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Кіріспе 

 

Әлемдік қаржы нарықтарындағы тұрақсыздық шарттары жағдайында 

экономиканы ақша-несиелік реттеудің мәні бірнеше есе өседі. Қазақстан 

Республикасының экономикасы күрделі қаржылық күйзелістерге ұшыраған 

емес, сондықтан бұндай құбылыстарға қарсы қажетті тәжірибе жоқ, аталған 

мәселе бойынша терең ғылыми зерттеулер де жоқ. Қазақстанның экономикасы 

бүкіл әлемдік экономика сияқты кезеңдік дамудың объективті фазасына 

көшуде. Әдетте, экономиканың қарқынды өсуінен кейін оның өсімінің тежелу 

фазасы орын алады. 

Бұндай жағдайда елімізге, макро және микро деңгейде, әсіресе 

экономикалық жүйенің, экономикалық сфералар мен салаларын айналым 

құралдарымен қамтамасыз ететін негізгі құрылым болып табылатын қаржылық 

салада орын алып жатқан қиын экономикалық құбылыстарды басқаруға жаңа 

көзқарас қажет. Сонымен қоса ел экономикасын реттейтін ақша-несиелік және 

қаржылық құралдардың рөлі және елдің тұрақты экономикалық дамуын 

қаматамасыз ететін, елдегі қаржылық тұрақтылық жағдайына Қазақстан 

Республикасы Ұлттық банкінің, Қаржы министрлігінің жауапкершілігі ұлғаяды. 

Қазіргі таңдағы Қазақстан экономикасы үшін ақша-несиелік реттеу 

мәнінің өсуі шаруашылық жүргізудің нарықтық әдістерінің өсуімен және 

нығаюымен, экономиканың тұрақты дамуға көшуімен байланысты. Дегенмен, 

бұл саясаттың тиімділігі әзірше айтарлықтай емес. Ең алдымен бұл ақша-

несиелік реттеу құралдары өзара әлсіз келісілген және елде болып жатқан 

экономикалық процесстермен тығыз байланыспағандықтан орын алып отыр. 

Мемлекеттің ақша-несиелік, бюджеттік, салық саясаты қаншалықты 

сауатты құрылатынына және мемлекет пен жеке сектордың шектелген 

қаржылық ресурстары қаншалықты тиімді қолданылатындығына мемлекеттің 

стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуі байланысты болады. 

Оқу әдістемесінің құрамында, банктер мен Қазақстан Республикасының 

Ұлттық банкінің деректері негізіндегі, Қазақстан Республикасының және 

дамыған елдердің  ақша несиелік және валюталық саясат саласындағы 

жалпыландырылған тәжірибесі және зерттеулер жүргізу негізінде құрылған 

теориялық қағидалар мен қорытындылар көрсетілген. 
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Тақырып 1. Экономиканы ақша-несиелік құралдарымен реттеу 

негізі 

1.1 Ақша-несиелік реттеудің және ақша-несиелік саясатының түсінігі 

 

Ақша сұранысы және ұсынысы теориясы, ақша нарығындағы тепе-теңдік 

мемлекеттің, экономикалық дамуды тұрақтандыруға бағытталған негізделген, 

таразыға салынған несие саясатын жүргізуге негіз болып табылады. 

Ақша айналымы саласындағы мемлекеттік іс-шаралардың жиынтығы 

ақша-несиелік саясат деп аталады. 

Ақша-несиелік саясат ақша айналымы және несие саласындағы, 

экономикалық өсімді реттеуге, инфляция қарқынын бәсеңдетуге, жұмыспен 

қамтамасыз етуге және төлем балансын теңестіруге бағытталған іс-шаралар 

кешенінен тұрады. Ақша-несиелік саясат мемлекеттің, ұдайы өндіріс процесіне 

араласуының маңызды әдістерінің бірі болып табылады. 

Қазіргі таңдағы экономикалық сөздіктер мен глоссарийлерде ақша-

несиелік саясатқа келесідей түсініктемелер берілген: 

Ақша-несиелік саясат – бұл мемлекет жүргізетін курс және ақша 

айналымы және несие саласында, экономиканың тұрақты, тиімді қызмет 

атқаруын қамтамасыз етуге, ақша жүйесін тиісті деңгейде ұстап тұруға 

бағытталып жүзеге асырылатын іс-шаралар. Бұндай саясаттың негізгі 

құраушысы ашық нарықтағы операциялар, есеп саясаты, міндетті минималды 

резервтердің бар болуы болып табылады. Ақша-несие саясатының кең 

қолданылатын әдістеріне келесілер жатады: есептеу пайызының мөлшерлемесін 

өзгерту, ашық нарықтағы операциялар, міндетті резервтер нормаларын өзгерту, 

сонымен қатар несиенің жеке бір түрлерін реттеудің таңдаулы әдістері [1]. 

Ақша-несиелік саясат – бұл үкіметтің орталық банкісінің, инфляция 

деңгейін төмендету, ақша массасының тұрақты өсімі және тұрақты 

экономикалық өсімнің негізін салу мақсатымен, айналыстағы ақша массасының 

көлемін, несиелер көлемін, пайыздық мөлшерлемелерді және ақша 

айналымының басқа да көрсеткіштерін өзгертуге бағытталған іс-шаралар 

жиынтығы. [2]. 

Ақша-несиелік саясат мемлекеттің экномикалық саясатының маңызды 

бөлімдерінің бірі болып табылады. Бұл ақша айналымы және несие 

саласындағы, экономикалық өсімді реттеуге, инфляция қарқынын бәсеңдетуге, 

жұмыспен қамтамасыз етуге және төлем балансын теңестіруге бағытталған іс-

шаралар жиынтығы. Ақша-несие саясаты орталық банк пен Қаржы 

министрлігінің тығыз байланысымен және басқа да мемлекеттік органдармен 

бірлесе жүзеге асырылады [3]. 

Экономиканы мемлекеттік реттеу – мемлекеттің экономикаға 

қатысуының негізгі формаларының бірі, ол ресурстарды бөлуге, экономикалық 

даму деңгейіне және қарқынына және ел халқының әл-ауқатына ықпал етуінен 

тұрады. 

Қазіргі таңдағы нарықтық экономикаға мемлекеттік реттеу әдістерінің, 

формаларының және институттарының көптігі тән. Мемлекеттік реттеудің 

әкімшілік, құқықтық және жанама формалары мен әдістері ерекшеленеді 



 7 

Әкімшілік әдістерге белгілі бір қызметті атқаруға рұқсат беретін 

лицензияларды беру, экспорт және импортқа квоталар бекіту, жаңа жұмыс 

орындарын құру кезінде жастарға квоталар бекіту, бағаларды, өнім сапасын, 

кірістер мен т.б. бақылау жатады. 

