек 
әлеуметтік қорғау үшін ғана падалані.шады. Қазіргі кезде 
республикамызда алеуметтік көмек көрсету үшін белгіленген 
кедейшілік шегі ең төменгі өмір сүру деңгейінен 40%-ды қүрайды. 
Көптеген елдерде кедейшіліюің саңдық сипаттамасы үшін FGT 
индексі (Foster - Greer - Thorbeke index) қолданылады. Бүл индекс 
белгіленген көрсеткішінен томен табысы бар түрғындардьщ үлесін; 
кедейшілікті жеңуге қажетті бір адамға шаққандағы жетіспейтін 
табыстың мөлшерін көрсететін кедейшіліктің терендігін; вариация 
көрс^гкіші болып табылатын жэне де кедейлер арасьгадағы
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теңсіздікті білдіретін көрсеткіш болғандықтан, кедейшіліктің 
өпгкірлігін бағалайды.

Қазақстанда табыс тұрғысынан алганда, кедейшіліктің 
біртіндеп қысқаруы орын алуда, дегенмен оньщ деңгейі элі де 
жогары болып табылады. Кедейшілік тұргын орнымен, элеумегіік 
факторлармен, жүмыспен қамтылу түрімен, білімдік деңгейімен 
және басқалармен аныкталады. Материалдық игіліктермен 
жепсіліксіз деңгейде қамтамасыз етілген және өте кедей болып 
табылатын үй шаруашылықтары — үш жэне одан көп бала тәрбиелеп 
отырған отбасылары. Кедейшіліктің қысқаруына өмір сүрудін ең 
төменп мөлшерімен салыстырғандағы табыстар деңгейінің 
көтерілуі, жұмыссыздықтың қысқаруы және жепгкілікті мөлшерде 
тікелей элеуметтік көмек көрсету ықпал етеді. Кедейшілікті жою 
үшін тұргындар табыстарының орташа деңгейін көтеру қажет.

Жұмыссыздықтың қысқаруы да кедейшілікті қысқартуға ықпал 
етеді. 2012 жылы Қазақстан экономикасында 8,5 млн. адам 
жұмыспен қамтылды (экономикапық белсенді тұрғындар саны 8,97 
млн. адам болғанда, жұмыспен қамтылу деңгейі 94;7%-ды кұрады), 
оның ішінде жалдану бойынша — 5,8% немесе жұмыспен
қамтьшғандардың 68Д%, өз бетінше жұмыспен қамтылғандар — 2,6
млн. (30,6%) болды. Жұмыссыздар саны 474,8 мың адамды құрады,
жұмыссыздық деңгейі 5^% болды. Кедейшіліктің негізгі себебі 
еңбекақының төмендігіблса, екінші орынды жұмысгыц болмауы 
больлі табылады. Сонымен, үй шаруашылықтарының қаржысы, 
түгас алгандағы қоғам қаржысы сияқты, үй шаруашылығы
мүшелері өмірінің материалдық және әлеуметгік жағдайларын 
қамтамасыз ету мен оларды қайта өндіру мақсатында акша 
қаражаттары қорларын құру жэне пайдалану бойынша 
экономнкалық ақша қатынастары болып табылады. Үй 
шаруашылығьшың бюджеті жұмыс күшін ұдайы өндіру үдерісіңде 
маңызды рөлді атқарады.

Семинар сабағынының жоспары:

1. Үй шаруашылықтары экономикалық қызметгің субъектілері
репңі

9 »
Үй шаруашылықтарының бюджеті.
Тұрғындардың өмір суру деңгейін мемлекетпк реттеу



4. Үй шаруашылықтарынын шығыстары, олардың жіктелуі мен 
құрылымы

5. Азаматтардың кәсіпкерлік қызметі, оның түрлері 

Студенттердің өзівдік жұмысына арналған таосырмалар:

1. Үдайы өндіріс үдерісіндегі экономикалық ресурстардың 
ауыспалы айналымын қамтамасыз етудегі үй
шаруашылықтарыньщ релін анықтаңыз.

2. Үй шаруашылыктарының қаржылық рёсурстары түсінігін, 
оның құрамы мен құрылымын зерттеңіз.

3. Ең төменгі өмір сүру деңгейі мен іұгыну коржынының 
құны түсінігін, оны анықтау тәс ілдерін қарастырыңыз.

4. Үй шаруашылықтары шыгыстарын, олардың жіктелуі мен 
құрылымын қарастырыңыз.

5. Кәсіпкерлік қызметтен түсетін табыстың бөлінуіне талдау
жасаңыз.

6. Үй шаруашылықтарьш экономикалық қызметтщ 
субъектілері ретінде. оның ондіріс факторлары нарығына 
қатысуын қарастырыңыз. Үй шаруашылықтары қаржысының 
мэнін, олардың қызметтерінің мазмұнын аны»сгаңыз.

7. Үй шаруашылықтары бюджетін анықтаныз. Табыстардың 
құрылуы. Ақша қорлары: жеке, біріккен.

8. Үй шаруашылықтары табыстары мен олардьщ жіктелуін 
анықтаңыз. Үй шаруашылыкіарыньщ жалпы табыстары. Үй 
шаруашылыктарының түрақты және уақытша табыстары.

9. Үй шаруашылықтары табыстарының қүрылуындағы еңбек 
ақының рөлін ашыңыз.

10.Қазақстандагы ең төменгі өмір сүру деңгейі мен тұтыну 
қоржынының көрсеткіштер динамика сын анықгаңыз. Кедейшшік, 
кедейшіліктің индикаторлары. Мемлекетпк әлеуметтік 
трансферттер. Зеннеткерлік камсыздаядыру. Қазақсган 
Республикасы зейнегкерлік жүңеңің реформасы. Мемлекеттік
жәрдемақылар.

11. Тұрғындардың аиеуметтік топтарыны ң табыстарын 
салықгық-бюджетгік реттеуді қарастырыңыз. Лоренц қисыгы.

12. Акша шыгыстарын қарастыңыз. Үй шаруашылыкгарының
соңгы түгыну мен жинакга>та кетепн шығыстары.
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11 -ТАҚЫРЫП. САҚТАНДЫРУ

11.1 Сақтандырудың найда болуы, мәні және қызметтері

Қаржы жүйесінің маңызды аясы сақгандыру болып табылады.
Сақтандыру -  қоғамның экономикалық қатынастарының 

айрықша аясын бейнелейтін көне категориял ар ының бірі. 
Сақтандыру аясы адам өмірінің, өндірістік және әлеуметгік- 
экономикалық қызметгің барлық жағын қамтиды. С ақтанды руға 
түрткі болатын басты себеп — бұл өндіріс пен адам өмірінің қауіп- 
қатерл і сипаты.

Сактандырудың мақсаты - қоғамдық ұдайы өндірістің 
үздіксіздігін қамтамасыз ету ушін азаматгарды, мүліктерді, өндіріс 
үдерістерін қоғамдық жэне ұжымдық қоргау.Сақгаңдыру 
категориясына қаржының барлық белгіпері тән және оның қызмет 
етуі қаржылық заңдылықтарға бағьшады.

Дербес экономикалық категория ретіңде сақтандырудың езіне 
ғана тән белгілері де бар. Оған жататындар:

1) қагынастардың ықтималдық сипаты;
2) қатьшастардьщ төтенше (жай емес) сипаты (кез келген 

ауқымда — мемлекеттік, аймақтық деңгейде, кэсіпорын немесе оның 
бөлімшесі, жеке адам деңгейінде).

Сақтандырудың экономикалық мәні барлық қатысушылардың 
төлемдері есебінен оқыс оқиғаға ұшырағанға көмек 
көрсетілеті ндігінде.

Сақтандыру — қолайсыз құбылыстар мен күтпеген оқиғалар 
болтан кезде жеке және заңи тұлғалардың мүліктік мүдделерін 
қоргаужәне оларта материалдық зиянды төлеу үшін мақсатты ақша
қорларын куру жэне пайдалану жөніндегі қайта бөлу 
қатынастарының айрықша аясы.

Сақтандьфудың қызметтері: тэуекелділік, алдын алу, жинақгық 
жэне бақылау. Сақгандыру объектілерінің әркелкілігі салдарынан 
бүкіл сақтық қатынастар жиынтыгын мынадай бес салага бөлуге 
болады: мүліктік, алеуметпк, жеке, жауапкершілікті сақтандыру, 
кәсіпкерлік тэуекелділікті сақтандыру.

Сақтандыру кезінде сақтық резервтері мен қорларын
қалыптастырудың екі негізгі әдісі қолданылады, олар: бюджеттік 
және сақтық әдістері. '
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Қаржыларды қалыптастырудың бюджетпк әдісі бюджеттердің 
қаражаттарын, яғни бүкіл қогамның қаражаттарын пайдалануды 
болжайды.

Сақгық эдісі қорларды шаруашылық жүргізуші субъектілер мен 
халықтың жарналары есебінен жасауды алдын ала қарастыра,

Сақтыкдандыру қатынастарының бірінші бөлігіңде — қоғамдық 
қорғауда бюджеттік эдіс пайдаланылады, екінші бөлікте - 
әлеуметгік сақтандыруда -  қос әдіс, үшішпі бөлікге — жалпы 
сакгандьфу мен өмірді сақтандьфуда тек сақгық эдіс
пайдаланылады.

Сақтық қорлары — қоғамның ұлттық шаруашыл ығындағы сан
алуан, алдын ала болжануы мүмкін емес жайггардан сақгандыруға

11арналған қоғамның резерв қорлары жүиесшщ қажетгі құрам, 
бөлігі.

Сацтандыру -  сактандыру ұйымы өз акгивтері есебінен жүзеге 
асыратын сақгық төлемі арқьшы сақгандыру шартында белгіленген 
сақтық жағдайы немесе өзге де оқнғалар туындаған кезде жеке 
немесе заңи тұлғалардың заңды мүдделерін мүліктік жағынан 
қорғауға байланысты қаты наст ар кешені.

Сактандыру алғахпқы қауымдьщ қурьшысгың құлаған кезеңіңде 
пайда болып, қоғамдык өндірісіің айырылмас бөлігі болып 
есептеледі, яғни сақтандыр}' қоғамдьщ қатьшастардьщ ежелгі 
категорияларыньщ бірі болып табьшады. Қоғамдық еңбек 
бөлінісінің, затгай айырбастың, мүлікгік теңсіздіктің, жеке 
меншіктің пайда бсиг/ы қауіпті, мүлік иесінің мүліктің қауіпсіздігіне 
деген «қорқынышьш», ал дүлей апаттармен, өртпен, тонау және 
экономикалық өмірдің басқа да күтпеген қауіптерін туындатты. 
Қоғамдық өндірістің тэуекедці сипаты эрбір мүлік иесінің және 
тауар өндірушінің өзінің материалдық амандығьша деген
алавдаушылығының негізгі себебі болып табылады. Осы себептен 
заңды түрде мүдделі мүлік иелерінің арасында ынтымақгастық
түрінде тарату жолымен материалдық залалды өтеу идеясы 
туындады.

Үзақ мерзімді бақылауларга негізделген тәжірнбе шаруашылық 
субъекгілерге екі маңызды қорытынды жасауға мүмкіндік берді. 
Біріншіден, жағьімсыз, бүлдіруші жағдайлар уақыт жэне кеңістік 
бойынша кездейсоқ сипатга болады, яғнн барлық мүлік иелерін бір 
уақытта және барльіқ жерде емес, тек олардьщ бір бөлігін ғана
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қамтиды. Екіншіден, төтенше, жағымсыз жағдайлардан болатын 
залал қайталанатын жағдай үшін, сонымен қатар зиян шеккен 
шаруашылық субъектілері үшін бірдей болмайды. Мүдделі 
шаруалардың саны әдетте әр түрлі қауіптен зардап шеккендерден 
көп болатъшы белгілі болды.

11-кесте - Сақгандыру қызметінің даму сатылары

даму 
сатылары 

1 саты Сақгаңдырудың ггрототипі
болып

ежелп гректердщ қарыздық
операциялары есептеле; Демосфен ежелгі теңіз
саудасында осыған ұқсас тәжірибе туралы жазган. Ссудаларды 
кемелерді жалға алу үшін берген. Содан соң табысты экүзу 
болған жағдайда пайызбен қайтарған немесе теңізде апат 
болтан жагдайда мүлдем қайтарылмаған.___________________

11 -кестенің жалғасы

3 саты

5 саты

6 саты

2 саты j Сақтандыру ісі дамуының келесі сатысында XV ғасырдың
соңында Еуропада атыс серіктестіктері (Brangilden) деп 
аталатьш өзара саугаңдыру қогамы пайда болды.____________
Сақтандырудың дамуында маңызды орын алатын бұл 
XVII соңы — ХУШ ғғ басыңда Англияда пайда болуымен 
ықіималдық теориясы мен өлім-жітім кестесінің тэжірі 
қодданылуымен басталды.______

4 саты j XIX гасырдың екінші жартысында сақтандыру қызметіне
мемлекепің қосылуы, мемлекеттендіру және сақтандыруды

(Италия, Уругвай), сонымен қаггармонополиялаңі
сақгандыру қызметін заңды түрде реттеу басталды

едіXX гасырдың басында экономикасы дамыған 
(Англия, Германия, Швейцария, Италия) жұмысшылар, 
мемлекетпк сақгандыру, ал XX гасырдың 20-шы жылдарында 
— жұмьіссыздықтан міндетгі сақтандыру енгізіл
Ресейде сақгаңдыру XVIII гасырдың ортасынан бастап тарала 
бастады. Ригада / 765 жылы өрттен езара сақтандыру алғашқы 
қоғамы құрылды. 20 жыддан кейін сақтандыруға мемлекетпк
монополия бекітідді 
курыді

мемлекеттік сақгандыру қоғамы

I
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Сондықтан залалды таратуға шаруалардьщ көп саны қатьісқан 
сайын, бір қатысушының үлесіне қаражаттың азырақ үлесі келеді. 
Мәні залалды ортақ тұйық т\рде таратудан тұратын сақтандыру 
осылай пайда болды. Сақтандыру өзінің негізгі бағыты адамдарды 
эр түрлі күтпеген жағымсыз жағдайлардан сақтап қоргау репнде 
пайда болып, дамыды. Қазіргі сақтандыру қогамы жағдаиында
занды жэне жеке түлғал арді 
барлық нысаңдары

мүліюпк мүд меншікт
бойынша дүлей апаттардан жэне басқа да

жағымсыз құбыл ы стардан қорғау, жалпыға ортақ эмбебап 
кұралына айналды. Сақтандыруды қолданудың қоғамдық өндірісті, 
кәсіпкерлікті және азаматгардың эл-ауқатын сақтық қорғау 
мақсатындағы обьективті экономикамьгқ қажетгшігі қаржылық 
тэуекедділіктер мен азаматтардьщ мүліктік мүдделерінің өсу 
деңгейіндегі шаруашылық субьектілердің дербестігіне негізделген. 
Мемлекетаралық экономикалық қатьшастарда егеменді елдердің
мүлікіік дербестігімен байланысты қаржылық тәуекелдерді, сыртқы

тек сақіандьфусауданы және туристік бизнесп сақгық 
комегімен мүмкін болады.

С ақтандырудың эконом икал ық мэніне келесі категориялар
сэйкес келеді: қаржылық жүиенің бір буыны ретінде
сактавдырудың мазмұны мен ерекшелігін бөліп көрсетуге 
мүмкіндік беретін қаржылық. экономикалық, несиелік
категориялар

Сақгандырудың қаржылық категориясы өзшің мәнін ад;
қаржылық тэуекелдерді сактаңі білдіре, кэсіпкерлік
коммерциялық, биржалық, валюталық, банктік жэне несиелік. Ол 
сақтандырушылар арасында 'іапалдың ақшалай нысанда бөлінуін

.і жэне банктік, коммерциялық, кәсіпкерлік жәнесипаттаи
қаржылық қызметтің 
мәмілелерді қамтиды.

Сақтандырудың царжыііьщ 
төмендегідей болып табыпады:

басқа да ағы қаржылық

1. Тәуекелділік сипаты, сақгандыру тәуекелі (запал
ықтималдығы ретінде) зардап шегушіге ақшапаи көмек көрсету 
бойьгаша сақгандырудың негізгі бағьггымен тікелей байланысты;

Сақтандыру қатысушыларының арасындагы сақтандьфуО
j L . .

жағдаиларьшьщ кезектшіпмен байланысты ақшалаи қаита
бөлушілік қатынастар;
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3. Сақтандыру салымдарыньщ сактанушыға сақтандырылған 
немесе «ушінші тұлғалармен» сактандыру төлемдері нысанында 
(сақтандыру төлемі) немесе сақтандыру келісімінің эрекетін 
мерзімінеи бұрын тоқгатылған жағдайда қайтарымдылығы. 
Қаражатгың қайтарылу белгісі сақтандырудың қаржылық 
категориясын несиелікке жақындатады.

Сақтандырудьщ экономикалық категориясы қаржылық 
категорияның маңызды бөлігі болып табылады.

Са-қтаңдырушы мен сақгандырылушы арасындаи.і белгілі бір 
саюық жағдайларының басталуы барысында жеке жэне заңды 
тулғалардың мүліктік мүдцелерін сақгандырьигушымен төленетін 
сактандыру сыйақыларынан құралған »ақшалай қаражаттар 
қорыньщ есебінен қорғау бойынша экономикалык; қатьшастар 
лсүйесін, сонымен қатар шаруашылық жэне кәсіпкерлік қызмет 
жүйесін, табыс алу мақсатымен уақытша бос ақша каражаттарын 
материалдық өндірістің табысты объекгілеріне, бағалы қағаздарға, 
жылжымайтын мүлікке жэне т.б. инвестициялаупы білдіреді.

Сақтандырудың экономикапыц категориясын сипаттайтын
келесі белгілерді бөліп көрсетуге болады:

- сақгандыру қатысушылары арасындағы матерналдық запап 
келтіруге қабілеггі сақтық жағдайларының басталу муччкіндігі мен 
ықтнмалдығы ретінде сақтандыру тэуекелінің бэлуына негізделген 
ақшапай қайта бөлу қатынастары;

- зардап шегушілердің саны сақтандыру қатысушыларынан кем 
болу ықгималдыгына негізделген залалды тұйық бөлу.

- сактандыру қатысушыларының сактандыру сыйақылары 
ссебіиен сақгандыру сапалары бойынша ақшалай сақтық 
резервтерін құру;

залалды аумақтык бірліктер (ішкі, сыртқы, жаһандык 
«әлемдік» сақгандыру нарыктары) арасында мерзім (жылдар, 
мерзімділік жэне т.б.) бойынша қайта бөлу.

Қогамдыц өндірісті сацтық к/оргаудың экономикалыц 
категориясының ерекшелігі үги негізгі белгіні негіздейді:

1) сақтық жагдайларының болуының кездейсоқтық сипаты;
2) табиғи және ақшалай өлшемдегі материалдык;
3) сақтық жағдайпарының салдарын еңсеру жэне материалдық 

залалды втеу қажеттілігі.
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Сацтандырудың несиелік категориясының белгілері 
сацтандыру қызметтерінде нақ/пы, ерекше көрініс табады:

- қорланушы (қосымша зейнетақыны, аннуитетгі сактандыру, 
өмірді сактандыру және т.б.);

- жинақгаушы (өмірдің «ақырғы мерзіміне дейін» сақтандыру);
- тұтынушылық (ұзақ мерзімді қолданылатьш заттарды алу, 

ссуда алу жэне басқалар);
- инвестициялық (табысты шараларға, бағалы қағаздарға, 

акцияларға, облигацияларға және т.б. қаражат салу).
Сонымен, сактандыру жеке, заңды тұлгалардың, мемлекеттің 

сақгық жағдайдың басталуы барысында мүдделерді қорғаумен 
байланысты экономикалық қатьгаастардың жиынтығын сипаттайды.

11.2 Сақтандырудың қызметтері мен бөлінуі

Сақтандырудың қызметтері жэне оның мазмұны 
экономнкалық категория ретінде бір-бірімен тығыз байланысты. 
Сақтандырудьщ негұрлым ортақ қызметтері ретінде таратушы жэне
бақылаушы қызметтерін атауға болады. Сақтандырудың арнайы 
қызметгері:

Тәуекелділік цызметі сақтавдырудың туындауьш анықгайтын 
тэуекелд ің болуымен байланысты

Ескерутгиі қызметі сақгық жағдайларының туындауьш 
ескертетін шараларды сақгандыру қорының қаражаттары есебінен 
каржьша ндыруды сипаттайды.

Жшищтаушы цызметі жинақтарды шоғырландыру және сақгау
арқылы пайда болады.

Сақіандырудың экономикалық категориясы қызмепгі 
тұрғысынан келесілерді бөліп көрсетуге болады:

- ақшалай қаражатгың арнайы сактандыру резервін
қалыптастыру;

- залалды өтеу жэне азаматтарды жеке материалдық қамтамасыз
ету;

- ескерту жэне залалды азайту.
Бірінші цызметі - ақшалай қаражаттъщ арнайы сақтандыру 

резервін қалыптастыру, сақта ндырудың тұрақтылыгын, төлеу 
кепілдігін жэне өтеуді қамтамасыз ететін резервтік қорлар 
жүйесінде жүзеге асады. Сақгық резервтері сактандыру келісімі
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бойынша сақгаңдырушьшың орындалмағгін сақтаундыру 
міндеттемелерін білдіреді. Арнайы сақгық резервтерін 
қалыптастыру қызметі арқылы инвестиция, уақытша бос ақша 
қаражаттарының, банктегі және басқа да коммерцияпық 
қздеылымдардағы, жылжымайтын мүлікке ақша қаражаттарын салу, 
бағалы қагаздарды иелену жэне т.б. мэселелер шешіледі.

Сацтандырудыц екінгиі қызметі — залалды өтеу жэне 
азаматгарды жеке материалдық қамтамасыз ету. Көрсетілген қызмет 
арқылы залалды өтеу жеке немесе занды түлғалармен сақтандыру 
келісім-шарты шеңберінде жүзеге асады. Залалды өтеу тәртібі 
сақгаңдыру келісім-шарты шарттарын қоспаганда, сақтандыру 
компанияларымен анықталады жэне мемлекетпен ретгеледі 
(сақгандьфу қызметін лицензиялау).

Саңтандырудың үшінші қызметі — еске]эту жэне залалды 
азайіу — шаралардың кең кешенін, оның ішіңде жағымсыз 
салдарларды, жазатайым оқиғаларды, дүлей апатты болдьфмау 
немесе азайту бойынша шараларды қаржыландыруды сипаттайды. 
Сақгаңдырушының сақтандьфу жағдайларын есксрту немесе 
залалды азайту бойынша әрекеттері превенция деп аталады. Осы 
қызметті жүзеге асыру мақсатында сақтандырзтпы ескерту 
шараларьшың ерекше акылай қорын қалыптастырады.

Нарықтық түрпаттағы экономик ада сақтаңцыру бір жагынан, 
бизнесті жэне азаматтардьщ эл-ауқатын қорғау қүралы болса, басқа 
жағынан — уақытиіа бос ақша қаражаттарьш материалдық өндірістің 
перспектнвті объекгілеріне, банктік депозиттергг, кэсіпорындардың 
акцияларын сатьш алу, мемлекетпк кысқа мерзімді облнгацияларга 
және басқа да бағалы қагаздарға салу есебінен пайда алып келетін 
коммерциялық қызмет. Бүл жағдайларда сактандьфу шаруашылық 
және кэсіпкерлік белсенділікті, капитал салудың жаңа салаларын 
ынталандырудың маңызды факторы болып табылады.

Сақтандьфу салаларга, сыныптарга жэне турлерге бөлінеді. 
Сақтаидьфу ұйымыныц сақтандыру қызмегі келесі салапар 
бойынша жүзеге асырылады:

- омірді сақгандыру;
- жалпы сақтандыру.
«Өмірді сақгандыру» саласы сақтгндырудың ерікті 

нысанындағы келесі жікгеуді қамтиды:
1. Өмірді сақтандыру;
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Аннуитеттік сақгаңі
«Жалпы сактаді саласы сақгандыру. ерпеп

нысанындағы келесі жіктеуді қамтиды
Жазатайым оқиғалардан жэне аурудан сақтаңі 
Медициналық сақтаң,
Кбиіік қүралдарын сақтандьфу
Темір жол көлігін сақіандыру;
Әуе көлігін сақгандыру;

6. Су көліпн сактандыру
7. Жүкгі сақтаң
8. Осы тармақтың 3-7

коспаганда, мүлікті сақгандыру
іармақшаларында көрсетілгендерді

керлік тәуекелді сақтандыру
10.Көлік құралдарыньщ 

жауапкершілігін сақтандьшу;
иелерінщ азаматтық-құқьіқтық

11 .Темір жол көлігі қүралдарыньщ иелерінің 
құқықтық жауапкершілігін сақтандыру;

азамат

12.Әуе көлік құралдарының иелерінің азаматтық-құқықтық
жауапкершшіпн сақгаңдыру;

13-Су көлік құралдарының иелерінің азаматтық-құқьгқтық
іліпн сақгаңдыру;

Тасымалдаушының азаматгық-қүқықтық жауапкершілігін
жауаг

сақтандьгоу
15. Келісім бойынша азаматтық-құқықгық жауапкершілігін

сақгаңі
Залал келтіргені азаматтық-құқықтьгқ жауапкершілігін

сақгандыру.
«Жалпы сацтандыру» саяасындагы цызметтің төмендегідей 

болуы мүмкін емес:
- «өмірді сақтандыру» саласындағы қызметпен бірігуі;
- жинақгаушы сақгаңцыру нысанында жүзеге асуы.
«Өмірді сақтандьфу» саласындағы қызмет «жалпы сақгандыру»

аласьі қызметпен біріге алмаң, келесі сыныптардың
ідеңберщдегі тэуекелдерді сақтандьфуды қоспағанда: жазатайым 

диғалардан жэне аурудан сақгаңцыру және ме,
ақтандыру. Сақтан,

II ЛИ 51налық
ұиымы, өзіңі сактандьгоудың сәйкес

сыныбы көрсетілген лицензия кың болуы және Қазақстан 
Республикасыньщ 2000 жылдық 18 желтоқсанындағы «Сақтані
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қызметі туралы» Заңымен бекітілген сақтандыру сыныптарын 
біріктіру бойынша шектеулерді есепке алған жағдайларында, 
сақтандыруцың екі немесе одан көп сыныптарының бслгілері мен 
мазмұнын біріктіретін сақгандыру түрін ойластыруга құқылы.

12-кесте -Жалпы сакгандыру саласында негізгі үлесті алатын 
сақтаңцыру сыныптары

I

г Сақтандыру сыныптары '

«мүлікті сақтандьфу» сыныбм t 28% (7,3 млрд. теңге)
«залал келгіргені үіпін азаматтық-құқықгық 
жауалкерш ілігін сақгаңдыру» сыныбы

19,9% (5,1 млрд. теңге)

« жүкті сақгандыру» сыныбы 11,3% (2,9 млрд. теңге)
«көлік құраддарының иелерінің азаматтық- 
«Зздьпсгьік жауапкертілігін сакгаңдыру» 
сыныбы

9,2% (2,4 млрд. теңге)

Әлемдік тэжірибеде олардың негізін :епшденген
ұсісінымдардан және тәсілдерден анықталатын сақгандыру жүйесін 
сыныптаудың эр түрлері белгіпі. Өткізу нысаны бойынша 
сақтандьгрудың екі негізгі нысанын бөліп көрсеіуге болады —

еріюпі сақтандыру заңдар
непзшде асады. Сондықтан өткізудің түрлері, ережесі, 
шарттары жэне тэртібі күіпі бар заңдармен анықталады. Ерікті 
сақгпандыру сақгандырылуышы мен сақтандырушының аірасындағы 
өзара қатынас олардың арасындагы келісім негізінде қалыптасуын

ықтан оны өткізудің шартгары мен тэртібініреді
оелплеитін ерікті сақгандыру ережесі сактандыруілымен күші бар 
заңнамалық базаға сэйкес ерікті түрде бекітіледі. Сакгандырудың
какты шарттары келісімді бекіту барысында аныкгалады.

Сақіандыру объектілері бойынша сақғандырудьщ барлық 
түрлері жеке, муліктік және жауапкершілікт і саңтандыруга 
бөлінеді. Жеке сақтандыру омірді сақгандыру, жазатайым

аурудан сақтандыру, медициналық

еңбекке
Жеке сақгаңцырудың 

қабілеттілікпен. сақтандьфылушы ньщ немесе
сақтандырылған тұлғаның зейнетақымен қамтамасыз етілуімен
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байланысты мүліктік мүдделер болып табылады. Мүліктік 
сақтандыру жердегі, эуедегі құралдарды, су көлігін, жүктерді және 
мулікпң өзге де түрлерін, оның ішіңце уй мүліктерін, жануарларды, 
ауылшаруашылық дақылдарьга және көпжылдық көшеттерді, 
құрылысты, құрылыс-монтаж тэуекелдерін сақтандыруды қамтиды. 
Мүліктік сактандыру объсктісі мүліктерді иелену, пайдалану жэне 
билік етумен байланысты мүлікгік мүдделер болып табылады.

Қаржылық тэуекелдерді сактандыру несиелерді өтей алмау 
тэуекелін, өзге де қаржылық тәуекелдерді сақгандыруды қамтиды. 
Қаржылық тәуекелдерді сақгандыру объектісі коммерциялық 
Аызметпен байланысты мүліктік мүдделер болып табылады.

'Жауапкершиіікт і сақтандыру жоғары қауіптілік көздері -  келік 
күралдарының, тасымалдау, кэсіпорьшдар иелерінің азаматтық 
сауапкершшігш сақгандыруды, кэсіби жауапкершілікті 

^ақтандыруды жэне азаматтық ждауапкершілікхің басқа да тұрлерін
сактандыруды қамтиды.

Жауапкершілікп сақтандьфудьщ объектісі үшінші тулғаларға 
келтірілген залалды өтеудегі сақтандырылған немесе 
сақгаңдырушының міндеттемелерімен байланысты мүліктік
мүдцелер болып табылады.

Үиымдастыру нысаны бойынша жеке сактандыру дербес жэне
топтық (ұжымдық) топтарына бөлінеді. Дербес сақтандьфу
барысыңда келісім бір сақтандырылушыға қатысты, ал топтық
(ұжымдық) сақтаңдьфуда сақтандырылушы субъектілердің түтас 
ұжымына қатыстьі бекітіледі.

Сактандыру қызметі сақтандыру үйымымен жүзеге асырыпатын
кэсшкерлік қызметгің негізгі турі болып табылатынын атап еткен
жөн. Бүдан басқа сақтақцыру ұйымы цызметтіц келесі түрлерін 
жүзеге асыруға құқылы:

- инвестиция пну-
жинақгаушы сақтандырудың сэйкес келісімінде

қарастырылған өтеу сомасы шегіқде өзінің сақгаядырьшушыларына 
қарыздар беру;

сақтаңдыру үйымдарының қызметін автоматгандыру үшін 
колданылатын арнайы бағдарламалық қамтамасыздандыруды сату;

- ақпарат тасьпғъпотың кез келген нысаньгада сақкщдыру жэне 
сақтандыру қызметі бойынша арнайы эдебиеттерді сату;

- бұрьгн өз қажетіне алынған немесе оның билігіне сақгандыру
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кслісім-шартьін оекітуге оаиланысты түскен мүликтерді сату немесе 
жалға беру;

- сақгандыру қызметшен оаиланысты сұракңгар ооиынша 
консул ьтациялық қызмет көрсету;

- сақтандыру саласындағы мамандардың біліктілігін көтеру 
мақсатында оқытуды ұйымдастыру және жүргізу;

- сақгавдыру агенті ре,гінде сақтандыру делдаідығы. 
Сақгағтдыру экономнкалгық қатынастардың ерекше түрі больш

табылады, сондықтан сақгандьшу компашіясы қызметінің
.  .  > эконом икапық-қаржылық негізі нарық жағдайындағы 

коммерциялық қызметтердің басқа түрлерінен айрықшаланады. 
Айырмашылық, ең алдымен, қаржылық әлеуеггі қалылтастыру 
жэне сақгандырушының қаржылық тұрақтылығын ұстап іұру
мэселелеріне катысты. Сақтандыру компаниясынын қаржылық 
элеуетін қалыптастырудың негізгі қайнар кездері оолыгі табылады:

- меншікті капитал;
- клиенттердің сақтаңдыру салымдары (сыйақьглар);
- инвесгициялық қызметтен түскен табыстар.
Сақтандыру компаниясының қаржысын қалыптастырудың 

негізгі көздерін жэне экономика мен қаржы көзқарасы тұргысынан 
сақтандыру қызметін реттеу тэртібін қарастырамыз.

Сацтандыру компаньясыныц меншікті капиталы (меншікті 
царажаттар) төленген жарғылық капиталдан, пайда есебінен 
қапыптасқан резервтік қордан және бөлінбеген пайдадан тұрады. 
Бүдан басқа, меншікті қаражаттарға сақгақдырущының таза 
паидасы есебінен қапыптасатын іүгыну қоры мен жинақтаушы 
қоры да жатқызылуы мүмкін. Меншікті қаражаттарға тэн сипат 
олар қаңдай да бір сырпгқы міндеттемелерден тыс болады. 
Сақтандьфу компаниясының меншікті қаражаттары екі қайнар 
көзден қалыптасады: құрылтайшылардың салымдарынан және
алынган пайдадан.

Қазақстанда сонымен бірге шетелдерде, <;актандырушының 
қаржытық турақтылығып қамтамасыз ету мақсаіында заңды түрде 
жарғылық капиталдың мииималды деңгейіне талап бекітіледі. 
Қазақстандағы сақтандыру нарығының алгашқы
сатылары ндасақтандыру компанияларының жарғылық
кашггалыньщ минямалдьг деңгейіне талаптар гөмендетілді, бұл 
шагын сақтандыру компанияларының көптеп кұрьитуына алып
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келді. Қызметтің осы түрімен ғана айналысатын қаита 
сақтандырушы компаниялар үшін төленген жарғылық капиталдың 
шекті мөлшері айлық жалақының 50 мың шекп мөлшерінен
кемболмауы тиіс.

Сақтандырушылардың қаржылық тұрақтылығын бағалаудың
негізгі белгілерінің бірі олардың меншікп капиталдарының мөлшері 
қабылданған міндеттемелер көлеміне сэйкес келуі болып табылады. 
ҚР «сақтандыру қызметі туралы» заңына сэйкес сақгаңдырушылар 
олардың эр түрлілігі мен сақгандырушының бос активтерін 
сипатташын активтер мен қабылданған сақтандьфу міндеттемелері 
арасындагы нормативті арақатынасты сақтауы міндепі.

Сақтандырушының бос активтерінің норматив мөлгиері 
бекітіледі:

сацтандыру түрі бойынша, өмірді сақгандырудан
басқаларына

— сақгандыру жэне қайта сақгандыру операцияларын бойынша 
түскен сақгандыру салымдары ның жылдық сомасының 16%;

- өмірді сацтандыру бойынгиа өмірді сақтандыруға жататын 
түрлер бойынша салымдар резервінің 5%.

Клиенттермен төленетін сақгандыру салымдары 
сақтандырьшушыларды және сақгандырылган тұлғаларды сақтық 
қорғауды қамтамасыз етуге, сонымен бірге сақтандырушының 
шығындарын өтеуге бағытталған компанияның сақтандыру қорын 
қальштаілырушы негізгі қайнар коз болып табылады. Клиенттермен 
төленетін сақтандыру салымдары (сыйақы) сақгаңдыру эр түрі 
бойынша сақтандыру тарифтері негізінде анықталады. Сақгандыру 
тарифі сақтанды ру объектісінің немесе сақгық сомасының 
бірлігінен альшатын сақтандыру салымының ставкасьш білдіреді. 
Осылайша, сақтандыру тариф і негізінде сақгандыру қорын 
қал ыптастыратын сакгандыру телемдері анықталады.

Тарифті қалыптастыру (тарифтік саясат) цагидалары 
келесідей:

1 .Өзін-өзі өтеуді және сақтандыру операцияяарыныц
рентабелъділігін қамтамасыз ету. Бұл нарықтагы баға 
қальштстырудың ортақ қағидасы және бұл жагдайда коммерциялық 
қызмет тұрі ретіңце сақтандыру сол қагидаға багынады. Сондықтан 
сақтаңцыру тарифтері сақгандьфу төлемдерінің түсуі тұрақгы түрде 
с • кггандырушының шыгындарын жабатындай жэне шьіғындардан
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бөлек табыстардың кейбірінің жоғарылауын (сақтандырушы 
пайдасы) қамтамасыз ететіндей қалыптасуы тиіс.

2. Тараптардыц сақтандыру қатынастарының 
эквиваленттілігі.

Бұл тарифтің запал ықтимапдылыгына ең жоғаргы түрде сэйкес 
келуі тиіс екенін білдіреді. Осы арқылы тарифтік кезеңде 
сақтандыру тарифтері құрастырылған сақтандырылушылардың сол 
жиынтығымен сақгандыру қоры қаражаттарыньщ қайтарылуын 
қамтамасыз етеді.

3 .Сақтандырылушылардың көптеген тобына арналган 
сацтандыру тарифтерініц цолжетімділігі. Шектен тыс тарифтік 
мөлшерлемелер сақтандьфуды дамьггудың жольгаа кедергі болады. 
Сақгаңдьфу салымдары сақтандьфылушы табысынын ауыртпалық 
келтірмейтіндей бөлігі болуы тиіс, олай болмаған жағдайда 
сақгандыру тиімсіз болуы мүмкін.

4. ¥зақ мерзім аралыгында сақтандыру тарифтері мөлиіерінің
турсщтылыгы. Егер тарифтік ставкалар ұзақ жылдар бойьгаа
өзгеріссіз қалса, сақгандьфылушыларда сақтандырушының
берікгіпігіне сенімі артады. Алайда тэжірибеде қазіргі жағдайда осы
қағиданы ұстап тұру шамадан тыс қиын, сондықтан бұл қағида
сактандыру компаниясы ұмтылуы тиіс идеал регінде 
қарастырылады.

5. Егер бұған қолданыстағы тарифгік ставкалар мүмкіндік 
берсе, сацтандыру жауапкершілігі көлемінің кеңеюі. Бұл қапіданы 
сақтау сақтандырушы қызметінде басым болып табылады, себебі 
сақтандьфу жауапкершілігінің көлемі кеңейген сайын, сақтаңдыру 
сақгырылушы қажеттіліктеріне сэйкес келеді. Көлемнің кеңеюі 
(сақгандырылатын тәуекелдердің санының аріуы) тек 
шығыидылықтың төмеңдеуі және тұрақгы тарифтер жағдайында
ғана мүмкін болады. Сақгаңдырудьщ эр түрі бойынша тарифтік 
ставкаларды (немесе брутто-мөлшерлемелер деп аталатын) есептеу 
барысында оның екі құрамдасының есебі жүргізіледі: нетто- 
мөлшерлемелер және нетто-ставкаға жүктеме. Нетто-мөліиерлеме 
оның негізгі бөлігінде сақтық қамтамасыз ету және сақгық өтеу 
нысанындағы сақтық төлемдерге арналган сактандыру қорын 
қалыптастьфуға багытталған. Нетто-мөлшерлеме
сақтандьфылушыларға залал келтіру ықгимадцығын есепке апмай 
есептеледі. Егер сақтандыру жағдайымен сақтандыру
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жау апкершіл ігінің бірнеше турі қарастырылса, онда жиынтық 
нетго-мөлшерлеме бірнеше жеке нетто-мөлшерлемелердің 
сомаларынан тұрады. Нетто-мөлшерлемеге жүктеме брутто- 
мөлшерлеменің аз бөлігін құрайды. Сақтандыру турі мен нысанына 
байланысты ол 9-дан 40%-ға дейін ауытқиды. Нетто-мөлшерлеме 
жүкгеме сакгандыру қызметімен байланысты багыты бойынша 
шыгындардың үш түрін қамтицы: жұмыс жүргізу шығындары деп 
аталатын әкімшілік-басқару шығындары; ескерту (алдын алу) іс- 
шараларына аударымдар; сонымен қатар сактандыру
компаниясының пайдасы.

Істі жүргізуге арнсиіган шыгындар (өндірістік қызметпен
ұқсастыгы бойынша) сақтандыру операцияларының өзіндік құньін 
білдіреді және сақтандырушыпың келесі иіыгындарын цамтиды:

- сақгандыру ұйымының штаттық жэне штаттық емес
жұмыскерлерінің еңбек ақысьш;

- ғимаратты жалдау;
I электр энергиясына, жылуға төлемді,
- сумен жабдықгау, пошта-телеграфтық, телефон шығындарын;
I  іс-сапар шығындарын;
- компанияның өз қызметін орындаумен байланысты басқа да 

шығындары.
Белгілі мерзімге төленген сақгандыру өтеу сомасы мен барлық 

сақтандырыл ған объектілерд і ң жиынтық сақгандыру сомасы 
арасындағы қатынасы сақтыц сомасының гиыгындылык, көрсеткіші
деп аталады. Осы көрсеткіш сақгандырудың тэуекелді түрлері.

113 Қазакстан Республикасындағы сакгандыру нысандары

2000 жылғы 18 желтоқсандағы № 126 - II ҚРЗ ҚР «сақтандыру 
қызметі туралы» заңына сэйкес, сақтандыру қызмегт белгші 
жағдайл арды ң (сақіық жағдайларының) басталуы барысында 
азаматтардың, кәсіпорындардың, мекемелер мен ұиымдардың 
мүліктік мүдделерін олармен төленген сақгандыру салымдарынан 
(сактандьфу сыйақысы) қалыптасқан ақша қаражаттары есебінен
қорғау бойынша қызмет деп түсіндіріледі.

ҚР-ның Азаматтық кодекс і бойынша с ақгандыруды ң
нысандары мыналар болып табылады:

- міндетгелік дәрежесі бойынша — ерікгп жэне міндетп;



- сактандыру объектісі бойынша — жеке жэне мүліктік;
- сақтық өтемді жүзеге асыру негіздері бойынша — жинақтау шы 

жэне жинактаушы емес.
Шндетті сақтандыру — заңнамалық актілер талаптарына орай 

жүзеге асырылатын сақгандыру. Ол сақтанушының есебінен жүзеге
асырылады.

Ерікті сактандыру — тараптардың еркін біпдіруіне орай жүзег 
асьфылатын сактандыру.

Сацтыцтандыру қызметі — сақтық (қайта сақгандыру) 
үйымының сақтық шарттарын жасау мен орындауға байланысты 
Қазақстан Республикасы заңнамаларынаң талаптарына сэйкес 
уэкілетті органның лицензиясы негізінде жузеге асырылатын
қызмет.

Сақтық ұйымының сақтық қызметі «өмірді сактандыру» сапасы 
жэне «жалпы сақгандыру» саласы бойынша жүзеге асырылады.

Өмірді сақтандыру саласы ерікті сақтандыру нысанывда 
мынадай сыныптарды қамтиды: өмірді сақгандыру; аннуитептік 
сактандыру.

Жалпы сацтандыру сапасы ерікті сактандыру нысаны нда 
мынадай сыныптарды қамтиды: жазатайым жағдайдан жэне 
аурудан сактандыру; медициналық сактандыру, көлік құралдарын 
сақтандьфу; мүлікті сақгандыру; кәсіпкерлік тәуекелді сактандыру; 
көлік кұралдары иелерінің жэне тасымалдаушының азаматтық- 
құқықтық жауаптылығын сактандыру; шарт бойынша азаматтық- 
құқықтық жауаптылықгы сақгандыру; зиян келтіргені үшін 
азаматтық-құқықтық жауаптылықты сақгандыру.

Сактандыру турі сақгандыру ұйымының сақтанушыға 
сақгандыру шартын жасау аркылы сақтандьгрудың бір немесе
бірнеше сыныбы шеңберінде эзірлейтін жэне беретін сақтық өнімі 
больт табылады.

Міндетті әлеуметтік сацтандыру — азаматтарды еңбек ету 
қабілетін жоғалтуына немесе жұмысынан айырылуына, сндай-ақ 
асыраушысынан айырылуына байланысты кірістің бір бөлігін өтеу 
үшін мемлекет үйымдастырантын, бақылайтын және кепілдік 
берепн шаралардың жиынтығы, азаматтарды элеуметтік қорғаудың
мемлекет жүзеге асыратын нысандарының бірі. Өлеуметтік арнайы 
қорларын қалыптастырудың екі қагида гы бар:

1) ұрпақтар ынтымақгастыгының негізінде; жұмыс істейтін
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ұрпақ жұмыс істемейтіңдерді қамтамасыз етеді, ал, өз кезегінде, 
еңбекке жарамдыл ык;ган айырылуына қарай оларды еңбек 
қызметіне кірген жаңа ұргіақ ауыстырады. Бұл қагидатқа 
негізделген жүйе Қазақстанда 1998 жылға дейін қолданылды;

2) әлеумепік қорларга, көбінесе элеуметпк корға 
азаматтардың дербес аударымдарының негізінде; бұл қағидатгың іс- 
эрекеті кезінде төлемақылардьщ мөлшері накгы тұлғаның бүкіл 
жұмыс істеген кезіндегі салған сомасына байланысты болады.

■і \  ;к  •" -  .jK & r: -  k 'V -  / ^

Міндеггі әлеуметтік сақтандыру түрлері

Еңбек еіу қабілетін асыраупвысьшан жұмысынан
жоғалытқан жағдай айрылған жағдай айрылған жағдай

Еңбек ету қабілетінен айрыіпан жагдайда элеуліеттік төлем өзі
үппн элеуметпк аударымдар жүрпзілген міндегп элеуметпк 
сақтандыру жүйесіне қатысушыға, элеуметпк гелем алуға өтініш 
берген уақьпта жұмысы тоісгатқанына немесе жұмыс жасап 
жатқанына қарамастан тағайындалады.

Алушы жасына қарай зейнетақы төлемдерін алуға қуқық 
беретін жасқа жеткен кезде еңбек ету қабілетінен айрылу 
жағдайында берілетін әлеуметгік гөлемдер тоқтатылады.

Қайтыс болтан (сот хабар-ошарсыз кетіі деп танылған немесе 
қайтыс болды деп жариялаган) асыраушысының - өзі үшін 
әлеуметтік аударымдар жүргізілген міндетгі элеуметгік сақтандыру 
жүйесіне қатысушыньщ отбасы мүшелері ас ыраушысы нан 
айрылған жағдайда элеуметтік төлемдер тағайындалуға жэне апуға 
құқылылар бекітілген заң ережесіне сэйкес бекітіледі.

Мгд ицинст ы ц сақтандыру — бұл жұмыс берушілердің 
азаматтардық сақтық жарналары мен бюджет қаражатіары есебінен 
сақтандырылган адаіедарга зиянның орнын өтеу үшін жэне 
медицина мекемелерінің шығындарыньщ өтемақысын төлеу үшін 
ауырған, жарақат апған жағдайда денсаулыкты қаржыландыру 
жөніндегі қатынастар.

Жазатайым жағдайдан жэне аурудан сақгандыру 
сақтандьфылутпы жазатайьш жағдайдың немесе аурудьщ 
салдарынан қайтыс болған, еңбек ету (жалпы немесе кэсіби
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жағынан) қабілетін (толық немесе ішінара) жоғалтқан немесе оның 
денсаулыгына өзге де зиян келтірілген жағдайда оның қосымша
шығыстарын иркелген сомада не немесе толық өтемі
мөлшерінде сақтық төлемін жүзеге асыру көзделетін жеке басты 
сақтандыру түрлерінің жиынтығы болып табыла,

Медициналық сақгандыру сақгандырьигутиының медицина 
мекемесінен медициналық сақтандыру медициналық сақтандыру 
бағдарламасьша енгізілген медициналық қызмет көрсетулерді
сұраған жолдамаларынан туындаған іығыстарын нпінара немесе
толық өтемі мөлшершде сақтық төлемдерін жұзеге асыру 
көзделетін жеке басты сақтандыру түрлерінің жиынтығы.

♦ Көлік цүралдарын сақтаядыру көлік құралын иеленуге, 
пайдалануға, этан бшіік етуге байланысты адамдардың мүліктік 
мүдделеріне оның зақымдануы немесе жойылуы, соның іиіінде
аидап немесе ұрлап әкеплуі салдарынан келтірілғен зиянды шннара 
немесе толық өтемі мөлшерінде сақгық төлемдерін жүзеғе асыру 
көзделетін сақгандыру жиынтығы.

Жүктерді сақтандыру жүктерді иеленуге, пайдалануға, оған 
билік етуге байланысты адамдардьщ мүліктік мүдделеріне оньщ
зақымдануы немесе жоиылуы, соның ішшде жүктердщ
тасымалдану эдісіне қарамастан жоғалып кеіуі салдарынан
келпршген зиянды шннара немесе толық өтемі мөлшерінде сақтық
төлемдерін жүзеге асыру көзделепн сақтандыру түрлерінің 
жиынтығы.

Мүліктік сақтандыру мүлікті иеленуге, пайдалануға, оған 
билік етуге байланысты адамдардың мүлікгік мүдделеріне 
(автомобиль, темір жол, әуе немесе су көліктерін, жүктерді 
қоспағанда) оның зақымдануы немесе жойылуы салдарынан 
келтірілген зиянды ішінара немесе толық өтемі мөлшерінде сақтық 
төлемдерін жүзеге асыру көзделетін сактандыру түрлерінің 
жиынтығы.

Азаматтыц-қүцыцтыц жауаптылықты саңтандыру кезінде, 
үшінші бір адамдардың өміріне, денсаулыгына немесе мүлкіне зиян 
келтірудің салдарына туыңцайтын міндеттемелер бойынша жауалты
болу (келтірілген зияқі үшін жауаптылықты сақтащ
сондаи арттардан туындайтын м і ндеттемел ер бойынша 
жауапты болу (шарт бойынша жауаптылықты сактандыру) 
тәуекелін сақгандыру.
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Кэсіпкерлік тэуекелді сақтандыру кезіңде кәсіпкердің 
сақтанушы ретінде іс-қимыл жасайтын келісім-шарт жасаушы 
агенттерінің өз міндеттемелерін бұзуынан болған кэсіпкерлік 
қызметтің залалдар тэуекелі немесе кэсішсерге байланысты емес 
жагдайлармен осы қызмет шаргтарынын өзгеруінен болған залалдар 
тәуекелі, соның ішінде кутии'ен кірісті аг(а апмай қалу тэуекелі 
сақтандырылады.

Өмірді сақтандыру — азаматтардың өмірін, денсаулығын, еңбек 
қабілеттігін және жеке басына байланысты өзге де мүдделерін 
запалдан қоргаудың нысаны.

Өмірді сақтандыру сақгандырылушы кайтыс болған немесе ол 
сақтандыру мерзімі біткенге дейін немесе сақтандыру шартында 
белгіленген жасқа дейін өмір сүрген жагдайда сақтық төлемін 
жүзеге асыруды көздейтін жеке басты сақтандыру турлерінің 
жиынтығы болып табылады.

Аннуитеттік сактандыру сақтандырылушы белгілі бір жасқа 
жеткен, еңбек қабілетін (жасына, мүгедектігіне байланысты) 
жоғалтқан, асырушыеы қайтыс болған, жұмыссыз қалған
жагдайларда немесе сақгандырылушының жеке табыстарының 
кемуіне немесе одан айырылуына экеліп соққан өзге де 
жагдайларда зейнетақы немесе рента түрінде кезең —кезеңімен 
сақгық төлемдерін жузеге асыру көзделетін жеке басты сақтандыру 
түрлерінің жиынтығы.

11.4 Сактандыру нармгының қызмеіі, құрылымы мен
қатысушылары

Сақтандыру нарыгы — бұл сату-сатып алу объектісі сақтык 
қорғау болып табылагын, оған: сұраныс пен ұсыныс қалыптасатын 
ақша қатьшастарының белгілі саласы, ерекше элеуметгік-
экономикалық орга.

Сактандыру нарыгы бьшайша да қарастыруға болады:
қогамның сақгық корғанысын қамтамасыз ету үшін 

сақгандыру қорьга қалыптастыру жэне бөлу бойынша ақша 
қатынастарын ұйымдастыру нысаны ретінде;

- сэйкес сактандыру ідызметтерін көрсетуге қатысатын 
сактандыру уйымдарының (сақгандьфушьшар) жиынтыгы ретінде.

Сактандьфу нарығының тауары сактандыру өнімі больш
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табылады. Сактандыру өнімі - сактандыру нарығының ортапық 
ұғымы. Сактандыру өнімінің тұтынушылық құны сақтық қорғауды 
қамтамасыз етуден тұрады. Сактандыру өнімінің бағасы сақтық 
өтеу немесе сақгық қамтамасыз етуге кеткен шығындармен, 
сонымен қатар іс жүргізуге кеткен шығындар жэне 
сақтандырушының пайда мөлшерімен анықгалады. Барлық бағалар 
сияқты ол да сураныс пен ұсынысқа тэуелді. Эр сактандыру өнімі 
нақты сақтандьфу объектісімен өзара қатынаста болады, 
сақтандыру себептерін, оның құнын, бағасын (сақгандыру тарифен), 
сақтандьфыл ған жағдайларды болжауда ақшапай төлемдердің 
шарттарын анықтайды. Сактандыру өнімінің куэлігі (сертификаты) 
сақгандыру полисі деп аталатын қркат болып табылады. Полис 
әрқашан, затты, сақгандыру қатысушыларына адрестел ген, 
мэміленің негізгі саңдық көрсеткшпері бар сақтандырудың 
бекітілген келісім-шартьш (сактандыру өнімін сату-сатып алу) 
нақты дэлелдейді, заңды құжат болып табылады. Сақтандьфу 
өнімінің ерекшелігі (оның кәрінетін жағы) сактандыру салымы 
эрқашан сақтандыру сомасын төмен болуында. Мұндай қатьшас 
сактандыру өнімінің нарықгық тартымдылығы мен оған деген 
сэйкес суранысты қамтамасыз етеді.

Сақтаңдыру нарьнын дамытудың объективті негізі ұлғайм алы 
тұгыну үрдісінде қаржылық-шаруашылық қызметтің үздіксіздігін 
қамтамасыз ету жэне болжанбаған жағымсыз жағдайлар туындаған 
кезде ақшалай көмек көрсету болып табылады. Сақгандыру 
нарығьшың негіздері болып табылады: еркін нарықгық экономика, 
меншікпң көптеген нысандары, еркін баға қалышастыру — тарифтік 
мөлшерлемелерді есептеу, бәсекелестіктің болуы, таңдау құқы, 
сактандыру қызметгерінің жаңа түрлерін жасау жэне енгізу және
т.б.

Сактандыру нарығының міндетгі шарттары:
- сактандыру қызметіне қажеттшіктің болуы — сұраныстың 

қалыптасуы;
-осы қажеттілікті қанағатгандыруға қабілетгі

сактандьфушылардың болуы -  ұсынысты қалыптастыру.
Осыған байланысты сактандыру нарыты және сақгандырыл)лшы 

нарыты деп бөлінеді. Қызмет етуші сактандыру нарыты эр түрлі 
КҰРьілымдық буындарды қамтитын күрделі, біріктірілген жүйені 
біддіреді. Сактандыру нарығының алғашқы буыны — ссщпшндыру
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цогамы немесе сацтандыру компаниясы. Дэл осында сактандыру 
қорын қалыптастыру жэне қолдану үрдісі жүзеге асырылады. 
экономикалык қатынастар қалыптасады, жеке, топтық, ұжымдық 
мүдделер беттеседі.

Бұдан басқа, сактандыру нарытында оасқа да субъектілер 
қызмет етеді: қайга сактандыру комланиялары, сакгандырушы 
делдалдары — сақтандыру агентгері және брокерпері (маклерлер), 
сақгандырушылардьщ әр түрлі бірлестіктері: сактандыру лулдары, 
одақгары жэне т.б.

Сақтандыру нарытындаты сактандыру түрлерінің тізімін 
сактандьфу келісім-шартгары бойынша қосымша, жеке шарттарды 
қамтн отырып, сақтандыру қызметтгрінің ассортименті 
анықтайды.

Сацтандыру нарыгының орны екі міндеттемемен негізделген. 
Бір жағынан, қотамның элеуметгік-экономикалық жүйесінде 
сактандыру нарығын қалыптастырута алып келетін сақтық қорғауға 
деген объектавті қажеттіліктің болуы. Баска жағынан, сақтық 
қорғауды қамтамасыз етудегі сактандыру қорын 
ұйымдастырылуындагы ақшалай нысан бұл нарықты жалпы қаржы 
нарытымен байланыстырады.

Қаржы нарыгындагы сақгандыру нарығының орны сактык 
қорғауды қаржьиіанды рудаты эр түрлі қаржы институгтарының рөлі 
ретінде, сақгандьфу ұйымдарының ннвестициялык ресурстарын 
орналастыру мен сактандыру, инвестидиялық жэне қызметггің баска 
да түрлеріндегі қызмет ету объектісі магынасымен негізделеді.

Сақгандыру нарытының қызмет еіуі қаржылық жүйе
шеңберінде серіктестік негізде, сонымен бірге бэсекелестік 
жағдайында жүзеге асады. Бүл эртүрлі каржылық институітар 
арасындагы тұртындардың және шаруашьшық субъекгілердің бос 
ақша қаражаттары үшін бәсекелестік күреске қатысты. Егер 
сақтандыру нарыты, мысалы, өмірді сактандыру бойынша 
сақтандыру өнімдерін ұсынса, онда банюср - депозиттер, қор 
нарыты - баталы қатаздар жэне т.б. ұсынуы больш табылады.

Сактандыру нарыты өзара байланысты қызметтер атқарады: 
компенсациялық (қайтарымдық), жинақгаушы, бөлу, ескертуші 
жэне инвестициялық.

Сактандыру нарытының негізті қызметі - компенсациялыц 
цызметі, осы қызмет аркылы сақгандыру нарыты қызмет жасайдьі.
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Қьнзмет мазмүны занды жэне жеке тұлғаларды сак тандыру объектісі 
болып табылатын жагымсыз құбылыстардың туындауы кезінде 
залалды өтеу нысанында сактық қор>ғауды қамтамасыз ету ретінде 
сипатгалады.

Жинақтаушы немесе сацтауіиы цызметі өмірді сақтандыруды 
қамтамасыз етеді жэне бекітілген сақгандьфу келісім-шарты есебіне 
аддын ала негізделген сактандыру сомасын жинақтауға мүмкіндік 
береді.

Сақтаңдыру нарығьшың б өлу цызметі сақіық қорғау 
механизмін жүзеге асырады. Қызмет мәні сақтандыру қорын 
қальпггастьфу мен оны мақсатты жұмсаумен аныкталады. 
Сақгандыру қорын қалыптастыру сактандыру төлемдері мен 
саі^гандыру түрактылығының кепілдігін қамтамасыз ететін сақтық 
резервтер жүйесіңде жүзеге асырылады.

Сақтаңдыру нарығының ескертуіиі цызметі сактандыру 
қызметін жүзеге асрыумен тікелей байланысты емес. Күгт қызмет 
сақгық жагдайын ескерту жэне залапды азайтуга жұмыс істейді. 
Еджертуші қызметін іске асьфу жазатайым жағдайлар мен дүлей 
апатгардың жағымсыз салдарларын болдырмау немесе азайту 
бойынша шараларды қаржылаңцырумен ұмтамасыз етіл еді.

Сақтандьфу нарығының инвестицнялыц қызметі бос ақша
қаражаттарын бағалы қағаздарға, банктің депозиттеріне, 
жылжымайтын мүлікке және т.б. орналастыру арқылы жүзеге 
асырылады. Сақтаңдыру нарығының дамуымеи инвестациялық 
қызметтің рөлі артуда.

Сактандыру компан ияларын институционатды инвесторлар 
ретінде санайтын, негізгі қызметі қоғамдық өндірісте сақтандыру 
арқылы капиталды жинақылаумен анықгалатын шетелдік 
экономисттердің назарын өзіне аударды.

Сақтандыру нарыгы сактандыру ұйымдарь:, сақтандьфушы,
саісгандьфз  ̂ өнімдері, сақгандыру делдалдары, сактандыру 
тэуекелдері мен залалдарды кәсіби бағалаушылар, 
сакггандьфзпошлардың бірлестігі, оны мемлекетпк реттеу жүйесі 
деген буьщцардан тұратын күрделі дамушы біріюгірілген жүйені 
білдіреді.

Сщтандыру нарыгының қүрылымы іанституционалды, 
аумақтьщ және салалық аспектілерде сипатгалуы мүмкін. 
Институционалдыц аспектіде сактандыру нарыіпының құрылымы



мынадай: мемлекеттік, акционера ік, жеке, корпортивпк, өзара және
басқа сакгандыру компаниялары.

Сактандыру ұйымы немесе сактандыру компаниясы — 
сақтандырушының сактандыру қорьш ұйымдастырудағы нақты 
нысаны. Сактандыру компаниясы сақгандыру келісім-шарттарын 
бекітуді жэне олардың қызмет етуін жүзеге асыра

Сактандыру үйымы - ресурстарының толық дербеспп және 
сактандыру мен қызметгің басқа түрлерін іске асыруда тэуелсіздіп 
бар сақгандыру нарығының экономикалық негізделген буыны. 
Сақтандыру ұйымдарының арасындағы экономикалық қатынастар 
ортақ сақгандыру жэне қайта сақгаңдыру негізінде жүзеге 
асырылады. Сақгандыру ұйымдары тиістілігі, сақтандыру 
операцияларын орындау сипаты, қызмет ету зонасы бойынша
құрылымдалады. Тиістіл ігі бойынша сактандыру ұйымдары 
акционерлік, жеке жэне өзара сақтандыру қоғамдарына бөлінеді.

Акционерлік сактандыру компаниясы - бұл сактандырушы 
сипатында акционерлік қоғам түрінде жеке капитал шығатын 
мемлекетпк емес ұйымдастыру нысаны. Акционерлік
сақтандырушының жарғылық капиталы шеюгелген қаражаттар 
көлеміңде сактандыру ұйымының қаржылық элеуетін айтарлықтай 
үлғайпуға мүмкіндік беретін акциялардан және басқа да бағалы 
қағаздардан түрад и . С актандырушының акционерлік нысаны
дамыған елдердің сақгандыру нарықгарына басым болады. Жеке 
сактандыру компаниялары б ip иеге немесе оньщ отбасына тиесілі 
болады. Жеке сақгандырушылардың бірегей нысанына заңды тұлға 
емес жеке тқлғалардың бірлестігі болып табылатын «Ллойд» 
ағылшын корпорациясын жатқызуға болады.

Мемлекетпк сақгаңдыруда сақгандырушы ретінде мемлекет 
болады. Мемлекетпк мүдделер аясына сактандыру ұйымының
статусы сэйкес заңмен анықталатьш, сақгандырудың кез-келген 
немесе бөлек түрлерін жүргізуге деген оның монополиясы жатады. 
Мемлекетпк сақгандыруды жүзеге асыру ұлпы қ сактандыру 
нарьпын мемлекетпк ретгеу нысаньш бшдіреді. Үкіметтік 
сактандыру ұйымдары жұмыссыздьщтан сақтандыру жэне 
жүмыскерлер мен қы з м еткерлерге өтемақьшы сақгандыруға
маманданады.

Өзара сақгандыру қогамы - бұл жеке жэне заңды түлгалар 
топтарыньщ бір-біріне болашақгағы мүмкін болатын залалды
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сақтандырудьщ бекітілген ережесіне сэйкес белгілі үлесте өтеу 
гуралы келісімі орын алатын ерекше мемлекеттік емес 
.ріьшдастыру нысаны. Занды тұрғыдан өзара сактандыру 
қоғамының эрбір мүшесі - бір уақьггта сактандырушы жэне 
сақтанушы. Осыған байланысты өзара сақтандыру қоғамының 
капитапьш, табысы мен сақтық қорғауын нелену құқығын 
куәландыратын қүжат полис болып табылады.

Аумақтық белгісі бойынша сақтандыру нарығын хал ықаралық,
сыртқы, ішкі нарықтарға бөлуге болады. Салалық белгісі бойынша 
сақтандыру нарығын бөледі: жеке; мүліктік; жауапкершілік. Өз 
кезегіңде нарықтардың әрбірін дербес сегменттерге белуге болады, 

’ мысалы, жазатайым жағдайлардан сақтандыру нарыты, үй мүлігін 
сактандыру нарыгы жэне т.б.

ҚР сақтандыру нарығының қатысушыларына жатады:
Сақтандыру агенттері — сақтандырушы атынан жэне оның 

тапсырмасы бойынша берілген өкшетгіліктеріге сәйкес қызмет 
ететін жеке және заңды тулталар.

Сақтандыру брокерлері сақгаңдырушы гемесе сақтанушы 
тапсырмасы негізінде өз атынан сактандыру бсйынша делдалдық 
операцияларын жүргізуге лицензиясы бар тэуелс із жеке және заңды 
т^лғапар бола алады. Сактандыру нарыгының қызмет етуі 
тәуекелдер мен залалдарды кэсіби багалаушылар ретінде 
сюрвейерлер мен аджастерлердің болуын болжаңцы.

Сюрвейерлер — сактгшдыруға қабылданаты и мүлікті қарауды 
ясүзеге асыратын сақтандыру ұйымының инспекторлар немесе 
агештері. Сюрвейерлер ретінде сонымен біірге өрт сөндіру 
кауіпсіздігі, еңбьекті қорғау жэне т.б. бойынша 
сақтандырушылармен өзара қатынас келісім-шарт негізінде 
күрьшатын мамандандырылган фирмалар бола алады. 
Сюрвейерлерді бекіту бойынша сақтандыру комгіаниясы 
сақтандыру келісім-шаргьш бекіту туралы шешім қабылдайды.

Аджастерлер —  брг залалдардың себебін, сипатын жэне 
мәлшерін бекітумен айнал ысатын сақтандырушының уэкілетгі жеке 
жэне заңды іүлғалары. Жүргізілген жұмыстар нэтижесі бойынша 
аджастер сақтандыру актін құрады (апатгық сертификат).

Өз мүддесін қорғау, заңцы актілерді жасау, сақтандырудың 
стандарпы ережелерін дайындау, сақтанды{>у сі атисгикасьш 
лзднақтау мен шығару және басқа да бірлескен максаттар үшін
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♦

ары сақггшндыруіиыларды ң бірлестігін
(ассоциациясын) құрады. Сақтандырушылар бірлестіп аймақтық,
сақтаңі үйым.

ұлттық деңгейде құрылады ан басқа арнайысонымен бірге
сактандыру ұйымдары да құрылады. Мұндай сақгандырушылардың 
бірлестіктері сақтандыру қызметімен айналыса алмайды.

Сонымен бірге сақтандыру компаниялары кейбір сақтандыру 
операцияларын жүргізу үшін сақтандыру пулына бірігеді. Мұңдай 
сақтандырушылардың бірлестігі сақгандыруға күрделі тәуекелдерді 
қабылдау үшін қаржылық мүмкіндіктерін ұлғайтуға мүмкін.

іру келісім-шартынanaj Сактан; пулымен сақтан. бекіту
сақтандырылушы үшін сақтандырушы тарапта пулдың барлық 
қатысушылары бар екенін бідціреді. Алайда сақтык жағдайларының
туыңі кезщі сақгандырылушы өз ағымдарын
сақтандырушьшың эрқайсысымен бөлек реттеуге мәжбүр болады 
Сақгандыру қатынастарының мұндай нысаны ортақ сақгаңі
аталады.

Саңтаидырылуіиылар бірлестігін кзша отырып
сақтандырылу
жосықсыз

мүдделерін қорғайды. Мұндай бірлестікгер
сақтандыру ұиымдарынан [ЯН еккен

сакгандьфылушьшар мүддесін білдіреді, жәбірленушілерге занды 
көмек көрсетеді, сақтандыру заңнамасының жетілдіру мен дамьпуға
қатыса;

Сакггандыру нарыгының маңызды буыны ретінде қажетгілігі
алдымен сақтандырылушылар І І ЯІ ң құқықтар мен мүдцелерш
қорғаумен, сақгандыру ұиымдарының төлемқабілетсіздігі
нэтижесінде болатын олардьщ қаржылық жоғалтуларын алдын 
апумен байланысты сактандыру мемлекеттік реттеу жүйесі болып 
табылады.

Сақтаңдыру нарығы сақтаң, ұйымдарының жиынтығы
ретінде күрделі көпфакторлы динамикалық жүйені тұтасты
құрайтын тұрақгы түрде өзара эрекетгесепн және өзара 
тэуелділікте болатын бөлек құрамдас бөлікгердің тобын білдіреді. 
Сақтандыру жүйесі қоршаған ортаның жүйеге әсерін, сонымен бірге 
жүйенің ортаға ықпалын сипаттайтын сыргқы байланыстар арқыл ы 
қоршаған ортамен өзара әрекеттеседі. Осылайша сактандыру 
нарыты екі жүйенің диалектикалық бірлігін — ішкі жүйе мен сыртқы 
органы сипаттайды.
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Ішкі жүйеге келесі негізгі басқарылатын ауыслалылар жатацы:
- сактандыру өнімдері (осы түрдің сақгандыру келісім- 

шартының шартгары);
- сақтандьфу полистерін сату жэне сұранысты қалыптастыруды

ұйымдастыру жүйесі;
- тарифтердің икемді жүйесі;
- сақгандьфушының меншікті инфрақұрылымы.
Ішкі ягүйеге соынмен бірге сақтандырушымен басқарылатын 

ауыспалы ресурстар жатады:
- материалдық;
- қаржыл ық;
-нарықтағы сақтандьфушының жағдайын * анықтайтын 

сактандыру компаниясының еңбек ресурстары.
Нарықгық сыртқы ортасы — бұл нарықтын ішкі жүйесін 

қоршаған және оған ықпал ететін өзара эрекеттесуші күпггер 
жүйесі. Сақгандырушы өзінің нарықгық коммерциялық қызметін 
сыртқы о|)та жағдайьп-гда жоспарлайды және жүзеге асьфады; 
сыртқы орта өз кезегінде сақтандьфушы белгілі түрде ықпал ете 
алатын басқарылатын ауы с палыл ар дан және сақгандырушыға 
багыныигты емес басқарылмайтын қүрамдастардаи түрады.

Сыртқы ортаның сақтандыру компаниясы ішінара
басқарушылық ықпал ете алатын негізгі элементтеріне жатады:

- нарықтық сұраныс;
- бәсекелестік;
- сақгаңдыру қызмегтерінің ноу-хауы;
- сақтандырушының инфрақұралымы.
Сақгаңдьфу компаниясының басқарылатын ықпалы

бағытгалған сыртқы ортаның маңызды қүрамдасы бэсекелестік
болып табылады: сақганді.фу компаниялары арас ында, сактандыру
компаниялары мен басқа да қаржы-несиелік мекемелер арасында,
сактандыру компаниялары мен қаржылық емес институттар 
арасындағы бәсекелестік.

Осыған байланысты сақгандьфу компаниясы келесі факторлар 
арқылы бәсекеге эсер ете алады:

- техникалық қызмет ету: сақтандьфылүиіыларга қызмет ету 
деңгейі мен сақтандыру кел іс і м - 1 иарты;

- мэдениет деңгейі, сақгандьфу компаниясының клиентгермен
жүмыс сап асы. 1
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Сактандыру компаниясы тарапынан басқарылмайтын сыртқы 
ортаның құрамдастарына жатады:

- ғылыми-твхникалық прогресс,
- мешіекеттік-саяси орта (сақгандыру ісін қолдауға багытталған 

мемлекеттік және әлеуметтік саясат тұрақтылығы),
- экономика жагдайы (түрғындар саны, ақша жүйесі, валюталық 

жағдай, халықтың тұрмыс деңгейі жэне т.б.),
сактандыру нарығының эл еуметті к-этикалық ортасы 

(сактандыру мәдениетінің деңгейі, ұлтгық дәстүрлер, этникалық 
.;ұрам және т.б.),

- элемдік сақтандыру нарығының конъюнктурасы.
Сактандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық

• үрақтыл ығьшың көрсеткіштері қамтиды:
1) жарғылық және меншікті капиталдың минималды мөлшері;
2) активтер қүны және олардың әртараптану деңгейі;
3) сақтандьфу резервтері мен басқа міндеттемелердің 

мөлшері;
4) төлем қабілеттілік көрсеткіштері;
5) сактандыру жэне қайта сақгандыру бойынша міндетгемелер 

көлемінін арақатынасы;
6)корсетілген сақтандыру жэне қайта сактандыру 

қызметтерінің рентабельділігі (пайдалылығы);
7) жүзеге асьфылған инвестициялық саясаттьщ тиімділігі.
Сақтандыру (қайта сактандыру) үйымдарының

төлемқабілеттілігін және қаржылық тұрақтылығын бақылау 
мен түлғалардың шоғырландырылған негізде жүзеге 
асырылатын бақылау нормалар мен лимиттерді сақтау үшін 
оларға пруденциялық норматив пен басқа да міндеттерді бекіту 
арқылы жүргізіледі. Пруденциялық нормативтер уэкілетгі 
мемлекеттік органмен бекітіледі және ішінара қамти,II

1) төлем қабілеттілік нормативтері;
2) қаржылық түрақтылық нормативтер і.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) үйымдарының 

міндеттемелерінің максималды көлемі сақтандыру және қайпга 
сақтандырудың бөлек келісім-шарты бойынша меншікті капитал 
немесе сактандыру резерві сомасының он пайызынан артық 
болмай.JI
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Сақтандыру (қайта сақтандыру) үйымдары сақтандыру 
және қайта сақтандыру келісім-шарты бойынша осы нормативтен 
артық міндеттемені тек егер тәуекелдердің шығындық бөлігі 
қабылданган міңдетгемелерді орындау бойыішіа қайта 
сақтаңцырылған жағдайда ғана қабылдауга қүқылы.

Қазіргі сактандыру нарыгы жэне Америка Қүрама 
Штапгттарыныц бизнесіне элемдегі нарық тең келмейді жэне ол 
көптеген ерекшеліктерімен айрықшаланады. АҚШ монополиясы

іру нарыктарыныңамыған
50%-дан астамын бақылайды. АҚШ—та 10 мыңнан аса сактандыру 
компаниялары бар, оньщ 8 мыңнан астамы мүлікті сактандыру 
бойынша жүмыс< істейді. АҚШ үшін эрбір штат өзінің сақтандыру 
туралы Заңы жэне өзінін. реттеуші сактандыру бақылауының бар 
болуы тән сипат, сондықтан онда бірыңгай бақылау органы және 
сактандыру туралы федералды заңы жоқ. Сактандыру 
үйымдарының екі типі бар — бүл акционерлік қогам жэне өзара 
сактандыру қогамы. Мемлекеттік сақгандыру компаниялары онда 
жоқ. Компания акцияларын занды жэне жеке гүлгалар иеленеді. 
АҚШ-та тарихи гүрде сактандыру компаниял арьнсзің арасьшда 
негізінен өзара сактандыру компаниялары басмм, апайда көлемі 
бойьгаша олар акционерлік қогамдардан айтарлыкдай кіші.

Елде сактаңдырудың үш түрпаты бар:
1) б<;нефитгер (өмірді жэне денсаулықгы, зейнетақыны, 

исинақтарды, медициналық және т.б. сақтандьфу);
2) жеке мүліктік (мұнда құрылысты, көлікті жэне азаматгар, 

басқа да мүліктерін сактандыру жатады);
3) коммерциямық (сактандьфудьщ барлық басқа түрлері).
Американдық сақтандыру қогамдары үшін инвестициялық

салымдар үлкен маңызға ие. Жыл соңындагы паііда негізінен 
тікелей сақтандыру операциялары есебінен емес. инвестициялардан 
алынады. Көлемді инвестицнялық ресурстар сақтандыру 
компанияларын ендірістік корпорацияларға қатысты ықпалды

фтқы қаржылық ыратынын атап
еткен

Үлыбританиядагы сактандыру нарыгы мен бизнесі үзақ жылдар 
бойына әлемдік қаржы орталыгы ретіңде элемнін, барлык түкпірінен 
эр түрлі тэуекедцерді шогырландыратын Лондонда орналасты. 
Лондонда элемнің барлық ірі сактандыру компанияларының
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өкілдері мен еншілес компаниялары орналасқан. Мұнда сонымен 
қатар барлық ірі халықаралық сактандыру және қайта сактандыру 
брокерлерінің офистері де бар. Лондонда бұдан басқа халықаралық 
сақтандыру ұйымдарының шгаб-пэтерлері, сонымен бірге қызметі 
халықар.шық сипатта болатын ұлттық сақгандыру нарыгының 
■бөлек құрылымдық бөлімшелері (Лондондық сақтандырушылар 
институты, Дипломды сақгандырушылар институты, Лондоңдық 
андеррайтерді ң институты, Лоңдонның Сактандыру жэне Қайта
сактандыру нарықгарының Ассоциациясыньщ мүшелері жэне ̂
басқалары) де орналасқан.

Институционалды сактандыру нарығы акционерлік 
қоғамдармен, езара сактандыру қоғамдарымен, серіктестік 
қоғамдармен, шетелдік сактандыру компанияларының бөлімшелері 
жэне өкілдіктерімен ұсынылады. Үлыбританияның сактандыру 
нарытыңда комиссиялық сипатта жұмыс істейтін үлттық және 
халықарал ық сактандыру брокерлері, сақтандыру агенттері 
мяңьпды рөлді алады. Олармен барлық сактандыру жэне қайта 
сақтандыру келісім-шартгарының шамамен 50 пайызы жасалады. 
Үлыбританиядагы сактандыру қызметі 1982 жылы қабылданған 
сактандыру компаниялары туралы заврга соңғы өзгерістер мен 
толықіыруларды есепке ала отырьш сүйенеді. Үлыбританиядағы 
сақтандыруды бақылауды сауда жэне өндіріс бойынша Мемлекетпк 
хатшымен басқарылатын сауда жэне өндіріс Департаменті жүзеге 
асырады. Сақтандыруды бақылау көптеген құқықтар мен 
өкілеттіліктерге бөлінген. Бақылаудың ең басты мақсаты
сақтандырушылар мүддлерін қорғау болып табылады.

Германиядагы сақгандыру компаниялары әлемдегі ең 
сенімдірек компанияларға жатады. Ең қызығы, элемдегі ең алгаі 
міндетгі элеумепік сақгандыру жүйесі жұзден аса жыл бұрын дэл 
осы Германия да пайда болтан. Германияда элемдегі алғаі 
коммерциялық сактандыру сүйесі енгізілген болатын. Онда 
Еуропаның ірі сактандыру концерт (Allianx Holding) орнапасқан. 
Мюнхеңце -  элемдегі ең ірі қайта сақгандыру компаниясы, ал 
Кельнде — әлемнің барлық қайта сақтандьфу компанияларының 
арасында үшінші орын алатын қайта сақгандыру компаниясы бар. 
Германиядагы сактандыру компанияларының барлық тұрлерінің ең 
ежелгісі «Өзара сактандыру қоатмы» болып табылады: мұнда 
сақгаңдьфушьшар бір мезгілде жэне сақтандырылган болып
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табылады. Мұңдай компанияньщ мүшелері өздері басшыларын 
таңцайды және өздері өз араларында пайданы бөліседі.

Германиядағы ең ірі сақгандыру компаниялары — бұл жеке 
капитал иелеріне тиесілі, коммерциялық негізде сақтандыру 
қызметтерін көрсететін акционерлік қоғамдар.

Қытайдың ең ірі сактандыру компаниясы мемлекеттік Қытай 
халықгық сактандыру компаниясы (ҚХСК) болып табылады. 
Компания басқармасы Пекинде орналасқан, ал филиаддары барлық 
провинцияларда, автономды аудандарда жэне орталыққа 
бағынышты қалаларда (Тайваннан басқа) таралған. Қазіргі уақытта 
ҚХСК халықаралық нарықта бар шетелдік сактандырудың барлық 
тұрлерін қамтамасыз ете апады. Қазіргі уақытга сақіандыру 
төлемдерінің жалпы көлемінде бірінші орынды жүк тасымалдауды 
сақгандыру алады, екінші орында құрлықты сақтаңдыру жүреді. 
Қытаидағы қолданыстағы сактандыру зандары мен шартгары 
қызықтырады. Сактандыру істерімен айналысатын мемлекетпк 
экхмшшік органы Қытай Халық банкі болып табылады. Әкімшілік 
органньщ қызметтері келесідей:

- сақгандыру саясаты туралы бағыттар құру;
- сақтандыру компанияларыньщ ұйымдастыр ылуын бекіту, 

сактандыру қызметімен айналысу кұқығына лицензиялар беру,
- сақтандьфу компанияларыньщ іскерлік белсенділігін багыттау 

жэне тексеру;
- сақтандырудың негізгі түрлері мен сыйақылық төлемдер 

нормаларын (сақтандыру тарифтері) зерттеу және аныктау;
- сақгандыру компанияларының есептерін, шағымдарын жэне 

сертификаттарын тексеру жэне тыңдау;
- экономикалық санкциялар салу, мемлекетпк чянпярдкі 

ережелерді, саясатты бұзған немесе олардың іскерлік 
операцияларын сакгандырылғандардың заңды мүдделерін б^зған
сақтандьфу компаниясының әрекетін жою туралы өкім беру.

Сактандыру компаниялары Әкімшілік органмен көрсетілген 
банктерге Әкімшілік органнның келісімінсіз қайтарылып аіына 
алмаитын қолма-қол капиталдың 20 пайызын депозитке салуы 
керек. Қытай халық сақтандыру компаниясының және басқа 
мемлекетпк сактандыру компанияларыньщ барлық пайцасы 
қаулыларға сай барлық салықтар мен ұсталымдар төленгеннен кейін 
ортақ резервте сақталынуы тиіс. Мемлекеттік емес сақгаңдыру
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компанияларынан үсталынатын ұсталымдар көлемі Әкімшілік 
органмен бөлек анықгалынуы керек. Сақгандыру компаниялары 
Қьггай халық сақгаидыру компаниясында орындалган 
сақтандырудың жалпы сомасының асып кеткенде 30 пайызын қайта
сақтаңдыруы тиіс.

Орталыц жэне Шыгыс Еуропа елдерінде (ОШЕ) жан басына
шаққаңдағы сактандыру сыйақылары Қазақстанға қарағанда 
элдекайда жоғары және орташа 229 АҚШ долл. құрайды. Қазақстан 
осы көрсеткіш бойынша дамушы елдер деңгейіпде (emerging 
markets) орналасқан және әлемде 67 орынды алады. Осыған 
байланысты ЖІӨ-дегі сакдандыру с ы йақыл арыньщ үлесі осы 
елдердегі орташа кө{юеткі штен әлдеқайда төмен (2,8%). Жиышық 
сақтандыру сыйакыларының п айыз түрінде ЖІӨ-ге қатынасы 2008 
жьшы 0,9% қүрады. Осы көрсеткінггер Қазақстанның сактандыру
нарыгы әлі де өз дамуының алғашқы саіъшарында екенін жэне
өсудің үлкен элеуетіне иелігін білдіреді.

ОІІІЕ елдерінде «өмірді сактандыру» саласы бойынша жан 
басына шақкандағы сактандыру сыйақылары 80-270 АҚШ долл.,
АҚШ—та 1 922 АҚШ долл., Канадада — 1 387 АҚШ долл., 
Үлыбританияда — 5 730 АҚШ долл. қүрайды.

Сақгандыру қоржынын әртараптандыру, қаржылық 
түрақгылықты қамтамасыз ету, сонымен бірге ірі апатты 
шығындардан қорғану мақсатында жоғары рейтингке ие 
хапықаралық қайта сақтандырушыларға тэуекелдерді қайта 
сақгандыруға берудің объективті қажеттілігі бар. Сақтандырудың 
қолданыстағы келісім-шарты бойынша жауапкершілікгің жалпы 
көлемі 27 трлн. тенгеден асады. Отандық сактандырушылардың 
қайта сақгандыру бойынша негізгі серіктестері Ресей 
Федерациясының, Үлыбритания және Германияньщ қайта 
сақтандьфу үйымдары болып табылады. Қазақстандық сақгандыру 
(қайта сақгандьфу) үйымдарының үлесіне табысталған сактандыру 
сыйақыларының 14% келеді.

Тэуекелдердің айтарлықтай бөлігі ірі халықаралық қайта 
сақтандьфушыларға қайта еақтандыруга беріледі. Тэуекелдер 
Қазақстанның егеменді рейтингінен жоғары рейтингісі бар елдерге 
таратылады (У краинаны қоспағанда).

Жоғарыда айтылгандардан шет елдерде гі сактандыру үлтгық 
экономиканьщ маңызды секторы болып’ табылатындығын жэне



олардьщ экономикалық-қаржылық өмірінде айтарлықгай маңызды 
рөл алатынын қорытындылауға болады.

Қазіргі уақьпта сақтандыруды дамьггуға үлкен әсерін келесі 
факторлар тигізуде: сақгандыру нарыгының
интернационал изациясы, сақгаңцыру жэне несие нарығының 
тұтасуы, сақтандыру қызметгерінің жаңа түрлерін жасау, нарықгың 
ірі (өндірістік-қаржылық) және жалпай (шағын жэне орта) 
тәуекелдерге бөлінуі, капиталдың шоғырлануы. Өз кезегінде осы 
багыттарды дамытуға элемдік экономиканың қазіргі жағдайы эсер 
етеді.

Қазақстандағы сақтандыру институтының пайда болу 
баетамасы біздің мемлекетіміздің тэуелсіздік алган уақытымен сай 
келеді.

Қазақстанда алғашқы сақтандыру компаниялары 1990 жылы 
пайда болды. Олардьщ үйымдастырушылық құрылымы 
кооперативтер мен серіктестікгерден акционерлік қоғамдарга дейін 
дамыды. 1993 жылдарға қарай «Сактандыру туралы» заңының 
қабылдануымен біздің мемлекетіміздің сактандыру заңнамасының 
негіздері қаланды, сактандыру ұйымдарыньщ саны 900-ге жетгі.
Заңмен жарияланған талаптарды тек 13 сақгандырушы гана 
орындай алды. Сол жылы 38 компанияның бастамасы бойынша 
Қазақстан Сақтандырушылар Одағы құрылды. 1994 жылғы 19 
сэуірдегі ҚР Президентінің «сақтандыру нарығын қалыптастыру 
жэне дамыту бойынша үйымдастырушылық-құқықтық шаралар 
туралы» Жарлығы сақтандыру қызметін емлекеттік реттеу жүйесін 
енгізуге құқык берді. Қаржы Министрлігі құрамында 
Сақтандыруды бақылау Департаменті құрылған болаггын.

1994-1998 жж. «Сактандыру туралы» жаңа заң қабылданды 
жэне көлік күралдары иелерінің міндетті азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін сақгандыру енгізілді. Республиканың сактандыру 
нарыгын дамыту Концепциясы алғаш рет жарық көрді. Сақтандьфу 
компанияларының жарғылық капиталы 40 мың АЕК немесе 20 
миллион теңгені құрау керек болды. Осы кезеңце сактандыру 
компанияларының саны 70-тен 150-ге дейін ауытқыды.

Отаңцық сактандыру индустриясының қалыптасуындағы жаңа 
сапы Мемлекет Басшысының 1998 жылғы 30 маусымдағы 
«Мемлекеттік басқару органдарының оптимизациялау бойынша 
аддағы шаралар туралы» Жарлығында сақтандыруды бақьшау

339



органының қызметтері мен өкілеттіктері Үлттык банкке бершуі 
болды. Осы сәтге Қазақстанда 72 сактандыру компаниясы жұмыс 
істеді.

1998 жылдан 2004 жылға дейін «ІТруденциялық нормативтер 
және басқа да орындалуы міндетті нормалар мен лимиттер», тағы 
бір «Сақтандыру қьгзметі туралы» Заң, сонымен қатар 
Қазақстанның сақтандыру нарыгын 2002 жылға дейін дамьпудың 
жаңа Мемлекетпк концепциясы енгізіпді. Үлттық Банктің қаржы 
жэне сақтандьфуды бақылау Департаментімен жасалған нормативті 
акгілердің саны 4 бита жетті, осы уақьпта сақгаңдыру 
компанияларыньщ саны 34-ке дейін азайды.

2004 жылдың 6 қаңгарыңда Президентгің «ҚР мемлекеттік 
басқару жүйесін алдағы уақьггга жетілдіру туралы» Жарлығына 
сэйкес Қазакстан Рес пгубликасының қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын ретгеу мен бақылау бойынша Агентгігі құрылды. 
Агенггікті енгізуде сақтандыру нарығыішң қызетін бақылау жэне 
реттеу қызметтері берілді.

2003 жылы қабылданған Қазақстан Республикасыньщ 2015
жылга дейінгі индустриалды-инновациялық даму Стратегиясы 
біздің еліміздің әлемдік экономикаға интеграциялану қажетгілігін 
негіздейді.

Мемлекетгің дамуы, қаржылық жуйенің жетілуі осы сәтте 
біздің республикада жьищамдатылган қарқынмен дамуды 
жалғастырып жатқан сактандыру нарығыньщ тэжірибелі түрде 
қалыптасуына алып келді.

Қазіргі жағдайда сақгандыру ісін ұйымдастырудың қағидалары 
бір жағынан нарықтық экономиканың жалпы экономикалық 
зандарының қызмет етуімен, басқа жағынан - Қазақсган 
Республикасыньщ оған өзіндік жолмен өтуімен негізделеді. Қазіргі 
уақьптағы сақгандыру ісін ұйымдастьфудың басты, қагидалы 
белгісі оның монополиясыздануы болып табылады. Мемлекетгік 
сақгандырумен қатар жеке акционерлік ұйымдармен жүргізілетін 
сақтандьфу да пайда болып дамуда.

Бүгінде мемлекеттік сактандыру - бұл сакггандьфушы ретінде 
уәкілетті органмен мемлекет атынан құрылган ұйым болып 
табьшатын сақтандыру нысаны. Алайда енді мемлекетгік 
сакгандьфушы сакгаңдырудьщ барлық түрін ғана емес, олардың 
бөлек турін жүргізуді де монополияландьфа алмайды. Оның
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қызметінде сақтаңдырудагы жалпы мемлекетпк стратегиялық 
мағынадағы мүдделердің бсым бағъпгтары ғана анықгапуы мүмкін.

Соңгы жылдары Республикада нарықтың барлық негізгі 
көрсеткіштерінің тұрақты өсу үрдісі байқалды. Алайда, осы 
секторды бағалай отырып, бір жағынан ол қызығарлықтай өсуді 
көрсетсе, басқа жағынан — көлемі бойынша элі де банктіктен артта 
қалғанын айтуға болады. Қазақстандық сактандыру нарығының 
ерекшелігі сақгандырушылар қауіптері арасында жеікілікті түрде 
дамыған бэсекеге қарамастан, алдыңғы орньга нарықгың 80 % 
үлесіне ие ондаған компания алатыңдыгы (бес лидерде — 60%-дан 
жоғары) болып табылады.

Қазақстанның сактандыру ♦ нарығының негізгі мәселесі 
сактандыру компанияларыньщ томен капиталиязациясы жэне жеке 
сақгандырудың, эсіресе өмірді сақтандырудың, оньщ ішіңде үзақ 
мерзімді (жинақтаушы) сақтандырудың жеткіліксіз дамуы болып
қалады. Төмен капиталиязация үшін қазақстандық нарық өзіне ірі
мүліктік тэуекеддерді қабылдауга қабілетгі емес. Қайта сақгандыру 
саласындағы сактандыру индустриясы эліге дейін шетелдік 
нарықтарга бағьпталған. Инвестицияның болашақ обьектісі ретінде 
сақгандыру бизнесі экономикаға капитал салымыньщ ең мяңычды 
қайнар көздерінің бірі болып табылады. Соңғы екі жылда үлітық 
сақгандьфу нарыгыньщ инфрақұрылымы жылдам қарқынмен 
қалыптасты. Сақгандьфу төлемдерінің кепілдендірілген Қоры 
құрылды, міңдетгі сактандыру түрлерінің тізімі кеңейтілді, 
Экспорттық несиелер мен инвестицияны сактандыру бойынша 
Мемлекетгік корпорация құрылды, «Қазақстан Республнкасындағы 
сақтандыру нарығын дамыту бағдарламасы» қабылданды.

Қазақстан Республикасы сақтықтандыру нарыты ның 
қатысушыл ар ы:

1. Сақтықгаңдыру агенгі;
2. Сақтанушы. сақтандырылупгы, пайда алушы;
3. Актуарий; уәкілеггі аудиторлық ұйым (уэкілетті аудитор);
4. Өзара сактандыру қоғамы;
5. Сақгандырумен байланысты кэсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыратын өзге де заңи жэне жеке түлгалар.
Сақтықтандыру қызмеп сақтық (қайта сақтандыру) ұйымы 

жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрі болып 
табылады.

341



Сақгықтандыру (қаита сақгандыру) ұйы.мы міндетті гурде 
іадай алқалық оргаңдар құра алады:
1. Директорлар кенесі -  басқару органы;
2. Басқарма — атқарушы орган;
3. Тексеру комиссиясы — бақылау органы.
Сақтаңцыру саласындағы мемлекеттік реттеудің непзп

міндеттері мыналар болып табылады: ҚР-да тұракіъі сақтащ 
жүйесін жасау мен қолдау жэне ұлттық сақгандыру нарыгының 
инфрақұрылымын қаиыгггасты ру; сақтандыру нарығъш реттеу жэне
сақтандыру қызметін қадағалау; сақтанцырудың непздерш 
заңдармен баянды еіу, міндетгі сақтандыру жүйесіне Қазақстан
Республикасыньщ қатысу қағидаттарын белгілеу; сақганушылардьщ 
жэне пайда алушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау.

Уэкілетті орган Қазақстан Республикасыньщ зандарына
сәикес сактандыру нарығын реттеу жэне сактандыру қызметш 
қадагапау жөніндегі қызметгер мен өкілетгікті жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган.

Сақгықтандыру (қайта сактандыру) ұйымының қаржылық жэне
шогырландырылған непзде қадагалау жүзеге асырылатъш
іүлгалардьщ төлем қабілетгілігі мен қаржылық тұрақтыльнъш 
қадағалау олар үшін пруденцнялық нормативтер және сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттер белгілеу арқылы 
жүргізіледі.

Сақгықтандыру (қайта сактандыру) уйымына санкцияларды 
уэкілетгі орган не сот қолданады: айыптңш салуға; лицензияның 
қолданылуын тоқгата түруга; лицензияны кері қайтарьш алуға; 
сақгьщ (қайта сақгандыру) ұйымдарының акцияларын оның 
акционерлерінен мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылдауга 
жэне оларды жаңа инвесторларга сатуға; сақтық (қайта сактандыру) 
ұйымының басшы қызметкерлерін қызметгік міндетгіліктерін 
атқарудан шеттетуге құқьшы.

Сактыктандыру (қаігга сақтандыру) ұйымы өз қызметінің жыл 
сайыиғы міндетгі а}'дитін ж^фгізіп отырады. Жыл қорытындысы
бойынша жасальшған ауднгорльщ қорытынды сактықтан 
(қайта сақтаңгщру) ұйымының жылдық қаржы есептемесінің 
ажырамас болігі боліш табылады.

Ерекше сактықгандыр қатьшастары сақгықтаң]
қызметінің нарьпіын дамьпу, азаматтар мен заңды тұлгаларды

4

342



сақгандьфу түрғысындагы қорғау «Сақгық қызмел туралы» ҚР-ның 
заңымен сақтандыру мәселелері жөніндегі Үкімег қаулыларымен 
және Үлттық банктің сақгық қадағалау департаментінің 
нормативтік актілерімен реттеліп отырады.

Сонымен, Республикасының сақгандыру нарығының жағдаііы 
мен оның даму мәселелерін талдау қазіргі мәселелерге қарамастан 
экономиканьщ сақгаңдыру секторы өзінің дамуында жагымды 
тенденцияларды көрсетеді жэне мемлекет, азаматтар мен 
шаруашылық субъектілердің мүдделерін қорғаудың нақгы құралы 
болуға қабілетті, түрақты қызмет етуші сақіандыру қызметтерінің 
ұлттық нарығының толыққанды қалыптасуы бүрынғысышпа 
мемлекеттің негізгі стратегиялық маңызды міндеттерінің бірі болып 
қала береді.

Семинар сабагыныц жоспары:

1. Сақтандырудың экономикапық жэне әлеуметгік негіздері.
2. Әлеуметтік сақтандыру қажеттілігі.
3. Мүліктік жэне жеке сақгандырудың жіктемесі.
4. Сақгандьфу нарығыньщ ұйымдастырыпуы және 

қатысушылары.

Студеяггтердің өзіндік жумысына арналган тапсырмалар:

1. Қазақстандағы міңдетті сақтандыруға жататын сактандыру 
түрлерін сипатгаңыздар.

2. Мүліктік жэне жеке сақтандырудың ерекшеліктер і н және 
оның экономикалық мағынасы мен қызметгерін қарастырыңыздар.

3. Мақсатты бағытгылық бойынша сақтандыру қатынастарын 
топтастьфу бойынша логикапық схема, олардың сипаттамсын
күрастырыңыздар.

4. Сактандыру қорын, оның құрылуын және қолдану
бағыттарын қарастьфыңыздар.Нарьщтық экономика жағдайындағы
сақтандьфу қатынастарыньщ дамуы, сактандыру ісінің 
коммерциялануы.

5. Нарықгық экономикадағы элеумеггік кепілдіктер мэселесі 
бойынша эссе дайыңцаңыздар.

6. Мүлікпк жэне жеке сактандырудың жіктемесі бойынша 
логикалық сызба дайындаңыздар.
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7. Сақгандыру ісін сипаітаңыздар: негізгі ұғымы жэне 
терминдері. Мүліктік және жекё сақтандыруды басқаруды
уйымдастыру. Сақгаңдыруды бақылау. Қазақстандапы сактандыру 
нарыгының дамуы.

8. Мына тақырыпқа реферат дайындаңыздар: «Сақтандырудың 
перспективті түрлері және олардың Қазақстандағы даму 
мэселелері».

9.«ҚР сақтандыр)' нарыгыньщ қазіргі жағдайы» тақырыбына 
презентация дайындаңыздар.

10. ҚР сактандыру заңнамасында сактандыру нарыгының 
құрылымдық-қызметгік құрылысына осы нарықтың әр түрлі
қатысушылары арасындагы өзара қызметтік байланыстарды нақгы 
ашып, анықтама келтірілмеген. Өздеріңізге мемлекеттің қызметін 
алыңыздар және тақырып бойьпшіа алған білімдеріңізбен 
сақтандыру нарығының (олар ҚР «Сактандыру қызметі туралы» 
Заңында көрсетілген) әрбір қатысушысын сақгандырудың үлтгық 
жүйесіндегі өз қызметгерімен бөліңіздер.

11. Сақгандыру сгіласындағы прогрессивті шетелдік тэжірибені 
зерггеңдер, оны біздің елімізде қолдану механизм ін 
ойластырыңыздар.

12. Сақгандьфу ұйымдарының мэселелерін талдаңыздар. 
Қазақстанн ың сактандыру нарығын реттеу таімділігін 
багалаңыздар. Ол мемлекеттік бақылаудың қатаңдауын немесе 
элсіреуін керек ете ме?



12-ТАҚЫРЫП. ЭКОНОМИКАНЫ МЕЖІЕКЕТТІК
ҚАРЖЫЛЫҚ РЕТТЕУ

12.1 Экономиканы мемлекеттік реттеудің үліілері., әдістері,
нысандары

Қоғамдық дамудьщ ең басты мәселесі удайы өндіріс 
жуйесіндегі мемлекетгің рөлі мен орнын анықтау болып табылады. 
Мемлекеттің экономика! а арапасуына байланысты қатынастар оның 
қүрылуыньщ эр кезінде әртүрлі болды.

Мемлекетгік ретгеудің тарихы орта ғасырдың соңына қарай 
пайда болған. * Бүл кезде негізгі экономиканьщ мектеп * болып 
меркантилистер мектебі болды. Ол мемлекеггің экономикаға 
белсенді қатысуьш қолдады. Меркантилистердің ойынша, елдің 
байлык, көрсеткіші — алтынның көлемі. Осыған байланысты олар 
импортгы қысқаргып, ал экспортты ынталандыруга шақырды.

Дамудьщ келесі кезеңі А. Смиттің «Халықгардьщ байлығы 
жэне баю себеіггері туралы зергтеулер» еңбегі болды. Мұнда ол 
нарықгық күштердің ("laissez faire" қағидасы) еркін ойыны 
гармониялық тұрақтылыкты тудырады деп жазған. Адам Смит 
нарықгық экономика жүйесін талдауда бизнесменнін жеке 
муддесіне жету ыіггасы эконом икал ық дамудьщ басты қозғаушы 
күші деп есептеген, өйткені бұл өзінің ғана емес түтас қоғамньщца 
эл-ауқатьш көтереді. Ең негізгісі шаруапшлық қызметтің барлық 
субъектілеріне экономикалық еркіндікке кепілдік берілуі тиіс, ал 
нақтырақ қызмет ету саласын еркін таңдау, еркін бәсекелестік және 
еркін сауда (классиктер көзқарасы).

XX ғасырдың 30-шы жылдары АҚШ эконсмикасының терең 
қүлдырауынан кейін, Дж. Кейнс мемлекеттің рөліне қатысты 
классиктер теориясына қарсы өз теориясын үсьгнды. кейнстің 
теориясын «дағдарыстық» деп атауға болады, өііткені ол токырау 
кезіндегі экономиканы қарастырған. Оның теорясы боііъшша, еркін 
нарықга құрал-жабдықтың жоқ болуы себепті үісімет экономикаға 
белсеиді қатысу арқылы экономиканьщ дағдарыстан шыгуын 
қамтамасыз етеді. Дж. Кейнс үкімет сүранысты арттырз' мақсатында 
нарыққа эсер етуі керек деп есептеген, өйткені капиталистік 
дағдарыстардың себебі- өнімдерді аргық өндіру. Ретгтеудің 
кейнстік моделінің негізгі ерекшеліктері:
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- мемлекеттік бюджет арқылы қайта бөлінетін мемлекеттік 
габыстың жоғары үлесі,

- мемлекеттік жэне аралас компаниялар құру базасында 
мемлекетпк кәсіпкерліктің кең зонасын құру;

- жұмыспен қамтылудьщ жоғарғы деңгейі мен өсудің жоғарғы 
үрдісін қсшдау, циклдық толқуларды түрақтандыру, экономикалық 
конъюнктураны тұрақтандыру үшін бюджетгі к-ақшалық жэне 
несие-ақшалық реттеу і штер ді жаппай еі

Кейнспен үсынылған мемлекеттік реттеу үлгісі соғыстан кейінгі
онжылдықта циклдік толқуларды элсіретуге мүмкщ

Бірақ 70-ші жыл; ың басында объективті экономикалық
жағдаилар мен «мемлекетпк реттеу мүмкіндіктері арасында
сэикессіздіктер көріне бастады. Кейнстік модель өсудің жоғарғы 
үрдісінде ғана түрақты бола алды. Бірақ 70-шы жылдар ы үдяйы 
өндіріс жағдайы күрт нашарлады. Жүмыссыздық жэне инфляция
бірге өсе алмақі еген Филлипс заңы теріске шығарылды
Цағдарыстан шығудың кейнстік жолы инфляция спиралін одан
аиналдырды

Осы дағдарысга күрделі млекетпк ретттеу жүйесі қайта
құрылып, жаңа неоконсервативтік рет үлпсі құрыл.ІІ

ативтік үлгінщ теориялық негізі экономикалық
кәзқарастың неоклассикалық баіьггы қағидалары болды
Мемлекетпк реттеу үлгісінің қайта қүрылу мэні үдайы өндіріске 
сүраныс арқылы эсер етуден бас тартып, оньщ орнына үсынысқа 
жанама эсер ету шараларын енгізу. Үсыныс экономикасы
жақгастары жинақтаудың класс икалық механизмін құрып, жеке
кәспкерліктің еркіндігін сақтау керек деп есептейді.

Экономика жэне мемлекет қазіргі қоғамның да негізгі мәселесі
болып табыла, Нарықтық механизам өзінен экономикалық
дамудың көптеген жаһандық жэне жергілікті мэселелерін шешуге
қауқарсыз. Дүние жүзіпік тәжірибе мемлекетгің экономиканы
дамытуға белсенді араласу қажетгілігін көрсетіп отыр. Мемлекеттік
реттеу шегі дамудың нақты кезеңінде мемлекет алдыңда түрган 
накты мэселелерге байланысты.

Мемлекеттік ретеудің үлгілеріне циклдік өзара байланыс тән. 
Экономикада дагдарыс әрқашан реттеу үлгінің өзгерісіне алып 
келеді. Осылайша, мемлекетгік ретгеу - коныонктуралық 
толқуларға тәуелді динамикалық жүйе. Конъюнктуралық реттеу -
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экономикалық циклдің фгізасына байланысты жиынтык сұраныс пен 
үсынысқа эсер ету.

Экономиканы мемлекеттік реттеу - күзырлы мемлекетпк 
мекемелермен жэне қоғамдық үйымдар мен элеуметгік- 
э к о н о м и к іш ы қ  жүйенің болып жатқан өзгерістерге бейімдеу және 
иүрақтандыру мақсатында жүзеге асырылатын заңнамалық, 
атқарушы және бақылаушы сипаттағы тиіггік шаралар жүйесі. 
Экономиканы мемлекеттік ретгеу экономнкалық жэне экімшілік 
эдістермен, немесе олардьщ үйлесімімен яүзеге асырылады. 
Әкімшілік әдістер эконоршкалық әдістер тиімді болмаған жағдайда 
жэне дағдарыс жағдайында қолданылады. Классикалық теорияньщ 
негізін салушылардың ойынша экімшілік реттеудің кемшіліктері 
бар. Аядымен бұл эдістер бәсекелестікті тежейді

Өндірушілер мен түіъшушылар бағаларды оңгайландыра 
ы, ал бұл кейбір кэсіпкерлерге жеңілдікті жағдай туғызады, 

бүл жағдай өз кезегінде экономикалық субъектіхіердің сыртқы жэне 
ішкі нарықтарда нақты конъюнкіурадан алшақ и ғғвестициялық жэне 
сауда саясатын туғызуы мүмкін. Сонымен қатар, бүл әдістер 
табыстар мен салықгардың бір деңгейдегі бюджетгер арасында
қаита бөлшуше алып

жағдайда болады және эртүрлі дамиды, бұл
оз кезегщде мақсатында
жүмсауға алып келеді. Сондықтан экімшипк |)еттеудщ ең қатаң 
шаралары қысқа мерзімде, дағдарыс кезінде бағаларды
түрақгаңдыру үшін қолданылады.

Экономикалыц реттеу әдістері экімшілікке қарағанда 
нарықтык механизмнің қызмет ету шарттарын бұзбайды. Олар 
зкономикаға өндіріспк шығындар, пайда, еңбекақы, инвестициялық 
қызметпң дамуы, өндіріс көлемінің ұлгаюы жэне онімді өткізу, 
тұтынуды ынталандыр)' және басқада сұраныс пен үсыныстың 
катынасына эсер ететін факторларға бағытталған экономикалық 
реттеудің эдістері арқылы эсер етеді.

Дамыған мемлекеттерде мемлекетпк репсу өзіндік реттеу 
мехенизмдерін жоққа шыгармайды, керісінше экономикада 
мемлекетгің, шаруашылық субъектілернің. халықтың мүдделері 
арасында баланс сақталу үшін қолданылады. Өзіндік жэне 
мемлекетпк реттеуде тікелей (экімшілік) жэне жанама 
(экономикалық) эдістер арқылы жүзеге асырылады. Тікелей реттеу
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нормативті-құқыктық актілер арқылы (эр түрлі деңгейдегі) жүзеге
і, ал экономикалық -  қаржы-несиелік жүйенің барлық

салалары арқылы жүзеге асырылады. Үдай өндіріс үрдісіне эсер 
етуге қаржыны қолданудың негізі болып мемлекеттік бюджет 
болып табылады, мұның ішінде оның табыс (салықтық реттеу)
жүйесі ретінде.

Әлез^метгік-эконо м икалық үдерістерді мемлекеттік қаржылық
реттеу үдяй өндіріс параметрлеріне өзгерістер енгізу мақсатында 
қаржылық қатынастардың барлық аспектілерін қолдану бойынша 
мемлекетпен үйымдастырылатын қызмет. Қаржыдлық реттеудің
субъектілері - мемлекепік қүрылымдар, ал объектілері — қоғам, 
жүйе қатысушыларының табыстары мен шыгындары.

Мемлекеттің қаржыга эсер ету деңгейіне экономистердің 
көзқарасы, әдістері мен эсер ету нысандары, онын ішінде 
тэжірибеде қолданылуы ерекшеленеді. Кейбір ғалымдар 
мемлекеттің экономикалық рөлі келесі қызметғерінде көрінеді деп 
есептейді: реттеу, қайгга белу, әлеуметгік, бақылау. Басқа авторлар
мемлекетпк қаржылық ретгеу элеуметпк-экономикалық
үдерістердің мемлекеттік реттеу жүйесінде басым қүраушы деп
есептеиді.

Олардың ойынша, қаржылық ретгеудің негізгі параметрлері
е көрінеді. Бүл авторларкаржылық ресурстар, теңщгщі

қаржылық реттеуіштерге мемлекеттік шығындарды, салықіық жэне
салықтьщ емес төлемдерді, мемлекетпк IIкетген тыс қорлар
табысын, қаржылық жеңілдіктер жэне санкцияларды, монополия 
қызметін мемлекеттік реттеу жүйесін, барлық нысандағы 
мемлекеттік несиені жатқыза.II

Нарықтық шаруajл ьшықтың қаржылық реттеуіштері:
- бюджетке салықтық жэне салықтық емес төлемдер:
- қаржылық жеңілдіктер мен санкциялар;
- жалпы және мақсатты субсидиялар;
- бюджеттен тыс қорлардың табыстары мен шаігындары;

мемлекетпк кәсіпорындар мен ұйымдардың табыстар
шығындары.

Экономиканы қаржылық ретгеу әртүрлі тетіктері бар.
Макродеңгейде қаржылық жүйенің тетіктері: мемлекеттік бюджет
сақтаңі жүйесі жэне т.б. Микродеңгейде
пропорцияларын реттеудщ непзгі құралы

ұдаиы өндірю 
кәсіпорын қаржысы.
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¥дайы өңдіріс үрдісін реггеу банкгік несие, сақгандыру үдерісі, 
амортизацияльщ саясат, салық жеңілдіктерін көрсету, бюджеттен 
субсидия бөлу көмегімен жүргізіледі (14-кесте).

Шаруашылық субъектілерінің қаржылық дер(5естік жағдайында 
жаппай ұдайы өндірісті қаржыландыру көзін кұру ең маңызды 
мәселе болып табылады. Мұндай көздерге жатады:

— меншік қаржылар;
-  пайлық бастамада жэне акция түрінде басқа шаруашылық

субъекгілерін тарту;
-  банктік несие және басқа да қарыз қаражатгары,
— баггілы қағаздан паііда жэне т.б.

13-кесте -Мемлекеттік каржылық реттеу нысандары

Реттеу
нысандары
'Пкелей - тікелей жалпы мемлекетпк салық алу;

- бюджетке жэне орталыктандырылгш бюджетген тыс 
қорларга жоғарылатылған жэне төмен сшық мөлшерін жэне 
төлемдерді қолдану арқылы;
- мемлекетпк гаығындардың нормативтері өзгерген жағдайда; 
1 айыппұл, өсімпұл, қаржылық тәртіпті бұзған үшін айыппұл 
салған жағдайда.