Мемлекеттік құқықтық реттеу азаматтық және шаруашылық заңнама 

негізінде, олар орнататын нормалар мен тәртіптер жүйесі арқылы жүзеге 

асырылады. 

Тікелей экономикалық реттеу секторларды, салаларды, аумақтарды және 

жеке кәсіпорындарды қайтарымсыз адрестік қаржыландыру формасында 

жүзеге асырылады. Оған, әртүрлі дотациялар, әртүрлі деңігейлі (жалпы ұлттық, 

аймақтық, жергілікті) арнайы бюджеттік және бюджеттен тыс қорлардан 

төлемдерден тұратын субсидиялар мен субвенциялар. Жеңілдетілген несиелер 

мен салықтық жеңілдіктер де осы қатарда[4]. 

Экономикалық реттеудің жанама формаларына ақша массасы көлемін 

реттеу, орталықтандырылған несиелер мен пайыз мөлшерлемелерін беру 

шарттарын анықтау, салық, валюта бағамы, кеден баждары және т.б. саладағы 

саясат жатады. 

Реттеудің тікелей формалары шаруашылықтың жеке бөлімдерінің 

қаржылық жағдайын түзетуге септігін тигізеді. Сонымен қоса олар бағалар мен 

шығындарды шынайы қатынасын, кәсіпорындардың шынайы бәсекеге 

қабілеттілігінің қатынасын өзгертеді, сол арқылы нарықтық реттеуіштердің 

тиімділігін азайтады. Оларға қарағанда мемлекеттік реттеудің жанама 

формалары экономикалық ынталандыруларды іске қосады және нарықттық 

реттеу механизмдерінің қызмет атқаруына жол ашады. Осылайша, кәсіпорын 

табысына салынатын салықты, және де несиенің пайыздық мөлшерлемесін 

төмендету, сұранысқа сәйкес өндірістің кеңеюіне әкеліп соғады. 

Сонымен қоса мемлекет  тікелей реттеу әдістерін, белгілі бір себептермен 

бәсекеге қабілеттілік тек нарықтық механизм арқыл ғана қамтамасыз етіле 

алмайтын салалар мен сфераларда қолданылады. Бұл – көлемді стратегиялық 

міндеттер (ғылым, қорғаныс, білім беру) шешілетін; жеке инвестициялар 

жоғарғы тәуекелге ие және соның негізінде жүзеге асырылмайтын немесе 

жүзеге асырылуы қиын ұзақ мерзімді және өте қымбат жобалар (аэрокосмостық 

өнеркәсіп, атомдық энергетика, басқа да ғылыми түйінді салалар); қоғамдық 

табыс жеке кәсіпорынның табысынан жоғары немесе қосымша шығындары бар 

(мысалы, экология саласы) секторлар. 

Ақша-несиелік реттеу – мемлекеттің экономикалық процесстерге әсер 

ететін негізгі құралдарының бірі.  

Қазақстан Республикасы экономикасын ақша-несиелік реттеуді Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкі жүзеге асырады. Бекітілген реттеу тәртібі 

негізінде ол міндетті резервтер нормаларын, несиелер бойынша есептік 

мөлшерлемелерін анықтайды, коммерциялақ банктерге экономикалық 

нормативтер бекітеді, бағалы қағаздармен операциялар жүргізеді [5]. 
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1.2 Ақша-несиелік реттеудің мақсаттары мен шекаралары 

 

Ақша-несиелік саясаттың негізгі мақсаты экономикаға, толық 

жұмысбастылықпен және инфляцияның жоқтығымен сипатталатын өндірістің 

жалпы деңгейіне жетуге көмектесу болып табылады. Ақша-несиелік саясат 

ақша ұсынысын, жиынтық өндіріс көлемін, жұмысбастылықты және баға 

деңгейін тұрақтандыру мақсатымен, өзгертуден тұрады. Орталық банк 

реттеудің басты, бірақ жалғыз емес органы болып табылады. Реттеуші 

органдардың кешені бар. Несиелік реттеуді жүзеге асыра отырып мемлекет 

келесі мақсаттарды көздейді: коммерциялық банктердің несиелеу қызметіне 

ықпал ете отырып реттеуді экономиканы несиелеуді кеңейтуге немесе 

қысқартуға бағыттау, осылайша ішкі экономиканы тұрақты дамытуға, ақша 

айналымын тұрақтандыруға, ұлттық өндірушілерді сыртқы нарықта қолдауға 

қол жеткізеді. Осылайша несиелеуге ықпал ету жалпы шаруашылықты дамыту 

стратегиялық мақсатына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Айта кететін болсақ несиелеу реттеу көмегімен мемлекет, экономикалық 

дағдарыстардың әсерін жеңілдетуге, инфляция өсімін тежеуге мүмкіндік береді, 

коньюнктураны қолдау мақсатымен мемлекет несиені халықтық 

шаруашылықтың әртүрлі салаларына капитал салымдарын ынталандыру үшін 

қолданады. 

Несие саясаты ықпал етудің тікелей және жанама әдістерімен жүзеге 

асырылады. Олардың арасындағы айырмашылығы, орталық банк несие 

ұйымдарының өтімділігі арқылы жанама ықпал етеді немесе экономиканы 

несиелеу шектеулерін орнатады. 

Несиелік реттеу көмегімен мемлекет экономикалық дағдарыстардың 

әсерін жеңілдетуге, инфляция өсімін тежеуге мүмкіндік береді, коньюнктураны 

қолдау мақсатымен мемлекет несиені халықтық шаруашылықтың әртүрлі 

салаларына капитал салымдарын ынталандыру үшін қолданады. 

Жоғары дамыған нарықтық экономика шарттары жағдайында ақша-

несиелік саясаттының негізінде «өтемақылық реттеу» қағидасы жатыр. 

Өтемақылық реттеу қағидасы екі іс-шаралар кешенінің үйлесімінен 

тұрады: 

- ақша-несиелік рестрикция саясаты (несие операцияларының шектеулері, 

пайыздық мөлшерлемелер деңгейін көтеру, айналыстағы ақша массасының өсім 

деңгейін тежеу); 

- ақша-несиелік экспанция саясаты (несие операцияларын пайыз 

нормасын төмендету және айналыстағы ақша массасын ұлғайту арқылы 

ынталандыру) [6]. 

Ақша-несиелік рестрикция саясаты («қымбат ақша» саясаты) 

шаруашылық коньюнктураның кезеңдік жандандыру шарттарында 

қолданылады. 

Аталған саясат экономикалық конъюнктураның төмендегідей шарттары 

жағдайында несие қызметін қысқартуға бағытталған (алтын қорларының 

шекара асып кетуін алдын алу, банктер құлдырауын және инфляциялық 

процесстерін болдырмау): 
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1. пайыздық мөлшерлемені ұлғайту, банктердің несиелеуін шектеу, сауда 

келісімдерін жүзеге асыруға шектеулер орнату. 