Жанама - жанама мемлкетгік салық салу және агымдағы мемлекетпк 
шығыстарды. жүзеге асыру

Аралас - жерплнсп салықгар;
- бюджетке саяыктық емес төлемдер жүй<5сі;
- қызметтің кейбір салаларына жеңілдііггі саггық салу және 
жеңілдікті қаржыландыру.

Әртүрлі көздерден кұрылатын қаржылық ресурстар қаражатты 
жаңа өндіріске, істеп тұрған өндірісті кеқейту үшін 
инвесгициялауға, қолданбалы гылымды қаржылаадыр>та мүмкіңдік 
береді. Экономиканы қаржылық ретгеу үш формада жүреді: өзін-өзі 
қаржылаңдьіру, несиелендіру жэне мемлекетпк қаржыландьфу. 
Өзін-өзі қаржыландыру шаруашылық субъектісінің меншік 
қаражылық ресурстарынан құралады, ал ол жестіспеген жағдайда 
несиепік ресурстар немесе багалы қағаз түріңдегі карыз 
қолдан ылады. Несиелендіру — несиелеу қагидаларын ұстану
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шартымен берілетін банк ссудалары есебінен ұдай өндіріс үрдісін 
қаржылық қамтамасыз егу түрі. Мемлекеттік қаржыландыру 
к ійтарымсыз түрде бюджет жэне бюджеттен тыс қорпардың 
қаражаты есебінен беріледі.

Қаржы саясаты мемлекет қызметінің екі өзара байланысты
бағъпынан құралады: салық салу саласымен экономикаға эсер ету 
мақсатыида мемлкеттік шығындар құрылымын реттеу (фискалды 
саясат) және бюджетгі реттеу саласында (бюджетгік саясат).

1. Дискрециондық мемлекетпк қаржылық саясат — өсімді 
жыддамдату, инфляцияны қадағалау, жұмысбастылықты жэне 
ұлтгық өндірістің нақты көлемін өзгерту мақсатында мемлекетпк 
шығындармен және салықпен ерікті айла-шара жасауды (салық 
мөлшерімен жэне салық салу құрылымымен) көрсетеді.

2. Дискрециондық емес — кіріктірме тұрақгандыргыш 
қызметіне негізделетін автоматтық қаржылық саясат. Кіріктірме 
тұрақтандырғыш (встроенный стабилизатор) -  саясаткерлердің 
жағынан қандайда бір арнайм шаралар қабылдау қажетінсіз 
құлдырау кезінде мемлекетпк бюджетгің тапшылығын жоғарылату 
жэне инфляция кезінде оның оң сальдосын жоғарылату үрдісі бар 
кез-келген шара.

Бюджеттік шыгыстар жүйесі арқьшы реттеудің күрамы-
1. Тікелей мемлкеттік қаржыландыруды қолдану — бюджеттік 

субсидия (дотация, субвенция). Бұл о перациялар тобының 
экономикалық мәні — өндіруші сипаттагы емес мемлекеттік 
каражатгарды қайта бөлу.

2. Мемлекепік тапсьфыс жэне сатып алу жүйесін қолдану. Бұл 
жүйенің экономикалық мэні - мемлекетпен сатып алынатын 
өндірушілердің өнімдері пайдасына мамлекетгік қаражатгарды 
қайта болу.

Бюджет саясаты (салықгық жэне шыгыс саясаты н қоса) 
тежеуші және ы нтал андырушы болуы мүмкін. Бюджетгік 
реттеуіштердің көмегімен жиынтық сұранысты мемлекетпк 
шыгыңдар өсімін жэне салық салу деңгейін төмендету арқылы 
жетуге болады. Бір жағынан, бұл экономикалық өсімді береді, 
екінші жагынан, созылмалы бюджетгік ташпылықпен қоса жүретін 
инфляциялық үдерістерді тудырады.

Қаржылық реттеуде бюджеттен тыс қорларда қодданылуы 
мүмкін. Оларды қолдану механизмі! салықтық ретгеумен бірдей -
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тежеуші саясат міндетті төлемдер деңгейінің жоғарылауын 
көрсетеді, ынталандырушы саясат — керісінше шаралар.

12.2 Мемлекеттің фискалды саясаты

Мемлекеттің фискалды саясаты - эр түрлі әлеуметгік 
мәселелерді шешу жэне іскери белсенділік деңгейін реттеу 
мақсатында мемлекетпк шығындар құрылымын реттеу жэне салық 
салу саласындағы саясат. Оның нысандары алға қойылған 
стратегиялық мақсаттарға байланысты.

Мультипликатор зсерініц мүмкіндікгерін ескере отырып, 
зжономикадағы цикл сипатьша қарай дискрициоңды фискалды 
саясат қальштасады. Қүлдырау кезеңіиде ынгаландырушы 
фискалды саясат қолданылады. Артық сұраныс жэне инфляция 
жағдайында тежеуші фискалды саясат қолданьикіды.

Дискрициондық емес саясат мемлекеттің қаржылық үдерістерге 
араласпауы, нарык,тық өзіи-езі реттеуге сүйенеді.

Кейнс теориясы экономиканы ретгеудің негізгі факторы ретінде 
тауарлар мен қызмет көрсетуге сұранысты бөліп көрсетеді. 
Кейнстік шараларға салықтарды төмендету, шығыстарды көбеіпу, 
инвестицияны ынталандыру (пайыздық молшерлемені төмендету 
арқылы) жатады.

Монетаризм экономикалық үдерістерді ретпіудің басты қүрапы 
репнде ақша айнатысьш алады. Олардың пікірі бойынша нарықгар- 
бэсекелесгер макроэкономикалық түрақтылықтың жоғары
дэрежесін қамгамасыз етеді. Экономиканьщ қызметіне мемлекетгің 
араласуын ең төменгі деңгейге жеткізу бойынша бағыт жүзеге 
асырыпады. Ақша экономикалық процестерді жанама түрде 
ретгеудің шешуші факторы ретінде қарастырылады.

М х V = Р х G,

айырбас теңдігіне негізделген принцип қолдгінылады.
Стагфляцияны жену үшін үсыныс экономикясы теориясынның 

шараларын қоддануға болады. Бүл концепцияның мәні - өндіріс 
шығындарын төмендегу бойынша үсынысқа қаржылық және ақша 
саясатыньщ кешенді шарапары есебімен үс ынысқа мақсатты 
бағьпта ыіқпал ету.
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XX ғасырдың аяғында пайда болған жаңа теория — тұрацты 
даму. Онда күрделі шаруашылық жүйелерін тұрақты турде 
эволюциялық даамыту бойынша ұсыныстар жасалынган.

Фисісалды саясат салықгар саласы бойынша олардың әсерінің 
екі бағытын қарастырады: сұранысқа (кейнстік үлгі), ұсынысқа
(ұсыныс теориясы).

Бірішпі жағдайда салық түскенде жиынгық сұраныс ұлғаяды, 
соның нәтижесінде сұраныс қисығы тепе-теңдік жағдайдан оңға 
жоғары қарай жылжиды. Бұл үлттық өнім мен баға деңгейін белгілі 
деңгейге дейін ұлғайтады, яғни инфляция қарқыны жеделдейді.

Екішпі жағдайда салыктар төмендеуі жиынтық ұсынысты
ұлғайтады, себебі тұрғындардың табыстары мен жинақтары, ал 
кэсіпкерлердің өндіріске инвестиция салуы өседі. Жұмыскерлердің 
табысына салынатьга салықгың азаюы жалақыны арттырады жэне 
еңбекке деген ынтаны кішейтеді, бұл өндірістің ұлғаюьша альт 
келеді.

Салықтардың инвестициялық қызметке эсерінің теориялық 
дәлелдемесі американ ғалымы «ұсыныс экономикасыньщ» өкілі А. 
Лаффер және басқалар жасаган салық салудың прогрессивтілігі мен 
бюджет табыстары арасындағы тәуелділік бола алады.

Мемлекеттің фискалды саясатының негізгі тетіктері: 
экономиканың басым бағытгары мен саларын дамыту үшін 
енгізілетін салық мөлшерлемесшің, икемді салықтық жеңілдіктер 
жүйесінің, айыппұлдар мен санкциялардьщ өзгерісі, ғылыми- 
техникалық прогресс үшін жағдай жасау жэне т.б.

Мемлекет нарықгық экономикаға эсер ететін көптеген 
экономикалық тетіктердің ішінде маңызды орын салыққа тиесілі. 
Нарықтық қатынас жағдайында экономиканы мемлекетпк реттеуде 
қаржы-несие механизмінің негізі салық жүйесі экономикальщ 
реттеуіштердің ішінде маңыздысы болып табылады. Мемлекет 
сапық саясатын нарықтың жгіғымсыз қүбьшысыма эсер етуші 
реттегіш ретінде кеңінен қолданады. Салыктар, барлық салық 
жүйесі секілді, нарық жағдайында экономиканы басқарудың күшті 
құралы болып табылады.

Салықтыц реттеу үкіметпен қабылданған экономикалық даму 
тұжырымдамасына сэйкес мемлекеттің нарықшқ экономикаға 
араласуына бағьпталған сапық салу саласындағы арнайы шаралар 
жүиесі. Салықгарды реттеу қ^ралы ретінде пайдалану мүмкіндігі
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оның табиғатынан, мәнінен және қызметінен шығады. Салықтық 
реттеудің тэжірибелік мазмұны салықтың реттеуші қызметімен 
алдын ала анықгалған.

Салық мөлшерлемесін, жеңілдіктер мен айыппүлдар, салық 
сапу шартьгн өзгерту арқылы, бір салық түрін енгізіп екіншісінен 
бас таріу секілді айла-шаралармен мемлекет өндіріс пен белгілі бір 
еалалардың жедел дамуына жағдай жасайды. Салықгың репсу 
қызметінде аріықшылықтар, ерекшеліктер, жеңілдіктер жүйесі 
арқылы жүзеге асырылатын қосапқы ынталандырушы қызметін 
бөліп көрсетуге болады.

Ол сапық сапу көлемінің өзгерісінен, салық салынатын базаньщ 
азаюынан, сапық мөлшерлемесінің төмендеуінен, салықтан толық 
босатылудан көрінеді.

Салыц салу жүйесін бағалағанда оның мемлекетгің әлеуметтік- 
экономикалық даму жағдайымен тығыз байланысты күрдепі 
экономикалық құбылыс екенін ескеру қажет. Мұнда екі жаіқты 
байланыс бар: бір жагынан, салық салу жүйесінің тиімділігінен 
шаруашылық субъектілерінің дүрыс жұмыс істеуі, мемпекеттің 
әлеуметтік шыгындарын (білім беру, денсаулық саутау, 
жұмыссыздарды, зейнеткерлерді, мүгедектерді қорғау және т.б) 
толық қаржыландыру тэуелді; екінші жағынан, бюджетке түсетін 
сапықгық түсімдер көлемі, өз кезегінде, шаруашылық 
субъектілерінің жэне экономиканың инфрақұрылым институт!ары 
жұмысының тиімділігіне тәуелді.

Шаруашылық қызметке салықтық эсер етудің негізгі мақсаты 
фискалдық қызмет болып табылады, өйткені салық any мемлкеттік 
бюджеттің табыс бөлігінің негізгі құрьшу көзі болып табылады. 
Салықтыц реттеудің негізгі қагидаларына келесіперді жатқызуға 
болады:

— салық салудың жалпыға бірдейлігі;
— салық салу шартының теңдігі;
— салық салудың экономикалық негізделуі;
— салықгар мен алымдардың аныктылығы;
— сапық салудың констуцияға сәйкестігі жэне заңдылығы.
Сонымен, сапықтық реттеу деп мемлекет және жергілікті

басқару органдарымен әлеуметтік-э ко ном икалық жүйеде болып 
жатқан өзгерістерге бейімделу мен даму үшін салық механизмдері 
мен салық жүйесіне жыдцам өззгерістер енгізу арқылы жүргізілетін
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бағытгаушы, ынталандырушы, тежеуші және басқа сипаттағы 
шаралар жүйесін түсінуге болада.

Салықгық ретгеудің негізгі құралы салыц болып табылады. 
Салықгар шаруашылық субъектілерінен жәие азаматтардан заңмен 
бекітілген мөлшерлеме бойынша мемлекетпен алынатын міндетті 
алымдар. Бірақ алғашқыда салықгар тек фискалдық сипатга болса, 
яғни мемлекеттің қаржылық ресурсгарының қүрылуының негізгі 
көзі болса, нәтижесінде мемлекет елдің шаруашылық қызметін 
ұйымдастыруға белсенді араласуға бел буды.

Салыцтыц басцару жүйесі. Салықгық әдістер көмегімен 
экономикалық үдерістерге эсер етуде мемлекеттің рөлін күшейту 
салыктық қатьшасгарды басқарушы арнайы ұйымдық құрылым 
құру қажеттілігін туғызады. Эконом икалық қауымдастық
территориясында сагтықтық экімшіліктер қызметіне келісілген 
салықгық саясаттъщ нақгы салықтық құралын құру жэне оның 
қызметін бағалау кіреді.

Үкімет микро- жэне макро- деңгейде экономиканы салықтық 
ретгеудің көп әдістерін қолданады. Салықгық реттеудің әдістерін 
қолданғанда олардың ерекшеліктерін ескеру қажет. Салықтык 
тетіктерді дұрыс қолданғанда ішіа тиімді сатықсалу жүйесін құруға 
болады. Жүйені құрғанда типтік қағидаттарға сүйенеді.

1. Пайданың өтемі тұжырымдамасы мемлекеттен алынатын 
пайда мен салықтық түсімдер көлемі арасындағы тікелей 
пропорционалды байланысты көрсетеді. Алайда тэжірибе жүзінде 
жеке пайданы ұлттық қорғаныс, денсаулық сақгау, білім беру 
секілді қызметгерден ажырату қиын.

2. Салықтық қысммньщ тең үлесі түжырымдамасы (концепция 
равной доли налогового давления) алынатын пайда көлемі мен 
салық арасындағы! пропорционалдықгы көрсетеді. Бұл 
тұжырымдама эділетгірек, бірақ пайда деңгейі бойынша тэжірибе 
жүзіңцегі салықгың мәнділік деңгейін аньвкдау қиын.

3. Ресурстық іүжьфымдама іүіынылатын ресурстарға 
шығындар мен салық арасьшдагы байланысқа бет түзеді.

Салықгық реттеудің негізгі әдістері арасында бөліп көрсеіуге 
болады:

Ш

- салықтың түрімен, мөлшерімен, қурылымымен байланысты 
эдістер;

жеңілдіктермен жэне шегерімдермен байланысты эдістер,
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соның ішшде капитал миграциясын ынталандырушы, экспортгық 
өндірісті дамьггушы, ғылыми зерттеулерді, кәсіпкерлікті, іскери 
белсенділікті мадақтаушы жэне т.б.

- ұлттық салықтық жүйені үйлестіру мен бірегейлендірумен
оаиланысты эдістер.

Салықтық мөлешерлемені өзгерту арқылы мемлекет кейбір 
тауар, қызмет, жұмыс ағымдарына және қаржылық ағымдар 
элементгеріне қосымша ынта туғызады. Салықтық мөлшерлеме 
жүйесі мемлекеттік реттеу қызметін орындау арқылы күрделенеді 
жэне сараланады. Сала, аймақ, тауар жэне қызмет тобы бойынша 
әртүрлі салық мөлшерлемесі тағайындалады.

Дамыған елдердің салықгық реформаларының нэтижесін талдау 
батыстық экономиетерге салықтық мөлшерлеме көлемі, тауар 
өндірушілердің инвестициялық белсенділігі жэне мемлекетгің 
салыктық табысы арасындағы тэуелділікті анықтауға мүмкіндік 
берді. Американдық экономист Артур Лаффер салық 
мөлшерлемесін көтеру мемлекеттіңсалықтық табысын өсуіне алып 
келмейді. Ол теориялық түрде табыс салығы мөлшері 50%-дан 
жоғары болғанда халықгың және фирмалардың іскери белсенділігі 
төмендейді. Тапдау үшін негізгі нүктелер:

- салық мелшері 0-ге тең: бюджетте түсім жоқ;
- салық мөлшері ставка 100%-ға тең: бюджетте түсім жоқ 

(заңды экономикада ешкім жұмыс жасамайды, бэрі «көлеңкелі 
экономикаға» кетеді);

- А нүктесі: мұнда бюджеттке максимум тусім түседі.
Егер салық мөлшерлемесі обьекгавті нүктеден (А нүктесі) асып 

кетсе, онда салықгық түсімдер азая бастайды. Лаффер жоғары және 
томен салық мөлшерлемесі де мемлекетпк бюджетгің бір қалышы 
табысын қамтамасыз ете апатынын дәлелдеді. Бірақ тэжірнбе 
жүзшде Лаффердің ойын жүзеге асыру қиын, өйткені қазіргі 
уақьпта елдің экономикасы қисыктың оң немесе сол жағында 
екенін анықгау қиын. Бұл анықгамадағы қателіктен «Лаффер 
эффектісі» Рейганның президенттік кезінде жүзеге аспай қалды, 
алайда салық мөлшерлемесінің төмендеуі елде іскери белеенділікті 
жо ғар ылатсада, ол элеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруды
қиыңдатты.

Сонымен, өткізілген зерттеу мэліметтері бойынша салық 
мөлшерлемесі өсімінің шегі болады. Халықтьщ және кәсіпкерлердің
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табысының 30%-ын бюджет арқылы қайта бөлу шек болып
#

есептеледі, яғни, әлемдік тэжірибе көрсеткендей салық
төлеушілердщ табысының 30-40%-ын алу жинақты қысқарту және
сонымен экономиканы инвестициялауды қысқартатъш үдерістің 
шегі.

Оптималды шекті мөлшерлемелер енгізілді. АҚШ-тың салық 
реформасының авторлары И. Брэдли и Р. Гефард корпорациялар 
үшін шекті мөлшерлеме тағайьшдады — 30-35%, М. Фридмен оны 
25%-ға дейін төмендетгі, ал М. Әванс инфляциялық үдерісті 
тежейтін одан да төмен мөл шерлеме ұсыңіII

Салықгык мөлшерлемелермен қатар салыктық жеңілдіктермен 
байланысты эдістер маңызды рол атқарады. Салықгық жеңілдіктер - 
толық немесе жатылай салық төлеуден босату. Салықтық 
жеңілді ктер ді ң мақсаты -  салық төлеушінің салыктық 
міндеттемесін қысқаріу. Салықтық жеңілдіюердің жіктемесі бар.

Салық құрылымына байланысты салықпы қ жеңілдіктер үі 
топқа бөлінеді: салықтық алымдар, салықтық жеңілдіктер жэне
салықтық несиелер.

Субъектілер мен өндірістік салық элементгеріне сэйкес салық 
жеңілдіктері 4 топқа бөлінеді: объект бойьпшіа (алу, жеңілдіктер); 
үстеме бойынша (үстеменің төмендеуі); төлеу мерзімі бойынша 
(төлемдерді үзарту, салықтык несие); жеке субъект бойынша 
(аталған жеңілдіктер комбинадиясы, салықтық демалыстар). 
Салықтық жеңілдікгердің соңғы тобы тек жеке салық төлеушілерге 
ғана үсынылады, салықгық жеңілдіктерді үсыну түрлері де әр түрлі 
болуы мүмкін (үстемелердің төмендеуі, төлемакылардың мерзімінщ 
кешігуі, жэне т.б.). Қапған салық жеңілдіктерінің 3 топтарына салық
төлеушілерге бірдей яағдайлар көрсепледі.

Жеңілдікітң мынадай негізгі түрлері көрсетілген: салық 
төлеушілер тобы немесе са наттарының жеке түрлері салық 
төлеуден босатылған; салық үстемелерінін төмеңдеуі; 
мақсаттаңдырылған еальщ жеңшдікгері (салық несиелерін қоса 
есептегенде); басқа да салықтық жеңілдікпгр. Салықтың басқа да 
түрлері салықтың нақгы зандарында көрсетілген.

М емлекепің экономикалық түрақсыздаіқгарын үлестеңціру
үшін салықгы қаржыландыру дәрежесшде жағымды жағдаи 
жасалынған, дүрыс инфрақүрылым қүрастыру объектіс інде
территориялық орналастыру және де өндіру күшінде көіггеген
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септігін тигізеді. Мемлекет салық жеңілдіктерін шаруа түрлеріне 
қарай ұсынады. Регтеу қызметғерінің мақсаты тек салықган босату 
ғана емес, сонымен қатар, табыс табу бағыттарын реттеу болып 
табылады. Жалпы бағытта қаржыландыру жеке қаржыландыруды, 
қайырымдылықгы үлестендіреді.

Салық жеңілдіктерінің жүйесі салық санкциясымен тығыз 
байланысқан, осы жүйенің негізгі қүрамдастары мыналар - 
айыппұл, әкімшілік санкциялар және салықгың төленбеуі. Салық 
санкцияларының төлемдері салықтың құкық бұзушылар ына 
байланысты болады. Егер қаржы санкцияларын меншік 
субъекгілеріне қолданылса, онда кәсіпкерліктер мен ұйымдарда, 
жеке лауазымды тұлғаларда қолданылады. *

12.3 Салықтық реттеу әдістері

Үлттық салық жүйелерінің маңызды тэсілі тұрақтандыру болып 
табылады. Салықты реттеу тәсілдері ретінде барлық елдерде 
келесідей эдістердің қолданылғанын көрсетеді:

- салықгы төлеуді кейінге қаддыру;
- салық несиесін қаржыландыру;
- сал ы қтың қайта қарастырылуы;
- салықтық шегеру.
Кейбір жағдайларда салық төлеушілер өздерінің төлемдерін

кейінге қалдыру ережесін қолданады, бірақ тэжірибе көрсеткендей,
бұл тэсілді қолдану көптеген адамның қолынан келе бермейді. Бұл
тэсілдерді ретгеп түратын қаржы министрлігі мен ішкі отандық 
органдар болып табылады.

Салық несиесінің қаржыландырылуының ең қолайлы тэсілі 
салық міндеттерін орындау нысаны болып табылады. 
Экономикалық қызмет орындаушы ұжымдармен сэйкес талаптарда 
берілетін мерзімде салық несиелерін табыс табу багытында төлеуге
болады.

Салықгы өз уақытында төлемегені ушін жазалау жэне жазаны 
қайга қарастыру, қарызды қайта төлеу де ұсынылады. Қайта 
қарастъфу тек жеке түлгаларга гана тністі, сонымен қатар, жеке 
кэсіпкерлерге жэне де жеке тәжірибе өту багытындагы азаматтарга 
да тиесілі болады. Салықты реттеудің элсуметпк элеуметтік 
тэсілдерінің бірі салықгы шегеру болып табылады. Ол тек қана
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ұйымдар мен ұжымдарда ғана емес, жеке азаматтарға да 
қолданылады. «Салыктык шегеру» түсінігін жалпы қарастырғанда, 
салықтың азаюының үлесін білдіреіінін көреміз.

Осылайша, салықгы реттеу жүйесінің негізіне түрлі салықты 
басқару әдістері кір>еді. Әртүрлі жағдайларда эртүрлі әдістер 
қолданылады. Осы эдістердің дұрыс қолданылуы жалпы 
экономиканың жүйелі жүмыс жасауына байланысты.

Осыған сэйкес шет едцерде экономиканың басқарылатын 
салықтық құралдардың бірнеше жалпы нэтижелерін құруға болады.

Мемлекетпк бю^ркеттің негізгі табыс көзі осы салық есебінен, 
сондай-ақ салықтық емес табыстар дан да (мемлекеттік жэне

• муниципалдық меншікте тиесілі мүліктерден, әкімшілік төлемдер
мен айыппұл санкциялары, т.б.) құрылады.

Шаруашылык өмір тэжірибесінде салық жүйесінің принцигпсрі 
салық басқармасыныі ң механизмі арқылы реттеліп отырады. Оньщ 
негізгі элементгері 3 түрлі қаржьшық-экономикалық сала больга 
табылады:

- салықгық жоспарлау жэне жобалау;
- салықтық бақылау;
- бюджеттік-салықтык реттеу.
Салыцтыц жоспарлау жэне жобалау - шаруашылык дамуының 

өткен кезеңдегі нэтижелеріне баға беру мен болашақгағы 
мақсаттарына жоба жасау, бюджетгі салық бойынша бекіту.

Салыцтыц бақылау - сгиіық механизм інің элементі сияқгы 
салық жүйесін толыгымен каітгиды. Салыісгық бақылаудың негізгі 
мақсаты - салық төлеуден қашуға жол бермеу жэне салыктық құқық 
бұзулармен күресу. Салыкты төлемеудің мынадай түрлерін салық 
теориясы мен тэжірибесінде көреміз: моральді, экономикалық, 
саяси жэне үйымдастыру-техникалық.

Салыцтыц құцыц бүзулар жасырын табыс табу, басқа да 
жағдайлар, толем мерзімдерін ұстанбау, т.б. больш табылады. 
Салық бұзушылармеи күрес ескерту және ясазалау тэсіпдері арқылы 
жүргізіліп отырады. Салықтық құқық бұз)тпыларға қолданылатын 
жазалар: экімшілік аііыппұлдар мен үстеме пайыздар төлеу жатады. 
Әр елдің салық жүйесі әртүрлі болады. Әр ел өз салық саясатьш 
жүргізу кезінде түрлі әдістерді, қүралдарды, элементтерді 
қолданады. Қазақстан Республикасы да осы қатарға қосылады.
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Қазақстан Республикасында салық заңнамасы жүйесінің 4 
негізгі кезеңнен түратынын атап айтса болады.

ІҚазақстан Республикасының ең алғаш рет «Сапық Кодексін»
қабылдаған уақытқа дейін, салық заңнамасы Қазақстаи
Республикасы Президентінің 3 үкімі мен 45 заңынан, және де 
көптеген ережелер мен қағидалардан тұрады. Реформалаудың 
негізгі мақсаты елдегі экономиканьщ қарқынды өсуіне көмекіесу 
болып табылады.

Салық Кодекеінің енгізілуі Қазақстан Республикасының салық 
саясатының түбегейлі өзгеруіне экеліп соқты. Салық Кодексінің ең 
басты мақсаттары: өндірушілер мен кэсіпкерлердің салықгы азайту 
арқылы белсенділіктерін арттыру, салық жэне төлемдерді қысқа|ггу. 
Елдегі экономиканьщ өзгеруі (1995 жылы шілде айында соңгы 
салық реформасының жүргізілген кезінен бастап) салық жайлы 
барлық нормалар мен басқа да міңдетті төлемдер, республикадағы 
басқарылатъга салықгық нормалар осыған негізделіп Қазақстан 
Республикасының тағы бір Салық Кодексі жобасы жасалды. 2002 
жылы 1 қаңтар күні Қазақстан Республикасының «Салық жэне 
бюджетке басқа да міндеггі төлемдер жасау» атгы Салық Кодексі
заңды күшше енді. Осы Салық Кодексінің міндетті ережелері 
мыналар болып табылады:

- біршшіден, салық пен бюджетке төленетін ақылармен 
байланысты барлығы 1 құжатқа біріктіріліп, басқарылатын бо/

ен, сапық заңнамасының негізгі нормаларыанықекініщі
көрсетілді

- үшіншіден, эр түрлі салалар араеындағы салықтық салмақ 
rip түрде теңеле бастады.
Қазіргі танда Қазақстанда бізге белгілі салықіың 13 түрі,

жинақтьщ 5 түрі, төлем, 10 түрі бар. Оеыған
Қазақетанда салық облыеындағы заңнамалық база рет
өзгергенін байқаймыз. Әр қабылданған заңнамада эр түрлі 
салықгық үстемелер орнатылған еді, бір салықгар екінші салыққа 
ауыстырылып олардың саны да өзгеріп отырды, т.б. Сонда 
Қазақсганның эртүрлі даму жолындагы салықгы басқарудың түрлі 
элементтері, эдістері қолданылған.

Қазіргі таңда Қазақетан Республикаеың) белее нді
аиылатын салықты реттеу эдіетері төмендегідей:
• жүмыс жасап жатқан салық үстемелерінің өзгергілуі
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- салық жеңілдіктерін қолдану; •
- жаңа салықгарды енгізу; !
- салықтық амнистия;
- салықты мемлекетпк бюджеттің басты табыс табу кұрамы 

ретінде қолдану.

14-кесте -Еуропа, Ресей жэне Жапония елдерінің салыстырмалы
ҚҚС кестесі.

Ел НДС негізгі 
бағамы

НДС өндірілетін
тауарлар бағамы

Жапония • 5% 0%
Үлыбритания 17,5% 0%
Италия 9% 4%
Испания 16% 4-7%
Франция 18,6% 5,5%
Германия 16% 7%

J- - - - - -

Швеция 25% 12%
Ресей 18% 10%

Үстемелерді төмендетудің ең басты міндегі, ол кәсіпкерлікті 
қолдап, олардың жұмысшыларды жұмыспен қамтамасыз етуіне 
және инвестициялық жобаларды дамьпуга барынша көмекгесу 
болып табылады.

Бұдан басқа, салық төмендеген жағдайда кэс і пор ы ндарга кейбір 
сұрақгарды шешуге тура келеді. Ең алдымен, үнемделген қаржыны 
қайда жіберу керек: өндірісті кеңеіһу мен модернизадиялауға 
немесе жалақьшы көтеру мен элеумепік бағдарламаларға. 
Белгілеуді қажет ететін жағдай, соңғы жылдары кәсіпорындардың 
өндіріске өздерінің инвестицияларын салудағы өсу динамикасын 
көруге болады. Қазіргі таңда маңызды өнімдердің инвестициялары 
ЖІӨ-ң 27% құрайды- бұл жеткілікті жоғары көрсеткіш. Негізінде, 
олардың өсу қарқьшы кэсі порындардың өзіндік қорларынан 
қамтамасыз етіледі. Мұндай инвестициялық деңгейде келесі 
эко номинал ық өсімге жақсы негіз салынады.

Мунан басқа, жаңа Сапықтық Кодекс бойынша жеке тұлғаларға 
120 млн. теңгеден жоғары бағадан, яғни 0,5 тен 1-ге дейінгі 
пайыздағы қымбат м^^ліктердің қойылымын көтері қажет делінген.
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Бұл өзгеріс толыққанды түрде қымбат мүліктерді салуға жэне жеке 
тұлғаларға салық салудағы үлкен прогрессивтілікті көрсетеді. 
Т ранспортгық жүйелерге салынатын салық бойынша жеңіл 
келіктерге, ауыр жэне арнайы автотранспорггарға эксгшуатациялау 
уақыты бойынша түзеу еселіктерін шығару ұсынылады. Бүл 
ееептеуді жеңілдетеді, және ең бастысы экологиялық ластану 
кезіндегі шығынды өтеу көліктің пайдалану үзақтығына емес 
олардьщ моторларының бірдей қуатына қарай белгіленеді. 
Қоршаған ортаға эмнссиялар төлеу үшін келесідей ұтыстар 
белгіпенген, ягни 35 нәрсені лакдыру мен тасгау кезінде төлем 
толеу, бұл келтірілген 200-дің орныка, өйткені ең басты төлем 
бөлігі 10-15 ластанған за ггарға алынатын салық түрі болып түрады, 
бүл Салықгық Кодекстс белгіленген. Бүл шарітар 2008 жылы 
беютіліп белгіленген базалық шарттарға сүйене отырып, Салықтық 
Кодекске сндірілген. Соған қоса жергілікті басқару органдарына 
төлем шарттарьш 2 есеге өсіруге рұқсат етгілгсн, ал факелдарда 
газды жағу кезінде ластандыратын заттарды лактыруға 20 есе 
өсіріледі.

2. Салыцтыц жецілдіктерді ңолдану.
Салықгық жеңілдіктің мақсаты- салықтелеушінщ салықтык 

твлемін қысқарту. Осы сапыктық жеңілдіктің аркасында мемлекет 
капитал дық салымды ынталандырады, жағымды шарттарды 
қ^растырады халықтық с.үранысқа және де күнделікті қолданатын 
жэне инвестициялық тауарлар, сонымен қоса, тірі күйде эсер ету 
мен шмғарылым күшін территориял ық орналастыру, 
инфраструкіуралық объектілерді қүру. Салыкггық жеңілдіктерді 
мемлекет құрылым түрлеріне қарай береді.

3. Жаца салық түрлерін енгізу.
Бұл әдістің басты мақсаты қолданылып келе жатқан салық түрін 

перспективп түріне алмастыру немесе бүрыңда болмаған салық 
түрін енпзу болып табьиады. Сонымен, жаңадан бекітілген Салық 
Кодексіне байланысты бұл багытта недрді қолдану аумағында 
кейбір өзгерістер орын апды. ГІайдалы қазбаларды қазу бойынша 
саяық Түрі енгізілді, оған дейінгі болған роялти салыгынан басқа 
(НД11И). НДІіИ санау пайдалы қазбаларды іздейтін жер 
қойнауларын қолданушылардың көлемі бойынша анықгалып, 
элемдік багапау бойынша саналады. Сонымен, жаца салықтық 
кодекс бойынша, жер қойнауларын пайдалану аумагында жаңаша
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озгерістер болды. Пайдалы жер қойнауларын паидалану (НДПИ) 
жөнінде бұған дейін болтан рюялти салытынан басқа жаңа кодекс 
енді. НДІТИ санау пайдалы қазбаларды іздейтін жер қойнауларын 
қолданушылардың көлемі бойынша анықталып, әлемдік бағалау 
бойьшша саналады. Пайдалы қазбаларды пайдалану бойынша салық 
(НД11И) - табиғи ресурстарды пайдаланушылардың салық салу
жүйесінің жаңа орталық элементі болып табылады. Соған 
байланысты, корпоративті кіріс салыгыньщ төмендеуі көзделеді, ал 
НДПИ қойылым шартының базалық көлемі бюджетгік 
. ійырылуларды өтеу үшін кіріс салығының төмендегенінен кейін 
делгілі болады.

4. Салықтыц амнистия. *
Салықтық амнистияның ең негізгі мақсаты - бұл жеке 

тұлгалардың өздерінің кірістері туралы малімет бермей, салық 
төлемегендер үшін, сонымен қатар, бірегей халықтық салық 
төлемеген жеке меншік иелері. Бұл тэсіл бойынша жеке меншік 
иесіне осы күнге дейін қарыз болтан салыктарын төлеуге мүмкіндік 
беріледі, сол арқылы оларды басқа салық төлемегені үшін 
белгіленетін жаза түрлерінен сақгайды. Коптеген елдерде сол 
немесе басқа түрде салықтық амнистия жургізіледі. Солардың 
ішінде - Аргентина, Бельгия, Индия, Ирландия, Италия, Казахстан, 
Пакистан, Филиппины, Франция, ЮАР елдері бар. Соньщ ішінде 
1988жылы Ирландияда болтан салықтық амнистия оте жақсы 
нэтижеге жетті, соньщ арқасында бұл елдің ІЖӨ-деті легалды 
заттар саны екі жарым пайызды құрады. Ал Германия болса, 
(амнистия уақыты- 2004-2005жылдар) 15 айдың ішінде 1,5млрд 
евро қол жеткізді, бірак жоғарыдағалар 5млрд евро болады деп 
ойлатан еді. АҚШ-та жеке штаттар деңгейінде амнистиялар 
еткізіліп отырады. Совет одатынан кейінгі елдерде капиталдарды 
заңды түрде пайдалану эр түрлі болып келеді. Қазақстан сотан бір 
мысал бола алады, өйткені ол көлеңкеден 6,787 млрд доллар 
салықгық амнистия алып шықіы. Сонымен, Қазақстанда 
200 Іжылдьщ шіпде айының ортасына таман аяқгалған амнистия 
капиталы, ресми мэліметтер бойынша, $480 млн. құрайды. 
Салықтық амнистия жургізілу барысында, 2007 жылы Қазақстанда 
4,4млрд доллар — халықгың ІЖӨ-ң 8,7% құрайтындығы тіркелген.

5. Салықты ең маңызды щграл ретінде мемлекеттік 
бюджеттің кіріс бөлігінің щгрылъімын аньщтау уиіін цолдану.
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Бұл эдістің басты мақсаты салықтық төлемдер арқылы 
мемлекетпк бюджетгің кірісінің жоғарылату бс лып табылады, бұл 
уіемлекетгің әлеуметгік-экономикалық қызметтерінің жузеге 
асырылуын қадағалайды. Сонымен, мемлекетіің бюджеттік кіріс 
бөлігі, маңызды тармаісгарды ақшамен қаміамасыз ету үшін, 
социалды-мәдени іс-шараларды жүзеге асыру үшін, қорғаныс 
жағдайывдағы тапсырмаларды шешу үшін, мемлекетпк басқару 
негізіндегі жалпы үстанымдарды жабу болыіа табылады. Жеке 
меншіктерді салықтық жөнге келтіру мемлек<ятің экономикалық 
шараларының жиынтығы, қолданыстағы салық іүрлері жеке меншік 
деңгейіңде экономикалық қызығушылық іске асырылып отырған 
іиаруашылықтарға олардың көлемі мен қарқынына эсер еіу болып 
табылады:.

Қазіргі заманғы нарықтық байланыс еачгысында салықгың 
көтерілуі жанданып отырған шаруашьшықтарға: өндірістің дамуын 
ынталандыруға, сауданы кеңейіу мен коммерциялық бөлікті де 
жандандыруға батытталуы тиіс. Жеке меншіктің жетілуін іске 
асыру үшін мемлекет салықгық жүйені бөліктерге жэне 
герриторнялық пропорцияларға ықпал ету үшін қолданады. Соның 
арқасында, салықгық режим негізіңде мемлекеттік экономикада 
маңызды рөл атқаратын өндірістің маідызды бөліктерін 
:* :андандь фуға болады.

Қазіргі таңда кэсіпорындар мемлекет тараиынан қодцауға ие, 
өйткені басқа елдерге қарағанда, Қазақстаңдағы шағын 
кәсіпорындардың шығындық жұмысы элдекаііда жоғары орыңца 
болып саналады. Мысалға, Ресейде шығыңпардың ШОК 30% 
құрайды, ал Қазақстанда 40%.

Қазақстаңдағы экономикалық саладағы барлық шағын 
кәсіпорындардың жартысы дерлік шығынды болып келеді. ОШК- 
тің сағым секілді құрылымы, сонымен қатар, іске асырып 
отырылган ОШК рентабельді санағы мемелекеттік бюджеттің 
тиімді шығындарын дұрыс бағалауға мүмкіндік бермейді.

Сонымен, қазіргі таңда, келесідей тэсіл салықтық реттеу 
тэсілі} кэсіпорындар аясында қолданылоғпын ттшрма&ын ерекшелеп 
көрсетуге болады:

- салық төлеуді жеңілдету;
- салықгық төлем деңгейін темендету;
- арнайы салықіық тэртіптерді қолдану.



Сөзсіз, барлык тэсілдердің ең басты мақсаты кэсіпкерлердің 
жұмыс деңгейін қолдау болып табылады, яғни салық төлеудің 
жеңілдетілген жүйесі, т.б. Сонымен осы тэсілдерді қарастырайық:

1. Салыц төлеуді жеңілдету.
Сонымен, Қазақстан 2007 жылы 6 желтоқсанда — салық салуды 

жеңілдеткен 2006-2007 жылдық бірден бір реформаторлық елдер 
қатарына қосылды. 2007 жылы бизнеске салық салуды жүзеге асыру 
31 мемлекетте жүргізілді. Ен маңызды шешімді қабылдаған 
мемлекеттер қатарында Болгария бірінші орында, Туркия екінші 
орында. Ең танымап корпоротивті кіріс сапығын томендету 
Қазақстанды қосқанда, 27 мемлекетте жүзеге асырылды. Бұдан 
басқа, осы көрсетілген шараларға «байланысты кейбір 
мемлекетгерде кейбір салық түрлеріне жеңілдіктерге қол жеткізшді.

Барльнын қосқанда, салықіық төлемнің қарапайымдылығы 
жагынан Қазақстан 44 орьшды иеленеді, бұл оның тек қана Оргалық 
Азияда гана емес, сонымен қатар барлық ТМД мемлекеттерінде 
басты орында түрғандығын керсетеді. Қыргызстан (152 орьш), 
Тэжікстан (155 орын) и Өзбекстан (159 орьга). Салықгық тәртіптің 
элемдік рейтингінде тізімнің ортасында орналасқан Ресей 130 
орында, ал Қытай 168 орында.

15-кесте -Салықгық төлемнің қарапайымдылығы жағынан 
елдердің алатын орындары

Ел Рейтинг 1
Мальдива 1
Сингапур

2

Гонконг
3

Хорватия
4 3

Казахстан 44
Тринидад и Тобаго 45
Грузия 102
Молдова 111
Россия 130
Өзбекстан 159
Украина 177
Беларусь 178 1
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Сонымен, салықгы төлеудің жеңілдетілген жаңа түрлері шағын 
жэне орта бизнесгерде Жаңа Салықтық Кодекс бойынша аванстық 
тешемдерді төлеу мен бер)г алынып тасталды, әрине бұл үлкен қосу 
болып тұр, жэне де осы кодексті іске асырз' барысында көптеген 
и инициатива түрлері қарастырылып, салықтық есеп берілді, 
олардың қысқартылуы жөнінде, салықтық бақылау қүралының 
тиіімді шарапары қарастмрылды. Мысалға, егер қазіргі таңда
сгілықтық есептщ жалпы көлемі қазақстандық кәс іпкерлерге - заңды 
түлғалар үшін 33 нысанын, ҚТС мен ҚҚС колемі 230 беттен асады, 
ал Жаңа Салықгык Кодекс бойынша бүл Қазақстанда 40 пайызға 
дейін қысқарады. Сонымен қатар, салықтық есептің уақьггы 25 
күшізбелік күннен 45 күнтізбелік күнге дейін созыладьп

2. Салыцтыц төлем децгейінің төмендеуі.
Ал, корноротивті кіріс салыгына келер болсак, онда,
1. Екі салықгық режим ерекшеленіп алыиған: мүнай-химиялық 

өндіріс, жоғары төлем қосылган өндіріс.
2. Жеделдетілген түрде инвестицияны есептеуге жеңілдік 

б<іріледі.
3. Шы ғы ндардың уақьгты 3 жылдан 1 Ожылга дейін үзартылады.
4. Шағ ын жэне орта бизнестер міндетті қосымша төленетін 

ҚТС босатылады.
Осытан дейін анггылып кеткендей, ксрпоротивті кіріс 

саиығының төлемдік шарты, жаңа кодекске сэйкес, 30%-дан 20 %-ға 
дейін, 17.5%-дан 15%нпі дейін жайлап төмендейді. ҚТС-ның 
төмендеуі экономиканьщ модернизациясына эсер етіп, бизнестің 
көлеңкеден шығуына жэне бизнес- климаттың мемлекет ішінде 
жақсаруына әкеліп соғады. Бұл ҚТС халықаралық стандарт 
б<эйынша қайта дұрысталып, ҚТС бойынша белгіленген есептердің 
көлемдерін, салықтық базаларын анықтауга болады. Жаңа
Салықтык Кодекс экономиканьщ модернизациясы мен 
диверснфикациясына негіз болу керек, сол арқылы экономиканы
көлеңкеден шығару кереқ, және де тікелей түрде заңды іс- эрекегке 
не болу керек, сол арқьиіы салықтық бөлімдерте эсер ете алады. 
Мүліктерге салынатын салық бойынша занды түлғаяар үшін үй 
жайлармна, қүрылысқа, қүрьшымдарға салық азайггылады. Бұл 
көліктерден, жэне қүрьитыстардан салық алмау кәсіпкерлерге үлкен 
жеңілдік болады. Бүдан басқа, ҚҚС салығының 13%-дан 12%-ға 
дейін төмеңдегенін айта кету керек; ал реірессивті шкала
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гөңірегіңде элеуметпк салыққа көшу 13 %-дан -5%-ға дейін 
жіңішке шкаламен 11 % ға дейін көшкен.

3. Арнайы салықтыц тәртіптерді цолдану.
Салыктық тәртіптерді қолдану жүйесі шағьш жэне орта 

бизнестің жалпы жэне арнайы салықтық тэртіпті қарастырады.
Арнайы салықтық тэртіп шағын бизнес орталықтарына 

беріледі, бұл арқылы корпоративті жэне жеке кіріс сальны, тек 
төлемнен басқа жеңілдіктер көрсетіледі. Шағын бизнес субъектілері 
төменде көрсетшген салық төлемдерінің біреуін ғана таңдауы 
керек:

1) жалпы жасалынган тэртіп;
2) патент негізіндегі арнайы салықтық тэртіп; «
3) жеңілдетілген декларация негізіндегі арнайы салықтық 

тэртіп.
Арнайы салықгық тэртіп келесі жұмыс тараотарына

қэлданылмайды:
1) подакцизды өнімді дайындау;
2) консултациялық, қаржылық, бухгалтерлік қызметтер;
3) мүнай өнімдерін іске асыру;
4) шыны ыдыстарды жинау жэне өткізу;
5) пандалы қазбаларды пайдалану.
Патент негізіндегі арнайы салыцтыц тэртіп
Патент негізіндегі арнайы салықгық тэртіпті жеке кэсіпкерлер 

қабылдайды, келесі шарттарға негізделіп:
1) жұмысшылардың жұмысын қолданбайтын;
2) жеке меншік ретінде көрсетілетін;
3) Республикалық бюджетте көрсетілген заң бойьпппа салыктық 

период негізінде кіріс мөлшері 200 іфаттық минималды көлемнен 
аспайтын төлемақы мелшері.

Патент 1 айдан кем емес жэне 12 айдан көп емес уақытқа 
беріпеді. Салықгық кезең болып ісүнтізбелік жыл саналады. Патент 
б ағасының кірісі сапық салудьщ 2 пайыздық объктісіне 
қодцанылады. Патентгің төлемі бюджет түрінде беріледі:

1) жеке кіріс сапыгы- 1А көлемде патенттк бағасы
2) әлеуметтік салық- У2 көлемде элеумепік кірістен басқа ,

Қазақстан Республикасыньщ заңы бойынша «Міндетгі элеуметтік 
сактандыру».

Элеуметпк кіріс соммасы элеумепгтік кіріс сапығының
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соммасынан жоғарыласа, әлеуметгік салық сомасы нөлге тең 
болады. Келтірілген есеп бойынша берілген патенттің орнына жаңа 
патент беріледі.

Жеңілдетпілген декларация негізінде цүрылган арнайы салыцпгыц 
пгэртіп.

Жеңілдетілген декларация негізінде құрылған арнайы салықтық 
режим өзіне шағын бизнестің субъектілерін келесі шарттар 
бойынша қабылдайі

кәсшкерлер
оргаша жұмьісшылардың

құрайды
Салықтьщ кезең бойынша шектелген кіріс сомасы 10 000,0 
’em құрақі
2) заңды тұлғалар үшін:
Кәсіпкердің өзін қоскан кезде орташа жұмысшьшардың тізімі 

адамды құрайды.
Салықтық кезең бойьпппа шектелген кіріс сомасы 25 000,0

теңгеш құраиды.
Салы*;тық кезең күнтізбелік тоқсан больш есептеледі.
Жеңілдетілген декларация негізінде құрылган арна йы салықтық 

режим негізінде салықтарды төлеу салық төлеуші арқылы жүзеге 
асырыладі>і,ол өз беіімен объектіге 3 пайыздық негізде төленеді. 
Жеңідцетілген декларация салықтық органдарға салық төлеушінің 
ясұмыс орны бойынша келесі айдың 15 не дейінгі уақытта келесі
есеппк % *

Нақты қателіктер мен рұқсатнамалар — бұл қаржының салалық 
балансы, белгілі бір себептерге байланысты басқа төлемдердің 
салалық балансы мен қателерінде жазылмаған, төлемдерді 
сипаттаиды. Төлемақм балансының қосалқы шоттары бір-бірімен 
байланысты. Ағымдағы шот пен және күрделі грансфердегі оңды 
баланс аіггивтердің анық өсімін және міндеттемелердің төмендеуін 
керсетеді. Ал, дефицит, ягни тапшылық керісінше активтердің 
қысқаруына немесе бирезиденттердің алдындагы міндеттемелердің 
есуіне алып келеді. Қаржылық шоттағы баланс құрылымының 
езгеріп отьфуы және де сыртқы активтер мен м індеттемелерінің
езгеруі, қайсы бір қаржылық талагггар мен міндеттемелердің өсуін 
немесе кемуін көрсетіп отырады.
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1. Мемлекетгік қаржылық реттеу түсінігі, оның қажеттілігі
2. Макроэкономикалық тепе-теңдік жэне қаржы
3. Фискалды саясаттың нұсқалары
4. Салықтардың нарықтық тепе-теңдікке ықпалы

Студенттердіц өзіндік жүмыстарына арналғаи
тапсьшмалар:

Семинар сабағыныц жоспары:

1. Қаржылық реттеу мен қаржылық қамтамасыз ету арасындағы 
яйтлрмяіпкіітыктарды айқындаңыз. Қаржылық эсер етудің қандай 
эдістері мемлекет дамуының қандай кезеңіңде басымдыққа ие
болады?

УШ f*  ф

2. Қаржылық реттеудің алғышарттарын айқындаңыз.
3. Экономиканы қаржылық реттеудің жікгелуі бойынша 

логикалық сызба қүрыңыз. Макроэкономикалық тепе-теңщк және 
оны қамгамасыз етудегі қаржьшьщ рөлін ашыңыз. Шығыстар,
салықгар мен балансталған бюджет мультипликаторы.

4. Классикалық жэне кейнстік үлгілеріндегі; монетаризм 
концешціясьщдағы неолибералді>ш, бағьщ институционализм мен 
неоинституционализмдегі; «мемлекеттік қызмег көрсетулер»; 
«мемлекеттік шығыстардың таза теориясы»; «неокласс икал ық 
с интездегі»; «ұсыныс экономикасы»; орньщты даму 
тео р ияла рындағы фискалды саясаттың нүсқаларын қарастырыңыз.

5. Салықтардьщ нарықтық тепе-теңдікке ықпалын анықгаңыз. 
Лаффер қисығы. Салыктардың капигалды инвестициялау үдерісіне
ықпал етуі.

6. «Мемлекепік басқару жүйесіндегі қаржылық реттеудің рөлі»
атіы тақырыпта реферат жазыңыз.

7. Қаржылық реттеу аясындағы мақсатгар ағашы мен
мемлекетгің қызметтерінің блок-сызбасын құрыңыз.

8. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қаржылық 
реттеудің бағъптарын аньгқтаңыз.
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13-ТАҚЫРЫП. ҚАРЖЫ НАРЫТЫ

13.1 Қаржы нарыгының құрылымы және жіктелуі

Қаржылық қатьшастар осы қатынастардың тұрақты дамуын, 
олардың эконом икалық қатынастардың басқаішкі жүйелерімен 
тиімді өзара эрекетін және қаржылық қатынасгар субъектілерінің
экономикалық мүдцелерін келіспруді қамтамасыз етепн 
тармақталған институционалды құрылымды қажет етеді. Қаржылық 
қатынастарды зерттеудің институционалды тэсілдемесінің өзіндік 
ерекшелігі барлық қызмет етушілер мен элеуеттік қатысушыларға 
арналтан олардың ақпараттық толықтылығын, виртуалдық 
сипаттамасын, тармақтылығын және ашықтылығын есепке алу дан 
тұрады.

Қаржы нарыты жалган капитал нысаны болып табылатын 
ерекше қаржылық құралдарды шешу үдерісінде туындайтын 
экономикалық қатынастардьщ белгілі бір ішкі жүйесін біпдіреді. 
Қаржылық қүралдар айналымының негізінде капнталдың өзгеретін 
А — Ққ — А’ жалпы формуласы жатыр. Сондықган қаржылық 
құралдарды иеленетін инвесторлар экономиканьщ нақгы 
секторының қызметінен оқшаулана

Нарық субъектілері олардың қызметімен байланысты 
қажеттіліктердің орнын толтырута батытталтан шыгындарды жузеге 
асырады: жаңаріу жэне одан әрі қызметгі кеңейту. Нарық 
субъектілерше корпорацнялар, фирмалар, үй шаруашылықгары, 
мемлекеттік кәсіпорыңдар, эр түрлі қаржы-несие институтгары 
жатады. Нарық субъектілерінің жаңарту жэне одан эрі қызметті 
кеңейтуге жұмсалған шыгындары ұдайы өндірістік шытындар деп
атапады.

Нарық субъектілерінің қажеттіліктерін қаржылық қамтамасыз 
ету —бұл оның қызметімен байланысты шытындарды жалпы ұлттық 
өнім құнын бөлу және қайта бөлу үрдісінде олармен шоғырланган 
қаржылық ресурстар есебінен жабу.

Қаржылық ресурстар ретінде нарық субъектісінің жэне 
мемлекетпң қараматында жыл ішінде қаржының қызмет ету 
үрдісщце қалыптасатын, қотамдық қажеттіл іктерді 
қанагаттаңдыруға пайдаланылатын ақша қаражатгарының сомасы 
түсініледі. Қаржылық ресурстаринвестициялық салымдардың,
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әлеуметгік мәселелердің шешімі, азаматтар өмірінщ материалдық 
және мэдени деңгейі өсуінің манызды көзіболып табылады. Осыган 
байланысты экономикалық жүйе үшін қаржылық ресурстарды 
үздіксіз қалыптастыру жэне оларды ұтымды қолдану үрдісі өте 
маңызды. Қаржылық ресурстардың жетіспеуі өндірістік және 
элеуметтік салага инвестициялар көлемінің қысқаруына, ұлттық 
табысты пайдалану құрамындағы түгыну қорының көлемінің 
төмендеуіне экеледі. Әкономикалық жүйе үшін каржылық 
ресурстарды уздіксіз қалыптастыру маңызды орын алады. Кез- 
келген қажеттілік сұраныс пен ұсьіныстың арақатынас заңы орын 
алган нарықга қанағаттандырылады. Осыған байланысты қаржылық 
ресурстарда тапап етілгендей, оларды неғұрлым ұгымды 
инвестициялау жэне мақсатқа бағытгап қолдану қаржылық нарық 
көмегімен қамтамасыз етіледі.

Қаржы нарыгы әртүрлі нысандағы ақоіа капиталы мен бағалы 
қағаздардың қозғалысымен байланысты экономикалық 
қатынастарды білдіреді. Қаржы нарығы кәсіпорындардың, 
банктердің, сақтандыру ин ститугтарынь [ң, мемлекетгіц жэне 
азаматгардьщ уақьггша-бос акша қаражаттарын багалы қагаздарды 
сату жэне қайта сату бойынша операциялар жүргізу жолымен 
жаңартуды, бөлуді жэне қайта бөлуді қамтамасыз ететін нарыктық
қатынастар жиынтығын білдіреді. Ол нарықтық қатынастар 
жүйесінің құрамды бөлігі болып табылады жэне тауар мен мына 
нарықтармен тығыз байлансты: жер, табиғат ресурстары, жұмыс 
күші, тұргын жэне басқа мүлік, алтьш, сақгандыру.

Экономикалық әдебиеггерде жэне шаруашылық тэжірибеде 
қаржы нарыгы түсінігі акша. несие, валкпа нарыгы, капиталдар 
нарығын қоса алғанда кеңінен түсіндіріледі.

Бұл қаржыны категория ретінде экономикалық ресурстардың 
кез-келген түрі ақшамеи немесе сэйкес багалы қағазбен, меншікті 
болып табылатын басқа құжаттармен жанамаланатьін 
болгандықтан, ақша категориясына ұқсас жэне жалпы құндылык 
ретінде қарастыру күрдел і, әсіресе, әлемдік тәжірибемен 
негізделген. Қаржы нарьны экономикалық жүйеде ақша 
қаражатгары қозғалысын ұйымдастырудың ерекше нысаны болып 
табылады. Өз құрылымы бойынша қаржы нарыгы нарықгың үш 
түрінен — ақша нарығы, несиелік капитал нарыгы және бағалы 
қагаздар нарыгы тұрады.



Қаржы нарығының жүйе құрауш ы элементі капитал (меншікті 
және несиелік) нарығы, ал байланыстырушы элемент қаржы 
нарығының басқа да сегменттері де қызмет көрсететін бағалы 
қағаздар нарыгы болып табылады. Ақша нарығы қолма-қол ақша 
айналысын және қолма-қолеыз телем айналымьга (вексел, чек және 
т.б.) ұйымдастыруды білдіреді. Қолма-қол ақша айналысына ереже 
бойынша елдІң ақша бірлігі жатады. Қазақстан Республикасыньщ 
ақша бірлігі заңды түрде төлем құралы, өз құны бойынша міндеггі 
түрде қабылданатын теңге болып табылады. Нарықгағы сұраныс пен 
ұсьшыс арақатынасы өзгеруінің соңгы жағдайының күшімен ақшы 
бірлігінің нақіы құны жоғары жэне төмен ауытқуы мүмкін. Қаржы 
нарығынын үпгінші құрамдасы бағалы қағаздар нарығы болып
табылады.

Қаржы нарығындағы маңызды орынды бағалы қағаздар 
қозғалысымен жанамаланатын экономикалық қатынастарды 
білдіретін бағалы қағаздар нарығы (11- сурет) алады.
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бағаль
алысьімен байланысты қор нарыгын 
қдгаз -  акііиялар мен облигациялар 

дар нарыгы. «Қор нарыты» термині
ішіқы оаі'алы қағаз дармен мәмілелео жасалған қальштасқан

мсксме атауьшен 
Қызметтік

биржасі
козқарас тарғысынан

косігюрындардың, банктерд
қаржы нарығы-бұл

мемлекетпң уақытша бос ақша
қаражатгарын шогырландыру мен қайта бөлуді қамтамасыз ететін 
нарықгық қаггынастар жүйесі.

Осы нарықтың қызмет етуі көіттеген экономикалық үрдістердің, 
эсіресе инвестициялық үрдістер ТИ1МДШ1Г1Н р е т г е у г е  ж ә не
жоғарылатуга мүмкіндік береді. Бұған нарықтың қаржыпық
құралдарының көптүрлілшмен, ең бастысы — бағалы қағаздармен 
қол жеткізіледі. Қаржы нарықіарынын жіктемесі әр түрлі белгілер 
бойынша жүргізілуі мүмкін. (16-кесте)

1 6 -к е с т е  -Қаржы н арықгары н ьщ  ж ік т е л у і

Қызмет масштабы бойынша

Сатушы мен сатып алушы 
арақатынасының
сипатгамасы бойынша

Айнал ымдағы қаржы 
құралдарының түрлері
бойынша
Сауданы ұйымдастыру 
нысандары бойынша
Қаржы құралдары иесінің 
нөмірі бойынша________

ұлггық нарық, халыкдралық нарық, аймақгық 
I нарық, әлемдік нарык_______________________

Қаржы нарыгы

сатушы нарығы, сатып алушы нарыгы

16-кестенің жалгасы

Баға қалы гггастыру эдістері
бойынша

банкаралық несиелер нарыты, валюталық 
нарық, кор нарығы, сактандыру нарыгы жэне 
басқалары_______________________________
биржалық, биржадан тыс сауда, сауда жүйелері

алғашқы нарық, екінші нарық, үшінші нарық

таза бәсекелестік нарі»ігы, таза монополия 
нарығы, олигополиялық бәсекелес нарығы 
және басқалары_______________________

Барлық нарық тұрпаттарының өзара қатъшасы қаржы 
нарыгыньщ қызмет ету жағдаііын аныктайды. Оған төмендегілер
жатады:



1) реттелген тауар нарығының болуы, яғни тауарлар мен 
қызметтердің кез келген түрі мен бағьггы бойынша сұраныс пен
ұсыныстың тепе-теңдігі;

2) Үлттық Банк тарапынан ақша айнапымын қалыпты реттеу: 
мұнда қолма-қол жэне қолма-қолсыз айналым эмнссиясы бойынша 
бақылау жатады;

3) несие нарығын, оньщ толық коммерцияландырылуын 
белсендіру, яғни несие ресурсгарын бос нарықтарға орналастыру; 
несие ресурстарының қозғалысы ¥лттық банкпен есепті пайыз 
мөлшерлемелерін, коммерциялық банктердің міндетті резервтер 
нормасын, ашық ақша нарығында операциялар жүргізуді бекіту 
жолымен ретгеледі. *

Қаржы нарығыньщ қызмет етуінің алғышарттары төмеңцегідей 
болып табылады:

1) барлық меншік нысанындағы шаруашылық субъектілердің, 
онъщ ішінде бәсекелестікті дамыту мен монополияны шектеу 
мақсатында мемлекетпк сектордың - материалдық өндіріс 
саласының алғашқы шаруашылық буыңдарының толық дербестігі;

2) қаржы ресурстар ын қайта бөлудегі мемлекепің рөлін 
төмеңцету: ннвестицияларды орталық қаржыландырудтл t
кэсіпорындар арасында қаражаттарды ведомствоішілік қайта бөлуді 
азайту;

3) бағалы қагаздарга және басқа да активтерге инвестициялануы 
мүмкін шаруашылық субъектілер мен халықтың ақшалай
табыстарының өсуі;

4) бюджет дефициттн (тапшылыгын) қаржыландыру үшін
қарыздық қорды қолдануды тоқтату; республ икалық және
жергілікті бюджет дефициттері облигациялар жэне басқа
міндеттемелер айналымымен мемлекетпк займдар шыгару арқылы 
жабылады.

Қаржы нарығы түсінігі тек бос ақша қаражаттарын (ерікті 
негізде) жэне оның қайта бөлінуін жүмылдыру жолымен оның 
үдайы өндіріспк үдеріске эсерімен гана анықталмайды. Оның 
қызмет етуі ресурстарды әкімшілік-әмірлік экономикадағы «тік» 
әдістің орнына «көлденең» әдіс бойынша қайта белуге мүмкіндік 
береді. Көлденең қозғалыс барысында қаржылық ресурстарды 
қайтарымды қайта белу түрінде шаруашылық субъектілер арасында 
тікелей баиланыс орын алады. Бұл шаруашылық субъектілерді ң,
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салалардың жэне жалпы экономиканьщ қаржылық жағдаиын 
қаражаттарды оларды қолдану тиімділігі қағидасынан шыға 
отьфып, оларға неғұрлым көбірек қажетгілік сезілген салалар мен 
объектіперге оператнвті аудару есебінен тұрақтанды рады. 
Осьиіайша, қаржы нарыгы каржы субкатегориясы сияқты қайта 
бөлгіштік кіші кызметін атқарады, ал осыдан экономикалық 
агенттерді оларды дамьпу және ұдайы өндірісті кеңейту 
мақсатында қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету қаншалыкты 
орындалса, онда осы жерден қаржы нарығымен ұдайы өндірістік 
қызметі орындалады.

Қаржы нарыгы бағалы қагаздардьщ бағасын белгілеу жолымен 
бизнестің нақты құнын багачауга мүмкіндік береді: олардың ең 
жоғарғы баға белгіленімі тиімді жұмыс істейтін шаруашылық 
субъектілерде болады. Үкімет бюджет дефицитін жабу үшін ақша 
эмиссиясын қолданбай, нарықта еркін қозғалатьш және олардың 
бағасы сұрансы пен ұсыныс арқыпы анықталатын бағалы қағаздар 
шьнаратын болғандықтан, қаржы нарьогы инфляцияны ұстап 
ту рады.

Осылайша, қаржы нарығы экономиканьщ эртүрлі 
субъектілерінің арасында ақша қаражаттарын қайта бөлу үдерісін 
реттеуге байланысты туындайтын марықгық қатынастар 
жиынтығын білдіретін қорьпъшды түсінік болып табылады.

Қаржы нарығының қызмет етуінің объективті алғышарты 
субъектілерде қаржьшық ресурстарға қажегтіліктің сэйкес келмеуі 
болып табылады, бул қажетгіліктерді қанағаттандыру көздерінің 
болуына байланысты. Ереже бойынша, кейбір субъекгілерде ақша 
қаражаттары бар, ал басқапарында ингестициялык қажеттілік 
туындайды. Қаржы нарығыньщ барлық құраушылары, олардың 
бөлек қызмет етуін қоспағанда, бір-бірімен өзара байланысты және
бірін-бірі толықтырады-

Қаржы нарыгы экономикалық жүйеде уақытша бос ақпіа 
қаражаттарын шоғырлаңдыруға жэне оларды қогамдық ондіріс 
мүддесіне тиімді пайдалануға бағьпталған. Осыған байланысты 
оның қызметгік бағыттылыгы ақша қаражаттарыньщ олардың 
несінен (жинақтаушьшар) пайдал а нуш ыл арга (инвесторларға) 
козғ ал ысына делдал болуьшан гұрады.

Жинақтауіиылар өздерінде ақша қаражаттарын жішақгайтьш 
заңцы жэне жеке тұлғалар болып табылады. Нарықтық
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экономикасы дамыған көптеген елдерде негізгі жинақтаушылар 
болып өздерінің жинақгарын тікелей немесе зейнетақы қорлары, 
сақгандыру ұйымдары, басқа да қаржы-несие институттары арқылы 
инвестициялауды жүзеге асыратын жеке түлғалар болып табылады. 
Қаржы нарығындағы операдияларға ішкі жинақтаушылармен бірге 
шетелдік жинақтаушылар да қатыса алады. Әртүрлі елдердегі күші 
бар заң дарға сәйкес шетелдік жинақтаушылардың қаржы нарығы 
операцияларына қатысу сипаттары мен тереңдігі эрқилы.

Пайдалануиаллар (инвесторлар) — ақша қаражаттарын қандай 
да бір кәсіпорынға, іске (өндірісті кеңейту, қызмег корсету, 
мемлекетпк шығындарды жабу жэне т.б.) салатын кәсіпкерлік 
субъектілері және мемлекеттік билік органдары. *

Ел экономикасыңда нақты еркіндікке ие меншік иелерінің 
болуы қаржы нарығының қызмет етуін объективті түрде 
анықтайды. Мэселе осы меншік иелері қаржы нарыгында қаржы 
ресурстар ына сұраныс тудыратьш жэне шығынның эр түрлі 
түрлерінде оларды тиімді инвестициялауға бағыттала отырып, сауда 
мэмілелерін жасауда болып тұр.

Қаржы нарығының субъектілеріне жеке және заңды түлғалар,
сонымен қатар клиенттер ақшаларын қолданудан табыс табатын
жэне алынатын табыс клиент талаптарын қанағаттандыратын жэне
осы қызмет түрі үшін орташа пайда нормасы бар қаржы делдадпары
жатады. Қаржы нарыгының субъект ілері шаруашылық, үй
шаруашылығы, мемлекеттік жэне жергілікті билік органдары, ал
функциялары бойынша — эмитенттерге, инвест орларға (жеке жэне
институционалды), қаржы делдалдарына, нарык
инфрақұрылымының институтгарына, мемлекеттік ретгеуші 
органдарға бөлінеді.

13.2 Қаржы нарыгының субъектілері меи қатысуш ыл ары

Қаржы нарыгын толық қарастыра отырып, қаржы нарығы 
субъектілерінің толық жіктелуін келесі белгілер бойынша жасауға 
болады.(17-кесте). Қаржы нарығы жүйесінде маңызды рөлді үй
шаруашылыгы алады. Ағымдағы мерзім ішінде үй 
шаруашылығындағы қолданылмаган табысты ң бір бөлігі жинаққа 

( айналады жэне сэйкес қаржы мехнаизмдерінің болуымен ел 
экономикасы дамуынын қуатш арнасы болуы мүмкін.
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17-кесте -Қаржы нарығы субъектілерінің жіктелуі
I

1 ". 1 J" гЖІ 111 * " 

Жіктелу белгілері Қ^ржы нарытының субъектіл^)і

Операцияларға 
субъектілердің қатьісу 
сипаттамасы

Тікелей (тура) 
Жанама

Қатысудың мақсатьі 
және мотивтері

Хеджерлер
Спекулянттар (трейдерлержәне арбитражерлар)

Эмитенттер типтері 
және олардың 
сипаттамасы

Халықаралық агентгіктер 
¥лттық үкімет 
Аймақіық үкімет f 
Муницгаіалдық үкімет
Корпорациялар, банктер жэне баска ұйымдар

Инвесторлар типтері Жеке инвесторлар
Институіщоналдык инвесторлар

Субъектілердің пайда 
болтан елі

Дамыган елдер, дамушы елдер 
Халықаралық инсгитуттар 
Оффшорлық зоналар

Қаржы нарығыньщ субъекгісі ретіңде мемлекет экономикалық 
жүйемен жалпы алганда салықтар, мемлекеттік сатып алулар жэне 
ссудалар арқылы байланыста болады. Бұл үкіметпен қаржы 
нарығында жұзеге асырылады. Егер мемлекетке салықгар жетпесе, 
қаржы нарығындағы үкімепггің облигациялары меы басқа да багалы 
кағаздарды сатудан түсетін ссудалар есебінен жабылатын бюджет 
тапшылығы туындайды. Егер мемлекетте қаржы ресурстары ның 
артықшылығы туыңдаса, онда үкімет қаржы нарығына 
қаражаттарды «таза» жеткізуші болады. Қаржы нарығындағы
қаржылық активтердің аиналымдылығына мемлекетп ң әсері 
фискалды саясат арқылы жүзеге асырылады. Тікелей салықгардың 
төмендеуі ұлттык енімнің ұлғаюына позитивті ықпал ететін
жинақтар мен іұгынудың өсуін ынталандырады. Қаржы әлемінде 
мемлекеттің бағалы қағаздары басқа капитал салымдарына балама 
ретінде табыс тәуекелінен тэуелсіз эталон ретінде қолданылады. 
Әлемдік тэжірибе керсеткендей, барлық дамыған елдер бюджет 
дефицнггін қаржьшандыру көзі ретінде мемлекеттік бағалы қағаздар 
шығаруды қолданады. Мемлекетпк облигациялар оның иелеріне 
мемлекет ссудаларын ұлттық үтамет және басқарудьщ жергілікті

-  376



оргаңдары тұрғысынан иеленгендігін көрсетеді. Мемлекет 
облита цияларды бюджет қаражаттары жетісиесе, мемлекеттік 
шытыңдарды жабу мақсатымен шыгарады. Мемлекет мемлекетпк 
облигацияларды сатып алуга кепілдік береді, сондықган олар 
жогары нарықтық жэне несиелік рейтингпен бірінші деңгейдегі 
бағалы қағаздар болып есептеледі. Қгізіргі заңнамада 
облигацияларды шығарудың екі түрі қарастырылған:ішкі және 
съфтқы мемлекетпк және жергілікті ссудалардьщ; 
кәсіпорындардың. Мемлекеттік бюджетгі басқарудағы 
қазынашылық багалы қагаздардың рөлі мемлекегтегі саяси, 
экономикалық және әлеуметгік тұрақтылыққа қол жеткізумен

- анықталады. Багалы қагаздардың қазынашылық міндеттемелері 
Инвестордың салымдарыи куәландыратын, табыс алу мақсатымен 
қзражаттарын эр түрлі багалы қагаздарга салаты н қаржы 
нарыгының субъектілері — багалы қагазды шығарушыга жүктеледі. 
Бүл табыс пайыздар, дивидеңдтер алу жэне багалы қагаздардың 
курстық қүнының үлгаюы есебінен қалыптасады. Қаржы иарыгында 
қызмет ететін инвесторларды жіктейді: статусы бойынша - жеке 
жэне институциоиалды; инвестициялау мақсаты бойынша - 
стратегиялық жэне портфеддік; үлттық қіфжы нарыгында 
резиденттерге тиесілігі бойынша - отандық жэне шетелдік.

Валюта нарыгында валюгалық операцііялардьш негізгі 
қатысушылары валютаны сатушылар мен сатып алушыіар болып 
табылады. Валюта сатушылар — бұл сыртқы экономикалык қызметгі 
жузеге асырушы мемлекет, коммерциялық банкгер, кәсіпорындар, 
жэне жеке түлгалар. Валюта сатып алушылар I бүл да оның 
сагушылары болып табылатын субъектілер.

Сактандыру нарыгы ндағы негізгі тікелгй қатысушылар 
сақіандырушьшар мен сактанушылар болып табылады. 
Сақгандырушылар - бұл эр түрлі сақтапдыру қызмеггерін жүзеге 
аі^ыратын қаржы нарыгының субъектісі. Сақгандыру жагдайы 
туындагаңца келген шыгын үшін сақтаңдыру с>'бъектісіне белгілі 
бір соманы тапейді. Сактанушылар -  бұл сактандыру жагдайы 
гуындаган жагдайда өзінің қаржылық жогаптуларын томендету 
мақсатымен сактандыру қызметгерін сактандыру компанияларынан 
жэне фирмаларынан сатып алатын қаржы нарыгының субъектілері. 
Сактанушылар жеке жэне занды болып табылады. Сақгандыруды 
орындаудагы делдалдар ретіңде сактандырушылардан брокерлер
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жэне сактанушылар тарапынан сақтандыру агенттері танылады.
Алтын (басқа құнды метаддар) жэне бағалы тастар нарығында 

қаржы операцияларының негізгі қатысушылары сатушылар мен 
сатып алушылар танылады. Бағалы метапдар мен тастарды 
сатушылар - бұл өзінің алтьін қорының бір бөлігін іске асыратын
мемлекет; Ө31Н1Ң алтын қорының бір бөлігін іске
асыратьшкоммерциялық банктер; өзінің алтын авуарларының бір 
бөлігін іске асыратын коммерциялық банкгер; заңды жэне жеке 
тұлғалар сияқты қаржы нарығьшың субъектілері. Бағалы металдар 
мен тастардың сатып апушылары — бұл да сатушылар сняқты
субъекгілер.
* Жылжымайтын мүлік нарығында қаржы нарығының негізгі 

субъектілері жылжымайтын мүліюің алғашқы және екінші 
нарықшрының қатысушылары болып табылады.Жылжымайтын
мүліктщ алғашқы нарығындағы сатушылар жеке құрылыс 
фирмалары мен мемлекепік билік; екінші нарықга -риэлторлық 
фирмалар, өзінің тұрмысын немесе материалдық жағдайын
кақсартута тырысатын, шетелге кететін жеке тұлғалар. Турғын
үидщ екшші нарығында жалдамалы сектор бөлініп шығады. Түрғын 
үйді жалға беру жеке меншік иелерімен, сонымен қатар 
муниципалдық билікпен жүргізілуде. Тұрғын үйді сатып алушылар 
риэлторлық фирмалар, заңцы жэне жеке түлғалар болып табыла,ІІ
Нарық инфрақүрылымын сатушылар мен сатып алушылар дан басқа 
жылжымайтын мүлік агентгікгері; тұрғын үйді бағалаушьшар;
түртын үй қүрылысын қаржьиіандыратын және несиелендіретін
тұрғын үйлер потекалық операцияларды несиелец

аяларынаорындайтын банктер; жылжымайтын мүлік опера 
маманданған юрисгер; сактандыру компаниялары; ақпараттық 
қүрылымдар, оның ішінде -  жарнамалық қүрылымдар құрайды.

Қарлсы нарығын бірінші жэне екінші ретгі нарықтарға бөлуге 
болады. Бірінші ретті (алғашқы) қаржы нарыты эмитенттер немесе
оның
қэтысуіш

гапсырмасы бойынша қаржы нарығының кәсіби

бағалы қағаздар,
қатынастарды білдіреді, сондықган алғах 
бағалы қағазда

не инвесторлармен басқалардың арасында 
іғару жэне тарату үрдісінде жинақталатын

Ы қаржы нарыты жаңа 
ы шығарумен байланысты, алташқы қаржы

нарыгының мақсаты өндірюп және
^ Н ІІ

басқа шытын тұрлерін
қаржыландыруға қажета қосымша қаржы ресурстарый тарту болып
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табылады. Екіншіретті (соңғы)қаржы нарыгы, бірінші ретгі қаржы 
нарыгын қоспағанда, қаржы нарыгы субъекгілерінің арасында 
бұрын шығарылган багалы қағаздардың айналымы үрдісінде 
ясинакталған қатынастарды білдіреді, яғни екінші ретті қаржы 
марыгында бағалы қағаздарды қайта сату жүзеге асырылады. Қайта 
сату мүмкіншілііі алгашқы инвестор өз куқыгында багалы 
қагаздарды иелену мен билік жүргізуге жэне оларды басқа 
инвесторларга қайта сатуга ерікті екендігіне негізделеді. Екінші 
ретті қаріжы нарыгы кеңейтішген өндіріс және басқа қогамдық 
қажеттіл іктер талаптарына сэйкес шаруашылық субъектілері 
арасында қолда бар қаржы ресурстарын қайта бө луге багытталган.

Жинақтаушылар жэне инвесторлармен қатар бірінші ретті
қаржы нарығының субъектілері болып эмитенттер де танылады.
Эмитенттерге күші бар заңдылықтарга сэйкес багалы қагаздарды
шыгаруды жүзеге асырагын және өз атьгаан Сагалы қағаздардың
нелері апдында міндеттеме атқаратын түлгалар жатады. Бір
жагьшан, - бұл экономикаға инвестициялық салымдар салатын
кәсіпкерлік субъектілері болып табылатьга заңды тулгалар, ал басқа
жагынан — мемлекетгі к шыгыстар дың бір бөлігінің орнын
толтыратын займдар шығаратын әр турлі деңтейдегі мемлекетпк 
билік органдары.

Эмитентгер мен инвесторлар арасында дзлдалдық қызметгі 
арнайы слуда кеңселері атқарады -  дияерлік жэне брокерлік 
фирмалар; джобберлер -  нарық конъюнктурасы (юйынша мамандар. 
Брокер — комиссиялық сыйақылық келісім негізіндегі клиенттердің 
мүддесімен және есебінен солардың тапсырмасы бойынша багалы 
қағаздармен мәмілелерді жүзеге асыратын делдіп. Дішер -  багалы 
қағаздармен мэмілелерді өз атынан жэне өз есебінеи осы бағапы 
қагаздарды қайта саіу немесе олармен басқа. мэмілелер жасау 
нэтижесінде пайда any мақсатында жасайтын кәсіби қатысушы. 
Джобберлер — багапы қағаздар нарыгының конъюнктурасы 
мәселелері бойынша кеңесшілер — олар апғаш jxrr Лондон Ситиде 
найда болды. Олардың қызмегі багалы қагаздар нарыгының ауқымы 
мен құрылымының тұрақіьі кеңеюімен, осы нарықтағы 
операциялардың күрделенуіне байланыспя өте қажет. 
Депозитарийлер мен сақтаудың басқа да орындарында әр түрлі 
эмитентгермен шыгарылган және әр түрлі уакытта бір-біріне 
үқсамайтын ерекшеліктермен үлестірілген багалы қагаздардьщ
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үлкен көлемі шоғырланады. Джобберлер тек шығарылған багалы 
қағаздар құнын дұрыс бағалау үшін гана емес, сонымен кдтар 
эмитентгерге жаңа шығарылымдарды жүзеге асыруға көмектесу 
үшін қажет. Олар тек әртүрлі кеңестер гана бермей, сонымен бірге 
күрделі, кейде бағалы қағаздар нарығыньщ кешенді мәселелерін 
шешеді (мысалы, банктердің, өндірістік корпорациялардың және 
т.б. акция курстарыньщ өзгеру перспективаларын анықтай,

Осылайша, in (алғашқы) және екінші (соңғы) ретп қаржы
нарығының қатысушылар қүрамы өте кең жэне эр тұрлі. Багалы 
қағаздармен жасалатын операцияларға қатысады: бағалы қағаздар
эмитент гері жинақтаушы—жеке салыми эртүрлі
компаниялардьщ активтеріне меншік титулын иеленуші халық; 
институционалды инвесторлар—зейнегақы қорлары, қарыз жинақ 
қорлары, сақтандыру компаниялары және т.б.; брокерлік және 
дилерлік фирмалар, консалтинг! ік фирмапар.

Қаржы нарыгының арқасында кэсіпорындар мен салалар 
арасында капиталдар ауысады, ондірістік, ғылыми-техникалық жэне 
элеуметгік бағдарламаларды қаржыландыру қамтамасыз етіледі.

Қаржы нарығьшьщ үйы мдастырушыл ық кұрылымыны ң
арасында қор биржалары маңызды орын алады.

Биржада жасалмайтын бағалы қагаздар мәмілелері биржадан 
тыс мэміпелер деп аталады. Брі нарық өте үлкен жэне жиынтық 
колемі мен қүны бойынша қор биржасындагы саудадан асып түседі. 
Басқаша айтқанда, биржа жасалган мэмілелер көлемі бойьн 
биржадан тыс айналымнан айтарлықтай артга қалады (биржа 
үлесіне барлық айналымның шамамен алғанда 1/3 келеді).

Биржалар эрпгүрлі белгілерге байланысты жіктеле
қағидаты бойыиIII

І Н І І a

(і: үйым
қагысу нысаны бойынша, орны және алемдік 

саудадағы рөлі бойынша, қызмет саласы бойынша, бағалы 
қағаздардың түрлері бойынша. ¥йым қагидаты бойы 
(биржаның қүрылуындагы мемлекет рөлі) биржаның үш түрі бар: 
көгаиілік-қүқықтық (мемлекепік биржалар), жеке-қүқықтық (жеке 
биржалар), аралас биржлар. Көпшілік-қүқықтық сипаттағы 
биржалар мемлекетпен бақыланады жэне заңдық актілер негізінде
қүрыла, саүдаы- Мүндай биржалардың мүшелері ретінде 
тіркеліміне енген жэне білгілі айналым мөлшері бар сол ауданның 
кез келген кәсіпкері бола алады. Биржа мүшесі болып табылмайтын 
түлгаларға да бір реттік билетпен мэмілелер жасауға рүқсат
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беріледі. Мұндай биржалар Еуропада таралган: Францияда, 
Бельгияда, Голландияда. Жеке-құқықтық сипаттағы биржалар 
Англия, АҚШ-қа тән, бұл биржаларда тек биржалық корпорацияға 
кіретін тулғаларға ғана рұқсат біріледі.Мұндай биржалардьщ 
мүшелер саиы шектеулі. Биржаньщ әрбір мүіпесі биржа 
гимарагында оған мэмілелер жасауға құқық беретін ең болмаганда 
бір пайға (сертификат) ие болуы тиіс. Қатысу нысаны бойынша 
биржа саудасына қатысушылар ашық немесе жабық болуы мүмкін. 
Жабық биржадағы саудаларда биржа делдалы релін атқаратын тек 
оның мүшелері қатысады, сондықтан тікелей сатып алушылар мен 
сатушыларға биржа залы жабық. Ашық биржадағы саудаларға 
т^фақты мүшелер мен биржалық делдалдардан басқа қатысушылар *
мен келушілер қатыса апады. Осыдан ашық биржалар екі турпатта 
болады:

- контрагенттерді делдадцар қызметін қолдан)та міндеттемейтін 
таза ашык, биржа. Мұидай биржаларда сатып алушьшар мен 
сатушылардың биржалық орталығының еркін қолжетімділігі 
қамтамасыз етілгеңціктен, олардың (делдалдар) болмауы да мүмкін,
яғни сатьш алушьшар мен саіушылардың тікелей байланысымен 
сипатталады;

- сатып алушылар жэне сатушылармен мэмііелерді делдаддар
(брокерлер мен дилерлер) тікелей жасайтын а рал ас тұрпаттағы 
ашық биржа.

Нарыкқа бағытталған мен қызмегтер атқаратын биржалардың 
орны мен әлемдік саудадағы рөліне байланысты оларды 
халықаралық жэне ұлтгьгқ де бөлу қабыпданған. Халықаралық 
биржапар бағалы қағаздарды сату-сатып алу мәмілелерін жасайтын 
бірнеше мемлекетті қамтитъш тұрақты қызмет жасайтын көтерме 
нарықтың ерекше түрін бщдіреді. Халықаралық қор биржаларына 
Нью-Иорктік. Лондондық, Токиолық қор биржалары жатады. 
Үлтгық биржалар белек бір мемлекетгің шегінде қызмет етеді, сол 
елдегі қаржы нарыгының даму ерекшеліктерін есксреді.

Биржаның қызмет саласына байланысты иіарггы түрде орталық, 
аймақаралық және аймақтық (локальды) деп бөлуге болады. 
Олардьщ болуы қаржы нарыгының даму деңгейіне, биржалық 
айналымнын көлеміне байланысты болады. Биздің 
республикамызда осы белгі бойынша қор биржалары жіктелмейді.
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Багалы қағаздардың эр түрлілігі бойынша биржалардың 
мемлекеттік бағалы қағаздар нарыты, облигациялар нарыгы, 
корпоративті багалы қагаздар нарыгы, аралас сияқты түрлері 
бөлінеді.

Биржаның негізгі қазметтері төмендегідей болып табылады:
1. Бағалы қагаздарды сату жэне сатып алу бойынша белсеңді

операциялар. Бүл жағдайда багалы қагаздар сұраныс пен ұсыныс
арақатынасынан багасы қалыптасатын арнайы тауар ретінде 
көрінеді;

2. Багапы қагаздар эмнтештеріне кейінге қалдыруга болмайтын 
қажжеттіліктерді жүзеге асыру үшін қосымша қаржы ресурстарын 
ұсыну; ♦ »

3. Қогамдық өндіріс қүрылымын өзгетуге мүмкіндік беретін 
қаржы ресурстарын қайта бөлу;

4. Жинақгаушыларга өзіне жинаган қаражаттарьш негұрлым 
үтымды қолдану мүмкіндіктерін үсыну.

Қаржы нарыгының қызмет етуінің құқықтық негізі, ягни 
нарықтыц өзінің жэне оган қатысушы контрагенттердің қызметін 
регламенттейтін нормативті құжаттар болуы тиіс.

Экономикалық реформалар үдерісіндегі қаржы нарыгының 
қалыпгасуы мен қызмет етуі экономиканың дагдарысы жэне 
онымен бірге жүретін инфляция эсерінен болатын қарама- 
қарсылықгар мен қиындыктарға үшырайды. Бүл нарық әзірге 
экономноеаньщ нақты секторындагы қаржысы өзіне жеткіліктілігі 
көзқарасы түргысынан табысты көптеген компанияларды 
қамтыманды. Компаниялар қаіары формалды түрде акционер 
болыи табылатъш акциялар шьсғаратьш компаниялар, бірақ олар 
акцияларымен қор нарығына шықпайды. Акциялар пакеті 
дивидеңдтерден алынатын табысқа қанағаттанатын иеленушілерде 
болады, ал компанияның өндірістік қажеттілігін қаржыландыру 
шікі көздер — бөлінбеген табыс, амортизациялық аударымдар, 
кредиторлық мшдеттемелер есебінен жүргізіледі.

Отаңдық қор нарыгын дамыіудың басым багыттарының бірі 
тартьшатыи қаржы құралдарының жаппы тізімін қалыптастыру 
болып табылады. Осы багыгтыц негізгі міндеті - инвесторлар да 
салымдарды әртараптандыру жолымен несие тәуекелдерін қайта 
бөлу мүмкіңдігін, ал эмитенттер кэсіпорындарында банк несиесіне 
балама арзан жаңа қарыз алу көздерін қалыптастыруга мүмкіндік
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беретін жаңа қаржы құралдарының қалыіггасуы мен пайда болуына 
жағдай тутызу.

13.3 Қазақстан Республикасы қаржы Е і а р ы ғ ы н ы ц

даму бағыттары

Қаржы нарығының пайда болуының негізгі себебі - қаржыға
Щ

макроэкоиомикалмқ сұраныстың болуы. Осы сзсраныстың салдары 
болып табылады:

а) мемлекетгің қаржы нарығына қатысуы;
б) бағал ы қағаздар және қор биржасының құрылуы;
в) бос банк активтерінің банк міндеттемелері не асуы;
г) кәсіпорын инвестнцняларьшың оның жннактарынан асуы.
Қаржы нарығының қызмет еіуі маңызды орьш алады.

Біріншіден, оның арқасьшда өндірісітік қуаттарды үлғайтуға, 
1>есурстық элеуетгі жинақтауға мүмкіндік беретін өндіріске ақша 
қаражатгарын инвестициялау мүмкін болады; екіншіден, қаржы 
нарыгының көмегімен инвесторларға максималды пайданы 
қамтамасыз ететін кэсіпорындар мен салалардын дамуы жеңілдейді; 
үшіншіден, қаржы нарыгында жүзеге асырылаіын капиталдардың 
ауысуы, гылыми-техннкалық жетістіктерді жгілдамдатуыга 
мүмкіндік туғызады; төртіншіден, қаржы нарығы бюджет 
дефицнггін дамыған әдістермен жабуға мүмкіндік береді немесе осы 
қаржы нарыгында өсіп бара жатқан мемлекет пгыгыстарьш жабуға 
қажетгі бос ақша қаражаттары іздестіріледі.

Багалы қағаздарга тікелей өтпей тұрып, жапған капитал 
түсінігін анықгап алу керек, себебі сол жалған капиталдың 
қозгалысы қор нарығының қызмет етуінің негізі болмп табылады. 
Жалган капитал - мәні қосымша құнның белгілі бөлігін ұстап қалу 
қабілетінде болып табылатын қоғамдық қатынас.

Қор нарыгы — бұл қор құнд ылықтарын, яғни багачы қагаздарды 
сатушы мен оларды сатып алушыны бірге кездестіретін институт 
немесе механизм. Анықтамага сэйкес бұл нарықта айналысқа 
тусепн тауар багалы қағаздар болып табылады. Олар осы нарықгың 
қатысушыларын, нарықтың орналасқан жерін, қызмет ету тәртібін, 
реттеу ережелерін және сол сияқтыларды анықтаіЗды.

Қазақстан Республикасыньщ Азаматтық кодеіссіне сәйкес 
багалы қагаздар нысаны мен реквизитгері белгіленген, мүліктік
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құқықты анықтайтын қүжат, оларды жүзеге асыру немесе басқага 
беру осы багалы қағаздар қолда болған жағдайда ғана мүмкін
болады.

Бағалы қағаз оның иесінің белгілі соммага немесе нақты 
мүліюік құндылыкгарға құқыты барлығын растайтын ақшалық 
кұжатты білдіреді.

Бағалы қагаздардың бір түрі - акция болып табылады. Акция - 
акционерлік қоғамның капитал ына қаражат қосқандығын 
куаландыратын, жазбаша куэл ік, меншік нысаны, бағалы қағазды
біпдіреді.

Акция багамы эртүрлі көптеген факторлардың ықпалымен 
қалыптасады. Бір жагынан, ол қарыздық пайыз шамасына тәуелді, 
себебі АҚ-ға жұмсалған, яғни акция сатып алуға кеткен ақша, 
несиеге берілетін ақшамен ұқсас болып келеді. Екінші жағынан, 
дивиденд шамасына сол акционерлік қоғамның кэсіпкерлік 
қызметіиің нэтижелілігі тікелей эсер етеді.

Акционерлік қоғам эртүрлі акциялар шығарады жэне оларды 
иеленушілеріне қарай ақша береді. Мэлімдеуші жэне атаулы 
акциялар болады. Акциялар жай жэне артықшылықгы болып 
бөлінеді.

Облигация — бүл қарыз берілгендігі туралы куэлік, ол облигация 
иесіне жыл сайын тіркелген табыс алуға құқық береді. Облигация 
экономикалық жаратылысы жагынан үш ерекшелігімен 
сипатталады:

1) облигация шаруашылықгы несиелеу үшін пайдаланылатын 
калиталдарды шоғырландыру құралы;

2) облигация -  біршама арзан жэне оңай сатып алынатын
борыппық құрал;

3) облигация — ұзақ мерзімді борьшггық міндеттеме. 
Облигацияны қамтамасыз ету әдістеріне немесе эмитенттері

мен ұстаушыларының құқыкгарына байланысты жіктейді.
Өнеркэсіптік тұрақты табыс алып келетін облигациялардың 

салыстырмалы тартымдьшыгы. олардың акцияларға қарағанда
номинадцық бағадан томен сатылатындығында болып табылады. 
Сонымен бірге, облигацияның келісім бойьгаша өтелуі номиналдық 
болмаса, онда ол жоғары багаммен жүзеге асырылады. Мұндагы 
үстеме баға ажио деп аталады. Облигациялар нарыты акциялар 
нарыгына Караганда анатұрлым ауқымды болады.
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Корпоративтік бағалы қағаздарды (акциялар жэне 
облигациялар) акционерлік қоғамдар шығарады.

Мемлекеттік багалы қагаздар — мемлекет шагарған борыштық 
бағалы қағаздар. Мемлекеттік бағалы қагаздар қаржы нарығының 
ең тартымды секторларының бірі, себебі оған салынған қаражаптар 
жоғары сенімділікке ие жэне жоғары өтімділікті болып табылады. 
Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша табыстар мемлекетпен 
куэландьфылған жэне оларға салық салынбайды.

Бағалы қағаздардың эмиссиясы -  бұл жаргылық капиталям
қалыптастыру немесе қарыз қаражатын тарту мақсатымен бағалы 
қағаздар шығару және орналастыру.
5 Бағалы қағаздардың эмиссиясы: $

1) акционерлік қоғам құрган кезде жэне акцияларды оның 
құрылтайшьшары арасында орналастырған кезде;

2) акциялар шыгару жолымен акционерлік қоғамньщ бастапқы 
жарғьшық капиталының мөлшерін көбейткен кезде;

3) облигациялар және басқа борыштық міндеттер шығару 
мемлекет, заңды тұлғалар, жергілікті билік органдары қарыз 
қаражатгарын тартқан кезде жүзеге асырылады.

Эмиссиялық бағалы қағаздар — бұл бір эмиссия шегінде біртекті 
белгілері мен реквизитгері болатын, осы эмиссия үшін бірынғай 
жагдайлар негізінде орналастырылатын жэне айналысқа түсетін 
багалы қагаздар.

Эмиссиялық багалы қагаздарды шыгару — эмитенттің 
эмиссиялық багалы қагаздардың азаматтық объектісі ретінде пайда 
болуына багьпталған іс-әрекеті, немесе орналастырылуы, 
айналыста болуы жэне өтелуі осы эмисеиялық багалы қагаздарды 
шыгару проспекгісіне сэйкес жүзеге асырылатын белгілі бір багалы 
қагаздардың жиынтығы.

Жинақ сертификаттары — бұл жинақ банкінің немесе басқа 
несиелік мекеменің ақшалай қаражат салынганы туралы, оньщ 
иесінің белгіленген мерзім өткеннен кейін салынган жинагы мен ол 
бойынша түскен проценттерді қайтып алуына құқыпы барлыгын 
куаландыратын жазбаша куэлік түріндегі ақшалық құжаттары.

Банктік сертификат — банкке депозитгік жинақ салу туралы 
еркін айналысқа түсетін куэлік. Мұнда банк жинақ сапушыга осы 
салымды жэне ол бойынша процентті белгіленген мерзімде татеу 
міндетгемесін алады.

385



Вексель қарыз алушының қарызды қаитаратындығы туралы
жазбаша ақшалай міндеттемесі, оның формасы мен айналысы 
вексельдік қүқықтың арнайы зандылыгымен реттеледі.

Туынды багалы цагаздардың түрлері:
- ёркін айналысқа түсетін опциоңдар;
- фыочерсгік контрактілер;
- варранттар;
- своптар;
- және басқалар.
Опцион -  оньщ несінің біршама уақыттан кейін тіркелген баға

II белгілі активті сату немесе сатып алуга деген құқьі
растайтын туынды багалы қаі 

Фыочесртік контракт
қаіысуі 
мерзімде биржал

келісім жасау сэтінде стан 
л бойынша болашақтағы белгілі 

активтерді сату-сатып алудың стаңцартты
биржалық келісім-шартын білдіретін туынды БҚ

Варрант лгии мерзім шпнде онда көрсетілген
бага бойынша осы компанияның жаңа эмисснялық бағалы
қағаздарының белплі санын сатып алуға құқыгын растайтын 
туынды багалы қагаз.

Своп — багалы қагаздар бойынша бір мерзімдік айырбас 
операциялар ы туралы келісім-шарт жасалгаңдыгын куаландыратын 
туынды багалы қагаз.

Багалы қагаздар нарыгын қүру шаруашылықты тиімді 
жұргізуге және ресурстардың салалар арасьшда қайта бөлінуінің 
тиімділігін арттыруға, нарықтық құрылымдагы инвестицияга деген 
сұранысты канагатгандыруга, бұл нарықта капиталдың салааралық
қайта бөлінуін регтеуші ірі кэс і поры ндар мен банктердің
тиімдинпне барометр болуға мүмкіндік берс

Багалы қагаздар 
сатыьш алушылар

багалы қағаздарды сатушы мен
эмитенттер мен ннвесторлар өзара

кездеспретін механизм, багалы қагаздар айналысқа түсетін нарық.
Багалы қагаздар нарыгы бағалы қагаздардың айналымға түсу

уақыты мен әдісіне қарай бастапқы жэне қайтапама болып бөлінеді.
Бастапқы нарықта багалы қагаздың бастапқы иеленушілерінің жаңа
шығарылған багалы қағаздар ы сатылады; соңғы нарықта багалы
қагаздардың айналысы, ягни олардьщ иелерінін ауысуы орын 
ала
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Кез-келген қор нарыгы төмендегщей компонентгерден тұра
- нарық субъект ілері;
- нарықгың өзі;
- мемлекеттік реттеу және қадагалау органдары;
- өзін-өзі реттейтін үйым;
- нарықтың инфрақүрыл ымы:
а )  к у қ ы қ т ь г қ ;

б) ақпараттық;
в) депозитарлық және есеп айырысулық-клирингтік торап;
г) тіркеу торабы.
Багалы қағаздар нарыгының субъектілері:
1) эмитенттер (ягни багалы қагаздар шыгараіын ұйымдар)

мемлекетпк құзіреттік органдар, багалы қагаздар шшару 
өздеріне қажетгі ақшалай қаражатгар тартатын жэне багалы 
қагаздарда көрсетілген мшдеттемелерін өз атынан орындайтын 
заңды тұлгапар мен азаматтар;

2) инвесторлар (ягни багалы қагаздарга капитал салатын оның
иелері) - багалы қағаздарды өз атынан және өз қаражаты есебінен 
меншігіне сатып алатын азаматтар мен заңцы түлгалар;

3) багалы цагаздар нарыгының кэсіби қатысушьиіары 
(дилерлер, брокерлер, брокерлік конторалар, инвестиция қорлары, 
банктер, қор биржалары) — багалы қагаздар нарыгында кэсіби 
болып табылатын қызметтің түрлерін жүзеге асыратын заңды 
түлгалар мен азаматтар. Олар багалы қағаздардың эмитенттен 
инвесторға қарай жылжуын қамтамасыз етеді.

Қаржылық делдалдардың банктік немесе банктік емес сипатына 
байланысты қор нарыгының 3 үлгісі бар:

1. Банкпк емес (АҚШ) — делдалдар ретінде багалы қағаздар 
бойынша банктік емес компаниялар болг

2. Банкпк үлп (Германия) — делдапшы банктер болады.
3. Аралас үлп (Жапония) — делдал ретінде банктік компаниялар 

сияқтьі банктік емес компанияларда бола алады.
Багалы цагаздар нарыгының мацсаты — қаржы ресурстарын 

жинақгау және нарыққа қатысушылардың багалы қагаздармен 
эртүрлі операциялар жасауы жолымен олардың қайта бөліну 
мүмкщдігін қамтамасыз ету, ягни уақытша бос ақша 
қаражаттарының инвесторлардан багалы қагаздар эмитенттеріне 
қарай қозгалысында делдалдыкды жүзеге асыру.
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Бағалы қағаздар нарығының міндеттеріне төмендегілерді
жатқызуга болады:

-нақты инвестицияларды іске асыру үшін уақытша бос яктття 
ресурстарын жинақылау;

- әлемдік стандартқа сәйкес келетін нарыктык инфрақурылым
Қ¥РУ;

- маркетингтік зергтеулерді белее ндіру;
- нарықтық механизм мен басқару жүйесін жетілдіру;
-мемпекеггік ретгеу негізінде қор калиталын іе жүзінде 

бақылауды қамтамасыз ету;
- инвестиция ық тәуекелді азайту;
- портфелдік стратегияны құру; *
- баға бел гілеуд і дамьпу;
- дамудың болашақтағы тиімді бағыттары н болжау.
Багалы қагаздар нарыгы дамыган нарық жағдайында қаржы 

иарыгының бөлігі бола отырып, бірқатар ең маңызды макро- және 
микроэкономикалық қызметтерді орындайды.

Багалы цагаздар нарыгының алты негізгі қызметтерін беліп 
көрсетуге болады: есептік, бақылау. сұраныс пен үсынысты 
баланстандыру, ынтал андыру, кайта бөлу, реттеу.

Мемлекетпк қаржы саясатыньщ құралы репнде мемлекеттік 
багалы қагаздар нарыгы мынадай қызметтері жүзеге асырады:

1)әртүрлі деңгейдегі билік органдарыны ң бюджетгік 
ташпылығын қаржыл а ндыру;

2) накты жобаларды қаржыландыру;
3) айналыстагы ақша массасының көлемін реттеу;
4) қаржы-несиелік жүйенің өтімділігін қолдау;
5) кейбір қосымша қызметтерді атқару.
Қаржылық сектордьщ тагы бір маңызды сегменті багалы 

қагаздар нарыгы болып табылады. Мемлекетпк багалы қағаздар 
нарыгының қарқынды дамуы кезінде корпоративтік багалы қагаздар 
нарығының баяу дамуы бұл сегменттің дамуыньщ екі жақтылыгын 
айқындайды.

Қазақстанда багалы қагаздар нарыгы экономикалык реформаны 
жүргізу барысында қалыггтасты

Баетапқы кезең (1991-1994 ж. ж.) — Қазақстанның қор 
нарыгының дамуындагы бастапқы кезең нарықтық қатынастар 
эяемеңггерішң ' пайда болуымен және жаңа институттар
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құрылуының басталуымен сипатталады. Осы кезеңде багалы 
қагаздар бойынша Қазақстан Республикасыньщ Үлттық комиссиясы 
құрылган болатын. Сонымен қатар мемлекетпк кәсіпорыидар 
біртіндеп акционерлік қоғамдарға айнала бастады жэне нарықта 
көбіне мемлекеттік багалы кағаздарды орналастыру бойынша 
аукциондар жүргізідді.

Бағалы қагаздар нарыгы дамуыньщ келесі кезецінде (1995-1998
жж.) қор нарыгының заңнамалық базасы салынып, 1996-1998
жылдарга арналған Қазақстан Республикасындагы багалы қагаздар
нарыгының дамуыньщ бірінпгі бағдарламасы қабылданган болатын.
Онда қазақстандық қор нарыгының әрі қарай даму багыттары
анықталды. 1997-ші жылдың аягына қарай багалы қагаздардьщ
қазақстаңдық нарығының инфрақұрылымының негізі толық
құрылды деуге болады. Осы кезеңде институцио налдық
инвесторлар жүйесі құрылды, мемлекеттік багалы қағаздар
нарыгы ның құрылуы аяқталды, багалы қагаздардың отандық
нарығының қаржылық нарыктардың халықаралық жүйесіне
интеграциялануы үшін жағдай жэне алғышарттар жасалган 
болатын.

Үишпиі кезеңде 1999-2000 жылдарга арналган Қазақстан 
Республикасындагы багалы қагаздар нарыгы дамуыньщ екінші
мемлекеттік бағдарламасы қабылдаң, Бұл бағдарлама ішкі
жинақтарды арттыру және шетелдік алып-сатарлық инвесторлардан 
тәуелділнсп минимизациялауга, капиталды тарту үшін шаруашылық

ыгуын 
эмитенттердің.

жүрпзуші еубъектілерінің багалы қагаздар нарыгына
ынталандыратьш 
инвесторлар,

механизмдерді енпзүге

оларды бұзганы үшін оңтайлы жазалау

щ құқықтары мен заңмен қоргалатын мүдделерін 
еақтауын мемлеттік жэне мемлекеттік емес қадагалау жүйелерін 
дамытуга, сондай-ақ
жүйесін құруга багытгалган

Жалпы 1999-шы жылы құрылған инфрақұрылым ресурстарын 
қолданган кезең және Қазақстанның багалы 
дамуының жаңа кезеңі деп қараетыруга болады.

2000-шы жылы мемлекетпк емес облигациялар нарыгы 
қарқынды дамыды, өйткені осы жылы Қазақсган Республикасы ның 
мемлекепік емес облигациялары эмитенттерінің 14 эмиссиясы 
тіркеліп, мемлекетпк емес облигациялар эмиссиясының жалпы 
көлемі 22,8 млрд. тенге ге жеткен болатын. '

нары»
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20и1-ші жылы корпоративтік облигациялар нарыгы негүрлым 
қарқынды дамыды, оған бірқатар факторлардың ықпалы болды. 
Қазақстандық қор биржасында листинг процедурасын өткен багалы 
қағаздар эмитенттерінің басым көпшілігінің инвестициялық сапасы 
өсті. Республиканьщ негізгі институционалдық инвесторлары 
болып табылатын банктер мен жинақтық зейнетақы қорлары 
активтерінің жылдам ұлгаюы жалғаса берді. Бүл инвестиция үшін 
жаңа объектілерді қажег етгі.

Сол кезеңде объекгілер ретінде негізінен корпоративтік 
облигациялар алынды. 2001-піі жылдың көктеміндегі мемлекеттік
багалы қағаздар табыстылыгының курт төмендеуі инвесторлардың 
облигациялардың барлық категорияларына назар • аударуын 
туғызды.

бнымен, Қазақсганньщ багалы қагаздар нарыгының
қалыптасуының 4 баслгы ерекшелігін бөліп көрсетуте болады:

Біршппден, әдетте, мемлекеттік багалы қагаздардың таімді 
нарығының дамуы тұтас алғандағы улттық экономиканьщ өсуімен 
жалғасады. Қазақстаңцағы қор нарыгының пайда болуы мен 
құрылуы, оның жеткілікті деңгейде қарқынды дамуы өндірістің 
тұрақты құлдырауы жағдайывда жүзеге асты.

Екіншіден нарықтың мнсыздығы» ондагы
щиялардың тәуекелділі бюджет тапшылыгын жабуға

арналған мелекеттің борыппық міндеттемелерінің басымдылыгы 
қысқа мерзімді багалы қагаздардың басым болуын туғызды. Ал бұл

өсудің ең маңызды факторы
болып

уақьпта да экономикалық
табылатын бос қаражатгар II ұзақ

инвестициялауды қиындата,
мерзц«ге

\ гшіншіден, қазақстандық мемлекеттік багалы қагаздар
нарыгына инфляция мен инфляциялық күтулер кері ықпалын 
тигізді. Ақшаның құнсыздану тәуекедцілігі инвесгорлардың 
стратегиялық сипаттаты ұзақ мерзімді салымдар салуын тежейді.

Төртіншіден, Қазақстанда тиімді қызмет ететін қор нарь 
К¥РУ жолындагы кұрделі кедергі заңнама мен багалы катаздар 
боиынша репеу нормаларының жетілмегендігі болып табыла^

Қазақстандагы багалы қаіаздар нарығының қызметі
ретгеу 2003-пгі жылдың шшдесшдеп :<Казақстан
Республикасының багалы қагаздар нарьпы туралы» Заңы негізің 
ясұзеге асырылады. Қазақстан Республикаеының багалы қагаздар
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нарығының непзгі идеологиясы мынадай принциптер арқылы 
көрініс табады:

- бағалы қағаздардың эргүрі бойынша әрбір элеуетті инвестор 
ала алатын толық және шыншыл ақпараттың болуы;

-багалы қағаздар нарыты қатысушыларының сыныптамасы 
(инвестициялық фирмалар, қор биржалары мен тауар 
биржаларыньщ жекелеген бөлімшелері, брокерлік фирмалар және
б.), себебі оларга клиентгің қаржыпық жагдайы тәуелді болуы 
мүмкін.

Қазақстандагы қор нарыты жағдайының негізгі индикаторы 
KASE — ҚР қор биржасы түрінде көрсетілетін ұйымдастырылған 
нарыты болып табылады. >

13.4 Қор биржасы

«Биржа» сөзінің пайда болуының екі версиясы бар:
1. Жаңа латын тілінде — тері әмиан (кожаный кошелек), француз 

сөзінде - әмиан жэне студенттік шәкіртақыны білдіреді.
2. Брюге деп аталатын және үйінің маңдайшасында үш 

әмиянның суреті бар. Бельгия қаласы тұрғынының есімімен 
байланысты. Оны Вандер Бурсе деп атайіын. Оның үйі орналасқан 
жер сауда жасаушылардың, көбіне ақша айырбастаушылардың 
жиналуына қолайлы алаң болатын. Бай көпес пайдасын жіберіп 
алмаута тырысып, өз үйін ақылы негізде алгашқы биржалылықгарга 
берді.

Егер В.И. Дапьдің апгашқы сөздігіне жүтінетін болсақ, ол бұл
сөздің мағынасын былай деп түсіндіреді:

1. Белгілі уақыгга көпестіктің сауда істері бойынша жиналатын 
орны.

2. Жиналыстың өзі -  бұл қара жұмысшылардың жинапу орны, 
көшелер мен алаңцардагы адам тасушылардың яслиі.

Екшші багалы қагаздар нарыгының қызмет етуі ондагы жетекші 
орынды алатъш қор биржаларының көмегі арқылы жүзеге асады.

Багалы қагаздармен сауда-саттықты қор биржасы, сонымен 
қатар заңдарга сэйкес өзге де ұйымдар ұйымдастыра алады.

Қаржы нарыгының ұйы мдасты руіп ыл ы к құрылымының 
арасында қор биржалары маңызды орын алады.

Қор биржасы -  акционерлік қогамның ұйымдық-құқықтық
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формасында құрылған, осы сауда саттықты ұйымдастырушының 
сауда жүйесін пайдалана отырып, оларды тікелей жургізу арқылы 
cayда-саттықты ұйымдық жэне техникалық жагынан қамтамасыз 
етуді жүзеге асыратын заңды тулға жэне акционерлік қоғам 
нысанындағы өзін-өзі реттейтін коммерциялық емес ұйым.

Қор биржасы — бүл багалы қагаздардын бірқалыпты айналысы 
үшін қажетгі жағдайлармен қамтамасыз ететін ұйым.

Қор нарығы тұтыну нарыгы негізінде, сауда мен мерзімді 
келісімдерді жүзеге асыру санының көбеюі нэтижесінде пайда 
бодды. Қор биржаларьшьщ оіаны Бельгияльщ Антверпен порты 
болып сан алады, оңцағы тауар биржасындагы багалы қағаздармен 
ең алғашқы сауда 1592-ші жылы жүзеге асты. Одан кейін лидерлік 
1611 жылы, алгашқы мерзімдік келісімдер пайда болганда, 
Амстердам биржасына ауысты. Бірақ әлемдік қаржылық орталық 
ретіңдегі даңқ біртіндеп Лондондық қор биржасына ауысты.

XVIIl гасырдың апгашқы онжылдыгы мен одан кейінгі 
жьщдары биржа нарыгы белсенді дамыды- XVIII ғасырдың аягына 
қарай мұндай биржалар Еуропаның басқа елдеріңде - Францияда,

9

Үлыбританияда, Германия да, АҚШ —да пайда болды. XIX
ғасырдағы акционерлік қоғамдардың кеңінен тарауы қор 
биржаларының дамуына тұрткі болды. Енді қор биржалары барлық 
еуропа елдерінде, сондай-ақ басқа континенгтерде де құрыла 
бастады. 1878-ші жьиідың 15-ші мамырында Токиода қор биржасы 
құрылды.

Биржалар саны көбейе берді жэне олардың арасында тығыз 
өзара байланыс орнады. Капитализмнің құрылуы кезеңіңде қор 
биржалары белгілі деңгейде капиталдын шігашқы қорлануының 
маңызды факторы болды.