2. үкіметтің елдегі экономикалық жағдайды жандандыру үшін жүргізетін 

іс-шаралары, қайта өндіруге жол бермеуге бағытталған «қымбат ақша» саясаты 

[7]. 

Сурет 1-де мемлекетте ақша-несиелік рестрикция саясатын жүргізу 

нәтижелері көрсетілген. 

 

 

 
 

Сурет 1 - Ақша-несиелік рестрикция сипаттамасы 

 

Ақша-несиелік экспанция саясаты («арзан ақша» саясаты) кезеңнің 

дағдарыстық фазасында, өндірістің құлдырауы және жұмыссыздықтың ұлғаюы 

шарттарында қолданылады. Ол банктердің несиелік операцияларын 

ынталадырудан, шаруашылық жандандыру мақсатында жеңілдетілген несиелеу 

шарттарын енгізуден тұрады. Ақша ұсынысының ұлғаюы ығыстырып шығару 

әсерінсіз қысқа мерзімді экономикалық өсімді қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді, бірақ таза экспорттың динамикасына теріс әсерін тигізеді [8]. 

Сурет 2-де мемлекетте ақша-несиелік экспансия саясатын жүргізу 

нәтижелері көрсетілген. 
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Сурет 2 - Ақша-несиелік экспансия сипаттамасы 

 

Мемлекеттің ақша-несиелік саясатының негізгі мақсаттары мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық даму деңгейіне байланысты өзгереді. 

Ақша-несиелік саясаттың мақсаттарының басымдылығы мемлекеттік 

қаржының жағдайымен, мемлекет экономикасының тұрақтылығымен немесе 

оның жоқтығымен, мемлекеттік бюджет кірістері мен шығыстарының 

теңестірілгендігінің болуымен немесе оның теңсіздгімен анықталады. 

Осыған орай ақша-несиелік саясаттың мақсатын мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық даму деңгейі сипаттамасына байланысынсыз сипаттау орынсыз. 

Жалпы алғанда, мемлекеттің ақша-несиелік саясатының негізгі мақсаттары 

келесідей: 

- экономикалық қатынастар агенттерінің экономикалық белсенділігін 

реттеу; 

- минималды жұмыссыздықпен сипатталатын өндіріс деңгейіне қол 

жеткізу; 

- инфляциясыз экономиканы құру. 

Сурет 3-те экономиканы ақша-несиелік реттеудің қызмет ету уақытына 

байланысты мақсаттары схемалық түрде көрсетілген. 

Ақша-несиелік саясаттың мақсаттары келесі белгілері бойынша 

сыныпталады: 

1) қызмет ету мерзімі бойынша: 
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- қорытынды (стратегиялық, жалпы экономикалық немесе қоғамдық 

таңдау мақсаттары); 

- аралық (монетарлы); 

- тактикалық (операциондық); 

2) қызмет ету шегі бойынша: 

- сыртқы (төлем балансының тепе-теңдігі, валюта бағамының 

тұрақтылығы); 

- ішкі (өндірістің, баға деңгейінің тұрақтылығы, халықтың неғұрлым 

жұмысбастылығын қамтамасыз ету) [9]. 

 

 
 

Сурет 3 - Ақша-несиелік саясатттың қызмет атқару уақытына байланысты 

мақсаттары 

 

Ақша-несиелік саясат мемлекеттің экономиканы реттеуде қолданасын 

негізгі құралдарының бірі болғандықтан, оның қорытынды мақсаттары 

мемлекеттік экономикалық саясаттың жалпы мақсаттарымен сәйкес: тұрақты 

экономикалық өсімді, жоғары жұмысбастылықты, тұрақты баға деңгейін және 

төлем балансының тепе-теңдігін қамтамасыз ету. 

Ақша-несиелік саясаттың қорытынды мақсаттары «сиқырлы 

төртбұрышты» тудырады: 

- тауарлар мен қызметтердің өсімі; 

- халықтың жұмыспен қамтамасыз етілуін қамтамасыз ету; 

- елдің төлем балансының тепе-теңдігін қамтамасыз ету; 

- ұлттық ақша бірлігінің сатып алу қабілетінің тұрақтылығы: сыртқы 

(айырбас бағамы), және ішкі (ел ішіндегі бағалар) [10]. 



 12 

Аралық мақсаттар ұзақ мерзімді уақыт (бір жылдан жоғар) бөлігінде 

қол жеткізуге тиіс экономикалық айнымалылардың мәнін анықтайды. 

Аралық мақсаттарды таңдау кезінде бірнеше критерийлер қолданылады: 

- ақша-несиелік саясаттың қорытынды мақсаттарымен келісілгендік; 

- орталық банкке аралық айнымалының көлеміне ықпал ету мүмкіндігі 

болып табылатын бақылаушылық; 

- өлшенгіштік, яғни таңдалынып алынған аралық айнымалыны дұрыс 

және дәл өлшеу мүмкіндігін береді; 

- уақыттылығы, аталған мақсатқа жету процесі туралы нақты ақпарат 

уақытылы және үздіксіз түрде орталық банкке жеткізіліп отырыуы тиіс. 

Аралық мақсаттар экономиканың даму деңгейімен, трансмиссиялық 

механизмнің сипатымен анықталады. Сондықтан олар бір рет толық берілген 

болып саналмайды, әсіресе ауыспалы экономика тән елдерде, себебі олардың 

таңдауы нарықтық қатынастардың үздіксіз даму процесімен негізделеді. 

Тактикалы (операциондық) мақсаттар аралық мақсаттар мен ақша-

несиелік реттеу құралдарының өзара байланысын күшейтеді. Аралық 

мақсаттарды күн сайын, апта сайын, ай сайын болжау немесе бақылау қиын, 

оларды тоқсан сайынғы немесе жыл сайынғы бақылау үшін қолдану ыңғайлы. 

Тактикалық мақсаттарға орталық банктің күн сайынғы реттеушілік қызметтері 

арқылы қол жеткізуге болады. тактикалық мақсаттарға қол жеткізу және қою 

арқылы орталық банк өзінің аралық және сәйкесінше қорытынды мақсатты 

ұстанымдарының орындалуын қамтамасыз етеді [11]. 

Операциондық мақсаттар ақша-несиелік саясат айнымалыларының екі 

иерархиялы деңгейін байланыстырады: бір жағынан, олар аралық мақсаттарға 

тәуелді, ал екінші жағынан – орталық банктің ақша-несиелік реттеу 

құралдарының тиімділігін анықтайды. 

Осылайша, операциондық мақсаттарды таңдау қорытындысында 

монетарлық саясат режимімен (аралық мақсаттармен) негізделеді, ал 

операциялық мақсаттар, өз кезегінде орталық банктің нақты экономикағы 

монетарлы ықпал ету нақты құралдарының кешенін анықтайды. 