Биржаның алғашқы құрылуы, сонымен қатар, мемлекетпк 
борыштың өсуімен байланысты болды. Акционерлік қогамдардьщ
пайда болуымен бірге биржалық айналымның басты объектісі 
акциялар болды.

Қор биржаларыньщ маңызы XIX ғасырдың екінші жартысында 
күрт өсті. Бұл кезде жаппай акционерлік қогамдар құрыл\ы 
басталып, багалы қ:іғаздардың шығуы өскен болатын. Ақша 
капиталдарының неғұрлым қарқынды қорлануы мен рантье 
қабатьшың үлгаюы багалы қағаздарға деген үлкен сүранысгы 
тугызды, соның нәтижесінде биржа айналымы үлгайды, ат биржада



басты орынды жеке компаниялар мен кәсіпорындарды ң акциялары 
жэне облигациялары алды. Қор нарыгы барган сайын реттелетін 
бола бастады.

Әсіресе, АҚШ бағалы қагаздар нарығы негұрлым кенінен 
дамыды.

Қорлар биржасының екі түрпатын: жеке құқықты қ сипаттағы 
қор биржасы (англо-саксондық) жэне көпшілікті құқықтық 
сипаттагы (континенталды еуропалық) ашып көрсетуге болады.

Биржалың жеке қүқықгық сипатгағыеьша әлемдегі ең көне 
болып табылатын Лондондық қор биржасын мысал-га келтіруге 
болады. Сол сияқгы осы қағида бойынша Нью-Йорк, Токио 
биржалары да қызметін жүзеге асырады. ♦

Екінші түрпагсы биржалар мемлекеттік мекемелер болып 
табьшады.

Биржада жасалмайтын багалы қағаздар мэмілелері биржадан 
тыс мәмілелер деп аталады. Бұл нарық өте үлкен жэне жиынтьщ 
колемі мен құны бойынша қор бнржасындағы саудадан асып түседі. 
Басқапіа айтқанда, биржа жасалған мәмілелер көлеш бойынша 
биржадан тыс айналымнан айтарлықтай аргта қалады (биржа 
үлесіне барлық айналымның шамамен алганда 1/3 келеді).

Биржалар эр түрлі белгшерге байланысты жіктеледі: үйым 
қагидаты бойынша, қатысу нысаны бойынша, орны және элемдік 
саудадағы рөлі бойынша, қызмет саласы Сюйынша, бағалы 
қағаздардың түрлері бойынша. Үйым қағидаты бойынша 
(биржаның қүрылуындагы мемлекег рөлі) биржаның үш түрі бар: 
көпшілік-қүқьпсгық (мемлекетпк биржалар), жеке-кұқықтық (жеке 
биржалар), аралас биржалар. Көпшілік-күқықтық сипаттағы 
биржалар мемлекетпен бақыланады жэне заңдык актілер негізінде 
қүрылады. Мүндай биржалардың мүшелері ретінде сауда 
тіркеліміне енген жэне білгілі айналым мөлшері бар еол ауданның 
кез-келген кэсіпкері бола алады. Биржа мүшесі болып табылмайтын 
түшгаларға да бір реггік билетпен мәміпелер жасауға рүқсат 
беріледі. Мүндай биржалар Еуропада тарапған: Францияда, 
Бельгияда, Голландияда. Жеке-қүқықтық сипаттағы биржалар 
Англия, АҚШ-қа тэн, бүл биржаларда тек биржапық корпорацияға 
кіретін түлғаларға ғана рүқсат біріледі.Мүндай биржалардың 
мүшелер саны шектеулі. Биржаның әрбір мүшесі биржа 
гимарагыңца оған мәмілелср жасауға қүқық берегін ен болмаганда
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бір пайга (сертификат) ие болуы тиіс.Қатысу нысаны бойынпіа 
биржа саудасына қатысушылар ашық немесе жабық болуы мүмкін. 
Жабық биржадагы саудаларда биржа делдалы рөлін атқаратын тек 
оның мүшелері қатысады, сондықтан тікелей сатып апушылар мен 
сатушыларға биржа залы жабық. Ашық биржадағы саудаларға 
теракты мүшелер мен биржалық делдалдардан басқа қатысушылар 
мен келушіпер қатыса алады. Осыдан ашық биржалар екі типті
болады:

контрагенттерді депдалдар қызметін қолдануға 
міндеттемейтін таза («идеальды») ашық биржа. Мұндай 
биржалар да сатьш апушылар мен сатушылардың биржалық 
орталығының еркін қолжеті мділігі қамтамасыз етілгендіктен, 
олардың (делдалдар) болмауы да мүмкін, яғни сатып алушылар мен 
сатушылардың тікелей байланысымен сипатталады;

- сатып алушылар және сатушылармен мэмілелерді делдалдар 
(брокерлер мен дилерлер) тікелей жасайтын аралас типтегі ашық
биржа.

Нарыққа бағытталған мен қызметтер атқаратын биржалардың 
орны мен әлемдік саудадағы рөліне байланысты оларды 
халықаралық және ұлтгық де бөлу қабылданған. Халықаралық 
биржалар багалы қағаздарды сату-сатып алу мэмілелерін жасайтын 
бірнеше мемлекетгі қамтитын тұрақгы қызмет жасайтын көтерме 
нарықтың ерекше түрін білдіреді. Халықаралық қор биржаларына 
Нью-Йорктік, Лондондық, Токиолық қор биржалары жатады. 
Үлттық биржалар белек бір мемлекеттің шегінде қызмет етеді, сол 
елдегі қаржы нарығының даму ерекшелікгерін ескереді.

Биржаның қызмет саласына байланысты шартты түрде орталық, 
аймақаралық жэне аймақгық (локальды) деп белуге болады. 
Олардың болуы қаржы нарыгының даму деңгейіне, биржалық 
айналымның көлеміне байланысты болады. Біздің pec публикамызда 
осы белгі бойынша қор биржалары жіктелмейді.

Биржа қызметін бақылауды үкіметгік органдар багалы қагаздар 
айнапысын ретгеуші маманданган комиссиялармен бірігіп жүзеге 
асырады. Мысалы, Париж биржасы Экономика министрлігі мен 
биржалық операциялар бойынша комиссиямен бірігіп жұзеге 
асырьшатын қадағалауда болып табылады. Италияньщ 
биржаларының қызметі Қаржы министрлігі жэне компаниялар мен 
биржа істері бойынша комиссиямен реттеледі. Бірақ соңгы
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жылдары осы екі түрпатта құрылған биржапардың арасындағы 
айырмашылықгар тегістеле бастады. Бір жағынан биржаның өзі 
ішкі өзін-өзі реттеуге ңегізделіп қызмет етеді, екінші жағынан,

■

бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік бақылау мен ретгеу күшейе 
бастады.

Әрбір елде бір емес:, қор биржаларының трас жүйесі өмір 
сүреді.

Қор биржаларыньщ полиорталық жүйесі Германияда, 
Австрияда, Канада жэне Швейцарияда қызмет атқарады. Биржаның 
өзін-өзі ретгеу әдісіне листинг жатады.

Биржа ісіндегі листинг — бұл биржа тізіміне багалы қағаздар 
эмитентгерінің > бірқагарын енгізу болып табылады. * Қор 
биржасыньщ листингіне ену — бүл эмитент компанияның 
і:үрақгылығын куэландырады, себебі қор биржасы оңдағы 
айналысқа түсетін тауарларды ң сапалылыгьш растайды.

Қор биржасының кызметі өзін-өзі өтеу принципіне негізделеді 
жэне оның қызметінен түскен кірістер биржаны материалдық- 
техникалық дамытуға пайдаланылады.

Қазақстан Республикасының 02.07.2003 №461-11 «Бағалы
қагаздар туралы» Заңына сэйкес қор биржаларыньщ міндетті
түрдегі төменде көрсетілгендей функциялар тізімі бар:

1) сауда жүйелерін пайдалану жэне қолдау;
2) қор биржасынын тізіміне багалы қагаздарды енгізуге 

жорамалданып отырған немесе енгізілген эмитенттерге, сондай-ақ 
Қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) багалы 
қагаздар мен өзге де қаржы құралдарына талал қою;

3) қор биржасында айналысқа жіберілген бгігалы қагаздар мен 
«вге де қаржы қүралдарымен мәміле жасау мақсатында сауда 
жуйесіне кіруге өз мүшелеріне мүмкіндік беру, осы қаржы 
құралдары бойьгаша гүрақты сауда-саттық ұйымдастыру жэне
еткізу, қаржы кұралдары мен мәмілелер бойынпіа есеп айырысуды 
ұйымдастыру және жүзеге асыру үшін қажет ақтаратты әзірлеу;

4) өз мүшелеріне ұйымдық, консультациялыі^ ақпараттық жэне 
өзге де қызметгер көрсеіү;

мэселелері бойынша талдамалық зерттеулер жүргізу;
6) банк заңнамасында белгіленген тәртіппен банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру және қор
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биржасының ішкі құжаттарында көзделген өзге де функцияларды
жүзеге асырады.

Биржаның қызмеггерінде олың өзіне ғана тән қызметгер жэне
эдетте ешқандай басқа сауда ұйымдары айналыспайтьш 
қызмегтврден көрініс табады.

1993-ші жылдың 15-қарашасында Қазақстанда ұлттық валюта —
теңге еқдірілді. Осыдан кейін 1993-ші жылдың 17- қарашасында 
Қазақстан Республикасыньщ Үлттық Банкі мен жиырма үш 
қазақстандық жетекші банкгері вапюталық биржа құру жөнінде 
шешім қабылдады.

Осыған дейін өмір сұрген Валютапық операцияларды жүргізу 
орталығы (Валюталық биржасы) Үлттық банктің құрылымдық 
бөлімшесі болған еді. Жаңа бяржаның алдына қойылған негізгі 
міндет теңгенің ендірілуімен байланысты ұлттық вапютапық 
нарықіы ұйымдастыру жэне дамыту болды. Биржа 1993-ші жылдың 
30-желтоқсанында «Қазақ Банкаралық Валюталық биржа» атымен 
жабық тұрпатты акционер лік қоғам ұйымдық-құқыкдық 
нысанындагы заңды түлға ретінде тіркелді.

1995 жылы бирЖа S.W.I.F.T. жэне биржаның аты 
«Қазақсіандық банкаралық валюталық-қор биржасы» болып 
өзгертілді. Осы жылдың 29-қыркүйегінде багалы қагаздар бойынша 
мемлекеттік қазыналық вексельдермен (МҚВ) сауданы 
ұйымдас тыруға Қазақстан Республикасыньщ багалы қагаздар 
бойынша Үштық комиссиясының №1 лицензиясы алынды.

1996-шы жылдың 12-сәуірінде биржаның аты «Қазақстандык 
қор биржасы» атымен ауыстырылды.

13-царашада — багалы қагаздар нарыгында биржалық қызметті 
жүргізу үшін Қазақстан Республикасыньщ багалы қагаздар 
бойынша Үлттық комиссиясыньщ толық лицензиясы апынды.

1997-іиы жылдың 30-шілдесінде — биржадан бөлінген «Қаржы 
құралдарының Алматылық биржасы» ЖАҚ (жабық акционерлік 
қоғамы) (AFINEX) тіркелді. 22-тамызда АҒШЕХ банктік 
операцияларды теңгемен жэне шетелдік валютамен жұргізуге 
Қазақстан Республикасы Үлттық банкінің лицензиясын алды. 5- 
ңараіиада жаппай жекешелендіру шеңберінде акциялардың 
мемлекеттік пакеттерін сату бойынша апгашқы саудасы болды. 18- 
царашада — листингтік емес компаниялардың багалы қағаздарьш
алгашқы саггылуы орын алды. *
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1998-иіы жылдың 19-қазанында KASE-де Қазақстан 
Республикасыньщ халықарагсық бағалы қағаздармен алғашқы 
саудасы болды.

1999 жыл: 6 цаңтар — AFINEX-ті KASE —ге біріктіру жөнінде 
шешім қабылдаңцы.

2001 жыл: 2 ацпан — халықаралық қаржы үйымдарыньщ (ХВҚ) 
облигацияларымен апғашқы сауда болды. 1 тамызда - автоматты 
репо секторы ашылцы. 1 цыркүйек — ТOKIА есептік иңцикатор іске
қсюылды.

у

2005 жыл: 1 цаңтар — Қаржы мини<ггрлігі келесідей 
мемлекетпк бағалы қағаздарды басып шығаруға мүмісіңцік алды:
МЕККАМ, МЕОКАМ, і МЕУКАМ, МОИКАМ, МУИКАМ, 
МЕУЖКАМ.

2006 жылы — шетелдік корпоративтік қағаздармен алғашқы 
сауда жүзеге асты.

2007 жылы — KASE базасында Алматы қаласының аймақтьгқ 
қаржылық орталығының арнайы сауда алаңы (шеіслдік эмитентгері 
меи инвесторларын тарту мақсатында) құрылдм.

«Алматы цаласыныц аймацтыц царжыпыц орталыгы» 
акционерлік қоғамы («ААҚО» АҚ) Қазақстан Республикасы 
Үкіметінщ 2007 жылғы 29 қаңтардағы № 65 Қаул ысымен құрылған 
болатын. Қоғамньщ миссиясы елдің ішкі нарыгы, сонымен қатар 
әлемдік кснгамдастық сияқгы барлық қатысушьіларға тартымды 
қаржылық орталықгы күру және табысты қызмет ету жолымен 
әлемдік экономикаға Қазақстанның интеграциясы үшін жағдай және 
тйімді механизм құру болып табылады.

«ААҚО» АҚ қызметінің негізгі мақсаттары төмендегідей болып 
табылады:

хал ықаралық стаңцарттарға сай бағапы қағаздардың 
қазақстандық нарығын дамыту.

- бағалы қағаздардық қазақстандық нарығының капитаддың 
халықаралық нарығымен интеграциясын, оның калиталдаңуы мен 
өтімділігін жоғарылатуды қамтамасьгз ету.

- бағалы қағаздар нарығындағы жұмыстарға жеке тұлғалық 
иивесторлары ретінде инвестиция тартуды қоса алғаңда Қазақстан 
экономикасына инвестиция тарту үшін жағдай жасау.

Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазаңстан 
Республикасының царжылъщ нарыяын мемлекетт ік реттеу
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жүйесін одан әрі жетіпдіру» Жарлыгы (12 сэуір 2011 ж.)
Қазақстан республикасының Алматы қаласының аймактық 
қаржылық орталығъшың қызметім ретгеу бойынша Агенттігі жэне 
Қазақстан Республи касының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
бақылау жэне ретгеу бойынша Агенттігін олардьщ қызметтері мен 
окілеттікгерін Үлпъщ банкке беру жолымен қыеқаруын қаулы етгі. 
Оеы Жа]шықпен Қазақстан Республикасының Үлтгық Банкі 
сьхқарган агенттіктердің міңдетгемелері бойынша құқықгық 
мирасқор ретіңде анықталды.

2007 жылы — акциялар нарығында жаңа индекс — KASE 
Чндексініц іске қосылды, ол ICASEShares индексінің сандық 
атарын жалгастырды. »

2007 жылы -  KASE-нің коммерциялизациялануы орын алды.
2008 жылы — реттеушілердіц жаңа листингтік талаптары іске

қосылды.
2008 жылы — фыочерстермен алғашқы саудалар болды.
2008 жылы — валютапық своп операциялары нарыты іске

қосылуда.
2009 жылы — жаңа Листингтік ережелері жасалды және іске 

қосылды.
2009 жылы — KASE мен СТП РФЦА негізгі сауда алаңын

біріктіру арқылы нарықтың бірлігі қалпына келтірілді.
2010 жылы — РЕПО операциясы нарығының жаңа — TWIN А 

индикаторын іске қосу орын алды.
2010 жылы — «тікелей» РЕПО нарығында міңдеттемелер мен 

орнын толтыру төлемдерін қайта бағалау жүйесі іске қосылды.
2010 жыл — ЕДРБ-мен ынтымактастық шеңберінде 

консалгшнгпк жоба «Kazakhstan Stock Exchanqe Capacity Buildinq 
Projekt».

2010 жыл — мерзімді келісімдер (когарактьшар) нарығьшың ре
старты.

Қазақстандық қор биржасы (KASE) Оргалық Азиядагы ең ірі 
уйымдастырылған қаржы нарығының операторы болып табылады, 
онда акциялар, корпоративтік облигациялар, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік багалы қағаздары, халықаралық 
қаржы ұйіымдарының облигациялары мен шетелдік мемлекеттік 
бағалы қағаздар, вексельдер, шетел валюталары жэне басқа да 
багалы қағаздар айналысқа түседі.
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Бүгінгі күні биржа әмбебап қаржы нарыгы болып табылады, 
оны шартгы турде төрт негізгі секторга бөлуге болады: шетелдік 
валюталар нарығы, мемлекеттік багалы қағаздар нарығы, акциялар 
мен корпоративтік облигациялар, деривативтер нарығы.

KASE-де айналысқа жіберілген бағалы қағаздардың негізгі 
үлесін борыштық бағалы қағаздар құрайды - 49,2% (250 
шыгарылым). Акциялар мен мемлекеттік бағалы қағаздар — 17,9% 
(91 шыгарылым) жэне соган сэйкес 32,3% (164 шыгарылым). 
Инвестициялық қорлардың багалы қагаздарыньщ үлесі 0,4% 
қурайдьі (2 шыгарылым). Халықаралык қар:жы үйымдарының 
багалы қағаздарының үлесі -  0,2% (1 шыгарылым).

Багалы қагаздар нарыгының инфракұрылзімы төмендегідей 
кэсіби қызметтің түрлерімен көрсетіледі:

1) брокерлік;
1-1) дилерлік;
2) багалы қагаздарды үстаушылардың |>еестрлер жүйесін 

жүргізу;
3) инвестициялық портфелді басқару;
4) зейнетақы активтерін инвестициялық басқару;
5) кастодиондық;
6) трансфер-агенттік;
7) багалы қагаздар жэне басқа қаржылық қүралдармен сауданы 

үйымдастьфу.
Брокердің қызметі клиент-инвестордың тапсыруы бойынша

багалы қагаздарды сатып алу мен сату да болып табылады.
Брокердін жалақысы көрсеткен қызмеп үшін алатын комиссиялық 
сыйлық больш табьшады.

Дилер багалы қагаздарды өз есебінен алып, оларды өз атынан 
сатады. Дилер негізгі табысын бағамдық айырмашылық негізінде 
элады. Инвестициялык портфелді басқару немесе зейнетақы 
активтерін инвестшщялық басқару бойынша қызмет іслиенттерінің 
мүддесіне карай табыс алу мақсатында жүргізіледі.

Багалы қагаздар нарыгы ндағы кастодітондық қызметті 
гастодиондық қызмет пен сейфпк операциялар жүргізуге 
лицензиясы бар банктердің жүргізуіне қүқыгы бар.

Багалы қагаздар нарыгындағы транфер-агенттік қызмет 
трансфер-агенттщ клиенттері арасындагы қүжаттарды қабылдау 
және беріп жіберу мақсатында жүзеге асырылады.
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Мерзімді нарықтағы операцияларға қатысушыларды олардың 
қойған мақсаты мен жүргізетін операцияларына байланысты үш 
топқа бө.туге болады: алыпсатарлар — бұл қаржылық қүралдарының 
бағамында уақыт бойынша пайда болатын айырмашылықгар 
есебінен панда түсіретіндер; хеджер — бұл өз қаржылық активтері 
мен келісім-шарттарды сақтандыратындар; арбитражер — бұл 
әріүрлі нарықтардаты бірдей активтерді бір мерзімде сатып алу мен 
сату есебінен пайда табатындар.

Инвестициялық қордың негізгі қызметі багалы қағаздар 
портфелін сатып алу мен осылайша құрьшған капитал есебінен 
акциялар эмиссиясы. Қор акцияларының иелері осы капиталдан 
алынатын дивидендтерді алуга деген кұқықты сатъш алады.

Семинар сабақтарының жоспары:

1 -Экономиканьщ дамуындағы қаржы нарыты жэне оньщ 
матынасы.

2. Қаржы нарыты ның құрылымы және оның сегментгері.
3. Қаржы нар ытыньгң тигггері.
4. Қаржы делдалдары және негізгі қатысушьшар.

Студенттің өзіндік жұмысына ариалтан тапсырмалар:

1. Қаржы ресурстарын мобилизациялау жэне бөлудегі қаржы 
нарьнъшьщ рөлін анықтау.

2. Акша-қаржы қатынастарыныц арнайы саласы регіңде қаржы 
нарытын анықгау. Қаржы нарытының қызмет етуінің шарттары мен 
алгышарттары. Қаржы нарыты және 2007-2009 жылдардаты әлемдік 
экономик алық датдарыс.

3. Қаржы нарыты қатысушыларын анықгау. Инвестициялық 
институттар және қорлар. Жекешелендірілген инвестициялық
қорлар. Қаржы нарыты қызмет етуінің негізі ретінде меншіктің 
акционерлік формасын ұйымдастыру.

4. Капитал нарыгын реттеудің өздеріңе белгілі
концепцияларын, олардыц ішіндегі қайсысы Қазақстан 
Республикасының капитал нарытын реттеудің тэсілдерін 
жататынын атандар және сипаттаңыздар.
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6. Капитал нарығын реттеудің халықаралық тәжірибесіне 
тапдау жасаңдар, реттеудің отандық тәжірибесімен 
салыстьфыңыздар.

7. Біздің еліміздегі капитал нарығын реттеудің заңцы базасын 
зерттеңдер, оның дамуы мен тиімділік деңгейін бағалаңыздар.

8. Капитал нарыгыньщ құрылымын жэне оның мемлекет 
тарапынан реттелуінің механизмдерін көрсететін блок-схемалар 
кздрыңыздар.

9. «Қазақстан Республикасындағы мемпекеттік багалы қағаздар 
нарыгының даму жағдайы» тақырыбына реферат дайындаңыздяр.

10. Статистикалық мэліметтерге талдау жүргізіңцер,
Қазақстаңдагы БҚН-ның дамуының динамикасына талдау 
жасаңыздар. Қорьггынды жасаңыздар.

10.Еуропа және Азияның қандай да бір қаржылық орталыгы, 
оның эволюциясы, қазіргі дамуы, оның ерекшеліктері туралы эссе 
жазыңыздар.

11. «ҚР қаржы нарыгьшың ерекшел іктері жэне оның тиімділігін 
көтеру мәселелері» тақьфыбына жоба-презентация дайындаңыздар.

әріс тақырыбы бойынша кейс дайындаү.

і
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14-ТАҚЫРЫП. СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСЩДЕГІҚАРЖЬІ

14.1 Сыртқы экономикалық қызмет жэне оныц даму
бағытывың с и паттам асы

* * * '
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Халықаралық экономикалық қатьшастар экономика өмірінің ең 
қарқынды дамып келе жаткан салаларының бірі. Мемлекеттер 
арасындағы экономнкальщ қатынастардың көпғасырлық тарихы 
бар. f*асырльф бойы олар көбінесе сыртқы сауда қатынастары 
регінде, ұлттық экономика тиімсіз өндірген немесе мүлдем
өндірмеген тауарлармен тұрғын халықты қамс ыздандыру
проблемаларын шешкен. Эволюцияньщ жүруімен қатар сыртқы 
экономикалық қатынастар сыртқы сауда деңгейіне өсті жэне 
халықаралык эконом икалық қатынастардың күрделі жиынтънъша — 
әлемдік шаруашылыққа айнапды. Оның ішінде журіп жатқан 
үрдістер бүкіл әлем мемлекеттерінін мүдделерін көрсетеді.

Сыртқы экономикалык қагынастардьщ эр түрлі нысандарының 
өзара әрекеттесуіне қарамастан, олардың жүзеге асырылуында 
өзіндік ерекшеліктері бар, бұл оларды элем шаруашылығы 
құрылымының құрамдық бөлігі ретіңце айтуга мүмкіндік береді. 
Әлем шаруашылығы құрылымына тауарлар мен қызметтер, 
капитал, жұмыс күші элемдік нарықтары, хапықаралық валюта 
жүйесі, халықаралық несие-қаржы жүйесі, ғылым, техника мен 
ақпарат аясындағы алмасулар саласы, хапықаралық туризм жэне
т.б.

Тауарлар, жұмыс күші, қаржы құралдарының ұлттық шекара 
арқылы үздіксіз өсу қарқы н ы ндағы қозғалысы элемдік 
инфрақұрылымының дамуы мен жетілуін жылдамдатады. Аса 
маңызды көлік жүйесімен қатар (теңіз. өзен,эуе, темір жол 
көліктері), әлемдік экономиканьщ дамуы үшін ақпарапық 
коммуникациялардьщ элемдік желісі де маңызды болып келеді.

Хальіқаралық алмасу материалдық тауарлар байланыс 
нысандарынан (көрінетін сауда) материалцық емес нысандарына 
ауысуда, яғни өндірістік және басқару тәжірибесі арқылы, басқа да 
қьгзметтер түрлері (көрінбейтін сауда) ғылыми-техникалық 
жетістіктер алмасуының ұлғаюы. ЮНКТАД бағалауы бойынша
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алмасуларда да олардың көлемі аитарлықтаи өсуде, нақгырақ 
айтқанда, олардың «материалдық емес» ақпараттық капитал 
құрамдас бөлігінде: ақпараттар базасы, бағдарламалық 
қамсыздаңдыру, ұйы мдастыру шылық қабілет және т.с.с. 
Ақпараттық инфрақұрылымдар дамуы өнеркәсіп дамуыиың 
деңгейіне байланысты болып келеді. Бірақ өнеркэсіптің 
бэсекеқабілеттілігінің өзі көбінесе оның ақпаратгық құрылымымен 
анықгалады. Мемлекет ішіндегі ақпараттық жағдай, ақпараттық 
коммуникациялардың элемдік желілер каналдарына қосылу 
мемлекетгің халықаралық еңбек бөлінісі мен әлемдік 
шаруашылықтағы рөлі мен орнын анықгайды. Әлемдік қатынасгар 
тәсілдемесінде екі экономикалық тұжырымдама орын алады және 
сәйкесінше мемлекетгің сыртқы экономикамық саясатында екі
бағыт бар — протекционизм және фритредерлік (еркін сауда
тұжырымдамасы). Протекционизмді жақтаушылар отандық 
өнеркәсіптің шетелдік бәсекелестерден мемлекетпк қорғалуы 
қажеттілігін талап етеді. Еркін сауда жақгаушыларының ойынша, 
экспорт пен импорттың құрылымын мемлекет емес, нарық 
қал ыптастыру керек. Бұл екі тэсілдеменің әр түрлі мөлшерлерде 
үйлесуі мемлекеттердің сыртқы экономикалық саясатының 
дамуының әр турлі кезендерін ажыратады.

¥лттық экономикалардаэкономикалық өсудің жоғары қарқыны, 
күшті экспорттық элеует сауда либерализация с ына тэн, жэне де 
керісінше, экономикалық құлдырау, экспорттық әлеуетгің элсіреуі 
кезінде, эдетгегідей, протекционизмді жақгаушылардың 
дэлелдеріне құлақ салады.

Сыртқы экономикалық қызмет (СЭҚ) дегеніміз - шет елдермен
тауар-экономикалық. гыл ы м и-техн икал ы қ ынтымақгасіық, вал юга-
қаржылық және несиелік қатынастардың эдістер мен куряпдяр 
жиынтығы.

Сыртқы экономикалық қызмет мемлекет деңгейіңде де, жеке 
меншік шаруашылық субъектіпер деңгейінде де жүзеге асырылады. 
Бірінші жағдайда, сыртқы экономикалық қызмет мемлекетарал ық 
ынтымактастықтъщ негіздерін орнатуга, сыртқы экономикам ы к 
қатынастардьщ тиімділігін ұлғайту мен дамытуды ынталандыратын 
құқыктық, тауарлық жэне саясаттық тетіктерді құруға бағытгалған. 
Мемлекетпң рационалды сыртқы экономикалық саясаты үлттық 
табыстың өсу қарқынын ұлғаіпуға, гылыми-техникалық
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прогресстщ жыпдамдатуына, ендіріслк шогырланудын ұлғаюына 
жоне ка питал дм к салыімдардың тиімділігіне алып келеді.

Сыргқы экономикалық қызметтің негізі мемлекеттер 
арасыидагы өзара тиімді қатынастардың нысандарында жатыр. 
Әлемдік экономикалық қатынастардың ең негізгі нысандары 
мыналар:

- тауарлар мен қызметтердің халықаралық саудасы;
- капитал мен шетелдік инвестициялардың қозғалысы;
- жұмыс күшінің миграциясы;
- мемлекетаралық өндірістік кооперция;
- ғылым мен техника саласындагы алмасулар;
- валюта-несиелік қатынастар. *
Сыртқы экономикалық қызметгің маңызды кагидаттары:
1. Сыртқы жэне ішкі саясаттың тығыз байланысы;
2. Мемлекеттердің егемендігі мен тәуелсіздігін өзара 

құрметтеу;
3. Мемлекеттердің тең кұқылығы;
4. Мемлекетпк мүдделерді қорғаудагы ұстанымпаздық пен 

икемділік, позициялық оңтайландыруға деген қабілеттілік, 
ескерілген таптаурындардан бас тарту;

Сыртқы саясаттьщ теңгерімділігі мен көпвекторлілігі
серпсгестер мен одактастарды таңдаудағы прагматикалық көзқарас;

6. Бөлінбеушілік, қауіпсіздік, яғни оның эр түрлі деңгейлерінің 
өзара тығыз байланысы (саяси, экономикалық, қорғаныстық жэне 
т.б.)

7. Бейбітшілік пен қауіпсіздік проблемаларын шешудегі 
жаһандьщ аймактық, субаймақгық тэсіідемелер арасындагьі
балансқа қол жеткізу.

Сыртқы экономикалық қызметтің негізівде келесілерге
тәуелсіздік пен дербестік жатыр:

1. Өңдіргісі келетін өнімдердің көлемі мен ассортиментін 
таңдауда;

2. Сыртқы нарыққа;
3. Шетел капиталына;
4. Сыртқы нарықка шығуға көмектесетін сырткы экономикальщ

қызмет нысандары.
Сыртқы экономикальщ кызметгің негізгі мақсатгары мен даму

т
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4 " ^  Ш  -  404



1. Елдің экспортгық әлеуетін қалпына келтіру мен дамыту.
2. Техникалық қайта жабдықтандыру үшін шетелдік 

инвестицияларды қолдану.
3. Өндірісті модернизациялау негізінде тауарлардың сыртқы 

нарықгағы бәсекеге қабілеттілігін үлғайту.
4. Жоғары дэлдікті технологиялар нысанындағы өнеркәсіптік 

өндірістегі өнімнің салыстырмалы салмағыньщ ұлғаюы арідылы 
импорт құрылымының өзгерісі.

5. Экспорт пен импортгы жетілдіру арқылы мемлекеттің 
экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Әрбір мемлекет басқа мемлекеттермен экономика мен
саясаттың барлық салаларында өзара тиімді ынтымақтастық
орнатуға жэне таңцауға құқылы.

Халықаралық қатынастардың дамуындағы қаржының рөлі 
келесі 3 бағытга жүзеге асырылады:

1. Халықаралық ьпггымақтастықтьщ әр түрлі багытгарын 
қаржыландыру үшін қажетгі қаржы ресурстарының көздерін іздеу 
және мобилизациялау.

2. Халықаралық интеграциялық үрдістерді реттеу.
3. Халықаралық қатынастардың әрбір түрін және де бұл 

қатынастардьщ тікелей қатысушылардың дамуын ынталандыру.
Қаржы ең алдымен экспорт-импорттық операцияларға өз әсерін 

тигізеді. Олардың көмегімен элемдік нарықта сұранысқз ие 
бэсекегеқабілепі өнімдердің шығарылуы ынталандырылады. 
Қаржы ұлттық табыстъщ сыртқы экономикалық қызмет 
нәтижесі нде жүзеге асқан үлесінің құрылуына жағдай жасайды.

Қазақстанның халықаралық ұйымдар мен қорларға қатысуы 
халықаралық ынтымақтастыктың маңызды нысаны болып 
табылады.

Бұл қатысу бершген ұйымдардың бюджеті мен жарғылық
капиталына сэйкес квоталарды енгізуді талап етеді. Салымдардың
көздері болып қатысушы ұлттық ұйымдар мен мемлекетпк
құрылымдардьщ вапюталық және басқа да қаржыл ы қ қорлары мен
ресурстары табылады. Халықаралық ұйымдардың қаражатгары
сәйкестендірілген қорларга жинақталып, қызметтердің бағыттарына
қарай мақсаттық бағдарламаларга таратылады. Олар Қазақстанның
әлемдік экономикаға интеграциясына қаржылық көмек ретінде 
қолданылады.
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Халықаралық қатын астард ы ң дамуына қаржының тағы бір эсер
ету бағыттарының бірі болып шетелдік инвесторлардың
ресурстарын мобилизациялау табылады.

Шетелді к инвестициялар отандық экономиканың әртурлі 
салаларында объектілерді салу үшін шетелдік мемлекет- 
инвесторлардың, шетелдік коммерниялық үйы.мдардың,
халы қаралық құрылыс компанияларыньщ каражаттарын тарту
ретінде жүзеге асырылады. Несиелендіру шарттары негізщце 
салынған кэсіпорындар мен объектілер Қазақстан территориясында 
ұлттық игіпік ретінде қала береді. Шетел кэсіпкерлерінің өз 
фирмаларының қорлары есебінен, сонымен қатар шетел
мемлекетері бюджетінің каражагымен қаржыландырылған басқа да 
кәсіпорындар біріккен кэсіпорындар немесе шетелдік занды түлға
ретінде қызмет етеді.

Шетел инвесторлары шетел заңцы түлгалары мен азаматтары, 
азаматтъпы жоқ түлгалар, өз еліміздің азаматгары, ұдайы шетелде 
түратындар,шетел мемлекеттері мен халықаралық ұйымдар болып 
табылады.

Шетел инвестициялары мүлікгік жэне интеллектуалдық 
құндылықтар тұрінде бірнеше жолмен жүзеге асырылады. Олар:

- біріккен кәсіпорындарда (БК) үлестік қатысу жолымен;
- толығымен шетел инвесторлары мен олардың бөлімшелерінің 

меншігінде болатын кәсіпорындарды қүру;
- шетел инвесторларының мешпігіндегі кэсіпорыидарды, 

мүліктерді, пайларды, бағалы қағаздарды сатып алу;
займдарды, несиеяерді, мүліктік қүқықты жэне 

инвестициялық қызметгің баска да түрлерін алу.
Шетел ннвестицияларьшьщ объектілері үлпъіқ 

шаруашылықтың барлық салалары ндагы салынып жатқан немесе 
жаңартьшған кэсіпорындардың негізгі қорлары мен айнымалы 
құралдары, бағалы қагаздар, мақсатты ақша салымдары, ғылыми- 
техникалық өнімдер, интеллевтуалдық қүндылыкз'арга мен мүліктік 
құқықтар болып табьшады.

I ІІетел капиталдарын одан эрі ауқымдап таріу үшін шетел 
инвесторларыньщ елдің экономикасы на ез қаражатгарын салуға

III

қызыктыру мақсатымен заңцы түрде жеңілдетілген қаржылық 
шарттар қойылып жатыр. Осыңдай жсщілдетілген қаржылық 
шарттар болып келесілер табылады:
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капиталдардың сақаталуына кепшдіктер жэне шетел 
инвесторларының шығындарын өтеу;

- жеңілдетілген салық салу мен пайда мен кірістердің шетелге
еркін жіберілуі;

талқан кірістерін қайта инвестациялауға құқық беру, 
сонымен қатар теңгемен алған пайданы шетел валютасына 
айырбастап жіберу;

- кедендік жеңілдіктер жэне шетел инвесторларының мүлкі мен 
тэуекелдерін сақгандырьш қорғау жүйесін құру.

Сыртқы экономикалық қьізмет аясында қаржылық 
операцияларды жүргізудің заңдьшығы мен дұрыстығын 
қадағалаушы - қаржылық, валютапық және кедендік бақьшау болып 
табылады. Бүзушылықтар мен қиянат етушілік орын алса, онда заң 
органдары заңмен бекітілген санкциялар мен айьптпүлдярды 
қолданады, осылайша қаржылық қатынастарды ұйымдастыру 
реттелінеді.

Қызмет етудің ерекше саласы болып табылатын сыртқы 
экономикалық қызмегтегі қаржыға айрықша белгілер тэн. Олар тек 
теңгемен құрылған ресурстарда ғана емес, шетелдік валютада. да 
көрініс табады.

Бөлісу қатьшастар ының міндетті субьектісі болып шетел 
мемлекеті, халықаралық ұйым, шетел фирмасы және т.б. ретіндеіі 
шетел серіктестігі табылады. Қаржы қатынастары ұлттық 
экономикалардың шекаларынан өтіп, халықаралық интеграциялық 
үрдісті, оның дамуы мен тереңдетілуіне жэрдемдесіп, жанамалайды. 
Халықаралық экономикалық қатынастарды кеңейту Қазақстан 
экономикасын күшейту үшін қолданылатын сыртқы қяр ж м п и қ  
көздерінің құрылуына алып келеді.

Сыртқы экономикалық қатынастардың ең дамыган
нысандарының бірі болып шетелдік несие қайтарымды түрде келеді
де ақылы болып табылады. Әлемдік тэжірибе басқаша, тиімдірек,
бірақ күрделірек келетін жолды біледі, ол — тікелей инвестиция
түріндегі өндірістік капиталдың импорты. Импортер-ел шегел
инвесторынан салықтық, арендалық жэне басқа да төлем түріндегі
кірісп алады. Шетел инвестициял ары бірден өндіріске барып,
өзімен бірге жаңа технологияпар мен басқару тэжірибесін алып
келеді, сонда да оларды қолданудың тиімділігі көзқарасынан 
иеленушілердің бақылауында қала береді. '
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Бүгінгі күнде бүкіл әлемнің тек 5 елі гана капитал импортын 
қажет етпейді. Осылыйша, капитал импорты есебінен Франция мен 
Англияда өңцеуші өнеркәсіпгің бүкіл өнімінің 1/5 өндіріледі, 
Италияда — 4/1, ФРГ — 1/3-ден сэл ғана кем. АҚШ -  капиталдың ең 
ірі экспортера сонымен қатар оны экспорттаудан да үлкен
көлемдешетелден де экеледі.

Шетелдік тәжірибеде еркін экономикалық аймақтар болып, 
әдетте шетел капитал ынын қызметі үшін ерекше қолайлы шарттары 
бар, үлттық нарықпен байланысы аз жэне экспортқа баіъпталған 
территориялдық анклавтар табьшады. Еркін экономиканьщ 
аймақтардың қүрылуы елдің тек сыргқыэкономикалық 
мэселелерден бүрын, жалпышаруашылық мәселелерді шешу үшін 
қолданылады: ішкі нарықты өнеркәсіптік өнімдердің заманауи 
түрлерімен толықтыруға жағдай жасайды, экономикада одан эрі 
пайдалану мақсатьгмен шару апіылықгың жаңа эдістерін ісгеп өтеу 
үшін өз алдына полигоннньщ қызметін атқарады. Біріккен 
кэсіпорындарға қарағанда экономикалық аймақтар шетел 
капиталын тиімді тартуға жэне элемдік пен үлттық 
экономикаларының өзара эрекеттесудің нысандарын іздеудің 
келешекті варианты болып табьшады.

Еркін экономикалық аймактар мақсаттары бойынша былай 
бөлінеді:

- кешендік (өндірістік максаты бойьпппа);
- сыртқысаудалық (еркін кеден аймақгары мен бекеттері, 

экспортық өндіріс аймақтарын қосқанда, көлік аймақтары);
- функционалдық немесе салалық (технологиялық парктер мен 

технополистер, турисгік, сақгандьфу және бгінктік аймақгар);
Елдің жэне оның бөлек аймақтарының экономикасы мен 

сыртқыэкономикалық қатынастарын дамыту бойынша 
перспективті мәселелерін шешу көзқарасы түрнпысынан қарағанда, 
кешенді экономикалық аймактарға үлкен қызығушылық 
танытылады. Оларда іішкі нарыққа да, экспортқа да өнім шығаратын 
жаңа өндіріс құрылады, себебі олар әлемдік нарық талаптарьгаа сай 
жақындатьшған тетік негізінде қызмет етеді.

Сыртқы саудалық экономикалық аймақтар көбінесе 
жинақтаушы қоймаларды құру, көрмеге арналған ғимаратгарды 
өткізу, транзиттік ж^жтерді ауыстьфып тиеу жэне т.с.с. есебінен 
қосымша валюталық түсімдерді қамтамасыз ету үшін арналған.

408



Функционалдық (салалық) экономикалық аймаідгар ең алдымен 
жаңа техниканы өндіру мен меңгеру бойынша технолгиялық 
технопарктер мен технополистерді құруға бағытгалған. Олар жаңа 
ғьшымсыйымды өнім турлерін өңцеу мен олардьщ экспортьш 
кеңейту арқылы халықаралық ынтымақтастықгы жандандыруға
жағдай жасайды.

Технопол истерді қүрғанда, ең алдымен технологиялық 
ресурстарды таріуды ынталандыру механизмі пайдаланылады. 
Технополистердің қызметі көбінесе олардың негізгі өнімдерінің -  
еигізу кезеңіндегі ғылыми идеяларының бірынғай ішкі нарыққа 
пгығуьгн жеңшдету, ал технологиялық озуды қамтамасыз ететін 
ңдеяларды сыртқа иарыққа да шығару бағъггталған. *

Сонымен, біріккен кэсіпкерлік аймақіарының барльщ 
вариантгары елдің экономикасын сы|)тқы нарықпен 
байланыстыратьш қосымша канал ретінде қызмет етеді.

Еркін экономикалық аймақ біріккен кәсіпкерлік пен шетел 
ин вестициялары үшің ерекше қолайлы режим қүру шегінде 
сыртқыэкономикалық қызметтің барлық турлері үшін ашық 
территория ретінде қызмегг етеді.

Батыс капиталын тарту шаруашылықтың белгілі бір 
жеңілдетілген шаргтарын талап етеді. Жеңілдікгердің көлемі мен 
маңыздылығы таргылған инвестициялардың көлемі мәселелері 
бойынша айқыңдаушы болып табылады. Сондьгқтан еркін 
кәсіпкерлік аймақтарында, эдетге ұлттық, бірікісен, кооперативтік 
жэне шегел кәсіпорындары үшін экономикалық қызметтің 
жеңілдетілген тэртібі жүруі тиіс.

Сыртқы экошомикалық қызмегті регтеу
нысандары мен әдістері

Сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік ретгеу эр түрлі
нысандар мен эдістерді қамтиды. Реттеудің негізгі нысандары 
мыналар болып табылады:

1) сыргқы экономикалық қызметті қаржыландыру;
2) салықсапу;
3) инвестициялау;
4) сыртқы қарыз any;
5) сыргқьі берешек;
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6) экспорпы қаражатгандыру.
Ретгеу әдістері көрсетілген нысандарға сай келеді жэне тура, 

сондай-ақ жанама эдістерді қамтиды.
Сыргқы экономикалық қызметгі мемлекеттік реттеудің әр турлі 

әдістері бар, оларға тікелей әдістер де, жанама эдістер де кіреді. 
Тікелей эдістерге әкімшілік ретгеу нысандары лицензиялар мен 
квоталар, сонымен қатар сыртқы экономикалық қызметтің
мемлекеггік монополиясы жүзеге асырылуы мүмкін. Экспорт пен 
импорттың лицензиялануы мен квоталануы тауарлық қорлар мен
шикізат ресурстарының шектелуі шарттарында тұрақтандыру мен 
ішкі нарықгы толықтырудьщ мақсаттары үшін уақытша шаралар 
ретінде қолданылады. * *

Лицензия — бүл өкілетті мемлекеттік органдарымен берілетін 
тауарлар, онімдердің шыгуы мен кіруіне берілетін рұқсаты. Квота — 
сыртқы саудалық қызмет үшін арналған өндіріс көлемінің үлесі мен 
бөлігі.

Реттеудің жанама немесе экономикалық әдістері неғұрлым 
пэрменді және дамыған сыртқы экономикалық қатынастарға сай 
болып табылады. Бұларға салықтар, соның ішінде кеден баждары, 
валюта багамы, элемдік баға, сыртқы несиелер бойынша пайыздық 
чөлшерлемелер, облигациялардың, басқа багалы қағаздар мен 
толем құралдары жатады.

Салықтар сыртқы экономикалық қатынастардың маңызды 
реттегіші болып табылады; бүл жерде эңгіме жалпы мемлекеттік 
салықгар, сондай-ақ арнаулы-бірлескен кэсіпорындардың
пайдасына сальшатын салыкдар, кеден баждары жөнінде болып 
отыр.

Сыртқы экономикалық байланыстарды басқару органдарының
маңыздырақ қызметтерінің бірі валюталық қатынастарды ретгеу 
болып табылады.

Валюталыц реттеу — бүл нормативтік-құқықгық актілерді 
жасау жэне бекіту, ақпарат жинау, валютаЛық заңнаманың 
сақталуын бақылау, оны бұзғандығы үшін санкцияларды қолдану. 
Қазақстандағы өзінің қүзіреті шеңберіндегі валюталық ретгеу 
органдары Үкімет, Үлттық банк, Қаржы министрлігі болып 
табылады. Осы органдар валютапық бақьшауды да жүзеге асырады. 
Мұндай қызмеггі сондай-ақ валюталық бақылау агенттері — алған 
лицензияларына сэйкес операциялар жүргізу кезінде бақьшау
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міндеттемесі қойылған өкілетгі банктер мен өкілетгі банктік емес 
қаржылық мекемелер де орындай алады.

Экономикалық саясаттың мақсаттарына сэйкес, «Валютапық 
{іетгеу мен валюталық бақылау туралы» заңда вгілюталық реттеудің 
мақсаты орнықты экономикалық өсу мен э коном икал ық
қаушсіздікке қол жеткізу ооиынша мемлекетпк саясатқа қолдау 
жасау екендігі көрсетілген.

Валюта багамы немесе басқа елдің вашотасының ақша 
бірлігінде іүлғаланатын үлттық ақша бірлігінің багасы барлық ішкі 
бағаларды басқа елдің багаларымен байланыстырады.

Валюта багам — бүл бір елдің ақшалай бірлігінің басқа елдің 
ақшапай бірлігіне қатысты бағасы. Валюгалық бағам тауарлар мен 
қызметтерді халықаралық сату, капитал мен несиенің қозғалысы, 
үлттық және элемдік нарықтардың багаларыи салыстыру, фирмалар 
мен банкгердің шетел валютасыньщ есебін қайга бақылап жүру 
өзара валюталық алмасу кажеттілігімен анықталады.

Мемлекетгің валюта багамдарының жүйесі икемді (кұбылмалы) 
немесе тіркелген валюта бағамдары түрінде ұйымдастырылуы 
мүмкін.

Икемді валюта бағамдар жүйесінде айырбас валютаға сұраныс 
пен оның ұсынысы негізіңце іске асырылады, гіркелген бағамдар 
экүйесіңце үлттық валютаньщ алтынға немесе басқа тұрақты 
валюгаға қатысты белгілі арақатынас белгіленеді; екінші жағдайда 
мемлекет бұл арақатынасты реттеңді де сонысымен елдің төлем 
баланмын балансына қол жеткізу мақсатында иалюта нарығының 
іуызметіне араласады.

Сонымен, валюта багамы экспорт пен импорт кепеміне ықпал 
етеді, ал олар өз кезегінде қаржылық құралдар арқылы (экспорт пен 
іғмпортқа салық, кедеңщк баждар) мемлекеттің ататын жэне бөлетін 
қаржы ресурстарының мөлшері мен қаржылык жағдайына эсерін 
тигізетіңдігі сияқгы экспорттық өнімдер, тауарлар мен қызмет 
көрсетулерді өндірушілердің немесе импортты т^тынушылардың да 
қарржылық ресурстары көлеміне де эсер етеді.

Қазіргі жагдайда әлемдік валютальгқ нарықгі әр түрлі белгіпері 
бойынша жіктелетін валюта бағамдарының алуан түрлері бар:

-айырбастық валюта бағамдары: спот-багам, форвард, кросс- 
багам;

■ есеп-айырысу валюта багамдары: корсстулі (номиналды)
411



валюта бағамы, нақгы валюта бағамы, нақты тиімді валюталық 
бағам;

- гибрңдтік валюта багамдары: валюталық коридор, 
басқарылатын қалқымалы багам, мақсатгы аймақгар, жылжымалы 
фиксация, үйпесімді валюталык кеңістік ж.б.

Көптеген мемлекеттерде экспорт пен импортгы кедендік-
тарифтік реггеу жүргізіледі.

Кеден Кодексі кеден аумағының, кеден баждарының және 
кеден алымдарының бірлігі негізінде кеден ісінің қағидаттарының 
(яғни тауарлар мен өзге де затгардың кеден шекарасы арқылы өту 
тэртібін, кеден сальиын салуды, рэсімдеуді, бақылауды жэне кеден 
саясатын жүзеге асырудың баска >құралдарын) белгілейді.

Кедендік баждар — ұлтгық шекара арқылы өтетін тауарлардан 
кедендік тариф бойынша мөлшерлеме арқылы мемлекетпен 
алынатын салық.

Кеден тарифі ішкі нарықгағы шетелдік бэсекені регтейді. Кеден 
тарифі кеден баждары мөлшерл емелерінің жүйеленілген жиынты 
болып табылады, олар республиканьщ кеден аумағына әкелінетін 
жэне бул аумақ шегінен әкетілетін тауарлар мен өзге де заттарға 
салышды. Кеден ісін жүзеге асыру кезінде кеден органдары алатын, 
защіамада белгіленген жэне мөлшерлемелерін Үкімет белгілейтін 
кеден төлемдерінің басты түрлерінің бірі кеден баждары — ұлттық 
шекара арқылы тасылатыы тауардан кеден тарифінде 
қарастырылған мөлшерлемелербойынша мемлекет алатьі
салықгар.

Қазақстанда халықаралық эКономикалық қатынастардың 
дамуында орталықтанған валюталық қорларды күру мен пайдалану 
арқылы сыртқы экономикалық қатынастар дың қаржыпкгқ реттелуі 
маңызды рөл атқарады. Сыртқы экономикалық қызметтің 
либерал изацияланауы шарггарында валюталық түсімдердің массасы 
кәсіпорынньщ меншігінде болады. Алайда мемлекеттің 
халықарал ық экономикалық қатынастарда қатысуьшың жэне
ұлгіық валютаның түрақтанды рылуы үшін бүкіп ел масштабында 
да, эісімш іл ік-территориялык құрылымдар деңгейінде де 
орталықтандырылған валюталық қорлар құрыла,

Реп^удің жанама экономикалық эдістері дамыған сыртқы
экономикалық қатынастар үшін эсерлі де сэйкестендірілген болып 
табылады.
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м
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Қазақстанда импорттық, экспорттық, маусымдық, арнайы, 
антидемпингтік, компенсапиялық баждар қолданылады. 2008 
жылдан бастап Қазақстан Республикасыньтң ш ығарылатын шикі 
му най мен мұнайда н алынған тауарларга кедендік баждар ендірілді.

Импорттық-кедендік тариф сыртқы сауданы ]>етгеу, импорттық 
еаяеатгы тиімді жүзеге асыру, сыртқы экономнкалық қызметтен 
мемлекеттік бюджеттің кірістерін ұлғайту үшін қслданылады.

Шнкі мұнай экспортына белгіленетін баждар Қазаісстанда 2008 
жылдан бастап ендірілді.

Маусымдық кедендік баждар мынадай жағдайларда 
қолданылады:

1. Елге тауардың кіруі осындай немесе зрқсас тауарларды 
өңціретін отандык өндірушілерге қауіп төндірсе;

2. Сыргқы экономнкалық байланыстар қатысушыларьша 
қатысты ескерту шарасы ретінде, жосықсыз бэсекені болдьфмау 
шарасы ретінде

Антңдемпинггік баждар -  елдін территориясына тауарлардың 
экспортер-елдің бәсекелестік бағасынан төмен бағамен енгізу 
жағдайында қолданылады.

Компеисациялық баждар мынадай жағдайларда қолданылады:
1. Тауарлардың кіруінде, субсидиялар пайдаланылған өндіріс 

немесе экспорт кезіңде;
2. Тауарлардьщ елдің территориясынан шьгқ]<;ан кезде, тікелей 

немесе жанама субсидиялар қолданылган өндіріс кезінде. 
Ир»торттық-кеденд і к баждар жүйесі ұлттық өндірісті шетелдік 
өиімдерінің экспансиясынан қорғау кызметін атқарады. Көптеген 
мемлекеттерде экспорт пен импортгың кедендік-тарифтік реттелуі 
жүреді.

3. Мемлекетгің, жергілікгі басқару органдарьшың, 
шаруашылмқ субъектілеріиің валюталық ресурстарының құрылуы 
мен пайдаланылуы. Мемлекетпң, мемлекетпк емес сектордьщ 
валютапық ресурстары ватюталық операциялар кезінде кұрылады 
және қолданылады.

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің 
Кедендік бақьшау комитеті кедендік төлемдерді алыну тәртібін 
анықгайды, ал оның органдары тауарларды кедендік декларацияға 
сәйкес кедендік бақыла>та көрсеткенде төлеілдердің төлеңуін 
тексереді.
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Импорт пен экспорта»! құңдық реттеу сауда келісімдеріне 
қатысушыларга импорттық жэне экспорттық субсидиялар беру 
жолымен жузеге асырылуы мүмкін. Тікелей экспорттық 
субеидияларға халықаралық заңнамамен тыйым салынғандықтан, 
жасырын субсидиялардың (жеңілдікпен несиелендіру, бастапқы

т

іликізатқа, материалдарга, энергетикалық ресурстарга багаларды 
гөмендету, фрахтаны субсидиялау) берілуі мүмкін.

Әдетте, мемлекет бүкіп жеңілдіктерді дайын енімдер 
экспорта мен шикізат импорта үшін қолданады, және шикізатты 
экспорттау мен дайын өнімді импорттаганда қандай да 
жеңшдікгерді болдырмайды, бүл үлттық өндірісті қоргау үшін
маңызды болып табылады. <

1 4 3  Валюталық ресурстарды қүру жэне паи д ал ан у

Валютапық операциялар — бүл меншіктік қүқықгың
валюталарга, багалы қағаздарға, төлем құралдарына шетелдік
валютасымен өтуі және оның толем құралы ретінде қолданылуы,
елдің шекаралары арқылы валюталық құндылыктардың кіруі,
шығуы жэне қайта жіберілуі бойынша келісімдер. Валюталық
операциялар ағымдағы операциялар жэне капитал қозғалысы
бойынша операциялар болып бөлінеді. Агымдагы операцияларга 
жатады:

1- Тауарлар мен қыз меттер бойынша есептелулер (төлемдерді
кеінге шегірусіз).

2. 180 күндік мерзімге дейін экспорт-импортгық келісімдерін 
несиелеңдіру бойынша есептелулер.

3. 180 күннен артық мерзімі бойынша несиені ұсыну мен алу.
4. Дивиденттерді, оның пайыздарын, инвестицияларын, 

ссудалық о перацияларын алу мен жіберу.
5. Саудалық емес жіберулер: гранттар, мұрағерлік сомалары,

жапақы, зейнетақы жэне т.б..
Капитал қозғалысымен байланысты операцияларга жатады:

1 - Инвестициялар;
2. Қозгалмайтын мүліктің меншіктік және басқа тауарларына

төлем.
3- 180 күннен артық мерзімге экспортты-импорттық 

келісімдерді несиелендіру бойынша есептелулер.
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Валюталық операциялар сыртқы экономикалық қызметгің 
барлық түрлері бойыиша жүзеге асырылады: экспорт, қызмет 
керсету, капитаддың инпестициялануы, халықаралық мемлекетпк 
және коммерциялық несиелендіруде, эконом икалық көмек 
керсетуде. Сыртқы экономикапық қызметтің жоғарыдағы айтылған 
түрлерінің көбісі валюталық ресурстарды жаңғы]ггады.

Валютапық ресурстар қаржылық ресурстардың қү рамдас бөлігі 
болып табылады және орталықтандырылған (мемлекетпк) және 
орталықтандырылмаған (кәсігюрындардың, ұйымдардың, 
мекемелердің ресурстары) болып бөлінеді. Кэсіпорындар мен 
үйымдардың барлык меншік нысандарі.інда валюталық 
1>есурстардың негізгі көзі болып экспортталатын* өнімдерден түскен 
пайда табылады. Кәсіпорынның валюталық рссу рсгарының 
қүрылуьшың келесі қайнар көзі болып баттердің валюталық 
кредиттері табьшады.

Мемлекеттің валютадық ресурстары мыналардың есебінен 
құрылады:

- өнімдердің экспорт ы нан, тауарлар мен қызметтерден, 
экономиканьщ мемлекетгік секторьшан — кәсіпорындар мен 
үйымдардан түскен пайда;

- шетсл валютасымен төленетін кедендік баждар, төлемдер, 
кедендік шекарадан сггетін тауарлар мен жрктердің қозғалуы 
кезіңдегі операцияларды |>эсімдеу кезінде;

салыктардан, бонустардан, роялтиден, шетел 
қатысушыларымен төленетін келісімдерден, мэмілелерден,
шарттардан және басқа да сыртқыэкономикалық операциялардан
тусімдер;

- валюталық заңнаманы бүзғаны үшін шетел валютасымен 
€гтелген кездегі айыппүлдар мен өсі мпүлдар;

- шетел мемлекетгерінің, банкгердің, халықаралық қаржылық 
үйымдардың несиелері мен займдары.

- гранттар мен қайтарылмайтын көмектің түсуі.
Валюгалық ресурстар үкімет жарлығымен

орталықтандырылады жэне көптеген бағьптарда қолданылады:
1. Үлттық банкпен жүзеге асырылатын «валюгалық 

интервенция» - үлттық валютаны қолдау мақсатында валютаны 
реттелетін деңгейде сату;

2. Қаржы министрлігімен: карыздарды өтеу бойынша келісілген
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мерзімі бойынша жабу; халықаралық ұйымдарга қатысу бойынша 
салымдарды төлеу; елшіліктердід, уәкілдіктердің, консулдықтардың 
жұмысын қаржыл андыру.

3. Үкіметтік орғандарымеи: мемлекетпк қажеттіл іктерді 
қанағаттандыру үшін - апғашқы қажетгіліктердің тауарлары мен 
затгарының импорты бойынша орталықтандырылған сатып алулар;
отын мен шикізат; техника;

4. Жергілікті басқару органдарымен: коммуналдық
шаруангылықтың, өндіріспк емес саланын, жергшікп 
инфрақұрылымды дамыту қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін; 

Заманауи жаһанданудың негізі саудамен қатар трансшекаралық
ынтымақтастықты өндіріс саласына және меншік құрылымына 
кеңейтетін капиталдардың халықаралық қозғалысы мен бытысуы 
болып табылады. Шетелдік инвестициялар, эсіресе олардың тікелей 
түрі елдердің экономикалық элеуетін қомақты түрде түзетеді, 
ұлттық шаруашыл ықгың ішінде халықаралық бэсекелестікті
нығайтады. Сонымен жаһандатіу заманында қаржылық капитал 
өзінің халықаралық қозғалысьшда өнеркәсіптік пен саудалық 
капиталдан автономды болып бөлінеді, қосымшалардың жаңа 
нысандары мен мүмкіндіктерін жэне олармен байланысты 
баланстың бүзылуы мен тәуекелдерін тудырады.

Әлемдік шаруашылықта капитал айналымынан пайда болатын
ақшалай капиталдың қайга құйылуы үнемі жүріп жатады. Әлемдік 
қаржылық ағындардың желісі болып ұдайы өндірстің материалдъпс 
үрдістері табылады. Бұл ағындардың көлемі мен бағытына келесі 
факторлар эсер етеді:

1. Экономикалық жағдай. Экономикалық құлдырау өнеркәсібі
дамығын елдерде 2007 ж бастап элемдік сауданың көлемінің өсу 
қарқынын 2 есеге қысқартты; үрдістің өзгерісі тек басталуда.

2. Тарифтер мен сауда бойынша бас келісімге (ГАТТ) 115
қатысушы елінің өзара сауда либерализациясы.

3.70-80 ж. синхрондануына қарағанда озық елдердің
шаруашылық дамуының синхронсыздануы; Осьшайша 2000 жылдан
бастап бір елдердің құлдырауы басқа елдердің жоғары
конъюнкгурасымен сэйкес келеді.

4. Әр түрлі себептердің эсерінен экономикадағы құрылымдық
қайта кұру: АҚШ-та -  әскери пшғындар мен өндірістің 
қы с қартьшуына байланысты; Жапонияда -  халықаралық бэсекенің
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жаңа талаптарының қысымынан; ЕО елдерінде — бірыңғай нарық 
құрудың нэтижесінен; ТМД және Шыгыс Еуропа елдерінде — 
нарықгық экономикаға көшу себебінен.

5. Төмен технологиялық өндірстің шетелге ауқымды турде
жіберілуі, мысалы АҚШ-тан Мексикаға, Жапониядан — Оңгүстік- 
Шығыс Азия елдеріне, Батыс Еуропадан — Шығыс Еуропаға.

6. Инфляция қарқьінының (АҚШ-та — 3; ЕО елдерінде -  2,4-2,7; 
Жапонияда 1,7-1%) және пайыздық мөлшерлеме деңгейінің 
(көбінесе АҚШ пен Германия және сәйкесінше ЕО басқа елдері 
арасында) мемлекетаралық үзілуі;

7. Халықаралық есептелулердің теңгерімсіздігі маспггабының 
ұлғаюы. Осылайта, Жапонияның оң сальдосына қарағанда, АҚШ- 
та төлем балансының ағымдағы операцияларының тапшылығы 
ұлғайды (72,9 мрд жэне 118,9 мрд долл.).

8. Капиталдың шығарылу көлемі тауарлар мен қызметтер 
саудасынан озып отыр.

Әлемдік қаржылық ағындардьщ қозғалысы келесі негізгі 
каналдар бойынша жүзеге асырылады: тауарлар (ерекше тауар — 
алтынды қосқанда) мен қызметтердің сату-сатып алуларыньщ 
валюталық-несиелік жэне есептік қызмет көрсету; негізгі жэне 
айнымалы капиталға шетелдік инвестициялар; бағалы қағаздар мен 
әр түрлі қаржылық құралдармен операциялар; валюталық 
операциялар; ұлтгық кіріс бөлігінің бюджет арқылы дамып келе 
жатқан елдерге көмек нысаныда және мемлекеттердің халықаралық 
үйымдарга жэне басқаларға қатысушылық салымдары үшін қайта 
бөлінуі. Әлемдік қаржылық ағындар нысанының және мекенінің 
бірыңғайлығына байланысты ажыратылады. Мэміленің объектісі 
ақша капиталы табылатын нарықтық қатынастардың айырықша 
саласы әлемдік валюталық несиелік қаржылық нарықтар болып 
табылады. Олар халықаралық экономикалық қатьшастардың дамуы 
негізіңде құрылды. Функционалдық көзқарас тұргысынан -  бүл 
¥Дайы өндірістің үздіксіздігі мен рентабельділігі мақсатында 
элемдік қаржылық агындардың жинақталуы мен бөлінуін 
қамтамасыз ететін нарықгық қатынастардың жүйесі. 
Институционалдық көзқарас тұргысынан -  бұл элемдік қаржы 
ағындарының қозгалысы арқылы жүзеге асырылатын банктердіқ,
арнайы қаржы-несиелік мекемелердіц, қорлар биржаларының 
жиынтығы. 1
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Әлемдік валюталық несиелік қаржылық нарықтар дамуының
объективті негізі қызмет етуші капитал аиналымының
заңдылықтары. Бір саласына уақытша бос капитал шыгарып 
жіберілсе, екіншісінде үнемі оларға деген сұраныс туындаиды. 
Әлемдік валюталық несиелік жэне қаржылық нарықгар осы
қайшылықіы әлемдік шаруашылық деңгеиінде
тепк
аиналымына түседі, осылаи

шешеді. Нарықтық
а бос ақша капиталдары қайтадаи капитал

ұдайы өндірістің үздіксіздігі меи 
кэсіпкерлердің пайдасы қамтамасыз етіледі. 90 жылдардың басыңда 
қаржылық ағындар «Үлкен жеті» елдерінің арасында гана күніие 
420 млрд. долларды құрады, бұл әлемдік сауда төлемдеріне 
қарағанда 34 есе артық. Басқа бағалауларға сүйінсек, элемдік 
валюталық қаржьшық нарықтардағы күиделік операциялар әлем 
саудасыньщ мәмілелерінен 50 есе артық болып отьф.

Капиталдың шаруашылық миграциясы құбылыс ретінде
әлемдік шаруашылы қ тың құрылу кезеңінде қарқынды дами 
бастады. Тауарлардын халықаралық миграциясын толықгырып 
жэне жанамалап, бұл заманауи элемдік экономика мен халықаралық
экономикалық қаты настардьщ ажы р атылмаитын, аиықтаушы,
ерекше бөлігіне айналды.

Жалпы айтқанда, капитадцың халықаралық миграциясы оның 
экспорты мен импоргы жәрдемімен елдер арасында халықаралық 
қаржылық нарықтар немесе халықаралық несие-қаржылық ұйымдар 
арқылы жүзеге асырылады. Капиталдың экспортерлері мен 
импортерлері мемлекетгік жэне жеке қурылымдар, сонымен қатар 
орталықтандырьшған жэне жергілікті басқару органдары, басқа да 
мемлекетпк ұйымдар, жеке фіфмалар, башлер, халықаралық және 
аймақгық ұйымдар. жеке тұлгалар болып табылады.

Қазакстан капигалдың экспортері мен импортері және 
валютаның қайтымды ережесі бар ел реітнде бұл халықаралық 
қозгалысқа оның барлық заманауи нысандарына белсенді түрде
қосылды. Инвестициял арды тарту мен оның экспортының 
масштабының ұлғаюына байланысты елдің инвестициялық имиджі 
жақсарады, сэйкес інше оның халықаралық рейгингісі де
жогарылайды.

Халықаралық каииталдың миграциясын тудырушы жэне
ынталандьфушы себептері:

ұлтгық зкономикалардың
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стагнациялынған экономикалардан кетіп, жоғары өсу қарқыны және 
пайданың жоғары нормасы бар тұрақты экономикаларға тартылады;

- ағымдағы төлем баланстарының қызбалылығы ағымдағы 
есегггелулер бойынша оң сальдосы бар елдерден теріс сальдосы бар 
елдерге капитал қозғалысын тудырады;

елдер арасындағы миграция капиталдың ұлтгык 
нарықтарының либерализациясымен ынталандырылады, яғни шетел 
инвестицияларының келуі, қызмет етуі жэне елден шығуына 
байланысты шектеулерді жою;

хапықаралық несиенің, валюта және қор нарықгарының 
дамуы мен кеңейтілуі капиталдың масштабты түрдегі халықаралық 

• қозғалысына жағдай жасайды; •
- капиталдардың хальгқаралық миграциясы трансүлттық 

корпорациялар мен банктердің қызметінің жандандыруымен; 
қаржылық қызметке банктік емес жэне қаржылық емес ұйымдарды 
қосқанда; институционалдық пен жеке инвесторлардьщ саны мен 
ресурстарының көбеюімен байланысты;

- шетел капиталын тартатын, оларға ішкі инвестицияларды 
жүзеге асыру үшін, мемлекеттің ішкі жэне сыргқы қярычдяриня 
қызмет корсету үшін қолайлы жағдай жасайгын мемлекетіердің 
экономикалық саясаты;

- оның берілген елде салыстырмалы артықшылыгы, ягни 
капитапдьщ артық қорлануы, осындай жағдайда кэсіпкерлік 
пайданы немесе пайызды табу мақсатында ол шетелге шығарылады;

- капитал экспортталатын елде шикізаттың және жұмыс күшінің 
арзаңдау болып келуі.

Капиталдың халықаралық қозғалысы ұгымын тереңдеу түсіңу 
үшін оның негізгі нысандарының сыныптамасын 18-кестеде 
қарастырдық. Капитапдар ағынының багыттары көзқарасы 
бойынша капитапдың халықаралық қозғалысы жеке бір алынған 
мемлекетке қатысты екі түрге бөлінеді: кіруі және шығуы. Шетел 
капитал салымдары өзінің сипаты мен нысандары бойынша эр түрлі 
болуы мүмкін. Әкономикалық эдебиеттерде кяпитяпдяргтын 
халықэралық қозғшіысы сыныптамасының эр түрлі түрлерін 
кездестіруге болады.
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18-кесте -Капиталдьщ халықаралық қозғалысының 
сыныптамасы

Сыныптама белгілері | КХҚ-ның нысандары
Капитал ағындарының 
багыттары

Кіруі (импорт) — шығуы (экспорт)

Капиталдың панда болу 
көзі

Мемле кеттіқ, жеке, қоғамдық, аралас 
Нысаны: несиелер, қарыздар, кайырымдыльпс, 
гранттар, депозиттер

> 18-кестенің жалгасы
Орналастьфу мерзімдері Қы сқа орта, ұзақ м^зімді
Пайдалану мақсаттары Өндірістік — өндірістік емес
Пайдалану сипаты Несиелік, кәсіпкеріқ, валюта-спекулятивтік

Дегенмен бүгінгі күнде капиталдьщ халықаралық 
қозғалысының негізгі нысандары төмендегідей болып табылады:

1. Өнеркәсіптік, саудалық және басқа да шетел 
кәсіпорындарына тікелей инвестициялар.

2. Шетел облигацияларына, акцияларына жэне басқа да бағалы 
қағаздарына портфелдік (спекулятивтік) инвестициялар.

3. Өнеркэсішік жэне сауда кәсіпорындарына, банктерге, басқа 
да қаржьшық мекемелерге қарыздық капиталының халықаралық
несиесі.

4. Экономикалық көмек: қайтарымсыз немесе жеңілдетілген 
несие түріңце.

Жаһандану заманындағы нарықіьщ экономикаға көшу 
қазакстандық банктердің элемдік каржылық кеңістікке 
интеграциялануы үшін мүмкіндіктер ашты. Бұл мэселенің табысты 
шешілуіне халықаралық қаржы институгтарымен ынтымақтастық 
жағдай жасайды. Қазіргі уақытта Қазақстан халықаралық қаржы 
институттары үшін қарыз алушы болыи табылады, алайда кейбір 
жағдайларда біздің еліміз кредитор рөлінде де бола алатыны 
шьгндық.

2006-2008 ж.ж. аралығында Қазақстан Республикасы на 
донорлармен берілген гранттық көмектің көлемі, донорлардың
мәлімдеуі бойынша, 54,8 млн АҚШ долларын кұрады, бұл 1997 -
2007 ж.ж. арапығында Қазақстан Республикасына донорлық 
қауымдастықпен берілген жалпы көмектің 5 %-ын құрайды. (1 
млрд. АҚШ долларынан астам). Дегенмен қазақстандық жақ
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растай алмауда, себебі донорлардың қаржылық
құралдарын басқаруында қатыспаң, Экономиканың салалары
бойышпа гранттық көмекті бөлісу осылайша көрініс табады.

Советы екі жылда негізгі грант берушілер болып табылг 
АҚШ Үкіметі, Халықаралық қайта құру мен даму банкі және 
Германия Үкіметі (Экономиканы қалпына келтіру бойышпа 
Германияның несиелік агентгігі).

Бүгіигі күнде Қазақстанньщ иегізгі инвесторы Бүкіләлемдік 
банк тобы болып табылады. Қазақстан ХҚҚДБ, ХДА, МАГИ,
МЦУИС-тың 1992 ж шілдесінен, ХҚК-ның 1993 ж қыркүйегіннен 
бастап мүшесі болып табылады. ҚР ХҚКДБ-ның 2985 акцияларын
(акционерлік капиталдың жалпы үлесінің 0,20%) және 3235 дауыс 
құкығын (дауыстардың жалпы санының 0,21%) иеленеді де бұл

і Ресейденкөрсеткіш бойынша 61 орын алады (ТМД елдері бойь ISIII

орын, Украинадан Белоруссиядан -  ои орын дауыс 
саны бойынша қалып отыр). 1992 ж. мауысымынан бастап
Бүкілалемдік банк Қазақстанга жалпы сомасы 4,4 мрд АҚШ 
долларынан асатын 32 займ берді.

У Б-ның өкиіеттігі Алматыда 1994 ж. ашылды. ХҚҚДБ-ның 
Қазақстаңдаға экономикалық саясатының негізгі мақсаты болып 
адамдарға инвестициялау, жеке сектордың өсуін ынталаңдыру, 
қызмет етепн мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру және 
рентабельсіз кәсіпорындарды жою, қаржылық секторды қайта қңру, 
инфрақұрылым мен энергетика саласын кемеддеңдіру, аграрлық 
секторды дамыту және қоршаған органы жақсарту арқылы
Үкіметтің экономикалық реформалына жәрдемдесу табылaj
ж бастап ХҚКДБ Қазақстанға жалпы сомасы 1,819 мрд АҚІТТ
долларды құрайтьгн 21 займ берді. Оның 1,171 млрд долл<іры 
жұмсалды. Тікелей несиелендірумен қоса, ХҢЮІБ сол кезең іпгівде
басқа да көздерден 175 млн. АҚШ доллары сомасын ортақ 
қаржыландьфу мен параллельді қаржыландыруды тартуға жағдай 
жасады.

жылға жаңа бағдарлама бойынша жалпы
млн 800 млн. АҚШ ол л а ры нан таратын 14 жоба

жобалар келесі салаларда жүзегежоспарлануда. Осы 
сумен өамтамасыз ету мен су ресурстарын басқару, а)ъш 
шаруашылығын қолдау мен ауылдағы жолдарды қалпына келтіру, 
жылжымайтын мүлік құқығьш тіркеу бойынша бағдарламаларды
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кеңейту, қаржылық сектор,цың инфрақ^рылымы, салық салу 
жүйесін басқаруды кемелдендіру жэне де денсаулық сақтау 
секторын реформалауға жәрдемдесуді жалғастыру.

Қазақстан Хашықаралық валюта қорына 1992 ж 15 шщдесінде 
мүше болдьі, ал ^ЗЗҚ-дың өкілеттілігі Қазақстанда 1992 д 15 
тамызында ашьілды. ХВҚ-ң жалпы квотасында Қазақстанның үлесі
-  0,17 %-ды қүрайды. ХВҚ несиелерінің төлем балансының 
теңгерімсіздігі себібіне байланысты бірнеше түрлері бар. Әрбір 
несиелендіру нысанының шегінде несиені үсыну бойьгаша эр түрлі 
механизмдер бар, олар ұсьіну мақсаты, көлемі және мерзімі
бойынша бір-бірінен ажыратылады. Дегенмен ХВҚ халықаралық 
валюта жүйесін дамытуында маңызды рөл атқарып, халықаралық 
валюта-қаржылық ннсппупар жүйесінде орталық орындардың 
біреуін иеленеді. ХВҚ ұсынған несиелер өзінің экономикалық 
қиыншылықтарьшан өту үшін елдер-қарыз алушылармен 
пайдаланылады, бұл осындай елдердің ішкі экономикасының 
дамуъінда да, жалпы әлемдік экономикада да маңызды рөл 
атқарады.

Еуразиялық қайта құру мен даму банкі туралы айтсақ, 
Қазақстан 1993 ж бастапоның мүшесі болды. Қазақстанның үлесі
0,23 %-ды қүрайды. Банк қызметінің аргықшылытары үкіметтік 
займдарды, мемлекетпен кепілдендірілген жэне мемлекетпен
кепілдендфшмеген заимдар ұсыну арқылы отандық жэне шетел 
инвесторларына жағдай жгісау, қаржыльщ секторды, ШОБ-ті 
қолдау, мемлекеттік инфракүрылым обьектілерін дамьпу б.т. 
ЕҚҚДБ сонымен қатар табиғат ресурстары, байланыс жэне 
агроөнеркэсіптік кешен салііларьшда да беясенді қызмет етеді. 
ЕҚҚДБ эр түрлі экономикалық салаларының жеке жэне мемлекеттік 
жобаларын жүзеге асыруға белсенді қатысады жэне Қазақстан 
экономикасына ортақ қаржыландьфуды қосқанда 6 млрд АҚШ 
доллары шамасында қаржы инвестнцияландырды.

2009 ж. 30 маусымына дейін Банктің Қазақстандағы жобалар 
портфелінін сомасы 1,6 млрд. еуроны қүрады да 57 жобаға
бөл істірілді, жобалардың 71 %-ы жеке секторға тиесілі болды, б.ұл -
ел экономикасындамемлекетгің рөлі ұлғайтандьнына қарамастан, 
Банктің жеке секторды қолдаудағы ерекше көңілін білдіреді. Егер
Қазақстанның мүнай-газ саласьш есептемегенде, ЕҚҚДБ елдің 
негізгі инвесторы болып табылады. Кең мағынада оперативті
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артықшылықгар отаңдық жэне шетел инвесторларын қолдауды,
сонымен қатар қаржылық, копоративтік секторларга,
инфраструктуралық жобаларға [емдесуді құрақ; Бүг
күнде ЕҚҚДБ-ның займдарын тартуымен ҚР-да жалпы қарыз алу 
сомасы 217 ООО мың АҚШ долпарын құрайтын 4 жоба жүзеге 
асырылады. Алдағы өткен стратегияны жүзеге асыру кезеңінде 
ЕҚҚДБ 18 жобаны қаржыландыру үшін жеке корпоративтік 
секторга келесі салаларға 290 млн. еуро сомасын бөлді:
агроөнеркэситтік кешен, өнеркәсіп, тел екоммуникациялар
жылжымайтын мүлік пен туризм, табиғат ресурстары.

Ислам конференциясы ұйымына (ИК¥) Қазақстан 
Республикасы 1995 ж.» 12 желтоқсанында мүше болды. Жарғылық 
капиталда Қазақсганның үлесі 0,13 %-ды құрай. ИДБ-яің
қаржыландырылуы жобалық, саудапық жэне техникалық
арқылы деп бөлінеді. Қаржыландыруда ИДБ-нің өзімен құрылган

операи қолданысқа енгізитген құралдар қолданылады
Исламдық қаржыландыру құралдары:

- инвесгициондық депозит (Мудараба)
- банк сертификаты (Сукук);
- коммерциялық несие (Мурабаха);

Қазақстаңі көп қолданылатын алдын ала төлеу арқылы
қаржыландыру (Исгисна);

- серіктестік шартыңдағы қаржылаидыру (Мушарака); 
Қазақстан Республикасыңца ИДБ жобаларыиың жалпы

185 277 млн. АҚШ доллары (И
Операциялар

мэліметтері бойынша)
жалпы жоспарының 1/3 белігін ұзақмерзімі

несиелер қүраиды, олар ауыл шаруашылығыңда, ирригационндық 
жүйелірді құру мен қайта құру, сонымен қатар экономикалық және 
элеуметтік инфрақұрылымды дамыту жобаларын қаржыландыруга 
кетеді. ИДБ несиелерінің ерекшілігі болып олардың иайызсыз
қайтару түрінде берілуі, алайда ығындарды өтеүге
кетепн алымдар алынады (2,5%). Өтеу мерзімі 25 жылға дейін 
жетеді, жеңілдетілген мерзім - ' жыл

Еуразиялық даму банкі (ЕАДБ) 2006 ж. 12 қащарында Астанада 
Еуразиялық даму банкін қүру туралы қол қойылган Келісіміге 
сэйкес Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясымен
қүрыді Банк халықдралық қаржы-экономикал ық
ьінтьшақгастьщтъі күшейту, транспаренттілік қағңдасымен сәйкес
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оған жаңа қатысушыларды — мемлекеттер мен ұиымдардың 
қосылуына багытталған қызметтер агқарады. Банктің жаргылық 
капиталы 1,5 мрд. АҚШ долларын құрайды. Жаргылык капиталда 
Қазақстан Республикасыньщ үлесі жарғылық капиталдың үштен бір 
бөлігін құрайды. Банк өзінің инвести циялық қызметінде сауда мен 
Қазақстанның Банктің мемлекеттер-қатысушыларымен өзара 
инвестицияларын дамьпуды қолдайды.

1993 ж. Қазақстан Республикасы АДБ-не қосылды. АДБ 
мақсаты -  Азиялық және Алысшыгыс аймагынын экономикальщ
өсіміне, сонымен қатар аимақгағы дамыгі келе жатқан мүше 
елдерінің экономикалық даму процесіне жагдай жасау. АДБ мүше 
елдерінің саны 67 мемлекет; Азия-Тынықмұхиты аймағының 48 
мемлекеті, 19-ы аймақтан тыс мемлекетгер. 1994 ж. бастап 2008 
жылдың желтоқсанына дейін АДБ 10 жоба үшін жалпы сомасы 
841,6 млн АҚШ долларын құрайты н келесі салалар бойынша 
займдрады ұсынды: көлік, ауыл шаруашылыгы, білім, сумен 
қамтамасыз ету мен канализация, зейнетақы жүйесін реформалау. 
ҚР АДБ-нің 16-ші ірі қарыз алушысы болып табылады.

Жаһаңдық қаржы агындары жүйесі Қазақстанның орнын 
таддасақ, елдің капитал бойынша экспортер мен импортер ретіндегі 
позициясы күшейді деп түжырымдауға болады. Осылайша, БҮҮ- 
ның сауда мен даму коференциясының мэліметтері бойынша 2009 
жылдьщ World Investment report есеп беруінде мазмұндалғандай 
Қазақстан инвестициялар үшін ең тартымды 10 елдің қатарына 
кірді. Шетел инвестициялары ІС^азақстанда 6 жыл бойы өсуде.

Шетел ин весторларының багалауы бойынша, Қазақстан — 
болжамдарға сүйінсеік, 2009-2011 ж.ж. инвестициялардың құйьшуы 
ұлгаягын мемлекеттердің бірі болып табылады. Осылайша, Жапон 
инвесторларының 40%-ы Қаз;ақстанмен бірлескен инвестициялық 
жобаларды кеңейту туралы жоспарларын ұсынды.

Сол уақытта Қазақстан трансұлттылықтың биік смес индексін 
(15%-дан кем емес) корсетеді жэне сол көрсеткіш бойынша 
Оңтүспк-Шығыс Азия елдері бойынша 10-шы орынды иеленеді. 
Осы индекс, ЮНИТКАД әдістемесіне сүйінсек, ұлттық 
шаруашьшықгың элем экономикасы жүйесіне кірунің деңгейін
корсетеді. ЮНИКТАД-тьщ басқа индексіне сүйінсек, Қазақстан 
инвестициялардьщ жогары элеуеті бар елдер қатарына, бірақ 
олардың казіргі жағдайыньгң томен деңгёйіне жатады.
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Қазақстанның ешбір Т¥К-сы әлемнің ең ірі Т¥К құрамына
кірмеиді.

14.4 Елдің төлем балансы

Төлем балансы осы елдің басқа елдермен белгілі уақыт 
кезеңіндегі шаруашылык; операцияларын жалпы қорытындылап 
көрсететін көрсетк і штерд і ң жүйесі болып табылачы-

Ол мына бөлімдерді қамтиды:
- агымдағы шот (сауда балансы);
-капитал мен жэне кдржылармен болатын операциятардыц шоты

(күрделі шот); » «
- резервтік активтер;
- таза қателер мен рұксатнамалар.

Ағымдағы шот мыналарды қамтиды: тауарлармен 
жасалынатын операцияларды-экспорт пен имгюртты; қызметтер 
көрсетуді -жүк, жолаушылар тасымалы, байланыс,туризм 
кызметтері; техникалық көмек; қарыздардіін, кредиттерден 
аліынатын табыстар; трансферттер; ізгілікті көмек; техникалық 
ясэрдемдесу; гранттар.

Капиталмен және каржылармен жасалынатын операциялардың 
піоттары тура шетелдік инвестицияларды тартуды немесе 
капиталдың шетелге қайтуьш, портфелді инвестицияларды, 
мигранттардың (жылыстау және құйылым} тргшсферттерін, 
коммерции(ық несиелерді, қарыздарды, басқа инвестицияларды, 
депозиттерді, валютаны жэне т.б. бейнелеп көрсетеді.

Резервтік активтердің ясайғасымы монетарлық алтынды, қарыз 
алудың арнаулы құқықтарын, шетелдік валютадағы талаптарды 
камтиды; басқа елдерге қатысты міндеттемегіерді шегергеннен 
кейін таза алтын резервтері жасалады. Қателер мен рұқсатнамалар, 
«көлеңкелі бизнесті» қоса алғаңда, бейрезиденттер мен 
жасалынатын ресми есепке алынбаган онерацияларды с:ипатгайды.

Төлем балансьшьщ агьшдагы операциясы негізгі төрт топтан 
күралады, олар: тауар мен қызметтердің онеращіясы жэне кірістер 
мен ағымдағы трансферлердің қозғалысы.

Төлем балансының ерекшелігі онда босапқы қорлар мен 
корланымдар емес, қараягатгардың агыны, олардың кезең ішіндегі 
өзгерісі қамтып көреетілетіндігінде болып табылады.
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Голем балансының жағдайы ең алдымен сауда балансының 
жагдайымен айқындалады.

'Голем балансы мынадай сипатқа ие:
- экспорт пен импортқа шығаратын тауар қажеттіліктерін, 

капитал мен қызметтердің мүмкінді ктерін анықтайтын, 
экономиканьщ диспропорциялық» яғни үйлесімге келмейтін 
құрылымы;

- экономиканың нарықгық және мемлекеттік жағдайындағы 
өзгерістер; конъ юнктуарлық факторлар.

Мемлекеттер төлем балансының жағдайында орасан зор 
қозгаушы күш бола алады жэне де негізгілеріне төмендегілер
жатады: » *

- халықаралық бәсекелестік, мемлекетгердің экономикагтық 
дамуындағы құбыл малылық.

- экономиканьщ циклдік ауытқуы;
- мемлекетпк шетелдік шығындардың осуі;
- капиталдағы әкетіл імдер мен әкеяімдер;
- инфляция;
- төтенше жагдайлар.
Ағымдағы операциялар мен капитал қозғалысының баланс 

соммасы ресми қордың балансын көрсетеді.
Төлем балансы қосалқы шот приципі бойышпа қүрылуына

байланысты, ол эрқашан тепе-теңдігін сақтап түрады. Ағымдағы 
операциялардың балансы капитал қозғалысының балансына тең 
болу мүмкіндігі, төлем балаисының қалдығы нөлге тең болған 
жағдайда орындалады. Ағымдағы операция жағдайында баланстъщ 
оң қалдығы, капиталдык шотгың теріс балансынан асып кеткен 
жағдайда баланс оң қалдықпен орындалады, ал керісінше болған 
жағдайда, онда баланс теріс қалдыққа ие болады.

Оң немесе теріс қалдықтардың болуы толем баланеының 
ауытқуын білдіреді. Белгілі бір шарттылық бойынша бөлікгерді 
төрт топқа белуге болады: багалардьщ өзгеруі, құрылымдық
диспропорция, табыс деңгейінің өзгеруі, капигалдың автономдық 
қозғалуы.

Соңғы уақытта төлем бапансын реттеу батыстық биліктегі 
бірінші кезектік магынасын жоғалтып алды. Бұған бірнеше 
жагдайлар себеп болды. ^
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Біріншіден, валюта бағамдарын кіргізу, халықаралық
■

іөлемдерде пайда болған диспропорции^ алып келді. Жоғарғы 
деңгейдегі интернационалды экономиканьщ шартгарына 
байланысты, барлық мемлекеттердің басқарушылары жетекші 
валюталардың көлемді соммаларына иелік еткёнді дұрыс көреді. 
Бірте-бірге доллар валютасының басқа валюталардан аргық көрінуі 
басқа да қаражат толемдерімен салыстырғанда артта қалып бара 
жагқанын аңғаруымызга болады.

Екіншіден, төлем балансына монетарист! к концепцияның 
кеңеюі айтарлықгай ықгіалын тигізіп отыр, соған сэйкес мемлекет 
келешекте қаржьшық аюгив ретінде қолдану мақсатымен қыеқа 
мерзімді міндеттемелерді саналы түрде көбейте алады.

Осыған байланысты, кешенді бағалаудың мақсаты - резерв 
өзгерістері мен басқа да қаржылық активтердің өзгеру себебін 
анықтау. Мүндай әдісте саяси-элеуметгік параметрлерді есепке алу 
қажет. Толем баланстары үпгін макроэкономикалық көрсеткіштерді 
дұрыс анықтау өте маңызды жэне олардьщ толем балансына әсері 
мен, оған қоса мемлекетгік тікелей бақылау әдістерін анықтау да 
улкен маңыздылы ққа ие.

Іс жүзінде, барлық макроэкономикалық көрсеткіштердің 
төлемдік балансқа ыклалы бар. Оларды екі топқа боліп 
көрсетуімізге болады: ұлтгық макроэкономиканы реттеу 
көрсегкіштері жэне сыртқы экономикалық көрсеткіштер.

Бақылау әдістері мен нысандары сансыз коп жэне олар 
шешілетін мэселелерімен анықталады. Тікелей бақьшау екі түрде 
қолданылады — коммерциялық және валюталық. Коммерциялық 
бақылауға сыртқы тауар саудасы мен қызметіерін шектеу, 
тарифтер, аванстық толемдер жэне тагы да басқа қаражаттар 
жатады. Сыртқы экономикалық байланыстарды баідьшау тікелей 
күрделі қаржы жумсалымы мен басқа да капитал көздерін шектейді.

Сыртқы сауданы шектегіштерге сонымен қоса, салықгарды, 
жәрдем ақшалар мен сандық шектемелерді жатқызуьшыз болады. 
Сьфтқы сауданы реттеу жұмыстарының бірден-бір көп тараган 
эдістеріне: баж салығы, экспортгық және импорттық сандық 
шектеулермен байланысты лицензия жүйесін атап көрсете аламыз.

Сауда қызмепндегі валюталық щекгеулердің сыртқы 
шектеулерден ешқандай айырмашылыгы жоқ.

Сыртқы экономйкалық байланыстарды бақьшауда айырбастауга
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шектеу қояды. Айырбастауга тыйым салу басқа да дамығын 
елдерде төлем баланстарының қысқа мерзімді бұзушылықтарын 
реттеуде қолданылатын уақытша жаза болып табылады.

Ағымдағы 2010 жылы жүргізілген төлем балансының алғашқы 
бағалауы 4,9 млрд. АҚЩ долларын құрады. 2010 жылы орташа 
есеппен brent сорпгындағы мұнайдың элемдік бағасы 79,64 АҚШ 
доллары», баррель бағасы 2009 жылға қарағанда 28,7% өсті. 
Нэтижесінде, тауар экспорты 35,8% артты жэне 59,7 млрд. АҚШ 
долларын құрады. Осыған орай. ресми тауар экспорты 58,9 млрд.
АҚШ долларын құрайды. Ал, тауар импорты 6,6 % ос in, 30,7 млр
АҚШ долларын, оның ресми импорт -  29,3 млрд. АІ
долларын құраиды. »

Жалпы алтанда, 2010 жылдьщ тауар балансы 29,0 млрд АҚШ 
долларын құрап, оңды нэтиже берді, бұл 2009 жылмен 
салыстырғанда 2 есеге дерлік оскен. Баланс жетіспеушілігі 2010 
жылы 6,5 млрд. АҚШ долларын құрады. Халықаралық
теңгерімсіздіктердің 2009 жылы 12,4% өсуі эуелден Қашаған кені
көзінде жобаны іске асырумен байланысты. Несие берушілерге 
сыйақы бағасы төмендегеннен бері, инвестицияға тікелей қатысы 
мен байланысы жоқ болуының себебінен, тікелей инвесторлар
ақысы 35,9 % өсіп, 14,4 млрд. АҚШ долларына жетгі, бұл теріс
сальдо балансының инвестициядағы кіріс мөлшерінің өсуіне 
себе ran і болып, 2010 жылы 15,2 млрд.АҚШ долларын құрады. Ал,
керісшше 2009 жылы 11,4 млрд. АҚШ долларын, капитал есебі
бойынша өсімі 2010 жылы 7,9 млрд. АҚШ долларын дейін жетті.
Қаржылық есеп шот анық, таза көлемін көрсетті ол 8,3 млрд. АҚТТІ 
долларына тең. Қазақстанға шетел инвестицияларьшьщ тікелей 
келуі 9,8 млрд. АҚШ долларына бағаланады. Шетелдік тікелей
инвестиция мөлшері 8,5 млрд. АКДІ долларымен көрсетіледі, бұл 
негізінен қазақстандық көлемді компаниялардың қарызьш еншілес 
компаниялардың алдында осы эмитент алмастыру арқылы 
шыгарылған еврооблигация міндеттемелерін өзіне қабылдау 
жолымен өтеуді қамтамасыз ету арқылы, сонымен катар 
қазақстаңдық кэсіпорындардьщ шетелдік ұйымдардагы акционерлік 
капиталы мен түрлі түсті металлургиямен мұнай саудасында өсуіне 
алып келеді. Нәтижесшде, тікелей инвестициялаудагы онды баланс

»жылы 1,2 млрд. АҚШ долларын құрады, керісінше, 2009 жылы 
млрд. АҚШ долларын құраған. *
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Қазақстандық резидент мі ндеттемел іршщ қоржындық
инвестиция балансында арлықгай өсу 1:5,8 млрд. АҚТТІ
доллар ымен сипатталады. Міндеттеме осуі бертін келе
үлттык қордың қоржындық активтерінің 7,8 млрд. АҚІ1[І долларына 
дейін алып келді. Нәтижесінде, қоржындық ннвестициялардың 
колемі жалпы алғанда 2010 жылы 8,3 млрд. АҚШ долларын 
тудырды. Қазақстандық банктердің қарызын өтеудегі құрылымын 
өзгертү басқа инвестициялары бойыншы қысқа және үзақ мерзімді 
банк қызметінің үлкен бөлігі 15,6 млрд. АҚШ доліарына кеміді.

Төлем балансы ньгң жағдайы, бірінші кезекге, сауда балансы 
жағдайымен анықталацы. 2012 жыл бойынша сауда балансы 
тамамен 44,7 млрд. АҚШ долларын құрады. ҚР і’өлем балансы ның
дамуы әуелі, теңге бағамын қайта бағалауды рүқс 
ваіюталык саясаттың жүргізілуімен тығыз байланысты.

етпситін

зақстанда жүргізілін алюталық саясат өз кезегінде
ономика мен қазынаның қаржьшық жүйесін, теңге қурсын

аударудағы болатын мншнктерді қамтамасыз ету қажет
млекеттщ макроэкономикалық турақтылығын камгамасыз ете

алатын фундаменталды 
айы рбастаушысы.

ұлттық валктаньщ белгілі
шысы. Осыған орай мемлекетгің Еалюталық реттеу 

сгілаеындагы негізі-курстық саясат болу керек. ()л ұлтгық валюта 
курсындағы нарық құнының өсуін және зрқашан элемдік 
конъюнктура шарттарына саи өзгеріп отыратын, бәсекеге қабілетті 
отаңдық өндіріске кері әсерін тнгізуіне жол бермеу 
Айырбасгастық валюта бағамы ішкі экономиканьщ дамүьп

қажет

а отырып, әлемдік нарық бағаға, сыртқы сауда шартгарына 
эрекет егуі қажет. Осы саясат түрін қатаң қолдана отьщы

мынадай фактор. құрылымын атап аитсақ жаңа
хнолопшіар, жабдықтар, еңбек сапасын арттыру т.б.факторлар

траекториясына жол ашады. Мемлекетгегі
% *аішалымының үлкен үлесі Ресейге тиесші.
ономикаяың дамуы есеи мемлекетіні ңахуалі

[ықтан
тыгыз

болады:

Егер осы тәуелділіктен өзімізді алыгі 
үлттық валютакың айырбастау курс 
•згерістер енгізу қажет болады. 
саңа валюталық тәртіптің бірнеше н

валюталық

валюта
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- біртұтас валютага өту, яғни ТМД, орталық азия 
республнкалары және де көрші мемлекеттердің аясында.

Бэсекеге қабілетті экономиканы ұстап туру, тек курстық 
саясаттың еншісінде ғана шешіле алмайды. Мұндагы негізгі 
жауапкершілікгі еңбек өнімділігін арттыру, өнімнің сапалы болуы, 
экспорт диверсификациялары сияқгы өлшемдер атқарады.

Семинар сабақтарының жоспары:
•_ * ЙЩЯШ * " J -Л Щ: -I Щ; *  V ' _ к '  *

1. Сыртқы экономикалық қызметтердің түрлері.
2. Сьфтқы экономикалық қызметгерді реттеудің түрлері мен 

қызметтері •
3. Мемлекеттің, жергілікті басқару мен билік органдарының, 

валюталық ресурстарын пайдалану мен қалыгггастьфу.
4. Мемлекеттің толем балансы. Ерекешеліктері мен

динамикасы.

Студенттердің өзіндік жұмыс тапсырмалары:

1. Әлемдік шаруашылықга интеграция үшін, Қазақстан
қсшданатын әлемдік валюталық қатынастағы ұиымдардың 
формаларьш сипаттаңыз.

2. 1997-1998 жылдары Оқтүстік-Шығыс Азия мен Ресей 
мемлекеттерінде орын алған қаржылық дағдарыс Қазақстанда қалай 
көрініс тапқаньга талдаңыз. Қазіргі замандағы дағдарыстың 
ықпалымен сал ыстырмалы саралау жасаңыз.

3. Толем балансьгаың негізгі бөлімдеріне сипаттама беріңіз. 
Төлем балансының жағдайьшдағьг бақылау эдісін анықгаңыз.

4. Қазақстанның келешектегі сыртқы экономикалық 
саясатының мақсатгары мен міндеттерін анықгаңыз.

5. «Әлемдік каржылық дағдарысыньщ тарихы», «Қаржыпық 
дағдарыстың пайда болу себептері» тақыптарында реферат 
дайындацыз.

6. Кейс негізіндегі «Қазақстанда кезекгі қаржылық дағдарыс 
болуы мүмкін бе?» деген сауал тұрғысындағы жағдайдың даму 
шарттарын аныктаңыз.

7. Қаржылық дағдарысты реттеу мен оның пайда болу процесін 
сипаттайтын, лопікалық блок схема құрыңыз.



8. Мынадай тақырыптарға реферат жазу: «Қазақстанда 
жургізілетін экспорт-имлортты операциялардьщ ерекшеліктер», 
«Төлем балансын кұшейтудің эдістері», «Қазақстандағы сыртқы 
экономикапық қызметтің даму бағытгары», «Қазақстан 
экономикасына шетелдік капиталдарды тарту мәселелері».

9. ҚР сыртқы экономикалық қызметтерінің дамуы мен
ерюкшеліктерін сипаттаңыз.

10. Сыртқы экономикалық қызметтерді ретігеудің әдістері мен 
формаларын атап көрсетіңіз. Тура жэне жанама әдістер. Валюталық
кЗфс. ■ '

11. Жергілікті басқару мен билік органдарының мемлекеттік
' вшпотальщ ресурстарды қолдануы жэне «оларды қалыптастыру
- механизмі.

12. Мемлекеттің алтын-валюталық қорын басқару мәселелері 
аясындагы тақырьппа эссе жазыңыз.
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15-ТАҚЫРЫП. ҚЛРЖЫ ЖЭНЕ ИНФЛЯЦИЯ

15.1 Инфляцняның қаржымен өзара байланысы

Қазіргі экономикалық теорияда инфляция мәселесі ең 
шиеленісті мэселелердің бірі болып табылады. Экономикалық 
құб ылыс ретіңде инфляция ұзақ уақыт бойына өмір сүріп келеді. Ол 
ақша пайда болған кезде пайда болған деп саналады.

Инфляция экономикалық кұбылыс ретінде бізге көптен бері► J»
таныс. Инфляция қазіргі заманның феномені емес, ол тарихта бұрын 
да орын алған құбылыс болып табылады. Мысалы, инфляция 1769 
жылдан бастап 1895 жылдар аралығьщца Россиянин, ақша 
айналысына да тэн болды; АҚШ-да 1775-1783 ж.ж. тәуелсіздік үшін 
Сотые кезеңі мен 1861-1865 ж.ж. Азамат соғысы уақытында;
Англияда - 19-ғасырдың басында Наполеонмен соғыс кезінде;
Францияда - 1789-1791 жж. Француз революцнясы кезеңінде орын 
алды.

Біріиші дүниежүз і л і к соғыстан кейін, 1923-ші жылы 
айн алые тагы ақша массасы 496 квинтиллион рейхсмаркаларға 
жетіп, ал ақша өлшемі триллион есеге құнсызданганда, Германияда 
инфляция ерекше жоғары қарқынына жетті.

Инфляция термині 19-ғасырдыц ортасына қарай АҚШ-ғы 
азамат соғысы кезінде өз шегіне жетті (латынның inflato сөзінен 
шыққан - «ісіну» немесе «қалпшю» деғен мағынаны білдіреді). 
Инфляция - тауар айналымының қажеттілігімен салыстырғанда 
айналыс саласының артық қагаз ақша массасымен толып кетуі, 
оның құнсыздануы.

Инфляция тауарлар мен қызметтер көрсетуге бағаның өсуі 
түрінде көрініс береді. Инфляция кезінде қоғамдық өңдіріс 
үдерісінің алшақіықгарына жэне артық көп ақшаның шығарылуына 
байланысты ақша айналысы заңының бүзылуы орын алады.

Ақшаның құнсыздануына алып келетін факторлар:
-  айналысқа артық ақшаның шыгарылуы;
— қолайсыз толем балансы.
Инфляция мемлекеттің қаржы жүйесімен тікелей байланысты. 

Қаржы мен инфляция ұлгтық кірісті қайта бөлудің маңызды 
тәсіпдері болып табылады. Заманауи инфляция қаржы жүйесінің 
барлық буындарының арасыңдағы қатынастың сипатын, қаржы
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жүйесі мен экономиканьщ басқа секторларын өзгерте отырып, 
оларға өзінің эсерін тигізеді.

Қаржының инфляцияға тигізер әсері жайында айтып өтсек, 
қаржы инфляцияға екі бағытта эсер етеді. Бір жағынан олар 
инфляцияға жағдай жасаса, ал екінші жағынан билік 
басындағьшардың мықгы қаруы болып есептеледі, дегенмен 
инфляцияны толық жоюга мүмкіндік болмаса да, оның зардап 
салдарын бәсеңдетуге болады.

Қаржы инфляцияны күшейтеді және көбіне өнімсіз болып 
келетін мемлекеттік шығындардың өсуінің ең алғашқы себебі болуы 
ықгимал. Құқық қорғау органдарының қарулы күштерін асы pan 

*бағу, басқару аппараты, тиімсіз ондірістерге қолдау көрсету, 
аталғандардың ешқайсысы ұлттық байлық қорына епшарсе 
қоспайды. Ал нақ осы шыгьшдар бюджет тапшылығына, 
мемлекетпк қарызға, қаржы жүйесінің құлдырауьша экеліп согады. 
Мұндай мәселеден шьву қаржы рыногының сыртқы және ішкі 
қарыздарына, несиелік ақшаның эмиссиясына байланысты.

Жалпы, инфляцияның мемлекеттің экономикалық дамуына эсер 
етуі екіталай. Бір жағынан, жогары қарқында болмаган ж ягдяйдя 
инфляция іұгынушылар мен кэсіпорын иелеріне ұзақ мерзімді 
қаржы жоспарын құруға мүмкіндік береді; инвестицияны 
жаһандануғ а енуге жагдай жасайды жэне өндірістің номиналды эрі 
нақгы пайыз ставкасының төмендеуінің арқасында өркендеуі; 
жұмыссыздықтың азаюына жол ашады; мемлекетке инфляциялық
сапық ретінде қосымша кіріс табуға мүмкіндік береді; инфляциялық 
күтім арқылы бага тұрақгылығына жетелейді.

Ал екінші жағынан, қазіргі таңда шарықтап отырган тэжірибеге 
мол тарихымызға сүйенсек, жагымсыз жақгары да аз емес, 
мемлекет экономикасының құлдырау салдарына экеп соғады. 
Жогары инфляция жогары шығындармен қолайсыздық тугызады, 
осылайша келесі аталатын себептер салдарынан экономшсага 
жагымсыз эсер етеді: кіріс пен шыгын жоспар процесін 
қиындататын, халықгың сатып алу қабілетін қауіп астына қоятын 
ақшаның құнсыздануына экеледі; инфляция көп мөлшерде 
спеқулятивті емес, өндірістік инвестицияга жагдай жасайды. Бүл 
түбінде терең экономлсалық мэселе жатқан уақытша қаржы 
өсімінің елесін тудырады; кәсіпорын мен үй шаруашыльиы бага 
көтеріліменен жэне шыгындардан сақтап қалу үшін екі есе көп
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уақьгг пен қаржы жүмсауы керек. Кэсіпорын иелері, тұргындар 
жэне инвесторлар инфляция сигналына баға көтеру, сәйкесінше 
жалақыны көтеру және пайыз мелшерлемелерін көтеруді талап 
етеді. Бұл инфляцияның «кесірлі айналымына» алып келуі мумкін; 
жоғары инфляцияның салдарынан баға көтерілгенмен олардың 
жалақысы көтермейтін адамдар зардап шегеді, эсіресе бекітілген 
көлемдегі ақы, мәселен, зейнеткерлер. Бір нэрсе күмәнсіз болып 
қала береді, қуатты инфляция экономикаға және қоғамдық аяга аса 
жагымсыз, себебі ұдайы өндіріске іріткі сапып, орьгасыз қоғамдық 
қақтығыстар қолайсыздыққа ұшыратады.

Құндық категория ақшада көрініс тапқанымен де, олармен 
толық ұштаспайды. Қаржы ақша қатынасының негізгі бөлігі болып, 
ақша «ауруынан» зардап шексе, ал инфляция ақшага жэне ақша
айналымына тән сырқат болып табылады. Бага көтерілімі 
мемлекетпк шығындардың ұлғаюына экеледі. Тұрғы ндардың басым 
көпшілігінің сатып алу қабілеттіліктері ері төмендейді де олар 
үкімет басынан компенсациялық сипатгағы шара қолдаңуды талап 
етеді, ал ол өз кезегінде бюджетке қосымша ауыртпалық болып
есептеледі. Инфляция қаржы ресурстарының қүнсыздануына себеп
болады.

Инфляция кезінде мемлекеттік кіріс номиналды сипатта өседі, 
бұл тікелей табыстық жэне жанама салық салудьщ кеңейтілуімен 
байланысты. Инфляция салдарынан көп молшерде жалдамалы 
еңбек тұлғалары азап тартады. Бұл олардьщ кірістері номиналды 
түрде осетінімен жэне кіріс жоғары прогрессивті ставкаларда 
қамтылатын топтарға тусетінімен түсіндіриіеді. Инфляция дэл осы 
себептерге байланысты салық базасының табыс салығының 
кеңейтілуіне эсер етеді. АҚШ та соңғы 40 жыл ішінде федералды 
салық төлеушілерінің саны 15 есеге өскендігі анықталды. 
Осылайша кіріс табысы 10 пайызға өссе, салық көлемі 12 пайызга
үлғаяды.

Инфляция мемлекетпк қарыз мэселелерін шиеленістіре түседі, 
себебі өсу қарқыілына байланысты шығьшдар кірісті әлдеқайда 
басып озады. Инфляция кезінде Үкімет жаңадан қарыз алу үшін 
үлкен мәселелерге тап болады, себебі инвесторлар үшін биліктің

к

құнды қағаздары өзнпң қызьнушылығын жоғалтады. Сол себептен 
мемлекет қарыз алу үшін пайыз мөлшерлемелерін арттырады, ягни 
сэйкесінше мемлекетпк қарыз көлемі де көбейеді.
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Шаруашылық субъектіл ер іні ң қаржысы мемлекет қаржы 
жүйесінің негізі болғандықтан, бұл салада жалпы ішкі өнім орын 
алған соң, инфляция өз кезегінде кэсіпорын қызметінің түрлі 
салаларьшда да көрініс таба,

Инфлядияның пайда болу себептері:
Біріншіден, бұл мемлекеттік шығындар мен табыстар арасында 

қальппасқан диспропорция немесе тепе-теңдіктің бұзылуы. Бұл
мемлекеттік бюджеттің тапшылығы түрінде көрінеді Егер
тапшылық Орталық банктің несиесі, яғни айналымға қосымша ақша

*

іығару арқылы қаржыланған болса, онда бұл айналымдағы ақша
массасын арттырады, сондықтан инфляцияны туындыруы мүмкін

Екіншіден, егер инвестицияларды қаржыландыру, жоғарыда 
айтылған эдіспен, яғни Орталық банктің несие беруімен 
жүргізілетін болса, онда бұл да инфляцияның себебіне айналуы 
мүмкін.

Ү III осы күнгі экономиканьщ теория багалардьщ жалпы
өсуін XX ғасырда нарық құрылымының өсуімен түсіндіреді. Бүгінгі
нарық -  көбіне олигополия тұрінде қалыптасқан. Осы күнгі ірі 
фирмалар белгілі бір деңгейде нарық багасына ықпал жасап, өз 
өніміне баганы өзі белгілей алады. Фирма-олигополия баганың 
өсуін қолдамаса да оның деңгейін түсірмеуге ұмтылады, нарьнла
қалыптасқан бага деңгейінің тұрақгы болуына мүді

1191 келуіне шек қоюҚалывггасқан өндіріс түріне жаңа фирмалар, 
арқылы олигополиялық фирмалар жалпы сұраныс 
арасындағы диспропорцияны мүмкін болғанша ұзақ ұстап қал^та
ш п и щ

ұсыныс

Төртіншц ұлттық экономикалар
(ашықіығының артуына), олар,

«ашыла» түсуіне
[үниежүзілік шаруашылық

қатынастары жүиесіне тартылуына байланысты инфляцияның бір 
елден екіншісіне ауысу қаупі артады. «Импортталған инфляция мен» 
ксүресу мүмкіншіліктері шектеулі.

Бесіншіден, «инфляцияны тосу» немесе «инфляциялық 
күтулер» орын алған жағдайда инфляциялық үдеріс жалгаса береді. 
«Инфляцияны күту» механизмінің экономикаға әсерінің мәні 
мынада: адамдар біраз уақыт бағалардың өсуін көріп, сшардың 
болашақта төмеңдеуінен күдер үзеді де, жаппай тауар сатып алуга 
көшеді. Сонымен қапгар олар еңбекақы деңгейін көтеруді талап 
етеді. Еңбекақының өсуі тұгынушылық сүранысты одан әрі арттыра
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түседі. Инфляцияның ішкі және сыртқы факторлары бар. Ішкі 
факторларының арасында ақшалық емес жэне ақшалық — 
монетарлық факторларды бөліп корсетуге болады.

Ақшалық емес факторлар - бұл шаруашылық сәйкеспгінің 
бүзылуы, экономиканың циклдік дамуы, өндірістщ 
монополизациялануы, инвестициялардың теңгерімсіздігі және т.б.

Ақшалық-монетарлық факторларға мемлекеттік қаржының 
дағдарысы, мемлекетпк борыштың өсуі, ақша эмиссиясы, несие 
жүйесінің кеңеюі, ақша айналысы жылдамдығыньщ артуы 
нэтижесінде несие қү{)алдарының өсуі жэне басқалары жатады.

Дүниежүзілік құрылымдық дағдарыстар (шикізат, энергетика, 
валюта дағдарысы), басқа елдерге инфляцияны экспортка шыгару ға 
бағыпалған мемлекетпк валюта саясаты, алтынды, валютаны 
жасырьш экпортқа шыгару - инфляцияның сыртқы факторлары.