Тактикалық мақсаттарға келесідей талаптар қойылады: 
- орталық банктің оларға максималды ықпал ету мүмкіндігінің болуы; 

- мақсаттардың орталық банктің әсіріне жауап ретінде тез ірі позитивті 

бағытта өзгере алу мүмкіндігі; 

- аралық мақсаттарға тұрақты әсер етуі. 

Нақты бір жағдайға байланысты тактикалық мақсаттар ретінде ақша 

нарығының қысқа мерзімді пайыздық мөлшерлемелері, банктің жүйенің 

өтімділігі, ақша агрегаттары және т.б. бола алады. 

Жалпы алғанда ақша-несиелік саясаттың мақсаттарын құру процесі 

бірнеше кезеңнен тұрады: 

- бірінші кезеңде экономикалық өсімнің, инфляцияның, төлем балансы 

жағдайының бақылау сандары (өзгеру диапазоны) түріндегі қорынтынды 

мақсаттар бекітіледі; 
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- екінші кезеңде ақша-несиелік саясаттың қазіргі таңдағы монетарлы 

режимін анықтайтын нақты сандың көрсеткіштер түріндегі аралық мақсаттары 

анықталады; 

- үшінші кезеңде трансмиссиондық механизмді ескере отырып орталық 

банк операциондық мақсаттарын таңдайды, яғни орталық банктің күн сайынғы 

ықпалына көнетін көрсеткіштер; 

- төртінші кезеңде ақша-несиелік реттеудің әдістер мен құралдар жүйесін 

таңдау жүргізіледі [10]. 

Қазіргі таңда ақша-несиелік саясат – мемлекеттік экономикаға жанама 

ықпал ету формаларының бірі. Ол экономист-ғалымдардың экономикадағы 

ақшаның рөлі және олардың негізгі макроэкономикалық параметрлерге ықпалы 

туралы теориялық көзқарастарына негізделеді. Негізгі макроэеономикалық 

параметрлерге келесілер жатады: экономикалық өсім, жұмысбастылық, бағалар, 

төлем балансы. Қазіргі таңдағы тұжырымдамаларда ақша ұдай өндірістік 

процестің белсенді факторы ретінде қаралады, ал ақша теориясының өзі 

макроталдаудың негізгі бөлігі болды. 

 

1.3 Экономиканы ақша-несиелік реттеудің Қазақстандағы жағдайы 

 

Банктің жүйенің қызмет атқаруының, тұрақты, сенімді дамуының негізі, 

Орталық банкке шаруашылық белсенділікке тиімді ықпал етуге, банктік 

институттардың қызметін бақылауға, ақша айналымының тұрақтануына қол 

жеткізуге мүмкіндік беретін, экономиканы ақша-несиелік реттеудің икемді 

механизмін құру болып табылады. 

Ақша-несиелік реттеудің Орталық банк тұрғысынан негізгі объектісі 

болып экономикадағы қолма-қол және қолма-қолсыз ақша массасы болып 

табылады. Оның динамикасынан жиынтық төлемқабілетті сұраныстың әртүрлі 

компоненттерінің өзгерісі тәуелді болады. Себебі қазіргі таңда ақша несиелік 

сипатқа ие, яғни негізінен ақша массасы банктердің несиелік-депозиттік 

қызметі процесінде құрылады. Орталық банк ақша айналымының көлемі мен 

құрылымын реттеуді екінші деңгейлі банктік мекемелер операцияларын 

басқару, тиісті әдістер мен құралдардың көмегімен несиелік-депозиттік эмиссия 

шарттарын анықтау жолымен жүзеге асырады. 

Орталық банк банктік қызметтің мақсаттары мен басымдылықтарын 

таңдайды, тиісті әдістер мен құралдарды таңдаудан тұратын ақша-несиелік 

саясаттың тиісті стратегиясы мен тактикасын әзірлейді. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі басқармасымен 2015 жылдың 

25 ақпанында Қазақстан Республикасының 2015 жылға арналған, баға 

тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған ақша-несиелік саясатының негізгі 

бағыттары мақұлданған болатын. 

Қазақстан Республикасының ақша-несиелік саясатының негізгі мақсаты 

жылдың инфляция қарқынын 6,0-8,0% шамасында ұстап тұру болып табылады. 

Ресми деректерге сәйкес Қазақстандағы тұтынушылық бағалардың 

индексті тамыз айында 3,8% құрады, ал базалық инфляция – 4,54%. Реттеуші 

бастамасына халық төлейтіні анық. Азаматтар үшін банктік процестер 
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сәйкесінше қымбаттайды. Бір жағынан алғанда бұл жаман емес, қаржылы 

ұйымдар қарыз беру кезінде ұқыптырақ болады, халық несие таңдау кезінде 

сақтық танытатын болады. Бірақ жоғарғы мөлшерлеме қысқа мерзімді қызмет 

атқару спектрінің монетарлы құралы болып есептеледі, оны жоғарғы деңгейде 

ұзақ уақыт ұстап тұруға болмайды, әйтпесе оның пайдасынан зияны көп 

болады [12]. 

Мемлекеттің ақша-несиелік саясатына таяуда енгізілген өзгерістер 

экономиканы тұрақтандыруы күмән туғызады. Бұндай жағдай бұл қадам ұзақ 

мерзімді (ұзаққа баратын) құрылымдық реформалармен бекітілген болмаса 

орын алуы мүмкін. Үкімет кезекті девальвация жақындап қалғанын 

мойындамағанымен 2015 жылдың 20 тамызында Ұлттық Банк ұлттық 

валютамыз теңгені еркін айналым жүйесіне көшірді. Дегенмен, мұнай 

бағасының құлдырауы, Ресей мен Қытайдағы экономикалық өсімнің әлсіреуі, 

рубльдік және юаньдік девальвация Қазақстан экономикасы мен теңгеге 

көлемді қысым көрсетуі үкіметтің іске кірісуін мәжбүр етті. 

Шикізат тауарлары бағасының құлдырауы және Қазақстанның негізгі 

тауарлы серіктестері – Ресей мен Қытайдың экономикалық қиыншылықтары 

Қазақстанның мемлекеттік қаржысына қысымды жоғарылатып ғана қоймай, ел 

экономикасының бәсекеге қабілеттілігін төмендетті. Хабарланып кеткендей 

жаңа ақша-несиелік саясат қазақстандық кәсіпорындарға деген қысымға жауап 

болды ал, рубльдің девальвациясы ресейлік импорт өнімдерінің, оның ішінде 

азық-түлік мен құрылыс тауарлары өнімдерінің бағалық бәсекеге қабілеттілігін 

көтерді. Шындығында кейбір қазақстандық бизнес-ассоциациялар жаңа 

валюталық режимді қолдады. 

Девальвация кәсіпорындардың операциондық шығындарына деген 

қысымды азайтқан жағдайда, құрылымдық реформаларға қазақстан 

валютасының әлсіреуінен табыс табуын қолдау қиын болады. Мұнай 

бағасының құлдырауы Қазақстан үкіметіне экономикалық әртараптандыру 

жүргізуіне кедергі болды және мемлекеттің шикізат тауарларынан тәуелділігін 

көрсетті. Мұнай бағасының ұзақ уақыт бойы төмен деңгейде сақталуы қазіргі 

таңда экономикалық даму моделіне ауысу үшін ынталандыруды қамтамасыз 

етуде. 

Банктердің өтімділігін реттеу мақсатында Ұлттық Банк ақша-несиелік 

саясаттың жедел теңгелік өтімділікті алу дәне беру бойынша құралдар жүйесін 

кеңейтуде. 

Қазақстанның Ұлттық банкі бір күндік РЕПО-ға 12% көлеміндегі жаңа 

базалық мөлшерлемені бекітті. Ендігі бұл Қазақстан Республикасының 

экономикасындағы қарыздық ақшаның «минималды құны». Дегенмен шын 

мәнісінде банктер мен бизнес үшін ол жоғарырақ болады. 

Экспорттаушылардың айтуы бойынша нарықтағы ақшалар екі есе 

қымбаттады, бірақ нәтижесінде коммерциялық банктер Ұлттық банктен теңгеге 

шектеусіз қол жеткізуге мүмкіндік алды. Аталған пайыздық мөлшерлеме ақша-

несиелі саясаттың, оның ішінде ақша нарығының номиналқы мөлшерлемелерін 

басқару үшін негізгі құралы болады, деп хабарлады Ұлттық банк. Ұлттық 

банктің хабарлауы бойынша өтімділіктің тым көп болып кеткен жағдайында 
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алып қойып, ал өтімділік жетіспеген жағдайда аукциондық негізге жеткізіп 

отыратын болады. Осылайша, Ұлттық банк инфлицияны басқарып отырады. 

Қаржыгерлердің айтуы бойынша Ұлттық банктің базалық мөлшерлемені 

12% дейін көтеру тарихи оқиға болды және нарықта болған оқиғаны жай 

сөздермен сипаттауға болады: «Коммерциялық банктер Ұлттық банктен 

қарызға қаражат алады, бірақ Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне 

қарыздың қайтарылу кепілдігі қажет, сондықтан бағалы қағаздар түріндегі 

кепілдемелерді табап етеді. Біріншіден, РЕПО бойынша мөлшерлемелері өте 

жоғары емес, енді олар 12% шамасында бекітілген. Реттеуші тұрғысынан 

айтқанда бұл келесідей көрінеді: 12% төмен мөлшерлеме бойынша несие беруге 

болмайды, бергілерің келсе беріңдер, бірақ шығындар өздеріңнен болады. 

Қорлану базасы немесе жай сөзбен айтқанда «ақшаның минималды бағасы» 

қазіргі таңда барлық экономика үшін – 12%. Екіншіден, және бұл революция, 

РЕПО-дан басқа, Ұлттық банк коммерциялық банктерге «ақшалай кран» ашты. 

РЕПО әрқашан кепілдемелік қамтамасыз етумен шектелген болатын. Қазіргі 

таңда Ұлттық банк өтімділікке ие болу үшін 12+5% мөлшерлемесі бойынша 

үздіксіз қол жеткізу және шектеусіз көлемде 12-5% мөлшерлемесі бойынша 

депозиттерді орналастыру механизмін қолдану мүмкіндігін іске қосады. Яғни 

коммерциялық банктер үшін теңгені алуға шектеусіз мүмкіндік беріледі! 

Реттеушінің ақша саясаты шамамен келесідей: «Егер ақша керек болса, қымбат 

– 17% алыңдар. Бізге сендердің ақшаларың керек емес, бірақ 7% аламыз, ал 

жалпы алғанда барып экономикаға, яғни клиенттерге салып жасаңдар» [13]. 

Сонымен қоса 2015 жылы теңгедегі жинақтардың тартымдылығын 

көтерудегі минималды резервтік талаптары, долларсыздандыру саясатын 

жүзеге асыру, қазақстан экономикасының ішкі және сыртқы бәсекеге 

қабілеттілігі арасындағы балансты қамтамасыз ету механизмдері өзгертілді. 

Ұлттық банктің басқармасымен Қазақстан Республикасы Президентінің 

тапсыруына сәйкес әзірленген елдің 2020 жылға дейінгі ақша-несиелік саясаты 

мақұлданған болатын. 

Құжатта ҚР 2020 жылға дейінгі ақша-несиелік саясатының ары қарай 

даму бағыттарының принциптері мен концептуалды көзқарастар айқындалады. 

Ұлттық банк инфляциялық таргеттеу режимін енгізу дамудың қазіргі кезеңінде 

ең тиімді әдіс ретінде ұсынуда. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің 

бағамдық саясаты инфляцияға сәйкес мақсатты қолдауға бағытталады. 

Дегенмен валюталық сілкініс орын алған жағдайда Ұлттық банк үшін 

қаржылық нарықтағы тұрақтылықты қамтамасыз ету, үздік әлемдік тәжірибеге 

сәйкес ақша-несиелік саясат бойынша шешімдер қабылдау жүйесін өзгерту, 

коммуникациялық саясаттың тиімділігін көтеру басымдылыққа ие болады. 

Коммуникациялық стратегияның негізгі мақсаттары экономикалық агенттер 

басымдықтарын айырбас курсынан инфляцияға ауыстыру, және инфляциялық 

күтілімдердің төмен деңгейде бекітілуі болады. 

2020 жылға дейінгі ақша-несиелік саясатты жүзеге асыру Қазақстан 

Республикасы Ұлттық банкінің баға тұрақтылығын қамтамасыз ету мүмкіндігін 

береді, ал бұл өз кезегінде тұрақты экономикалық өсімге септігін тигізеді. 
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Бақылау сұрақтары: 

 

1. Экономиканы ақша-несиелік реттеудің мәні неде? 

2. Ақша-несиелік реттеу мен ақша-несиелік саясаттың айырмашылығы 

неде? 

3. Ақшалай рестрикция саясаты неден тұрады? 

4. Ақшалай экспансия саясатын қалайша сипаттауға болады? 

5. Экономиканы ақша-несиелік реттеудің басты органын атаңыз? 

 

Тесттік сауалдар: 

 

1 Экономиканы реттеу дегеніміз ... 

А) Ұлттық банктің міндетті резервтік аударымдар нормативтерін бекітуі; 

В) табиғи, материалды, еңбек, қаржылық, интеллектуалды және басқа да 

ресурстарды қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес бөлу; 

С) баланстық шоттардағы ақша қаражаттары қалдықтарын өзгерту; 

D) кәсіпорынның ақшалй жинақтарын жинау немесе шоғырландыру; 

Е) мемлекетке және капиталға капитал көзі ретінде мемлекеттік 

шығындарды өтеу үшін қызмет көрсету. 