Нарықтық экономика жағдайында қаржы инфляциялық 
үдерістерге бірқатар факторлар арқылы эсер етеді.

Бірінші фактор — мемлекет шығыстарының өсуі, бұл ерекше 
толем қабілеттілігі бар сұраныстың артуьша алып келеді де, тікелей 
баға белгілеуге эсер етеді. Тауарлар мен қызмет көрсетулерге деген 
бағаның котерілуі себепті болған ақшанын қүнсыздануы бюджет 
шыгыстарының көбеюіне алып келеді.

Екінші фактор - пайдага салынатын салықгың көбеюі. 
Салықтың едэуір бөлігі баға механизмі арқылы ауысады жэне 
нарықгағы баганың есуінің басты себепшісі болады.

Үшінші фактор — бюджетгің ұзақ уақыт бойындағы 
тапшьшыгы.

Қаржы мен инфляцияның озара байланысын инфляцияның екі 
типі бойынша бақылап отыруға болады: сұраныс инфляциясы 
(түгынушылар инфляциясы) жэне шыгындар инфляциясы 
(өндірушілер инфляциясы).

Бірінші жагдайда ол заңды жэне жеке тұлгалардың ақша 
массасының осуімен байланысты өнімге, тауарларға жэне қызмет 
көрсетулерге сұраяыстың өсуінің салдары болып табылады.

Екінші жагдайда кәсігюрындардың еңбекақы төлеуге, несиелер 
бойынша пайыздық мөлшермелердің көбеюі ссбепті, тұтынатын 
шикізатқа, материалдарға баганың, қызмет көрсетулерге 
(тасымалдауға, электр қуатьша, ақпаратқа жэне т.б) тарифтердің 
өсуіне жұмсалатын шығьгадардың көбеюі инфляцияны тудырад ы.



Инфляция сыртқы экономикалық қызмет тарапынан да 
араңдатылуы ықтимал, бүл — импортталған және экспортталған 
инфляция. Экпортталған инфляция тауарлар мен қьізмет
көрсетулерге экспорттық бағаның көтерілуінен туындайды, бұл
гұтынуш ы-елдерде, соның ішінде дамып келе жатқан елдерде
бағаның өсуіне соқтырады.

Инфляцияның табигаты ақшаның онымен еалыстырмалы түрде 
тұлғаланатын тауар ауқымынан оқшауландырылған қозғалысты 
жүзеге асыратын қасиетінің қабілетсіздігінен көрініс табады. 
Жұмыс істеу негізі болып табылатын ақшаның бұл қасиеті оған 
тауар, төлем айналымына қызмет көрсете отырып, оны тиімді 
орындауға, қорланым мен құнды сақтаудың құралы болуға * 
мүмкіндік береді. Бірақ ақшаның бұл қасиеті, оньщ мемлекет 
белгілеген өлшемге сэйкес келетін саны мен оған қарсы тұратын 
құнның натуралдық-заттай компоненттерінің сәйкестігі жағдайында 
ғана көрінеді. Жалпы алғанда мұндай тәуелділікті төмендегідей 
айырбас теңдеуі арқылы көрсетуге болады:

P *Q  = M *V

Мұндағы сол жақ бөлігі қоғамдық өнім құнын, ал оң жағы ақша 
айналысының жылдамдығын есепке алғандағы ақшаның санын (М —
ақша массасы, V — айналыс жылдамдығы) білдіреді.

Инфляцияның жіктелуі:
1. Танымдық формасы бойынша:
- жабық инфляция баға мен кіріс табысының мемлекет 

тарапынан толық бақылауда болған кезінде пайда болады жэне 
жалпыға ортақ тауар тапшылығының орын апуынан көрініс береці.

- ашық инфляцияға бағаның жоғарылау үрдісі тән және баға 
индексімен өлшенеді. Оның негізінде шыгын инфляциясы жатыр.

2. Әрекет ету аясына байланысты:
- экономиканың тұтыңушы секторындағы инфляция;
- инвестициял ық аядагы инфляция
- өндірістік құрал-жабдық нарығындағы инфляция.
3. Баға өсу карқыны бойынша халықаралық тәжірибеде 

инфляцияньщ үш түрі анықталған:
- жылжымалы — бағалар жылына 10% -ға дейін өскендеорын 

алады;
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қарқыңды — бағалар 100% -ға шеңберде өседі 
гиперинфляция —багалар паиызга өседіжүздеген

(Халықаралық Валюта Қоры гиперинфляция үшін айына 50% -дық 
өсімді алады).

Өнеркәсібі қарқынды дамыган елдерге жылжымалы инфляция, 
ягни өндірістің ұлігаюы мен жалпы ұлттық өнімнің артуын 
қамтамасыз ететін жылдан жылга мардымсыз кұнсызданудыц орын 
алуы тән. Артық ақша массасын қорландырудың алғашқы кезеңінде 
өндіріс пен сатылымның күшейтілуіне жагдай жасалады,
жұмыссыздық пен баға құны азаяды жэне нэтижесінде тепе-теңдік 
орнайды. Сондықтан мардымсыз деңгейдеп инфляцияны пайдалы
деп те айтуға болады, себебі ол қайта өндіру мен жұмыспен 
қамтылудьщ төмендеу дагдарысынан сақтайды.

Дамушы елдерде қарқьщцы жэне гиперинфляция басым. 
Сондай-ақ формалары мен элеуметпк экономикалық салдары, 
өндірісті күту мен антиинфлняцнялық шараларды қолдану эр елдің 
экономикалык дамуына негізделеді.

Инфляция багалар индексімен өлшенеді. Қазақстанда тұтыну 
тауарлары мен қызмет көрсетулер тарифтерінің багаларыньщ 
өсуінің жогары деңгейдегі қарқындылығы 1992-1995 ж.ж орын
апды.

Инфляция теориясында оның төмендегідей факторлары ерекше 
орынга ие: Ш М

1. Монетарлы.
2. Қүрылымдық.
3. Басқармалық (саяси).
4. Әлеуметтік.
5. Психологиялық.
6. Экзогендік.
Монетарлы факггорға банктің несиелік және эмиссиялық 

экспансиясьш, сонымен қатар мемлекетпк құнды қағаздарды 
орналастыруға байланысты инфляциялық тэжірибе жатады.
Құрылымдық факт өңщр
құрьиіатын өнімнін құрьип
байланысты Инфляция

динаілика үзілісімен жэне 
жэне өндіріс үдерісімен

факторы
қүлдыраушьшықган корініс табады.

құрылымдық
Басқармалық факторлар

емес экономикалык саясат. Оган
монополизмі мен милитари жатқыз^/га болады. Экзогенді
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факторлар — соғыс немесе сұрапыл апаттармен байланысты 
дағдарыстар. Бұған қалыптасқан қарым-қатынастардың жоюылуын 
жатқызамыз (экономикалық, элеуметтік, саяси; мысалы КСРО-ның 
құлдырауы). Психологиялық факторлар тапшылық және 
инфляциялық күтумен сипаттапады. Әлеуметгік факторлар жеке 
адам жэне оның мәселелерімен тікелей байланысты.

Қаржы инфляцияны күшейтеді және негізгі үлесінде өндірістік 
емес топқа жататын мемлекетпк шығыңдардың өсуіне орай, оның 
алгашқы себебі, қозғаушысы болуы эбден мүмкін. Қаржылық 
қатынастарда материалдық құндылықгардың кезекті орын апмасуы
болмайды, яғни ақша айналымы соған сэйкес тауар эквивалентінсіз 
өтеді. -4 і

Қаржы инфляцияға стимул беріп қана қоймай, оны жоюга 
мүмкіндік жасайды. Үкімет инфляцияға қарсы күресте қаржылық 
және ақшапай реттегіштердің селбесу жолын қолданады. 
Инфляцияға қарсы күрестің негізгі тәсіпі — мемлекеттік 
шғындардьщ қысқартылуы. Шығындардың азаюы ішкі жэне 
сыртқы саясаттағы өзгерістерге — халықаралық климаттың 
нашарлауына немесе жақсаруына тікелей байланысты. Мемлекеттік 
шығындарды азайту эдетте әлеуметтік бағдарламаларды 
қаржыландыруды қысқарту есебінен жүргізіпеді. Алайда, білім, 
денсаулық сақтау, элеуметтік қамтамассыз ету салаларына 
құйылатын қаржының қысқартылуы элеуметгік қысымға алып 
келетіндіктен, бүл ереже бәріне бірдей ортақ болып саналмайды.

Макроэкономикалық деңгейде іскерлік белсенділіктің 
құлдырауы, бағалардың төмендеуі, не болмаса бұл екі жағдай бір 
мезетте орын алуы мүмкін. Алайда, фирмалар мен компаниялар 
конъюнктураның жақсаруынан уміттеніп, нарықтағы орнын сақгап
қалуға тырысады да, өндірістік бағаларды төмендетуге мэжбүр 
болады.

15.2 Мемлекеттің инфляцияга қарсы саясаты

Инфляция ның өрістеп, күшеюі экономикалық-әлеуметтік 
қайшылықгарды ас қынд ыратындықтан, мемлекет инфляцияны жою 
немесе тежеу және ақша айналысын тұрақтандыруға арналган 
шаралар қолданады. Сүраныс инфляциясын болдырмауға ақша мен 
фискалдық саясатты пайдаланудың макроэкономикалық әдістерін
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қолдану арқылы жетуге болады. Инфляцияға қарсы саясат — 
инфллцияга қарсы күреске багытталған экономиканы мемлекетпк 
реттеу бойынша шаралар кешені. Мүндай еаясаттьщ екі негізгі 
жолы: дефляциялық саясат жэне табыстар саясаты болып табылады. 

Дефляциялық саясат — мемлекет шығындарьш азаиіу, несие
үшін белгіленген пайыз мөлшермелерін котеру, салық 
ауыртпалығын күшейту, ақша массасын шектеу жолымен ақша- 
несие жэне салық механизмі арқылы ақша сұранысын реттеу. Бүл
саясат экономиканың өсуін тежейді. ^

Табыстар саясаты баға мен жалақьшың осу шегін белгілеу
жолымен оларға қатар бақылау жүргізуді кажет етеді. Оны жүзеге
асыру әлеуметтік қайшьшықтарды шиеленістіруі мүмкін.

Инфляцияга қарсы саясат ақшаны шектеудің эртүрлі эдістерін
қамтиды:

1. Орталық банктің нақш  ақша эмиссиясын қысқарту арқылы
айналымдағы ақша массасын қысқарту.

2. Барлық несие ресурстарын қымбаітату және оларға қол
жетімділікті азайту мақсатында орталықганған кредиттер үшін 
қайта қаржыландырудың есептік молшерлермесін арттыру.

3. Несие мультишшкаторын қысу және, коммерциялық 
банктердің несиелік экспансиясын шектеуге жету үшін, Орталық 
банктің коммерциялық банктерге қоятын резервтік талаптарын
арпъфу.

4. Оргалық банктің несиесін тікелей қысқарту.
Сұраныс инфляциясьш жену салыстырмалы түрде ақша мен 

фискалды саясатгы найдаланудың қарапайым макроэкономика! ық
әдістерімен іске асырылады.

Инфляцияға қарсы жүргізілетін фискавды саясат салықгарды
үлғайту, мемлекетгіх шығыстарды қысқарту және де, осының 
негізінде мемлекеттік бюджетгің тапшыльнъш төмендету жолымен
жұзеге асырылады.

Инфляция жаі дайындағы салықтық инфляцияға қарсы саясат:
біріншіден, мемлекеттік бюджетгің баланстылығына жету жэне
тапшылыкты жою үілін оның табыстар деңгейін көтеру; екіншіден,
экономиканың алгашқы буындарының - өндіріс пен айырбас
аясындағы экономикалық белсеңділікті жандандыру сияқгы озара
байланысты, бірақ бір-біріне қарама-қарсы міндеттерді шешуге



сапуды қысқартуға бағьпталган. Багапарды өсіретін жэне 
еұранысты қысқартатын болгандықтан, жанама салықгар 
инфляциялық сипатқа ие. Жоғары салықтар әрекетінің екінші 
аспектісі олардың өндіріеке қысым жасауы боліып табылады, бұл 
үсынысты шектейді. Үшіншіден, мардымды салықтық салмақ, 
әдетге, саіық жүйесін күрделендіретін сапықгардың э]эекет етуімен 
байланыстылады, бұл салықгардан қашуға алып келеді.

Бюджетгік шығыстарды шектеуге қол жеткізу келесідей эдістер 
арқылы, атап айтқанда:

а) тікелей әдістермен — рестрикциялармен;
б) секвестирлеу әдісімен жүзеге асырылады.
Өндіріс шыгындарынын өсуімен туындаған инфляцияны жеңу 

анагүрлым күрделірек болып табылады. Бүл инсоляция жалақының 
кобеюімен; ұйымдастыру сипатындагы себептер бойынша 
шаруашылық механизмінің бүзылуына байланысты болатын еңбек 
€»німділігінң төмендеуімен; шикізат жэне энергетикалық ресурстар 
иелерінің инфляциялық күтулерімен (осьиан байланысты олар 
бастапқы өндіріс өнімдеріне деген бағаларды көігереді) байланысты 
туындайды.

Өндіріс шығындарымен байланысты инфлянияны жеңу 
бірқатар келесідей күрделі мэселелерді шешуді талап етеді:

- біріншіден, өндірістің қүлдырауын жеңу;
- екіншіден, мемлекеттің экономиканы реттеуі шеңберінде 

бағалар мсн жапақыға бакылау орнату;
-үшіншіден, толем бапанмының қүрылымын жақсартумен 

байланысты біршама мәселелерді шешу қажет.
Қазақстан Республикасыньщ Үлтгық Банкінің 2003-2004

жылдарға бағытталған ақша-несие саясатының негізгі бағыттарында 
негізгі өзекті мэселе ретінде, осы көрсетілген мерзімде 
нифляциялық таргетгеуді дайындау және соган өіу көздел ген 
болатын. Инфляциялық таргетгеудің негізі (бүрьш орын алган ақша 
базасы мен алтын валюталық активтердің мақсатты көрсеткіштерін 
белгілеу тэртібінің орньгна) мақсаттық бағытгарды белгілеу, ішкі 
бағаларды өзгерту екендігі белгілі. Инфляцияны реттеудің бүл әдісі 
бірқатар елдерде 1990 жылдың басьшда қодданыла бастады. Бұл 
әдісті жетістікті енгізу үшін бюджет жағдайы тұрақгы қалыпта, 
макроэкономикалық түрақгылық, қаржы жүйесінің түрақтылығы, 
Орталық банк тәуелділігі ақпараттың ашықтығы болуы қажет.
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Сонымен инфляцияны таргеттеу дегеніміз — Орталық банктің 
жоғарғы дәрежелі жауапкершілігімен жүзеге асырылатын ақша- 
несие саясатының жапғыз мақсаты ретінде баға бағытын таңдау
болып табылады.

Қазіргі кезде бұл құралды пайдалану Орпгалық банктің 
заңцылық статусыньщ өзгеруіне негізделеді.

Инфляцияны таргетгеудің негізгі злементтері:
1. Орта мерзімдік белгілі зандылық инфляцияның жоспарлы 

көрсеткіиггермен көпшілікгі таныстыру.
2. Акша-нссие саясатыньщ ұзақ мерзімді мақсаты ретінде

бағалар турактылыгын институционалдық келістіру.
3. Аралық мақсаттарға азырақ көңіл бөлу арқылы кең ақпаратқа 

негізделген Орталық банкті стратегиясы.
4. Ақшалық реттеу органдарының мақсаттары мен жоспарлары 

туралы қоғамды таныстыру.
5. Ретгеуші органдардың жоспарлы көрсеткштерге жетудегі

жауапкершілігін жоғарылату.
2004-ші жылдан бастап Үлттық банктің негізгі мақсаты 

ретіндегі бағалардың тұрақтылыгын қамтамасыз етуге ұмтылысы 
экономиканы мемлекетпк реттеу саясаты ндағы мүлдем жаңа 
айқындама болып табылады.

Негізгі мақсатгы орындау үшін Үлттық банкке мынадай 
міндеттер жүктелген:

- мемлекеттің қаржы -несие саясатын жасау жэне жүргізу;
- төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
- валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жұзеге асыру;
- қаржы жүйесінің тұрақтыл ығын қамтамасыз етуге ықпал ету. 
Қазақстан Республикасыньщ Үлттық Банкінің қазіргі кезеңцегі

негізгі басымдылығы инфляциялық шектеу (таргеттеу) 
принциптеріне өту жұмыстарының жалгастыруы болып табылады.

Қазақсган Үкіметі мен Республикасыньщ Үлттық Банкінің, 
қаржы нарыгы мен қаржылық ұйымдардың жұмысын реттейтін
агентгіктің қаржылық жүйе мен экономикалық тұрақтылығы 
аясындагы біріккен шаралары алға қойылган мақсаттарды 
багындырудың негізгі құрапы болъш табылады.

Инфляцияньщ межелі деңгейіне жету үшін жэне еліміздің 
қаржылық түрақтылыгын қамтамасыз ету үшін Үлттық Банк 
теңдеспршген қаржылық, кредиттік саясат жүргізетін болады.

442



Жалпы алғанда инфляцияның себебі қайшылықты базистік 
қатынастарда, үйлеспеушіліктер мен экономикалық дағдарыстарда, 
олардың өзін-езі дамьпу мүмкіндікгерінің болмауыңда, жалпы 
қоғамдық өндірістің төменгі нәтижелілігінде деген қорытыңды
шығаруға болады.

Семинар сабағыныц жоспа]ры:

1. Инфляция және оның қаржымен арақатынасы.
2. Инфляцияның әлеуметгік-экономикалық салдары.
3. Қазақстандағы инфляцияның ерекшеліктері мен қаржылық 

турақтылыққа ықпалы. *
4.Мемлекеітің иянфляцияға саясаты. Қаржылық 

турақтандырудың маңызы.

Студенттердің езіидік жүмысына арналган тансырмалар:

1. Инфляция мен қаржының өзара байланыстылығы мен 
ықпалдасгығы мәселесін қарастыру.

2. (Түтынушы) сұранысы мен (өндіруішнің) ұсыныстар 
ннфляциясының артықшылілктарын қарастыру. Қазақстаңцағы 
инфляция ныц ерекшел іктері н талдау.

3. Экономикалық дамудыц әр түрлі сатысындағы мемлекетгің 
аітшнфляциялық саясатын қарастыру.

4. Келтірілген тақырып аясында рефераттар жазыцыздар: «Осы 
заман инфляциясының концепциялары мен моделі», 
«Антиинфляциялық саясат: негізі, түрлері, кейнсиандық және 
монетарист» к құралдар», «Қазақстан Республикасы ндағы еңбек 
нарыты»».

5. Статистикалық мәліметтердің анализін негізге ала отырып, 
мына тақырыптар бойынша эссе дайындаңдар: «ҚР-дағы 
инфляцияпық үдерістердің дің ағымдық жағдайы >>, «Қазіргі заманғы 
еңбек нарығыньщ ерекшеліктері мен ҚР-дагы жұмыссыздық
мәселелері».

6. «Үлы депрессия және экономистердің кризис табиғаты
жайлы көзқарастары», «АҚШ-тағы инфляция мен жұмыссыздық» 
кейстерін талдауға дайыңцалу.
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7. Инфляцияның эрекет факторларын қарастырыңдар. 
Инфляцияны өлшеу. Инфляцияның типтері мен түрлері.

8. Инфляциямың әлеуметтік-экономикалық салдарын ашыцдар. 
Ақшалаіі кірістер мен байлықгың құнсыздану ы. Байлық пен кірістің 
қайтадан бөліңуі. Қаржыныц материал изациялануы. 
.Инвестациялық қызметтің төмендеуі. Экономикалық басқарудың 
нашарлауы, инфляция және жұмыссыздық.

9. Бейімдік саясаттың іс-шараларына мысал келтіріңіздер. 
Қаржылай-кредиттік іс-шаралар. Еңбекақы мен бағалардың ретке 
келтірілуі. Ішкі экономикалык, қызмет аясындағы салық және 
бюджет саясаты.

10. Қазақстанның инфляциялық таргеттеу қағидасына жүгінуін
негіздеу.

!
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СТУДЕНТТЕҒГЕ APHAJEFAH ЕСЕПТЕР МЕН
ТАПСЫРМАЛАР

1. Т=0,4Ү салықтық қызметі, Ғ=0,2Ү трансферттер қызметі бар 
экономикалық жүйеде бекітілген баға деңгейі Р=:1, меіштекет тауар 
жэне қызмет көрсету нарыгында G=500 бірлік сатып алуларды 
жүзеге асырады. Мемлекетпк қарыз 1000 бірлікгі құрайды. Пайыз 
м€»лшерлеме г = 0,1 болғанда өндірістің нақгы көлемі 2000-ға тең, ал 
пэтенпиавдық көлемі 2500 бірлікгі құрайды.

Анықгаңыздар:
а) мемпекеттік бюджеттің сальдосы оң ба әлде теріс пе?
б) мемлекеттік бюджетгің бастапқы тапшылыгының мөлшері 

қандай?
в) мемлекетпк бюджеттің құрылымдық тапшылығының 

мөлшері қандай?
г) кезевдік мемлекеттік бюджеттің мөлшері қандай?

2. Экономика келесі дереюермен сипапалган. Мемлекетпк 
шығыстың мөлшері 800, бюджегке салық түсімдері 200-ге тең, 
мемлекетпк трансферттер 100-ге тең, түгыну шығыстары 2300-ды 
құрайды. Таза экспорт (-200)ге тең. Мемлекетпк: қарыздың жалпы 
талшылыпы? Мемлекеттік борышка қызмег көрсетуде бюджетгік 
төпемнің мөлшері бұл жағцайда қандай болады?

3. Үкімет 8% жылдық мөлшерлемемен Імлрд.доллар шетелдік 
қарыз алды. Бұл қаржьшар ЖҮӨ-не бірнеше іселесі жылдардың 
агымыяда 300 млн.долл жылдық өсім алуга іііүмкіндік беретін
и н вести циялық жобаларға салынады.

Есептеңіз:
A) қанша мөлшерде мемлекеттік қарыз көбейеді?
Б) осы ел азаматгарына салынатьш таза қарыздық ауыргпалық 

өоеді ме?
B) қанша жылдан кейін ел бұл қарызды өтей а лады?

4. Экономика келесі деректермен сипатталған: нақты пайыздық 
мөлшерлеме 3%-ке тең, нақты ЖҮО-ң өрлеу қарқыны 7% тең, 
қарыз/ЖҮО қатъшасы 50% құрайды, ал мемлекеттік бюджеттің
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бастапқы тапшылығы ЖҮО қүраи, ЖҮО қарыз
қатынасы жоғарылайды ма әлде төмендейді ме? Есептеңіз

5. А жэне В елдерінің экономикасы келесі деректермен
сипатгалған:

і Қаржылық жылдың басындағы мемлекеттік қарыздың 
мелшері (млн. долл.)______________________________
Борышты өтеуге қызмет көрсетудің пайыздық төлемдерін
ліығарғандағы номиналдық мемлекетпк ІІІЯІгыстар
(қаржылық жылдың соңында) (млн. долл)
Жыл басыңдагы бағалар деңгейі
Жылдық қунсыздаңу қарқыны
Пайыздың номиналдық мөлшерлемес
Мемлекетпк бюджетке номиналдық салықгық
түсімдер(млн. долл

А елі
2000

200

1,0
0,0
0,03
260

В елі
2000

200

1,0
0,10
0,13
260

Есептеңіздер:
1. Елдің әрқайсысында мемпекеттік қарызға қызмет көрсету 

бойынша пайыздық төлемдердің номиналдық сомалары қандай?
2. Елдің ар қайсысында бюджегтік тапшылықтың ресми 

бағалары қандай?
3. Елдің әр қайсысында мемлекепік қарызды номиналдық жэне 

нақты мөлшері қандай?

6. Екінші деңгейдегі банк 3 ай мерзімге қысқа мерзімдегі 
мемлекеттік облигациялар айналысқа 380мың.теңге алды. 
Көрсетілген мерзім өткеннен кейін банк есебімен облигациялар 
бойынша 500 мьщ.теңге алынады. Қысқа мерзімдегі мемлекеттік 
облигациялар табыстылыгын анықгаңыз.

7. Жеке сақтандырушының келісім шарт бойынша ай сайышы 
сактандыру жарналарын соммаларын анықгаңыз:

- 5 жылға жасалынған келісім шарт сомасы 300 000 теңгені 
құраса;

пайда алушының жасы 60-та болса, демек сактандыру 
гарифіне 1,2 коэффициентін құрайды;



- сақгандыру жарнасын 3 айға (тоқсан) бірден төлегенде, 15%- 
ға төмендеуі мүмкін. < ’

8. Кәсіпорынның негізгі қүралдарьш сақтандырудың 
сақтандыру жарнасының (тарифінің) мөлшерін анықтаңыз, егер 
жылдың соңында негізгі қүралдардың көлемі 10 800 000 қүраса, 
тариф 1,8% құраса. Есеіпггі кезеңнің соңьгаа негізгі құралдардың 
тозығы (сапалық жэне табиғи тозығы) 40% қүраиды.

9. Ақша базасы Н=300, міндетті резерв R=130, ақша масс асы 
М=960, депозиттер D=790 болған жағдайдағы ақша 
мультипликаторыньщ мөлшерін есептеңіз.

10. Қызметкерге бавдтегі шотына ай сайын S2000 аударад ы деп 
болжайык. Банкке бір кіріп шыгу - ұсталымы $2, пайыздық 
мөлшерлеме 20% қүрайды.

1. Баумоль - Тобин үлгісін қолдаиып, анықтаңыз:
2. а) банкке кіріп шығу оптималдық санын;
3. б) Ақшаның қолма-қол ақша түрінде бір ай ішіндегі

орташа қалдыіы.

11. Егер ақша базасы (АБ) 300 млрд.тт тең болса, банкгік резерв 
нормасы (г) - 0,1, «қолма қол ақша -депозиттер» (сг) - 0,3 
(кшғаңцағы, ақша үсынымын анықтаңыз.

12. Үй шаруашылықтары ай сайын алынатын 100 000 ақшапай 
ісіріс бірлігінің белгілі үлесін (п) нақты ақша күйінде, ал басқасын 
(1- п) 4% жылдық мөлшерлеме альт келетін облиі ация түрінде 
ұстайды. Облигация пакетгерін ақшаға айырбастау үшін төлем 50 
ақша бірлігіне тең.

а) қолма-қол ақшаныц қандай орташа мөлшерінде нақіы 
кассаны үстау үшін жұмсалатын шығьтдар ең аз болады?

б) егер пайыздың мөлшерлемесі 9% дейін көтерілсе, ақша 
айналысыиың жылдамдьи ы қалай өзгереді?

13. Елдің ақша базас-ы 5000 қүрайды, ал айналыстағы ақша
көлемі 20000 ақша бірлігіне тең; сонымен қатар ең аз резерв орнын
толгыру 10%-ға тең, ал коммерциялық банктен үсынылган кредит
сомасынан халықгың қолма-қол ақша үлесі 1/5-ке тең. Анықгау 
керек:

а) Коммерциялық банктердің жоспарланіан артык резервтерін;
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б) Артық резерв болмағаңда ақша саны аиналыста қаншалықты 
өсер еді.

14. Экономикада облигация ның екі түрі бар делік. 
Облигацияның А түрі 10% номиналдық кіріс алып келеді. 
Облигацияның В түрі — индекстелетін облигациялар, бұған нақгы 
мөлшерлеме 5% құрайлы. Егер 2% құнсыздану кұтілсе, 
облигацияның қай түрі жоғары кіріс алып келеді?

♦ , *15. Теңгеге валютаны сатып алу жэне фунт стерлинг сапу кросс- 
багамын есептеңіз. Валктганың келесі багамы белгілі:

Қатьшасы Сатып алу Сату
Фунт стерлинг/АҚШ 1,6510 1,6580
доллары
АҚШ доллары/тенге 146,5 147,0

16. Халық саны 100 млн. адам құрайды., 16 жасқа дейінгі
бапалар, сонымен қатар, ұзақ мерзімдеге оңашалау (психиатриялык 
емханадагы, түзету мекемлеріңдегі жэне т.б.) 24 млн. адамды 
құрайды; жұмысшылар санынан шығып кеткендер 30 млн.адамды 
құрайды; жұм ысс ыздар саны - 4 млн. 600 мың. адам; толымсыз
жұмыс күнін атқаратьш қызметеркерлер жэне жұмыс іздеушілер - 1
млн. адамды құрайды.

Осы статистикалық деректерді қолданып, есеіггеңіз:
а) жұмысшылар көлемін;
б) жүмыссыздық деңгейін.

17. Агымдагы табиғи жұмыссыздық деңгейі 6% құрайды, ал
нақгы - 10%.

1) Нақгы ЖІӨ-нің потенциалдықган салыстырмалы артга
қалуын мьгаа жағдаида, егер циклдық жұмыссыздық динамикасына 
ШӨ-нің сезімтапдық кэффициенті 2-ге тең болса;

2) Егер нақгы шыгару колемі сол жылы 600 млрд. долл. құраса,
диклдік жұмыссыздық үшін ЖЗӨ ысырабы қавша?

18. Экономика келесі деректермен сипатталады: табиғи 
жүмыссыздықтьщ деңгейі 6%, күтілетін құнсыздану деңгейі 3%
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құрайды, нақгы ЖІӨ-нің потенциалдықтан салыстырмалы ауьггқуы 
0-ден аз. Сыртқы баға талықсулары жоқ. Бұл жағдайда
құнсызданудың нақты деңгейі құрайды:

а) 3% жоғары
б) 3% төмен
в) 3% тең
г) 6% тең

■

19. Елде кіріске салық сапу бойынша келесі шкала 
қолданылады:

* т,% 12 25 60
у ,ру6 (К У <180 18(КУ <500 У >500

Өткен кезеңде үш үй шаруашылыгының кірісі 170, 400 және 
800 бірлік, ал әр шарушылықтьщ нақты кассалық қалдығы ньщ 
оптималдық мөлшері сэйкес 20, 50 жіне 80 бірлікке теңестірілді. 
Ағымдағы кезеңде баға деңгейі екі еселеніп, барлық 
шарушыл ы қтың номиналдық кірісі екі есеге өсті. Келесі баға 
деңгейінің өсуін күту салдарынан үй шаруашыл ықтары 20%-ға 
нақгы кассалық қалдығьша сұраныстарын қысқартты.

1) Салық қүнсыздануының жалпы сомасы қанша?
2) Әр үй шаруашылығының нақгы қолдағы кірісінің мөлшері 

қалай өзгерді?

20. Экономиканың жағдайы келесі функцшшармен жэне 
параметрлермен көрсетілген: y=28N-2N квадраты - өндірістік 
функция. 1= 20-Зі — инвестициял ы қ функция; 1 =0,4у+120-6і — нақіы 
кассапық калдықтарға сұраныс функциясы. W= 0,5N+10 -  еңбек 
ұсынымының бағасының функциясы. М=128; G=25, Е=15, S=0^2, 
Z=0,1, Т=0,3. Арал ас экономикапық саясатты іске асьфу есебінен 
нақіы ҮК-тің 5 бірлікке өсуін, мөлшерлеме пайызын басталқы
деңгейде сақгай отырып, қалай қамтамасыз етуге болады?



Тапсырма № 1

№ Жауап
1.

А

«Жұмыспен қамту, пайызьш және ақшанмң 
жаппы теориясм» кімнің енбегі?

Кейнс

2. Қажеттілігі объективті бо.тып табылатын. 
экономикалық категориялар

Каржы

з. Бақылау қызмеггерін өткізу күралдары болып
табылады?

Аңпарат

4. 1
Қаржы жүйесін ің басты бшші болып табылады? Бюджет

5. «Қаржы» ұгымын кім енгізді? Боден
6. Бірінші қаржы турапы еңбектердің авторы кім? Ксенофонт
7. Құзырындағы азам м аттар дан сагіық жина>ага 

бақылау құқығын дәл елдеуге талпыныс жасағ ан 
және қаржыға байланысты мәселелермен 
айналысқан еуропалық ғалым аты

Аквинский

8. «Қаржыльіқ жуйенің мэні» (18 ғасыр) 
трактатының аігторы?

Юсти

9. Экономиканы басқару құралы не болып 
табылады?

Қаржы

10. Қай деңгейдің қаржы ресурстары 
ортапыкгандыр ылған қаржы ресурстар ына
жатады

Мемлекеттің

Т апсырма № 2

1 №

Сұрақ Жауап
Қаржы ғылымының дамуыка өз үлесін 
қосқан ғалымдар ?

Дьяченко А , 
Вознесенский Э., 

Радионова В.
2. Қаржының пайда болуын дәлелдейтін 

концепцияларды атаңыз
Белу жэне үдайы 

өндірістік
3. Қаржы туралы ғылым қай ғасырда дамыды? 18 гасыр
4. Қаржының қызметтерін атаныз Бэлу жэне бақылау

I 5. Қаржыныц дамуының негізгі кезендерін
атаңыз

■

Шк•%

1. Жалпымемлекеттік 
ақша іфралдары 
фондының
бюджеттің пайда 
болуы.
2. Мемлекеттік кіріс 
жэне іиыгыс жүйесі

і 3. Салыңтың ақшалай
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6. «Қаржы» ұгымы қаи ғасырда пайда бодды? 13-15 гасыр
7. Алғаш «қаржы» ұғымы қай жерде пайда 

болды жэне ол нені білдірді?
Италияда, ақшалай 

төлемнің барлық турі

Тапсырма № 3

№ і Тапсырма Жауап
і. жықар қаржы
2. » талпика капитал
3. іиітеурет рымқаат реттеуьиі атқарым
4. лауқыба сыцияфунк бақылау функциясы
5. сійежү жықар > қаржы жүйесі
6. тысасая жыңар қаржы саясаты
7. жықар ханмекзмі каржы механизмі
8. лықжыцар тарсурсре каржылык ресурстар
9. лыцжықар титакка қаржылық тактика
10. лықжықар гиятестра қаржылық стратегия

Та псы рм а № 4
А денгейінін сууактары:

1. Қаржы -  бұл__
2. Қаржы жүйесі — бүл ....
3. Қаржы саясаты — бұл ....
4. Қаржылық бақылау — бул__

В денгейінін сұрактары:
1.
2. Қаржы жүйесінің бөлімдері?
3. Қаржы саясатының тұрпаттары?
4. Қаржылық бақылаудың түрлврі?
5. Қаржылық жоспарлаудың турлері?

С денгейінін сүрактары:

1. Қаржы Министрл ігінің міндетгері?
2. ҚР Үлтгық Банк міндеттері?
3. Салық бақылау органының қызметгері?
4. Есептеу комитетінің қызметхері?

Н
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Тапсырма № 5

1. Қаржының ерекшелі ктерін атап шығыңыз.
2. Қаржы арқылы бөлу объектісін атаңыз.
3. Қаржылық қаты настард ы ң қатысушыларын атаңыз.
4. Қаржы қызметгерін сипатгаңыз.

► *

і

•л • «
Ч .
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ХРЕСТОМАТИЯ

Төмеңце келтірілген үзінділерді оқи отырып, онда айтылған 
мэселелерге назар аударыңыз және оны қысқаша нақты өз 
ойыңызбен сараптаңыз.

1. Рикардо Д. Соч. Т.5. Письма к экономистам, с.68-69.
«Меніңше, баганың көтерілуін туындататын екі себеп бар: 

біреуі — ақцшныц құнсыздануы, басқасы - өндірістің артып 
отырган қиындыгы. Соңгысы еиіқандай да себеппен цогамга 
пайдалы бола алмайды. Ол әрқашан гүлденудің белгісі болып 
табылады, бірақ ешқашан оның себебі бола алмайды. Ақшсшың 
цұнсыздануы оның әдетте ңорландыруга бейім таща оңтайлы 
болады, бірақ мен оның адамдардың бақытын азайту арцылы 
байлықты улгайтатындыгын жэне тек жумыс кушіне зор қысым 
жасаудың арцасында және түрақты табыстарга өмір 
сүретіндерге гана тиімді екендігін айтуым керек».

2. Харрси JI. «Денежная теория». — М.: Прогресс, - 1990.
90-91.

«Капиталисты ңогамда адамдар байлыгын әртурлі формада 
сацтауга мумкіндігі бар, солардыц ігиіндегі ақша -  сол 
формалардыц бірі гана. Түлга ақгианы, мемлекепгтік 
обпигациялардың әртүрін, жеке компаниялардың акцияларын, 
материалды-физккалық формадагы, мысалы, үйлер, капиталд 
иелене алады. Немесе, экономикалык, ілім мектептерінің біріне 
сэйкес, түлга царажатты адам капиталына инвестициялай 
(білімді сатып ала) алады. Портфелдік көзцарас индивидуумды 
оныц байлықтың белгілі қорын иемденген жэне өз байлыгын осы 
кезең бойына активтердің цандай түрінде сақтагыгы келетіндігіне 
цатысты гиешім қабылдайтын уақытта царастырады. A man 
айтқанда, түлга байлыгының цандай бөлігін ақиш түрінде сақтау 
қажеттілігі сүрагын да шешеді... Портфелді талдау принциптері 
түтушылық талдау теориясымен магыналас. Соңгысына сэйкес, 
түтынуиіы тауарлардың салыстырмалы түрлерін түтынуга 
бөлуді жэне де оны осы табысты тутынудан алынатын 
пайдалылықты ец жогаргы деңгейге жеткізет індей етіп 
бөлетіндей қажет ететін табысқа ие. Портфелді талдау
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жагдайында түлга табыс ты емес, активтер портфелі 
гиеңберіндегі байлықты (тут ыну игіліктерінің жиынтыгын емес)
бөліске с алады, бірақ сол принцип терді жетекшілікке алады».

3: Фридман М. «Капитализм и свобода». Chalidze
Publications, 1982. — С. 63-64.

«Әңгіме ақша жөнінде бопганда, билікті тарату цажеттілігі 
ерекше күрделі мәселеге айналады. Кәршіліктің қабылдауы 
бойыніиа, мемлекеттің ақша істеріне цатысты жауапкеріиілігі 
болуы керек. Сондай-ақ, көпшіліктіц цабылдауы бойыниіа, ақшага 
бақылау жасау экономиканы бацылаудың күшті қүралы болар еді. 
Оган салынган күш 'цогамды қирату үшін ацшаны жарып жіберу 
қажет деген ленинніц атақты афоризмінде айқын корініс
тапты...».

4. Смит А. Исследование о природе и прияинах богатства 
народов. (Книги I —III)-М.: Наука, 1993. -  С. 493.

«Сонымен, қарыз беруші жагынан жылдыц өнімніц белгілі 
мардымды бөлігін оз кезегінде царьіз алушының қарыздық уақыт 
ішінде царыз берушіге жыл сайын пайыз деп аталатын аздаган 
белігін жыл сайын бөліп отыруы іиартымен, ал келісім жасалган 
мерзімде ачгашқы алган соммага тең борыштық толем деп 
аталатын қайтарылатын болігін пайыз арқылы царызга берілетін 
капитач ретінде царастыруга болады».

5. Marzhall A. Principles o f Economics (6я  ed.), Boor p .534.
«Пайыз, капиталды пайдачангандыгы ушін кез-келген нарықта 

толенетіін бага бола тура, осы нарыцтагы осы пайыз 
молшгрлемесі жагдайында капталга жиынтыц сүраныстың 
осындай пайыз молшерлемесімен нарыща келт түсетін жиынтыц 
цорга тец болатындай тепе-тецдік децгейге үмтылады».

6. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и 
денег. Антология экономической классики. Т.1. — М.: Эконом.
1993. -  С  290.

«Ешкімді де ацшаны немесе царыздыц міндеттемелерді цандай 
да шартпен үстап түруга гиіандыруга болмайтын кезде, Россия 
мен Орталық Еуропада согыстан кейін ақиш дагдарысы немесе



сщшадан цагиу байцалды. Тіпті жогары жэне анагүрлым өсіп 
отырган пайыз мөліиерлемесі де капиталдыц шектг тиімділігін 
(әріресе өтімді тауарлар запастарына қатысты) қуып жетуге 
элсіз болды, себебі ақіиа цұндылыгының одан да едәуір деңгейге
түсетіндігі туралы болжам әрекет етті. Керісінше, Қүрама 
Штаттарында 1932 ж. кейбір сәттерінде царама-царсы түрдегі — 
қаржы дагдарысы, немесе еиасімді де цандай да оңтайлы шартпен 
қолма-қол ақшасынан айрылуга шандыруга болмайтын кезде, 
өтімділік дагдарысы болды».

7. Рикардо Д. Соч. — Т. I. — ГосПолитиздат, 1955. — С. 298.
«Банктен ақшаны ңарызга алу, осы ақша көмегімен сиіуга

болатын пайда мөлиіерлемесін банктің өз ақшасын царызга 
беретін пайыз мөлиіерлемесін салыстыруга байланысты болады. 
Егер банк оның нарыцтыц мөлшерлемесіне цараганда азырақ пайыз 
алатын болса, онда оныц осылайша жумсай статын суммасыныц 
иіегі бопмайды, бграц бул пайыз нарыцтыц мэлгиерлемеден жогары 
болса, онда тек ысыратиылар мен ақшаны бейберекет 
шашушылар гана ақшаны царызга алуга келісер еді».

8. Pigou. Industrial Fluktuations (1st ed7), pp. 251-253.
«Кәсіпкерлерге қосымша несие жасай отырып, банкирлер 

көтиіліктен нақты құндылықтардыц мэжбүрлі жиналымын 
жүзеге асырады, бүл кәсіпкерлердіц цолына жиналатын нақты 
капитал агымын үлгайтады жэне үзац мерзімді сияқты қысқа 
мерзшді де қарыздар бойытиа нақты пайыз мөлшерлемесініц 
түсуін тудырады. Бір сөзбен айтқанда, ақша нарыгындагы 
банктік баганың үзаң мерзімді қарыздар бойынша наңты пайыз 
мөлшерлемесімен механикалық байланыста екендігі дүрыс болып 
табылады; бірақ бүл нақты мөлшерлеме түтасымен банкирлер 
тарапынан болатын бақылаудан тысқары жататын 
жагдайлармен анықталады деу дүрыс болмайды».

9. Фридмен М. Капитализм и свобода. Chalidze 
PublicationsNew York, 1982. -  С  73-74.

«Ақишның жалпы запасы — цолма-қол ақша плюс депозиттер — 
қазіргі қолма-қол ақша мөлиіері... жогары болган сайын 
көпиііліктщ банктік жинақ түрінде үстагысы келетін агсша



пропорциясы согүрлым көбірек болады. Осымен байланысты
жинақ салушы тарапынан болатын кез-келген «өз ацшасын алу га»
деген үмтылысы жалпы ақиіа мөлиіерінің азаюына алып келуі 
тиіс».

10. Дж. М. Кейнса«Общая теория занятости, процента и
денег» (TheGeneralTheoiyofEmployment, InterestandMoney). Серия:
Классики экономической науки - XX век Издательство: Гелиос 
АРВ, 2002 г. Твердый переплет, 352 с.

«Өндіріс көлемі мен жүмыспен ңамтылу деңгейі өзгерісінің 
жалщы өлшемімен әлшенетін табыс мөлиіерінің взгерісіне, ал 
жалақы < өлшемінің өзгерісінің царыздар мен царыз беруіиі 
арасындагы табыстың цайта бөлінуіне гана емес, сондай-ац 
аціиалай табыстың жалпы соммасының да өзгеруіне алып 
келетіндігі тіптен ащын. Ақырында, осы жагдайлардың 
эрқайсысында жинацтардың жалпы соммасының да (немесе ең 
цүрыганда болуы ықтимал) басцаша болатыны аныц. Басцаша 
айтцанда, айналыста жүрген аціианың массасына өту, пайыз 
нормасына эсерін тигізе отырып, табыстың жиынтыц мөлшері 
мен оны бөлудегі өзгерістерге алып келуі мүмкін болгандықтан, 
мүндай үдерістер жанама түрде жинаңтар соммасы ндагы
өзгерістерді туындатуы ыцтимал.».

Келтірілген үзііиділердегі қойылган мәселені ұғыиу үнгін
қажетті нүскау-тансырмалар:

Үзіндідегі қойылған мәселені ұғыну және терең түсіну үшін 
төмендегі жұмыс әдістерінің бірін орындаңыз (өз қалауыңыз
бойынша).

1. Кесте немесе сызба түрінде төмендегілерді көрсетіңіз:
- қойылган негізгі мәселені
- автордьщ айтпақ болтан ойын;
- басқа галымдардың ойларын;
- мәселеге қатысты өз пікіріңізді.
2. Қысқаша эссе жазыңыз.
3. Санквейн жазыңыз.
4. Қысқаша пікірлеме жазыңыз.
5. Осы мәселеге қатысты өз бетіңізше зертгеу жүргізіңіз.



TEICT СҮРАҚТАРЫ

Бнқылау тестілері:

1. «Финанс» термгмінің авторы:
а) Боден
Ь) Ксенофонт
с) Аристотель
d) Смит
е) Вагнер

2. Мемлекеттіх кірістің қалыптасуның басты көзі: *
a) ¥лттық кіріс
b) қарыздар
c) бюджеттер
d) алтынвалюталық резервтер
e) салықтар

3. Баланс нені білдіреді:
a) тепе-теңдік
b) кірістің шығыстан жоғары болуы
c) шығыстьщ кірістен жоғары болуы
d) кірістер мен шығыстар арасындағы айырмашьшық
e) кәсіпорынның барлық актквтерінің жиынтығы

4. Бюджет жүйесі — бұл:
a) біоджетгер мен К̂ Р Үлттық қорының жиынтыгы, сонымен 

қатар бюджетгік үдерістер мен қатынастар
b) ақша қүрапдарының орталықтандырьшған қордьщ қүрылу 

формасы жэне қолданылуы
c) акдіа құралдары мақсатты қорларын қолдану және бөлу, 

нысан жүйелері және қүрылу эдістері
d) белгілі бір тогггар арасындағы пайда болған ақша

қатынастарының жиынтыгы
e) үлкен ауқымдағы міңдеттердің шешімін қарастыратын 

қаржының құрамдық бөлігі

457



5. Бюджет департаменті  ұйымдастырады:
a) халықтың ақша құралдарын жинау жэне өңдеу
b) республикалық және жергілікті бюджетгің арасындағы

өзара есвп айырысуды жүргізу
c) мемлекеттік қаржының жағдайы туралы ақпаратіы жинау,

өңдеу жэне талдау
d) республикалық бюджеггегі қолма-қол ақшаның ағынын

болжау
e) республикалық және жергілікті бюджетті әзірлеу

6. Қаржылық бақылау уақытпца царай болуы мүмкін:
a) алдын-ала, жылдық, кезеюі
b) алдын-ала, ағымдағы, кейінгі
c) ағымдағы, қайталанған, кейінгі
d) алдын-ала, кейінгі
e) жылдық, жарты жылдық, тоқсад

7. Қаржылың жоспарлау кезеціне байланысты бөлінеді:
a) жылдық, орташа мерзімді және перспективті
b) қысқа мерзімді, орташа мерзімді және ұзақ мерзімді
c) қысқа мерзімді жэне перспекгивті
d) орташа мерзімді жэне ұзақ мерзімді
e) тоқсандық жэне он күндік бойынша

8. Қай деңгейдің царжы ресурстары орталықтандырылган
царжы ресурстарына жатады?

a) мемлекеттің
b) жергілікті басқару оргаңцарының
c) шаруашылық жүргізуші субъектілерінің
d) түрғындардың
e) қоғамдық ұйымдардың

9. Экстраполяция (немесе коэффициенттер) әдісі неден
түрады?

a) мемлекетпк қаржының жағдайы туралы ақпаратгы жинау,
өңдеу жэне талдау

b) жоғары квалификадиялы эксперт-мамандардың
тэжірибёсін қолдану
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c) Қаржылық көрсеткіштерді олардьщ серпінін белгілеу 
негізінде анықгау

d) Жылдық қаржылық жоспарлардың үздіксіз 
жоспарлаиуында

e) Шығыстардың оларды жабу көздерімен сәйкестігінде

10. Қаржылыц бацылаудың өзіне тэн еретиелігі неден
гпұрады?