 

2 Ел үкіметі жүргізетн бағдар және ақша айналымы мен несие саласында 

жүзеге асырылатын шаралар – бұл: 

А) бюджеттік саясат; 

В) ақша-несиелік саясат; 

С) фискалды саясат; 

D) бюджеттік-несиелік саясат; 

Е) дұрыс жауабы жоқ. 

 

3 Ақша-несиелік реттеу бұл ... 

А) ақша айналымы және несие саласындағы мемлекеттік іс-шаралар 

жиынтығы; 

В) мемлекеттің экономикалық процестерге ықпал ететін негізгі 

құралдарының бірі; 

С) экономиканы тұрақтандыру, инфляцияны азайту және 

жұмысбастылықты ұлғайтуды қолдау мақсатында ақша қатынастарын саналы 

түрде бақылау; 

D) ақшаға деген сұраныс айналық құралы ретінде және ақшаға деген 

сұраныс құнды сақтау құралы ретінде; 

Е) ақша қорларын ссудалық кпиталға айналдыру. 

 

4 Экономикалық дамудың негізгі мақсаттарына сәйкес ақша ұсынысын 

өзгерту? 

А) ақша-несиелік саясат функциясы; 

В) ақша-несиелік саясаттың міндеті; 

С) ақша-несиелік саясаттың әдістері мен ережелер жүйесі; 
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D) ақша-несиелік саясат әдісі; 

Е) ақша-несиелік саясаттың мақсаты. 

 

5 Егер ақша-несиелік саясатты үкімет анықтайтын болса, онда оны 

жүргізуші кім? 

А) депозиттік банк; 

В) жинақ банкі; 

С) коммерциялық банк; 

D) халықаралық банк; 

Е) орталық банк. 

 

6 Егер әкімшілік экономика жағдайында мемлекет бағаларды директивті 

бекіту жолымен құн мөлшерін (ақша функциясын) анықтаса, нарықтық 

экономика жағдайында мемлекет құн мөлшерін қалай анықтайды? 

А) бағалардың номиналды деңгейі бекітіледі; 

В) ештеңе жүзеге асырылмайды; 

С) бағалардың номиналды деңгейі бекітілмейді; 

D) несиелеудің әдістері мен тәртіптері өзгертіледі; 

Е) ссудалар көлемі төмендейді. 

 

7 Мемлекет экономикасын реттеуде ең көп таратылған бағыттары? 

А) кейнсиандық; 

В) демократизм; 

С) социализм; 

D) саясат; 

Е) капитализм. 

 

8 Баға тұрақтылығын, толық жұмысбастылықты және өндірістің нақты 

көлемінің өсімін қамтамасыз ету мақсатымен айналыстағы ақша көлеміне 

ықпал ететін мемлекеттің саясаты, бұл ... 

А) ақша-несиелік саясат; 

В) инфляция; 

С) арзан ақша саясаты; 

D) қымбат ақша саясаты; 

Е) ашық нарықтағы операциялар. 

 

9 Орталық банк ақша ұсынысын, ашық нарықта мемлекеттік бағалы 

қағаздарды сатып алу, резервтік норманы төмендету, есеп мөлшерлемесін 

төмендету жолымен көтеретін ақша саясаты қалай аталады? 

А) ақша-несиелік саясат; 

В) фискалдық саясат; 

С) арзан ақша саясаты; 

D) қымбат ақша саясаты; 

Е) ашық нарықтағы операциялар. 
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10 Орталық банктің ең алдымен антиинфляциялық саясат ретінде 

жүргізетін саясаты. Ақша ұсынысын қысқарту үшін, ақша эмиссиясы 

шектелетін, ашық нарықта мемлекеттік бағалы қағаздардың сатылымы 

жүргізіледі, минималды резервтік норма ұлғаяды, есеп мөлшерлемесі өсетін 

ақша саясаты қалай аталады? 

А) төлем балансы; 

В) фискалдық саясат; 

С) арзан ақша саясаты; 

D) қымбат ақша саясаты; 

Е) ашық нарықтағы операциялар. 
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Тақырып 2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің ақша-несиелік 

механизмі 

 

2.1 Экономиканы ақша-несиелік реттеудің әдістемелік негіздері 
 

Несиелік жүйені қарастыру кезінде екі өзара байланысты түсінікті 

белгілеу қажет: 

1) несиелік қатынастар, несиелеі формалары мен әдістерінің жиынтығы 

(функционалды форма); 

2) қаржы-несиелік мекемелердің жиынтығы, бос ақша қаражаттарын 

шоғырландыру және оларды қарызға беру жолымен ақша-несиелік саясатты 

жүзеге асыруға бейімделген (институционалды форма). 

Ақша-несиелік саясаттың негізгі жүргізушісі елдің Орталық банкі болып 

табылады. Ақша-несиелік саясат экономикалық конъюнктураны «ұқыпты 

икемдеу» құралы болып табылады. Ақша несиелік саясаттың негізгі мақсаты 

экономикалық жүйеге, толық жұмысбастылықпен және инфляцияның 

жоқтығымен сипатталатын өндіріс деңгейіне жетуге көмектесу болып 

табылады. 

Ақша-несиелік саясаттың қорытынды мақсаттары толық жұмысбастылық 

және елдің экономикалық өсімі жағдайындағы баға тұрақтылығы мен төлем 

балансының тұрақтылығы. Ақша-несиелік саясаттың қорытынды мақсаттарына 

қол жеткізу аралық бағдарларға қол жеткізу бағыттарын көздейді. 

Бұндай бағыттар ретінде ақша массасы және оны реттеу, пайыз 

мөлшерлемелері, рубльдің басқа әлемдік валюталарға қатынасы бойынша 

айырбас бағамы. 

Ақша-несиелік саясатты жүргізу кезінде мемлекеттік органдар ақша 

массасына, пайыз мөлшерлемесіне және айырбас бағамына, ал олар арқылы 

тұтынушылық және инвестициялық сұранысқа ықпал етеді. 

Ақша-несиелік саясаттың қорытынды мақсатттары фискалды, валюталық, 

сыртқы сауда және экономикалық саясаттың басқа да түрлерін өткізумен қоса 

жүзеге асырылады. Аралық мақсаттар Орталық банк қызметіне жатады және де, 

тікелей және жанама ықпал ету тетіктері арқылы жүзеге асырылаыд. 

Ақша-несиелік саясаттың мемлекеттік реттеу құралы ретіндегі 

артықшылықтары – оның жылдамдығы және икемділігі. Кемшіліктері әлсіз 

нәтижелілігімен, коммерциялық банктерді несиелерді қысқартуын немесе 

ұлғайтуын талап ете алмайтындығымен байланысты. 

Мемлекеттің ақша-несиелік саясат саласындағы кез-келген қызметтері 

ұзақ беріліс механизмі арқылы жүзеге асырылады, оған келесі тізбек тән: ақша-

несиелік саладағы шешімдер, мысалы, банктік резервтерді өзгерту, (немесе 

пайыздық мөлшерлемені өзгерту), инвестициялар көлемін өзгерту, жалпы 

ұлттық табыстың динамикасы. Аталған буындардың әрқайсысындағы істен 

шығу немесе кедергі ақша-несиелік саясат іс-шараларының тиімділігінде 

көрініс табады. Сондықтан ақша-несиелік саясат – мемлекеттік ықпал етудің 

фискалдық саясат ретіндегі тиімді құралы емес. 
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Ақша-несиелік саясатты жүргізуге ғылыми көзқарастар. 

Қазіргі таңдағы нарықтық экономиканы реттеу экономикалық 

теориясында ақша-несиелік саясатты жүргізудың бірнеше тұжырымдамалары 

бар. Екі бағыт ерекше көзге түседі – кейнсиандық доктрина және қазіргі 

монетаризм. 
Кейнсиандық доктрина 1929-1933 жылдардағы әлемдік экономикалық 

дағдарыстан кейін туындады. Дағдарыс экономикалық ойдың неоклассикалық 

бағытының қолдаушылары дәлелдеуге тырысқан нарықтық экономиканың 

«автоматты өзін-өзі реттеуінің» тұрақсыздығын айқындады. 

Дж.М.Кейнс дефициттік қаржыландыру теориясын ұсынды, онда ол 

экономикалық дағдарыстарды болдырмау және жұмысбастылықты қамтамасыз 

ету мақсатында мемлекеттің экономикаға реттеудің қаржылық құралдары 

көмегімен тұрақты араласу қажеттілігін ұсынды. Ақша-несиелік саясатқа 

екінші қатарлы рөл берілді: ол «арзан ақша» саясатын, яғни тиімді сұраныс – 

жеке тұтыну және инвестициялар мәселелерін шешу үшін төмен пайыздық 

мөлшерлемелерді жүргізуді қамтамасыз етуі тиіс. Кейнс мемлекеттік 

бюджеттің дефицитін және орталық банктің ақша эмиссиясының кеңейтілуін 

қолдады, яғни ақшаның сатып алу қабілетін тұрақтандыруды қамтамасыз ету 

мәселесін елемеді [14]. 

Дефициттік қаржыландырудың Кейнсиандық тұжырымдамасы Батыс 

елдерінің экономикасын мемлекеттік реттеу тәжірибесі мен теориясында негізгі 

бағыт болды, әсіресе Екінші дүние жүзілік соғыстан кейін. Бірақ, Бреттон-

Вудтық валюталық жүйенің құлдырауы құрылымдық дағдарыстар және 70-ші 

жылдарды ортасындағы стагфляция кейнсиандық доктринадан алшақтауды 

шақырды. 

Сол уақыттан бері нарқытық экономиканы реттеу саласындағы 

экономикалық ойдың негізгі бағыты американдық экономист М.Фридменнің 

монетарлық концепциясы болып табылады. 

Фридмен және оның ізбасарларының ойынша, ақша халық шаруашылық 

байланыс жүйесінде басты орын алады, сондықтан орталық банктің 

монетарлық іс-шаралары – жалпы экономикалық реттеудің ең тиімді құралы 

және оның ішінде антиинфляциялық саясатты жүргізудың құралы болып 

табылады. 

Монетаристтер конъюнктура жағдайынан тәуелсіз және инфляцияны 

шектеуге бағыталған қатаң ақша-несиелік саясаттың басымдылығын қолдайды. 

Бұл саясаттың негізгі функциясы – бекітілген тәртіпке сәйкес айналысқа ақша 

шығаруына бақылау жасау, яғни ұзақ мерзімді экономикалық өсім қарқынына 

сәйкес деңгейді ұстау. 

Монетаристтер ақша массасын бақылаусыз басқарудан зор қауіп күтеді. 

Олардың ойынша, орталық банктер ақша массасын тең дәрежеде, жылына 3-5% 

көп емес ұлғайтып отыруы тиіс. М.Фридменнің ойынша ақша айналысы 

динамикасындағы ұзақ мерзімді тенденцияларға бағдарлану оңтайлы 

экономикалық өсім қарқынына септігін тигізуі мүмкін [15]. 
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Ақша-несиелік саясаттың негізі ретінде монетаристтер монетарлық 

тәртіпті ұсынады, оған сәйкес ақша ұсынысы ұзақ мерзімді кезеңде нақты таза 

ұлттық өнімнің өсіміне сәйкес ұлғаюы тиіс. 

Осылайша, экономиканы реттеудің орталық сәті монетаристердің айтуы 

бойынша ақша ұсынысын басқару. Оған қоса пайыздық мөлшерлемеге 

қосымша рөл беріледі, ал негізгі назар монетарлы тәртібке беріледі, ол 

бойынша ақша ұсынысы ұзақ мерзімді нақты таза ұлттық өнім өсімімен бірге 

ұлғаяды. 

Ақша-несиелік саясатты жүзеге асыру үшін, ақша-несиелік реттеудің 

базалық макроэкономикалық көрсеткіштері мен параметрлері арасындағы өзара 

байланыстарды айқындайтын экономикалық айнымалалар байланысы схемасын 

әзірлеу қажет. Ол үшін ақша-несиелік реттеудің Кейнсиандық сызбасы дәл 

келеді. Ол монетарлық схемаға қарағанда шынайы болып көрінеді. Егер 

монетаристер ақша айналысының жылдамдығы тұрақты деп тұжырымдаса, 

кейнсиандық тұжырым бойынша ақшаның айналым жылдамдығы пайыз 

мөлшерлемесіне тікелей пропорционалды және ақша ұсынысына кері 

пропорционалды. 

Дәл осыны ескере отырып көптеген жағдайда ақша-несиелік реттеу 

мәселесін әзірлеу даму, қиындау және қосымша кейнсиандық модельдің 

әртүрлі зерттеу жолдарымен жүргізіледі. 

 

2.2 Ақша-несиелік реттеу жүйесінің элементтері 

 

Ақша-несиелік саясат ақша-несиелік реттеуді жүзеге асыру – ақша-

несиелік саясат мақсатына қол жеткізуге бағытталған орталық банк іс-

шараларының жиынтығын іске асырылу арқылы жүзеге асырылады. 

Экономиканы ақша-несиелік реттеу элементтеріне келесілер жатады: 

1. ақша-несиелік реттеудің субъектілері мен объектілері; 

2. орталық банктің ақша-несиелік реттеу әдістері мен құралдары; 

3. экономиканы ақша-несиелік реттеу механизмі. 