а) ақшалай-гауарлы
b) акдпа түрінде
с) тауар түрінде
d) а қшалай- заттай
е) затгай түрде

11. Қаржыныц экономикалыц мәні:
a) ақша қатынастарын көрсетеді
b) қаржылық қатьшастарды көрсетеді
c) тауарлы-ақшалай қатынастарды көрсетеді
d) ақша қорларының қажетгілігін
e) тауар қатьгнастарын корсетеді

12. Банкротқа ушыруды рәсімдеу аясында. арнайы орындау 
және бацылау-цадаяалау цызметтерін өз цүзіреттілігі бойынша 
іске асыратын царжы Министрлігінің водомствосы:

a) карызын өтей алмайтын борышкерлермен жұмыс комитеті
b) мемлекетпк мүлік жэне жекешелендіру комитеті
c) қаржы министрлігінің сапық комитегі
d) кедендік бақылау комитеті
e) қаржы министрл ігінің қазынашылық комитеті

13. Арнайы гылыми зёрттеуге негізделген цандай да бір
цүбылыстың болаіиацтагы жагдайы жайлы ыцтимап пайымдама
— ол:

a) болжам
b) жоспар
c) болжамдау
d) жоспарлау
e) стратегия '
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14. Республикалъщ бюджеттің орындаяуын бақыжгитын есеп 
комитеті жэне Маслихаттың ревизия каммиссиясымен іске 
асырылатын царжы бақылауының түрі:

а) ішкі
Ь) алдын ала
с) кешенді
<і) сыртқы
е) алдағы кезеңдегі

15. Басқару жэне мемле кеттік биаік органдарымен іске 
асырылатын царжы бақылау түрі Бақылауга субъектілер апардыц 
ведомствалыц багыныштыцтарына қармастан жатады:

a) ведомстволық
b) ішкі шаруашылық
c) тәуелсіз
d) жалпы мемлекетпк
e) ағымдагы

16. Мемлекеттік қарыздың түрі:
a) капиталды жэне ағымдағы
b) пайызсыз, капитапды
c) пайызбен, нақты жэне ағымдағы
d) нақгы жэне ағымдагы
e) нақгы жэне капитапды

17. Мемлекеттік несие түрлері:
a) ішкі, сыртқы
b) апғашқы жэне жиынтықты
c) ішкі, сыртқы жэне шартгы
d) кешенді, тақырыптық, қарсы
e) жаппы мемлекеттік, ведомствалық, ішікі шаруашылық, 

тәуелсіз

18. Қаржылық бацылауды іске асыру субъектілеріне 
байланысты царжылық бақылаудың түрлері:

a) ішкі, сыртқы
b) апдын ала, ағымдағы жэне келесі

Ч  •  ’ « м  « М М М  ^ «• гc) кешендц тақырыптық, қарсы
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d) сәйкестікке бақылау, қаржылық есепке бақылау,
тиімділікгі бақылау

e) жалгіы мемлекетгік, ведомствалық, ішікі шаруашылық, 
тәуелсіз

19. Қаржы саясатыныц түрлері:
a) ынталандыру, ұдайы өндірістік
b) ішкі, сыргқы
c) еткізу саясаты, ақша-несиелік саясат
d) экономикалық өсу саясаты, түрақтаңцыру саясаты, 

іскерлік беясенділікті шектеу саясаты
e) дискрециалық. дискрециал ьпс емес

А

20. Қаржылық жоспарлар түрі:
a) жай, күрделі
b) бастапқьі және »:иыптық
c) классикалық, механикалык
d) ііпкі және сыртқы
e) орындалатын, орыңдаггмайтын

21. Ақшалай кірістерді және қорларды цүру жэне ңолдануга 
байланысты қаржылық цатынастардың көрсетілуі формалары 
және түрлері:

a) қаржылық механизм
b) қаржы саясаты
c) қаржы жуйесі
d) тактика жэне стратегия
e) қаржы стратегиясы

22. Төменде көрсетілгендерден жанама саііыңты таңдаңьіз:
a) жеке табыс сальны
b) косымша құн сальны
c) жер салыгы
d) көлік сальны
e) элеуметтік салык

23. Қражы жүйесініц бөліктерін көрсетіңіз
а) ұлттық банк, pec публ икап ық жэне жерглікті б юджетте р
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b) мемлекеттік бюджет, қаржы басқару аппараты, ҚР қаржы 
министрлігі

c) жалпымемлекеттік қаржылар, шаруашылық
субъектілерінің қаржылары

d) жалпымемлекеттік қаржылар, кэсіпорын қаржылары, 
халық қаржылары

e) материал дық өндіріс аясындағы қаржылар, халық
қаржылары

24. Қаржыландырудың формаларын көрсетіңдер:
a) дотациялар, субвенциялар, субсидиялар
b) трансферттер, өзін өзі қаржыландыру, дотациялар
c) сметалық-бюджетгік, экономикаға шығыстар, эмиссияльгқ
d) ғылым, білім жэне денсаулық сақтауға шығыстар
e) демеушілік қаржыландьфу, гранттар, қарыз алулар

25. Зияндарды жабуга жіберіпетін төлемдер — бүп:
a) сактандыру өтеуі
b) сақгандыру тарифі
c) сақтандьфу сомасы
d) сақгандыру зияны
e) мүлікгі сақгандьфу бағасы

ш

26. Сақтандыру тәсілін цолданып, уацытиш немесе әрдайымга 
еңбекке жарамдылыгын жогсиігщан азаматтарга байланысты 
қорларды құруда жэне цол дануда пайда болган қарым- 
қатынастарды білдіреді:

a) әлеуметтік сақгандыру
b) «сақатндыру» экономик алық категориясы
c) жұмыс жогалту кезіндегі сақгандыру
d) жеке сактандыру
e) мүліктік сактандыру

27. КР Президентіне есеп беретін және тікелей багыныиіты 
мемлекеттік царжы бақьиіау органы:

a) Қазынашылық комитеті
b) Қаржы қадағалау ағентгігі (ҚҚА)
c) Салық комитеті
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d) Кедендік бақылау комитеті
e) Есеп комигеті

28. Еңбектегі уацытиш узіліс және де белгілі бір жагдайларда 
пайда болган көтеріцкі шыгындар өтемін кепілді ақшалай төлеу:

а>
*

жәрдемақы
b) зейнетақы
с)

s
қолдау

d) еңбекақы 
•  f

e) көмек

»29. МЗЖҚ -  бүл: ‘ >
a) бірден бір қурьиггайшысы жэне қатысушы мемлекет 

болып табылатын, АҚ формасыңдағы коммерциялық емес мекеме,
кордың меншікті қаражаты қордың жарғы капиталынан жэне 
комисиял ық сияқылард ан құралады

b) қызметі инвестициялық саясатқа бағытталған, АҚ 
нысанындағы коммерциялық мекеме

c) жинақгауды жэне тұрақтаңдыру қызметін іске асыратын, 
Үлтгық банкінде ҚР үкіметінің есебіңде топтастьфылған

мемлекеттік қаржы активтері
d) зейнетақы қорының салымшысының жарналарын өзіне 

тарту және алушыларга зейнетақы төлемдеріп беру қызметімен 
айнал ысатын заңды тұлға

e) даму мақсаттары ҚР инновгдиялау қызметі,
инновациялық жұмыстарды қайтарылма қаржыландыру механизмін
ясүзеге асьфу және ғылымды қажет ететін өндірістерді құруға ат 
сапысу болып табылатын АҚ

30. Экспорт несиелерін сацтандыру бойынша мемлекеттік 
сацтандыру корпорациясын және инвесткцияларын жузеге 
асырылуына байланысты үйымдастырылган:

a) 2003-2015 жылдарға индустриал ды-инновациялық даму 
стратегиясы

b) Казақстан - 2030
c) 1995-2010 жылдарга индустриалды-инновациялық даму 

стратегиясы

463



d) Қазақстан 2005-2009жылдарға сактандыру страгегиясы
e) шағын жэне орта бизнетің даму стратегиясы

32. Азаматтар мен мекемелерге шыгындарды жабуга жэне 
басңа мацсаттарза берілетін мемлекеттік жәрдем

a) дотациялар
b) субвенциялар
c) субсидиялар
d) салықтар
e) төлем

63. Сыртцы экономикалыц мемлекеттгк реттеу неніц 
көмегімен іске асады:

a) мемлекетпк монополия ның, лицензиялаудың, 
квоталаудың, баж салыгы жэне алымдардың

b) салықтардың, лицензиялаудың, кедендік баж
салыгьшың

c) лицензиялаудың, квоталаудың
d) кедендік баж салыгының, квоталаудың
e) салықтардың, мемлекеттік монополияның

34. Мемлекеттік царыз, салық салу көбеюі, ациіа эмиссиясы:
a) шыгыстардың қызметтік жіктемесі
b) бюджет ташпылығын жабу жолдары
c) көлеңкелі экономиканың үлкен ауқымдағы айналымы
d) бюджет молшылығын жабу жолдары
e) бюджет теңестірілуі

35. Мемлекеттік царжыпар - бұл:
a) үкіметгің қоғамның белгілі бір шектердегі қажетгілігін 

қанагаттандыру үшін экономикалық қызметтерді орындау негізі
b) белгілі бір топтар арасында пайда болтан яқтяпяй

қатынастар жиынтыгы
c) мемлекеттік қызметтердің қажеітілігін қамтамасыз ету

көзі
d) мемлекетпк қызметтердің қажеттілігін қамтамасыз ету

к ө з і

464



е) қоғамның, нақты салалардың, кәсіпорын мен мекемелердің 
қызмет тұрлерінің элеуметтік экономикал ық дамуының негізі

36. Мемлекеттік бюджет келесі қызметтерді атқарады:
a) бөлу жэне бакылау
b) фискальді, реттеуші
c) бөлу және ұдайы өндіріс
d) қайта бөлу және ақшалай
e) қайта бөлу және тұрақтандыру

37. Мемлекеттік бюджет цай цагида негізінде цүралган:
a) іүгас, жоспарлау ♦
b) тұгас, нүздіксіз, құпиялық
c) тұтас, жоспарлау, теңдік
d) түгас, толықіъілығы, нақтылығы және жариялылығы
e) үзіліссіз, жариялылығы

381 «Қаржы саясаты» аныцтамасын беріңіз:
a) экономикалық заңдарды есепке ала отырьш жасалынған, 

мақсатгы мемлекетпк іс-шаралар жиынтығы,
b) мемлекет заңда жэне жеке тұлғалардың ақша құралдарын 

қуру, бөлу және қолдану барысында пайда болған экономикалық 
қатынастар жиынтығъш сипатгайтын экономикалық категория

c) қаржы қатынастарының ретке келтірілген жиынтығы
d) қоғамда экономиканы басқару жүйесінің белсенді элементі
e) нақіы ақша айналысында пайда болтан экономикалық 

қатынастар

39. «Қаржы» аныцтамасын беріңіз:
a) экономикалық заңдарды есепке ала отырьш жасалышан, 

мақсатгы мемлекетпк іс-шаралар жиынтығы
b) мемлекет заңда жэне жеке тулғалардьщ ақша құралдарын 

қуру, бөлу және қолдану барысында пайда болган экономикалық 
қатынастар жиынтыгын сипаттайтын экономикал ық категория

c) қогамда экономиканы басқару жүйесінің белеенді элементі
d) қаржы қатынастарының ретке келтірілген жиынтыгы
e) айқын мақсаттарға қолданылатын ақша ресурстарының 

жиынтығы
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40. Қаржылыц механизмнің толыц аныцтамасын көрсетіңіз:
a) қоғаммен экономикалық жэне әлеуметтік дамуды қолайлы 

жағдаймен қамтамасыз ету мақсатында қолданылған қаржы 
қатынастарын құру тэсілдерінің жиынтығы

b) жалпы мақсатты бағыттал ғандық белгілерімен 
бірікгірілген өзара байланысқан бірыңғай элементтер жиынтыгы

c) қоғамдық өндірістің қатысушыларының мүдделері осы 
арқылы арнайы көрінетін аса қарайым шаруашылық форма

d) қоғам дамуыньщ ірі ауқымды міндеттерін шешуді 
қарастыратын жэне узақ мерзімді болашаққа есептелген бағам

e) қаржы саласында оның өз қызметгерін атқаруы мен 
байланысты өткізілетін мемлекетгің мақсатгы бағытталған іс- 
шаралар жиынтығы

41. Салықтардың дүрыс аныцтамасын көрсетіңіз:
a) мүлікке, несиеге өлемдер
b) мемлекетпк бюджетке тек занды гулғалардан өндіріп 

альгаатын ақшалай төлемдер
c) шетел азаматтарыньщ занды тұлғапарынан міндетгі түрде 

өндіріліп алынатын төлемдер
d) ЖІӨ бөлігі
e) Мемлекеттік бюджетке өтеусіз және қайгарылусыз 

міндетгі ақшалай төлемдер

42. Мемлекеттік қарыз негізінде жаңа царыз алу есебінен 
қарызды сөндіруді ж узеге асыратын тәсіл:

a) қайта қаржыландыру
b) конверсиялау
c) шоғырландыру
d) сэйкестендіру
e) кертартра арақагынасы бойынша облигациялар 

айырбастау

43. «Аудиторлык бацылау» аныцтамасын көрсетіңіз:
a) банкпен, тэуелсіз аудаггорлық фирмамен жэне компания

■

иесімен келісім шарт негізінде жасалған
b) жалпымақсатты багыталғандық белгілерімен біріктірілген 

өзара байланысқан бірыңғай элементтер жиынтығы
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c) шығыс жэне кірісті қаржыландыру бойынша мекеме жэне 
кәсіпорын қаражаттары

d) қоғамдағы экономиканы басқару жүйесінің белеенді
элементі

e) басқару қызметтерін ең рационалды тәсілмен орындау

44. «Қаржы механизмініц қосалқы жүйесі» аныцтамасын 
көрсетіңіз:

a) жалпымақсатгы бағыталғандық белгілерімен біріктірілген 
өзара байланысқан бірыңғай элементгер жиынтығы

b) қоғамдық өндірістің қатысушьшарының мүдцелері осы 
арқылы арнайы көрінетін аса қарайым шаруашылық форма

c) бюджеттік қаражаттың артуы үшін экономика 
салаларыңда мемлекеттік инвестиция багытын өзертеді

d) басқару қызметгерін ең рационапды тэсілмен орындау
e) қаржы механизмінің ең елеулі қозғайтын күші больш 

көрінеді

45. Қаржыныц екі негізгі қызметі:
a) өңдеу жэне ақпарат алу
b) жоспарлау, моб илизациялау
c) бастапқы, қайталанбалы
d) деректерді біріктіру жэне ары қарай бөлу
e) бапу, бақылау

46. Бүцарашылды қ, қаржы мәселелеріне саяси
көзцорос,экономиколыц жэне әкіміиілік тәсілдерд ің үйлөсімділігі
гылымилық, жосғшрлылық, ишрусшіылық гиегиімдердің 
сабақтастылыгы:

a) қаржыларды басқару қагидасы
b) қаржы жүиелерін ұйымдастыру қагидасы
c) қаржы саясатыньщ мақсаш
d) қаржы бақылауының қағидасы
e) қаржыларды басқару элементгері

47. Әлеуметтік-экономикалыц дамуды тецестгру үиіін жогары
деңгейдегі бюджетген белгілі бір мерзімге жэне нақты мақсатқа 
бөлінетін ақшалай... '
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a) субвенция
b) субсидия
c) салықтар
d) дотациялар
e) төлемдер

48. Ақша алушыяын пайдасына с алым сапушыныц 
ащианы жинақтаушы зейнетақы қорына салуы — бұл:

a) ерікті зейнетақы жарналары
b) ерікті міндетгі зейнетақы жарналары
c) барлық адамдардьщ зейнетақы жарнапары
d) зейнетақы жарнасы
e) мемлекетпк жарна

49. Дефолт — бүл:
a) ұлтгық валюта бағамының елеулі төмеңдеуі;
b) қарыз алу кірісінің күрт өзгеруі
c) қарыз алушыға несие өтеуді үзак мерзімге кейінге 

қалдыруды ұсыну
d) үкіметтің мемлекетпк қарызды өтеуден бас тартуы
e) тауарлар импоргы

50. Кіріс (пайда) түсіру мақсатындя коммерция аясында 
шектгстірілген қаржыны инвестициялау, сақтандыру 
мекемелерініц сақтандыру бойынша цызметі былай көрсетіледі:

a) сақтандьфу қорлары
b) «сақгандыру» экономикалық категориясы
c) сақгандьфу ісі
d) мүліктік сактандыру
e) әлеуметгік сақгандьгоу

51. Бюджеттік багдарламалардыц мақсаттарын, күтілетін 
нәтижелерді жэне жауапты орындаушыларды ащындайтын 
олардыц орындалу тиімділігін жэне нәтилселііігін цадагалаитын 
элемент болып табылатын цүжат:

a) паспорт
b) жоба
c) бизнес-жоспар
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d) смета
e) счет-фактура

52. Қогам дамуыныц үзац мерзімді кезецге ірі ауқымды 
міндеттері көрсетілген цүжат:

a) қаржы стратегиясы
b) қаржы жүйесі
c) қаржы аппараты
d) қаржы құқығы
e) қаржының жоспарлануы
53. Тапгиылыцтың мүмкін болатын деңгеш:

»a) ЖІӨ-нен 4-5%
b) ЖІӨ -нен 1-1,5%
c) ЖІӨ -нен 2-3%
d) Ж¥Ө-нен 0,1 -0,9%
е) ЖҚӨ-ненІ,6-1,9%

54. Оптималдыц сәйкестік негізінде жинақыланган және 
қаржы ресурс тары ның үдайы өндірістің материалды қ заттай 
элементтері қолданылган ишрусииылық субъектілері, жүйелері 
дамуының үйлесімділігі мен тецгерімдігіне жету -

a) қаржылық бақылау мақсаты
b) қаржылық жоспарлау мақсаты
c) қаржылық жоспарлау объектісі
d) қаржылық жоспарлау міңдеті
e) қаржылық бақылау міндеті

JJ. Адамның күтілуі бойыніиа үй ишруашылыгының 
болашацта жоқ болып кетуі мүмкін кірісі

a) ауыспалы
b) уақытша
c) кезеңдік
d) күтілетін
e) тұрақты

56. Адамның күтілуі бойытиа үй шаруашылыгының 
болашацта сацталуы мүмкін кірісі:

а) ауыспалы ’
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b) уақытша
c) кезеңдік
d) күтілетін
e) түрақты

57. Мүлік кірісі, қызмет түрі, қызмет көрсету, ақіиа 
операциялары — бүл:

а) сагіьщ субъектісі
Ь) салық объектісі

у

с) салық иелері
салық көздері

е) алу тәсілдері

58. Жыл сайын теңестірілген бюджет, циклдік негізде
теңестірілетін бюджет, царжыныц аащарымдык, 
түжырымдамасы:

a) қаржының атқарымдық түжьгрымдамасы
b) бюджеттік саясаттын тұжырымдамасы
c) қаржы саясатыньщ тұжырымдамасы
d) экономикалық саясаттын тұжырымдамасы
e) қазыналық саясаттьщ тұжырымдамасы

59. Бюджет царажапіының шыгына белгілі бір иіекте тыйым 
сапу

a) трансферт
b) профицит
c) вето
d) секвестр
e) табу

60. Төмендегі көрсегпілгендерден мемлекеттік қыржыны 
реттеудің алгы гиартын таңдаңыз:

a) экономикада қүрылымдыл ық қайта құру
b) бәсекестік және кэс іпкерліктің дамуы
c) қоғамның дамуына ғылыми-дәлелді стратегия жасауы

d) шаруашьиық процесс ін жэне құрылымын
монолопиясыздаңдыру

e) өңдіріс факторларыньщ еркін ауысуы
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61. Баганыц өсуі қаншага жогарыласа, қүнсыздану өршімелі
деп аталады:

а ) 100  %
Ь) 2 0 0 %
с) 19%
d ) 2 5 %
е) 5 0 %

62. Құнсыздану теңестірілген деп аталады:
а) егер әртүрлі тауарлардың бағалары шамамен бірдей 

деңгейде өссе және бір біріне қатысты өзгеріссіз болса
*Ь) егер эртүрлі тауарлар мен қызметтер багалары біркелкі 

емес өссе
c) егер әргүрлі тауарлар мен қызметтер бағалары бір-біріне 

қатысты өзгерсе
d) егер эргүрлі тауарлар мен қызметтер багалары эр қалай 

өзгерсе
e) егер зргүрлі тауарлар мен қызметтер багалары бірдей 

емесөзгерсе

63. Сыртцы факторлар, экономикалық табигат факторы 
уагдалы эсер ететін цұнсыздану:

a) индукцияланган құнсыздану
b) күтілетін құнсыздану
c) сыргымалы құнсыздану
d) өршімелі құнсыздану
e) шыгын құнсыздануы

64. Ақпарат, мекеме, жоспарлау, реттеу жэне баңылау бұл:
a) қаржылық жоспардың нысандары
b) қаржылық басқарудың элементтері
c) қаржылық бақылауының түрлері
d) қаржылық басқарудың эдістері
e) қаржылық басқарудың қагңдалары

65. Мемлекет царажаттарын қатаң бекітілген иіараларга 
қолдану—бүл:

а) мақсатты қаржылаңдыру і
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b) жоспарлылық j
c) қайтарымсыз түрі
d) жоспарлардың орындалуына қарай қаржыламдыру
e) қаржылық жоспарлаудың формалары

66. Салыц есебініц келесг эдістері цолданылады:
а)ж касс ал ық жэне есептеу әдісі
Ь)Ж кассалық

,  с) 
1

есептеу эдісі
d) декларация бойынша $

е) төлеу көздерінен
А

67. Коммерциялыц емес
f

үйымдар мен мекемелерді
царжыландыру көздері:

а) мемлекеттік бюджеттен бөлінетін ақшалай қаражаттар, 
банк несиелері, көрсеткен қызметтерінен тусетін кіріс түріңдегі өз
қаражаттары

b) мемлекетпк бюджетген бөл інетін ақшалай қаражаттар
c) көрсеткен қызметтерінен түсетін кіріс түріндегі өз 

қаражаттары: гимараттарды, мүлікті жалға беру
d) банк несиелері, қатысушылардың мүшелік жарналары
e) қайырымдьшық мақсатгагы аударымдар, демеушілік 

қаржыландыру, грант

68. Сырпщыэкономшалъщ байланысқа жататын:
a) сьфтқы сауда
b) несиеніөтеу
c) бюджет пен салық органдарьшьщ алдында қаржылық 

міндеттерін аткару
d) есеп айырысуды өткізу
e) бағалы қағаздарды сатып алу-сату

69. Қаржылъщ саясат міндеттеріне жатады:
a) қаржы ресурстарын қызмет аясында, эр түрлі сапада, 

элеуметтік топгарда тиімді және нәтижелі қолдануын қамтамасыз
ету

b) қаржы қаті»шасының барльщ қагысушысының барлық 
мүдцелерін сактау
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c) теңестірілген кіріс пен інығыс қажеггігін қамтамсыз ету 
қаржылық жүйенің барлық бөлімінде, қорды қалыгпастыру және 
қолдану нақгы қаржылық ресуртардан болуы керек,

d) ақшапай-несиел ік саясатында өзара байланысын реттеу
e) қоғамның элеуметгік-экономикалық дамуының 

перспективаеы, экономика жағдайын зерттеу, экономикалық 
за ңдардың қызметі негізіңде ғылыми-дэлелді тұжырымдама жасау

70. Бақылауды қатаң ҚР заңына, мемлкеттік царжылыц 
бақылаудың стандартына сэйкес жүргізу, мүдделердің
цақтыгысына жол бермеу, бацылау қорытындысы бойыниіа 

* шешімдері тек аныцталган жэне * цүжатпен дэлелденген
факторлар негізінде цабылдау -  бүл мемлекеттік қаржылық
бақылау принциптер інің кайсысына жатады?

a) айқындылық қағидасы
Ь) қүзыреттілік қагидасы
с) жариялылық қагидасы
<0 тәуелсіздік қагидасы
е) объективті қагидасьг

75. Қаржылыц бещылаудың негізгі әдісі :
a) аудит
b) тексеру
с) ревизия
Ф талдау
е) зерттеу

76. Мемлекеттік несиенің қызметтері:
a) реттеуші, бақылаушы
b) бөлуші, бақылауілы
с)

Ш V

қайта бөлуші, турақтандыру қызметі
d) ;кинақгаушы, тұрақтандырушы
е) қайта бөлуші, реттеуші

77. Салың қызметтері:
a) жинактаушы, тұрақтандырушы
b) қайта бөлуші, ретгеуші
c) ретгеуші, бақылауіаы 1
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d) бөлуші, бақылаушы
e) қазыналық, қайта бөлуші және ретгеуші

78. Жинақылау әдістері бойыниш кірістер цалай жіктеледі?
a) орталықтандырылган және орталықтандырылмаған
b) салықгық және салықгық емес
c) материалдық өндіріс аясьгада құрылған кірістер
d) өндірістік емес аясында пайда болған кірістер
e) сал ыктық және салықгық емес төлемдер

79. Мемлекеттік органдардың баганы алдыңгы деңгейде үстап 
»қалуга гпалпынысымен үштасып, тпауар тапшылыгы салдарынан
пайда болган қүнсыздану қалай аталады?

a) тұқыртылған құнсыздану
b) несиелік қүнсыздану
c) кіріктірме күнсыздану
d) гиперқұнсыздану
e) сұраныстың құнсыздануы

80. Сыртқы факторлар салдарынан пайда болган құнсыздану 
ңалай аталады? Мысалы импорт багасының өсуі жэне шетел 
валютасының иіектен тыс түсуі:

a) импортталатын құнсыздану
b) индукцияланған құнс ьгздану
c) шыгын құнсыздануы
d) ашық құнсыздану
e) болжанбаған құнсыздану

81. Егер белгілі кезеңде деңгей күтілгеннен жогары болса, 
цүнсыздану қалай аталады?

a) болжанбаган құнсыздану
b) шығын құнсыздануы
c) ашық құнсыздану
d) импортталатъш құнсыздану
e) бүркемел і құнсыздану

82. Сүраныстың үсыныстан жогарылауы салдарынан баганың 
өсуіне алып келетін қүнсглздану цалай аталады?
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a) сұраныстың құнсыздануы
b) сырғымалы құнсыздану
c) нвсиелік құнсыздану
d) экімшлік құнсыздану
e) импортталған құнеыздану

83. Келісім ишрт негізінде жүргізілген царжъиіыц шаруашылық 
цызметтер жагдайын тексеру цапай аталады?

a) аудиторлық бақылау
b) қаржылық бақылау
c) ведомствалық бақылау
d) * жалпымемлекетгік бақылау е
e) шаруашылық бақылау

84. Бюджеттік шыгыстарда цандай жіктелу цараст ырылган ■
a) функционалдык, экономикалық жэне вгдомствалық
b) функционалдык, экономикалық жэне заңдьщ
c) қаржылық, ведомствальщ жэне экономикапық
d) заңдық, ведомсгвалық жэне қаржылық
e) бөлу, ағымдагы

?

85. Қаржыларды басцаруда өзара баііланысцан цандай 
элементтерді анықтайды?

a) ақпаратш, жоспарлауды, ұйымдасшрудьі, ретгеуді, 
бақылауды

b) ақпаратгы жэне жоспарлауды
c) ұйымдастыруды
d) ретгеуді жэне бақылауды
e) ақпаратгы, жоспарлауды, үйымдастыр> ды, ретгеуді

86. Басцару децгейіне. царай цандай бюджеттен тыс цорлар
бөледі?

a) әлеуметтік, экономикалық, ғылыми-зерггеулік
b) табиғат қоргау, миграциялық
c) құқық тэртібіне болысу, мәдениетгі
d) мемлекетаралық, мемлекетпк, аймақіық
e) миграциялық, элеуметтік

475



87. Бөлу концепциясына сэйкес қаржы қандай екі қызмет
атқараОы

а)
b)
c)
d) 
е)

қайта бөлу, агымдагы 
бөлу жэне ұдайы өндіріс 
бақылау жэне қайта болу 
қайта бөлу және ұдайы өі 
бөлу жэне бақылау

88. Ел территориясына тауарларды экпортер елдіц бэсеке 
багасынан төмен багамен кіргізген жагдайда баж салықтарының 
цайсысы колдан ылады ?

a)
b)
c)
d) 
е)

(емпингке қарсы баж
маусым,II?! баж
импорт бажы
арнайы баж
өтемақылық баж

89. Шыгындарда кандай жіктеу (классификация)
царастырылган

а)
b)
c)
d) 
е)

Құрылым,ІІЯІ құрамдық
тапшылық, iniылық
бюджеттік, математикалык 
функционалдық, ведомствалық, экономикалық 
ағымдық, формалды, формальды жүйе

а)
Дискрециялыц қазыналык саясатқа жататын шаралар

мемлекетпк салықгармен және
түрде айла-шара жасау

Ь) автоматтық немесе "кіріктірме
қимылы

c)
d)

экономикапық өсуді басқару
автоматтық немесе "кіріктірме

қимылы және экономикалық өсуді басқару

ІІІЭКгыстармен саналы

тұракпгандырғыштарп

т^фак^андырғьшггарп

мемлекетгік салықгармен жэне шыгыстар мен саналы
түрде айла-шара жасау жэне экономикалық өсуді басіг»

а)
немесе мүлікке тікелеи цандай салыц орнатылады

жалпы
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b) жанама
c) арнайы
d) тікелей
e) жергшікті

92. Қаржылыц жоспарлауда царжы ресурстарын цұрудың, 
бөлудің жәме цолданудың цандай нормалары мен нормативтері 
цолданылады?

a) ең аз-шекті, сараланған
b) ең аз, біріңғай және есептік
c) орташа, сараланған жэне бекітілетін
d) ең коп — шекті және есептік *
e) ең аз, орташа жэне ең аз - шекті

93. Бюджет тапіиылыгын жабу ушін цандай тзсілдер 
цолданылады?

a) жұмыссыздық көбеюі, еңбекақының қысқарылуы
b) еңбекақының қысқарылуы, ақшалай-несиелік эмиссия
c) ішкі және сыртқы қарыз алу, салық салудың қатаңдауы, 

акшалай-несиелік эмиссия
d) ішкі жэне сыртқы қарыз алу, жұмыссыз дық көбеюі
e) еңбекақынын ісысқарылуы, ақшалай-несиелік эмиссия, 

ішкі және сыртқы қарыз алу, жұмыссыздық көбеюі

94. Салыц объектісінің көлеміне царамай біріңгай пайыз 
түрінде кандай салыц мөлшерлеме орнатылады ?

а) прогрессивті
Ь) регрессивті
с) гиянақты
d) пропорционадщ>і
е) ағымдағы
95. Қаржылыц бацылаудың оның жузеге асырылу субъектісіне 

байланысты цандай түрлері бар:
a) іішкі, сыртқы
b) тәуелсіз, жалпымемлекеттік
c) ведомствалық, ішкішаруашылық
d) алдын ала, ағымдағы
e) тақырып гық, қарсы ’
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96. Қаржыларды басқарудың цандай түрлері бар?
a) стратегиял ық жэне такгикалық
b) оперативті және ақпараттық
c) стратегиял ық және техникалық
d) техникалық жэне ақпараттық
e) стратеги ялық және оперативті

97. ҚР Үлттыц Банк цандай қызметтерді жүзеге асырады:
a) жинақгаушы, түрақтандырушы
b) бақьшау, жинақтаушы
c) қаіһа бөлу, бөлу
d) қайта бөлу, орнапастыру қызметі ♦
e) бақылау, бөлу

98. Қаржылыц нарыц цандай бөліктерден түрады:
a) қызмет нарығы; ақша нарығы
b) капитал нарыгы; еңбек нарығы
c) тауар нарығы; еңбек нарығы
d) ақша нарыты; капитал нарыты
e) көтерме нарыты; батапы қатаздар нарыгы

99. Қогамдыц тауарлар және игіліктер цай пръшциппен 
қанагаттанд ырылады ?

a) бөлінбейтіндік жэне түгынушыны шыгару
b) бөлінетіндік жэне тұтынушыны шыгару
c) бөлінбейтіндік жэне өндірушіні шыгару
d) бөлінетіндік жэне жеткізушіні шыгару
e) пайданың нақты болуы жэне үйіс-түйістің шыгындары
100. Шаруашылыц жэне царжылыц механ измдерде цандай 

чормативтер цолданылады?
a) қаржылық
b) қаржылық - экономикалық
c) экономикалық
d) заңцылық
e) экономикалық — зандылық
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ПӘҢДТ ИГЕРУ БОЙЬПІШ А ӘДІСТЕМЕЛІК НҮСҚАУЛАР

«Қаржы» пэні экономикалық бағыттағы мамандықтардың 
студенттері оқитын курстар қатарына жатады және кең профилді 
маман ретіңдегі банк жэне басқа қаржылық ұйым қызметкерлерін 
дайындау негізін беретін теориялық курс болып табылады.

5В050900-«Қаржы» мамандығы мен басқа да экономнкалық 
бағыпағы мамаңцық студенттері пэн бойынша барлық өткізілген 
тақьфышарда қарастырьmатын мэселелерді, қаржылық талдаудьщ 
мәселелері бойынша белгілі ең төменгі деңгейдегі қажетгі 
геориялық білімді игеруге, оқьггушының талагпарын орындауға 
міндетті. Пэнді оқьпуда студентгерге төмендегідей талаптар 
қойылады:

қаржы бойынша ең қажетгі деңгейдегі тусініктерді біпу; 
қаржы бойынша теориялық мэселелерді ұгыну;

- алған теориялық білімді практикада ұтымды қопдана білу.
Осы талаптарды орьшдай алуы ушін төменде берілген 

іЕіұсқаула|иа назар аударған жөн.

Дэріс бойынша әдістемелік нүсқаулар

Дэріс материалдарын уғыну үшін ондағы қаржылық ғылымның 
көптеген мәселелері пікір - талас іуғызып оіырғаи мэселелерге 
»;ататындығына және олардьщ қатарына ең алдымен қаржылық 
қатынастардың экономикалық табиғаты мен шекарасы; қаржының 
экономикалық категория ретіңдегі ерекшелігін анықгаудың сапалық 
белгілері; қарясының функциялары іуралы мәселелер 
:*:ататынд ығына назар аударған жөн.

Дәріс тақырыбын қарастырғанда ондағы негізгі тусініктерге 
көңіл бөл іп, олардың мәнін түсінуге тырысу қажст.

Пікір-талас туғызатын мэселердің болуы қаржының мэні мен 
функцияларының теориялық мэселелерін эрі қарай жасауды, 
қарастьфуды қажет ететіндігіне зерде салып, сол мәселелер 
женіндегі эр автордың көзқарасына ден қоя отырып, оз пікіріңізді 
қалышастыруга іырысқан дұрыс.
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Семинар сабақтарына дайындалу бойынша эдістемелік
нұсқаулар

Алған теориялық білімді практикалық жағдайларда оңтайлы 
қолдана біпу.

Оқытылып отырған пэн бойынша силлабуста көрсетілген 
. (төменде келтірілген) эдебнетгерді қарастырып, оларды талқылауға 
берілген еұрақтарға сэйкес дұрыс қолдана біпу қажет. Қажет болса, 
конспект жазған дұрыс.

Студент мэтінді «коре» білуі керек. Ол үшін тек ұқыпты оку 
ғана емес, материалга қысқаша талдау жасауы қажет. Оқылган 
мэтін негізінде өз мәтінінді жаза біпген жөн. Ондай біліктілік 
реферапарды, баяндамаларды, эеселерді жазғанда жүзеге асады. 
Негізгі оқулықтардан басқа, студенттерге қосымша эдебиеттерді 
пайдалануға ұсыныс жасапады, ол студентгерге эрі қарай талдаған, 
оқыған материалдарын білімді жеткізіп айтуға, дэлелді қареы пікір 
білдіругеэ келісім жүргізуге мүмкіндік береді.

Студенттер мәтінмен жүмыс іетеген кезде таңбаламалы 
белгілерді қолдануына болады. «қанатты белгімен» мәтінде 
бүрыннан белгілі ақпарат белгіленеді, қосу белгісімен жаңа ілім- 
ақпараттар белгіленеді. Белгі мзтінмен танысқаннан кейін, студент 
онымен бірінші танысып отырган жағдайда ғана қойылады.

Өзіндік жүмысты орындау бойынша ңойылатын талалтар:
1 .Мәтінмен жүмыс істей білу.
2. Біл імді қарым-қатьгаас жасауға бейімділік.
3. Қызмеггі жаңаша және зняткерлікпен жүргізе білу.
4. Өзіндік ұйымдастыру
5. Жоғары білімділік пен ой-әрістің кеңдігі.
6. Экономикалық әдебиетгермен жұмыс жүргізе білу.

Баяндама ж азу бойытиа әдістемелік нұсқаулар: 
Баяндамада қойылатын мәселенің мазмүнын берілген уақыт 

ішінде жеткізіп үлгіретіндей қысқапш және нақіы жазу керек. Онда 
негізгі өзекті мэселеге ден қойылуы тиіе. Баяндама аяқгалғаннан 
кейін оны талқыга салған дұрыс. Сол мэселе бойынша эркім өз 
пікірін айтуы тиіс. Уақыт тығыз болғандықган, осы мэселе толық 
шешілмеген жэне өз ой-пікірін айтып үлгірмеген жағдайда, студент 
оз ойын жазып оқытушыға откіз> іне болады.
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Баяндама дайындаушыға тек өзекті де қызықты сүрақты беру 
қажет. Баяндаманың тартымдылығы мен қызықтылығына, 
студентгің оны өз бетінше және өз ойы тұрғысынан жазуына назар 
аудару керек. Мәселенің қаншалықты ашылғандығы, топ 
студенттерінің оны талқьшауға қатысу деңгейі есепке альонуы тиіс. 
Баяңцама тақьфыбы күнібүрын берілетіндіктен, ол мэселені 
талқьшауға студенттер дайъш болуы тиіс.

Экономикалың шыгарма жазу бойынша әдістемелік нүсцаулар 
Экономикалық шығарма өз көзқарасына сэйкес еркін 

тақырыта жазылатын шығарм ашылық жүмыс болып табылады. 
Оның көлемі 2-3 бетген аспауы тиіс. Студент қойылған мәселе 
бойынша өз ой-пікірін жеткізе білуі керек.

Реферат жазу бойыніиа әдістемелік нүсцаулар
Сіудентгерді ғылыми жүмысқа тарту оларға ғылыми 

рефераттар дайывдату жолымен іске асырылады. Рефератты 
дайындау барысында студент ең алдымен ғылыми зерттеудің ең 
қарапайым эдістерін: кітаптың немесе мақаланың басты идеясын 
түсінуді, оқығанды өз сөзімен жазуды жэне басқаларды игереді.

Әрбір студент жыл ішінде ең құрығанда бір-екі реферат жазады 
немесе оппонент ретінде сөйлейді.

Реферат жазу студента өз ойларын логикалық қүрылыммен, 
реттшікпен айтуға үйретеді, білімін тереңдетуге ықпал етеді. 
Рефераттарды топ шпңде талқылау оларды сойлеушілерге баға 
беруге, пікір-талас жүртізе біпуге, оз аргументтері мен 
дәлелдемелері н негіздеуге үйретеді. Бірнеше автордың пікіріне 
талдау жасау, сондай-ақ бір классиктің еңбегін талдау реферат
болып саналады.

Рефератты студент негізінен өз бетінше дайындяйдм  ̂
сондықтан да олар студенттердің оз бетінше жұмысы деп атапады. 
Магистранггар жоспар құрғанда жэне эдебиеттерді таңдаганда 
оқьпушының коме гі не жугінеді.

Реферат жазу үшін ең алдымен бірнеше тақырып бойынша 
еңбектерді шолу, содан кейін бір тақырыпты таңдап алу қажет. 
Таңдап алынған тақырыптың мазмүнын ашу сол рефераттың 
мақсаты, ал сол мақсатқа жету үшін қарастырылуы тиіс мәселелер 
рефераттың міндеттері болып табылады. Кез-келген гылыми жүмыс
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сияқты рефератты жазғанда да студент зерттеу нэтижесіпде 
алынган қорытындылар бойынша түжырым жасай білуі керек және 
қарастырыльш отырған мәселеге деген өз пікірі мен көзқарасын 
жазуы тиіс.

Іскерлік ойындарга дайындалу бойынша эдістемелік нұсқаулар
1. Іскерлік ойынды өткізу үшін окьпушы берген тапсырмаларға

студенттер әдебиет көздерін қарастыру арқылы күні бұрын қажетті 
эдебиеттерді оқып дайындалуы тиіс. Сұракгар немесе тапсырмалар 
студенттер арасында бөлінеді. Ойынның нэтижесі тапсырма алған 
әрбір ойынға қатысушының тыңғылықіъілыгы мен 
жауапкершілігіне байланысты болады. Сондықган алган 
тапсырманы мұқият қарап алып, іыңғылықты орыңдау қажет.

2. Ойыніа қатысушы спуденггерге қойылатын талаіггар:
1) ойын өткізуге қажетгі қүжатгар кұрамын тұтас жэне эр кезең

бойынша жақсы білуі;
2) тапсырмаларды орындау үшін ойнайтын топтарға қажетп

барлық норматнвті талаіггарды жатка білуі;
3) тэртіп сақтай білуі;
4) ойын бойынша барлық ескертулер мен нұсқауларды сөзсіз

қабылдау және орындауы;
5) өзара қатгы сөйлесу мәнерін болдырмау;
6) топ арасында жай дауыспен сөйлесу;
7) өзінің сыртқы бейнесімен немесе мінез-құлығымен тоіггар 

арасында артық назар аударуды болдырмауы;
8) ойынға қатысушылармен сыпайылықты сақгаыу;
9) қақтығыстар мен жанжалдасуға б ар м а^  қажег.

Эссе жазу
Эссе тақырыпты еркін пайымдауды қарастырады. Оның 

жалпы көлемі — 5-7 бет. Материалдың зерделенген дэрежесі, 
проблеманы өзінше талдауы. аргументтілігі, дэлелдшіп, өзіндік 
көзқарасы оны бағалаудьщ крнтерийі болып табылады.

Эссе құрылымы:
1. Кіріспеде автор тақьфышъш маңыздылығын негіздеуі, 

тақырып туралы пікірдің айырмашылыкгарын көрсету, негізгі пшр
айтуға көшуі қажет.

2. Автор негізгі бөліміңде (2-3) келпрген пікірлердің
(дәлелдердің), айтылған пікірдегі пайдатанылған негізгі түсінікп
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аиықтауы; оны қолдайтын дәлелдер — фактілер немесе мысаддар 
келтіруі; дэлелдерге қарсы талдау немесе оған қарсы пікірлер (неге 
әлсіз екенін көрсету керек, ал, автордың дэлелі күшінде қалады) 
жазуы тиіс.

3. Қорытындыда негізгі пікірдің қысқаша мазмұны; негізгі 
пікірді қоргайтын дэлелдерді туйіндейтін бір немесе екі сөйлем; 
ұсынылған пікірді қабылд амағаңд а болатын салдарын жалпы
ескерту мен аталған пікірдін пайдапылыгы туралы жалпы 
қорытыңды болуы қажет.S' S'

Синквейн жазу
Синквейн — белгілі бір ереже негізінде жазылған, бес жолдан 

тұратын өлең түрі. Машстрант шығарманың бұл түрін 
пайдаланғанда, оқу материалын, зерделенген ақпаратты қысқаша, 
тезистік түрде жеткізе білуі қажет,

Өлеңнің 4-ші жолы тақьфыпқа байланысты ойды білдірегін, 
гұтас бір соз орамынан, сөйлемнен құрылған бірнеше сөзден 
тұрады; 5-жол тақырыпқа жаңаша түсініктеме беретін, өзінің ол 
туралы пікірін білдіретін сөз-түйіндеме тэрізді.

Зерттеу жүргізу
Зерттеу — оның комегімен адамдар білім алатын әдістердің бірі.
Зерттеудің мынандай тұрлері бар:
- индуктивтік;
- дедуктивтік;
- экспериментах ашылуы.
Индуктивті зерттеу кезінде оқьпу'шы проблемаларды шешуге 

бағытталған жагдайды үлгілейді, ап ғылыми тұжырымдамаларды 
сіуденттер өз бетімен зерделейді. Студент болып тұрған про
блемаларды, оның сэйкес емес жерлерін жазып көрсегіп, 
жагдайсыздық туғызатьш негізгі мэселелерін, қоздырғыш 
құбылыстарын қарастыруы керек.

Дедуктивтік зерттеу кезінде, оқьпушы ұсынатын тұжырымдар 
мен негізгі қагидаларға еүйенуі қажет. Оның тэжірибелік 
аспектілеріи студенттер өз бетімен оқыл үйренгені жөн.

Ашық эксперименттер бұрын жүргізілген зерттеулердің 
нэтижелерін пайдалануды қарастырады.

1 I
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Кейсті қүрастырудың әдістемесі 
Кейс нақты жагдайды білдіреді, мысалы, автор тарапынан оны 

бағалауы жэне дұрыс біртекп шешімі болмайтын шынайы фактілер 
мен оқиганы суреттеуді айтады. Оның баяндау стилі — ресми және 
академиялық. Сөзбен жеткізу мүмкіндігі болады. Кейс қүрылымы -  
уақытша, сюжепік, түсініктемелік.

Кейс түрлері:
I дэстүрлі «гарвардттық»;
- түрлендірілген;

- тактикалық;
■ Дәстүрлі «гарвардтыц» кейсі компаниямен тығыз байланыс 

нэтижесінде алынған, расталған ақпараттар жиынтығын көрсеіеді. 
Онда мэселелері шынайы анықталмаса да, компанияның нақгы 
проблемаларын тура көрсетіп береді. Ақпарат эр дэрежедегі 
менеджерлер тарапынан айтылады.

Кейске қаржылық ақпаратгар қосылады, онда қосыміпа 
пайдалы ақпаратгар болмайды, тура бағытталган сұрақтар да жоқ, 
дегенмен, оның колем і едэуір үлкен.

Түрлендірілген кейсте компаниямен тығыз байланыс 
нәтижесінде алынған расталған ақпарат көрсетіледі; компанияның 
шынайы проблем асы нақты айгылады, сондай-ақ, оның мәселесі 
тура анықталады. Ақпарат эр дәрежедегі менеджерлер тарапынан
білдіріледі.

Кейсте шамалы көлемде де үлкен деңгейдегі акпарагтарга, 
қосымша пайдалы ақпаратгарға және оларда соларга бағьпталған
сұрақтар келтірілген.

Тактикалыц кейстіц негізгі мазмүны жеке қызмет аясынмң 
белгілі бір проблема]арына қатысты. Оның жалпы көлемі — 5-6 
сөйлемнен 2 бетке дейін. Олардың кура мы на мынандай косы мша 
ескертулер енеді: сүраққа жауап беру үшін қосалқы пэндерден білім 
мен қосымша ақпараттар қажет. Кейсте компания туралы қысқаша 
сипаттама, яғни, қызметтің (жарнама, технология, қызметкерлерді 
әзірлеу), бір элементтерінің толық жазбасы, (х>н-дай-ақ, мэселелерді
талқыға салу үшін айқындау керек.

Осы жүмыстьщ басты мақсаты — сту д ен т компанияның
қызметіне білікті талдау жасауға үйрету

Стратегиялық кеистің мақсаты — логиканы дамыту,
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негізделген шешім қабылдауға үйрету, белгісіз жағдайда талдау 
негізінде стратегияны әзірлеуге машықтандыру. Кейстің негізгі 
мазмұны әр түрлі қызмет аясына қатысты. Оның жалпы көлемі — 2- 
ден 200 бетке дейін болады.

Кейс құрылымы:
1. Басталуы — іске қатысушьтның аты-жөні, компанияның жал

пы сипаттамасы, уақытша параметрі, қызмепсерлердің атынан, 
проблемапарды әр түрлі көзқарас түрғысьшан көрсету.

2. Негізгі бөлімі — тарихы, сыртқы ортасы, ішкі ортаның 
кеңейтілген жазбасы.

3. Қабылданатын шешімнің немесе проблемалардың тез шешілу 
сатысын белгілейтін қорытынды — сценарий. *

4. Қосымша — тарихтың негізгі уақьггы, құрылымды 
ұйымдастыру жобасы, қаржылық есеп берудің деректері, 
статистика, фотосуретгер.

Оқытушы осындай кейсті жазганда, өтіп жатқан өзгерістерді 
ескеріп, эр түрлі сыргқы дерек көздерінен алынған ақпаратгарды 
пайдалануы мүмкін. Пайдаланылған ақпараттар проблемалардың 
ерекшеліктеріне қатысты болуыжэне қорытындыланған теориялық 
материалы болуы шарг.

Студенттерге қосымша ақпараттарды өз бетімен іздеу, оған сын 
көзқараспеи талдау жүргізу ұсынылады. Ақпараттар көзі мерзімді 
басылымдардағы мақалалар, мамандандыр ылган жэне бизнес- 
конференциядан, студенттердің жеке байланыстарының және 
бггірушілерден алынған дсректер болып табылады.

Есеп шыгару бойынша эдіст емепік нұсқаулар
Құрастырылган есептерді шартты түрде темендегідей негізг 

турпатгарга белуге болады:
1. Негізгі экономикал ы қ формул аларды игеруіе немесе 

экономикалық категориялардың қарапайым түрдегі езара 
тәуелділігіне негізделген есептер мен жаттыгулар.

Сондықтан мұңдай есептер мен жаттығуларды шешу үшін тек 
жекелеген категориялар арасындағы сандық тәуедділік сипатын 
біпу гана қажет.

2. Тек формулаларды гана білуді емес, сонымен қатар осы 
формулаларды экономикал ық негізде түрлендіруге мүмкіндік 
беретін кеңейтілген тсориялық дайындықты қажет ететін есептер
мен жаттыгулар.
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Ktrtr-келген, acipece, осы тұрпаггтагы есептерді жетістікті 
шсіиудің басталкы каламы онын шартымен тъвдғътықш түрде
гаиысу бо/імл табылады. Бұл арифметикалық есептеулерде
кші/шіылуы қажет болатын экономикалық категориялар, 
кубшыстзр және заңдардың жиынтыгын белплеуге мүмкіндік
бсреді.

3. Орташа өлшснген өлшемдерді есептеуге негізделген
есептер.

Мундай есеотер тұрпаты тауарды өндіру үшін қоғамдық 
кажетп уақьлты аныктаганда жиірек колданылады.

4. Экономикалык кұбылыстын өзгеру бағытын сипаттайтын 
салыстырмалы көрсеткіяггерді есепгеуте, яғни индекстерді 
аиыктауга арналғаи есеггтер. Мысалы, жұмысшылардың орташа 
айлыгы мен бөлшек сауда бағасыныя белгілі уақытта өзгеруі 
нәтижесінде жүмысшылардың вақгы жалақысының өзгеруін 
анықтау. Мұнда нңдексгерді аныктауга арналған формулалар
қолданьшады.

5. Шешуді кажет ететін жағдайлар түрінде берілетін есептер 
мен жаттығулар Мұндай есептер мен жаттыгулардың негізгі 
мақсаты — нақты деректерді талдау және қойылган сұраққа
ойластырылған жауап іздеу. Жауаптар эр түрлі болуы мүскін. 
Дурыс жнуалты таңдауга о к ы т у ш ы  көмекгесуі тиіс.



КУРСТЫҚ ЖҮМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН
ӘДІСТЕМЕЛЖ НҮСҚАУЛАР

Кіріспе

Курстық жұмыс жоғарғы оқу орнындағы оқу үдерісіңде 
студенттердің өз бетінше орындайтын зерттеу жұмысы болып 
табылады. Курстық жұмысты орындау студештерді логикалық 
жагынан дурыс құрылған ретгі ой-жүйесін қалыптастырып, білімін 
тереңдетуге үйретеді. Қойылған мақсатқа жету үшін студент 
экономикадағы нақгы қалыптасқан жагдайды гылыми тұрде 
талдауды, неғұрлым маңызды теориялық дәлелдер келтіре алуды, 
әргүрлі қалыптасқан көзқарастарды салыстыруды, кестелер қүру 
жэне оны талдауды, құбылыстардың даму багытын күні бұрын 
анықтай алуды білуі қажет. Курстық жұмысты көпшілік алдында 
қорғау және оның нэтижелерін талқылау оларды зейін қойып
тыңдауга, пікірталас тудырып, өз дэлелдері мен тужырымляркін 
дэлелдеп, негіздей білуге ықпалын тигізеді.

Дегенмен, студенттердің курстық жұмысты жазу бойынша өз
бетінше жұмысын ұйымдастыру оларга қажетгі эдістемелік көмек 
көрсетуді қажет етеді.

1. Курс ты қ жұмыстың мақсаты мен міндеттері

Курстық жұмысты жазудың негізгі мақсаты:
- студентпң мамандық бойынша теориялық және

тәжірибелік білімін бекіту және кеңейту, олардың осы білімдерін
нақты әкономикалық және шаруышылық мэселелерді шешуде 
пайдалануга үйрету;

■ студентаң өз бетінше жұмыс қабілетін дамыту, шешуін 
талап етепн экономикалық және басқа мәселелерді шешу үиіін 
зертгеудің қажетті эдістемесін игеруге баулу.

Курсгық жұмыстың негізгі міндеттері:
- курстық жұмыстың тақырыбы бойынша экономикалық

категориялар, құбылыстар мен мәселелердің мәнін теориялық 
жағынан негіздеу және аша білу;

■ жинақталган жэне өнделген нақты матерна лдарды 
экономикал ық түрғьадан талдау;
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нақты қоиъшган мәселе боиынша оны шешудің жолдарын 
көрсету жэне оны жетілдіруге багытталған ұсыныстар беру.

2. Курстық жүмыстыц қүрылымы мен мазмүны бойынша
нұсңаулар

Курстық жүмысты жазу - оның жоспар ын құрудан басталады. 
Жоспардың дұрыс қүрылуы оның сапалық деңгейіне, мазмұнының 
толық ашылуына тікелей әсерін тигізеді. Сондыктан таңдаған 
тақырып бойынша жоспарды, курстық жүмысты жазбай түрып, 
кафедрада бекітілген оқытушымен кеңесе отырып қүрған жөн.

Курстық жұмыс жоспары кіріспе мен қорытындыдан басқа 3 
бөлімнен тұрады, атап айтканда, теориялық, зерттеу және * 
конструктивтік бөлімдерден тұрады. Жоспарда бөлім мен эрбір 
бөлімнің параграфтары жеке көрсетілуі қажег.

Кіріспеде тақырыптың өзектілігі, курстық жұмыстың 
мақсаты мен қойьшған мақсатқа сэйкес міндетгер, зергтеу 
обьектісі қарастырылады. Сондай-ақ, кіріспеде эр бөлімде 
қарастырылған негізгі мәселелер бойынша қысқаша түсінікгеме 
келтіруге болады.

Бірінші бөлімде қарастырылатын мәселенің теориялық 
негіздеріне (мэселеріне) көңіл бөлінеді, яғни түрлі теориялық 
бағыт өкілдерінің көзқарастары, берілген тұсініктемелер, мәселенің 
теория жүзінде шешілуі зерттеледі.

Екінші бөлімде қойылғаи мәселенің практика жүзінде іске 
асырыяуын нақты ұйымның (кәсіпорын немесе банк) шаруашылық 
қызметінің соңғы бес жылдак қаржылық көрсеткіштері негізшде 
талдай отьфып, зертгеу нәтижесі бойынша сэйкес қорьғгындылар 
шығарып, шешуді талап ететін мәселелерді аиқындау қажет.

Үшінші бөлімде зертгеу тақырыбы бағытында, шешуін
таппаған мэселелер бойынша ұсыныстар келтіріледі.

Қорытындыда жалпы зертгеу жұмысының бөлімдері жэне
зерттеу нэтижелері бойынша қысқаша қорытынды жазылады.

Курстық жұмыста қолданьшған келемі жағынан қомақты 
материалдарды немесе сызбалар мен суреітерді, кейбір кестелер 
мен ұйым құжатгарын қосымша материалдар ретшде курстық 
жұмыстьщ соңына (пайдаланьшған эдебиегтер тізімінен кейін)
эріптік реттілікпен тіркеу қажет. ,

488



3. Курстық жүмысца қойылатын талаптар
1. Курстық жүмыс соңғы шыққан ясаңа эконом икал ық 

эдебиеттер негізінде жазылуы тиіс. Зерттеу тақырыбына қатысты 
деректерді жинақтау үшін экономикалық мәселелерге арналған 
баспасөзде жарьгқ көрген мақалаларды қарап шыкқан жөн.

2. Курстық жұмысты орындаудың басты шарлы өндірістік 
фирмалар, компаниялар, кәсіпорындар, бірлестіктер, банктер мен 
басқа да кез-келген үйымның жалпы және қаржы қызметіне 
қатысты таңцалған тақырып бағьпындагы пракгикалық 
материалдарды қолдану больш табылады.

3. Курстық жүмыстьщ мазмүны құрыпған жоспармен сэйкес 
»:азылуы және тақырьштың мэнін ашатындай болуы қа:кет.

4. Курстық жұмыста міндетті түрде кэсіпорын қызметін 
талдау негізінде оның элсіз жақтары мен кәсіпорынды 
басқарудьщ берілген аспектісінен басқа дұрыс иіешім қабылдауға 
жэне осы бағыттағы жұмыс барысын жақсартып, оны 
жігтілдіруге негіз болатындай кеңестер мен үсыныстар (5ерген жөн.

Курстық жұмыс практикальгқ деректермен толықтырган 
кестелер, «гсептемелер, сызбалар, диаграммалар, есеп беру, есепке
any құжаггарымен жабдықтаяуы керек.

6. Курстық жұмыстың мазмүнын 35-40 бетке сыйғызу қажет 
(қосымша материалдарды қосқанда).

7. Курстық жұмыс төмендегідей ретпен тігіледі:
-сьфтқы бетінде мимистрліктің, факультет пен кафедраның 

аты; зерттеу жұмысының аты (жақшаның ішінде деректері 
пайдаланылган үйымның аты); студенттің аты-жөні; қаланың аты 
мен жазылға жылы көрсетіледі;

- келесі бетте жоспар;
-одан кейінгі бетгерде рет-ретімен кіріспе, үш бөлім, 

қорытынді>і келеді;
-пайдаланылган әдебиетгер тізімі төменіректе келтірілген 

тәртіп бойьпппа жазыл ы гі келтіріледі;
- ең соңында қосымша материалдар тігіледі.
8. Курстық жүмыстың мәтінінде рет-ретімен беттер (төменгі 

оң жақта) көрсетіледі.
9. Курстық жүмыста пайдаланылган цитаталар мен цифрлық 

деректер олар алынган эдебиеттердің пайдалану ретіне сәйкес 
қисық немесе квадрат жақшага алынып, беті келтіріледі.
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Мысалы
Берілген дерек көзі қайта пайдаланылғаңда, көрсетілген цифр 

ьсті өзгермейді.
10. Курстық ж үм ы ста  келтірілген кестелер жеке ретпк 

нөмірмен, беттің оң жағынан орын алады. Кестелерден кейін оның
аты жазылады.

Мысалы: 1-кесте; 2-кесте т.с.с.
Басқа кез-келген сызбалар мен диаграммалар «сурет» деп 

көрсетіледі де реттік нөмірмен көрсетіліп, төменгі жақтан орын 
алып, әрі қарай аты жазылады.

Мысалы: 1-сурет; 2-суретт.с.с.
11. Кестелер мен суреттер жэне текст аралыгында бір бос 

интервал қалуы қажет.
12. Курстық жұмысты жазу барысында пайдаланылған

эдебиеттер пайдалану ретімен жазылады. Тізім кұрастырғанда
автордың аты-жөні, еңбектің немесе мақаланың толық аты, 
баспасөз, басылған жері (газет немесе журналдағы мақалалар 
немесе басқа деректер болса, олардьщ аты), басылым жылы жэне 
жалпы басылым көлемі көрсетілуі қажет.

13. Шрифт — Teims Roman, шрифт - 14.
14. Интервалдары: жоғарғы жақган - 2 см; төменгі жагынан - 

2см; сол жақтан - 3 см; оң жақган - 1 см.қапдырылуы қажет.

4. Курстық жұмысты қоргауга жіберу шарттары 
Курстық жүмысты эзірлеудің міндетті элементі жетекші 

кафедра оқьпушысының студенттерге кеңес беруі болып табылады.
Курстық жұмыс жетекші оқытушының рұксатымен оган 

қойылган талаптар орындалган жағдайда гана қорғауға 
жіберіледі. Егер зерттеу жұмысы өз бетінше жазылмай, әдебиет 
көздерінен немесе басқа авторлардан кошіріліп альшса, оның негізгі 
сүрақтары ашылмаса, қателермен сауатсыз жазылса, гылыми 
ақпарат дүрыс көрсетілмесе, мәтіні немқүрайды жазылса, мұндай
зерттеу жұмысы қорғауга жіберілмейді.

Қорытынды бага курстық жүмыс қорғалганнан кейін 
қойыпады. Курстық жүмысты қорғау жетекші кафедраның 
оқытушыларынан құрьшған комиссия алдында жүзеге асырылады. 
Комиссия құрамында студенттің ғылыми жетекшісі де болуы тиіс. 
Қалыптаскан тэртіп бойьпппа қорғауға жіберудің міндетгі
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шарттармның бірі оған пікірлеменің берілуі болып табылады. 
Бірақ тәжірибе жүзіңде оған назар аударылмай келеді. Курсгық 
жүмыс корғалғаннан кейін, пікірлемеде көрсетілген баға студенттің 
қорғау үдерісінде көрсепсен білімі мен жауабына сэйкес өзгертілуі 
мүмкін.

Қорғау нәтижесі комиссия мүшелерін қанағаттаңдырмаған 
жағдайда қурстық жүмыс қайтадан қорғауға жіберіледі.

5. Курстыц жүмысты багалау кргітерийлері

Жақсы баға алу үшін мьгаадай талаптар орындалуы тиіс:
- тақырыптың мэні теориялық жэне тәжірибелік жагынан

негізделуі;
- жұмыста келтірілген жағдайлар, шеіел жэне отандық 

(берілген мэселе бойынша) зерттеушілердің кәзқарастары, нақты 
деректер, цифрлардың толық дэлелденуі;

- ғылыми агатаратгы ң дүрыс көрсетілуі;
- ой логикасының сакталуы;
- мазмүндық комментарию;
- такырып мәселесі бойынша түрлі көзқарастардың келтірілуі 

жэне олардың даму бағытының корсегілуі;
- әріүрлі көзқарастарға ғылыми негізделген баға бере білу;
- материалдарды өз бетінше өңдеу жэне жаппылау;
- кестелер мен үлгілерге өз бетінше түсіндірме бере білу:
- статистикалық және математикапық эістерді пайдалану;
- өз бетінше қорытындылар шығара отырып, негізделген нақгьі 

үсыныстар берілуі қажет.
Әрбір студент корғау алдында сөйлеу немесе баяңдама мэтінін

дайындаізды жэне, қажет болған жағдайда, тарапу материалдарын 
әзірлейді.

Студенттің эрқайсысы курстық жүмысгың материалдары 
бойынша 10-15 минут сөйлейді. Студенттің біэяндамасы курстық 
экүмыстьщ мазмұнына сәйкес жәнс таңдаған тақырыпты 
толығымен ашатындай болуы керек. Қорғау нэтижесі арнайы 
құжаттарда (ведомость) көрсетіледі.
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