Ақша-несиелік реттеу субъектілеріне кең мағынада – ұлттық ақшаны есеп 

айырысу, төлемдер жүргізу жәні т.б. үшін қолданатын және монетарлық салада 

орталық банктің реттеушілік қызметтеренінен тәуелді барлық субъектілерді 

жатқызуға болады; тар мағынада – ақша-несиелік реттеу органдары (ақша-

несиелік реттеуді жүзеге асыратын орталық банктер; ақша-несиелік саладағы 

жағдайға ықпал ететін нормативті актілерді шығаратын басқа да заңнамалық 

және атқарушы органдар), сонымен қоса тәжірибеде ақша-несиелік реттеу 

органдарының шешімдерін жүзеге асыратын банктік және банктік емес қаржы-

несиелік ұйымдар жүйесін жатқызуға болады. 

Ақша-несиелік реттеудің объектілері деп орталық банктің ықпалымен 

өзгеретін ақша айналымының көрсеткіштерін атайды. Ол ақша массасының 

көлемі мен құрылымы, қолма-қол-ақшалай айналым, ақша базасы, пайыздық 

мөлшерелемелердің деңгейі мен құрылымы, ақша айналымының жылдамдығы, 

несиелік салымдар және т.б. болуы мүмкін. 
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Ақша-несиелік саясаттың мақсаттарына жету үшін қолданылатын, 

орталық банктің ақша-несиелік реттеу әдістері мен құралдары жүйенің ең 

маңызды элементтерінің бірі, себебі дәл соларды қолдану арқылы мемлекеттің 

таңдап алған ақша-несиелік саясатын жүргізуге болады. Оған қоса әдістер 

белгілі бір ортақ белгісі бойынша ортақтастырылған (мысалы, қолданылатын 

құралдардың сипаты бойынша: экономикалық және әкімшілік және т.б.) 

құралдар жиынтығын құрайды. [16]. 

Ақша-несиелік реттеу механизмі монетарлы әдістер мен құралдарды 

қолдану тәртібі мен шарттарын, сонымен қоса аталған саладағы орталық  

банктердің қызметн ұйымдастыруды (орталық банктің нормативтік 

құжаттарымен регламенттеледі) сипаттайды. 

Таңдалынып алынған экономикалық басымдылқтарға сәйкес ақша-

несиелік реттеудің үш нұсқасы қолданылады. 

Бірінші нұсқа – бұл икемді реттеу, шаруашылық субъектілерінің 

инвестициялық шешімдерінің және сәйкесінше ЖІӨ жағымды динамикасын 

анықтайтын ссудалық пайызды тиімді деңгейде ұстап тұруды көздейді. Ақшаға 

деген сұраныс өсімі кезінде ақша-несиелік реттеудің бұл нұсқасын жүзеге 

асыру айналыстағы ақша массасы көлемінің тиісті түзетулеріне алып келеді. 

Пайыз нормасы өзгермей қалады. 

Екінші нұсқа – бұл қатаң реттеу, ақша массасы көлемінің өзгеріссіз 

қалуын көздейді. Бұл жағдайда ақшаға деген сұраныстың кез-келген өзгерісі 

кезінде, ақша массасын тұрақты түрде ұстап қала отырып, ссудалық пайыздың 

көлеміне ықпал етеді. 

Дегенмен тәжірибе жүзінде орталық банк экономикадағы ақша ұсынысын 

өзгеріссіз деңгейде ұстап тұра алмайды, себебі ол оны толық бақыламайды 

(кейбір сенімділікпен айналыстағы ақша массасының өсім деңгейлігінің 

тұрақтылығы туралы айтуға болады). Сондықтан жиі үшінші нұсқа  

қолданылады – аралық реттеу, бұл жағадйда ақша массасы да пайыз деңгейі де 

түзетіледі, ол орталық банкке туындап отырған экономикалық жағдайларға 

сәйкес ақша нарығына ықпал ету деңгейін таңдау мүмкіндігін береді [10]. 

Жалпы алғанда ақша-несиелік реттеу нұсқаларының бірнеше түрін 

қолданудағы тиімділігі ақша айналымының тұрақсыздығы қай жағдайда жалпы 

экономикалық немесе саяси факторлармен емес ақшалай факторлармен 

байланысты екендігін көрсететіндігінде. 

Ақша-несиелік реттеуді жүзеге асыру, ақша айналымын реттеу 

саласындағы стратегиялық және тактикалық сіндеттердің орындалуын 

қамтамасыз ететін және ұдайы өндірістік процестің несиелік қолдауын 

қамтамасыз етуін қамтитын ақша-несиелік (монетарлы) реттеудің тиісті 

жүйесін құруды көздейді. 

Жоғарыда айтылған жүйе бірнеше элементтерден тұрады, олардың 

негізгілерін ақша-несиелік реттеуді жүзеге асыру принциптері, монетарлы 

реттеуді іске асыратын субъектілер, реттеу объектілері, ақша-несиелік саясат 

мақсаттарына қол жеткізу үшін қолданылатын ораталық банктің әдістері мен 

құралдары, ақша-несиелік реттеу механизмі құрайды. 
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Ақша-несиелік реттеуді жүзеге асыру принциптері ережелер 

жиынтығынан тұрады, оларды сақтау монетарлы жүйені сыртқы және ішкі 

соққыларға бейімдейді. 

Ақша-несиелік реттеу принциптері нарықтық экономикасы бар барлық 

елдерге бірдей де бола алады, және де жеке бір елдің шаруашылық моделінің 

ұлттық ерекшеліктерін сипаттайтын ерекше де болады. 

1. Орталық банктің атқарушы биліктен тәуелсіздігі және оның 

органдарына заңнамалық биліктің есеп берушілігі принципі келесілерді 

көздейді: 

- саяси тәуелсіздік – орталық банктің жоғарғы органдарын заңнамалық 

билік анықтайды және атқарушы биліктің шешімдерінен тәуелсіз болады; 

- институционалды тәуелсіздік – ақша-несиелік саясатты жүзеге асыру 

және шығару құқығын орталық банкке заңнамалы түрде бекіту; 

- материалды тәуелсіздік – орталық банктің қызметтерін өз табысы 

есебінен жүргізуі. 

2. Нарық субъектілері үшін ақша-несиелік саясаттың транспаренттілік 

(айқындылық) принципі қоғамды монетарлы саясаттың мақсаттары, құралдары 

туралы тұрақты түрде ақпараттандыруды, стиатистиканы, есептерді және т.б. 

жариялауды білдіреді. Бұл орталық банктің саясаты қоғамға түсінікті болуы 

үшін жасалынады. Ол нарық субъектілерінің күтпеген (инфляциялық, 

девальвациялық) үміттерін азайту үшін қажет. 

3. Ақша-несиелік саясаттың сөзсіздік принципіғ яғни орталық банктің 

ресми түрде қабылдаған міндеттемелерін сөзсіз орындауы. Бұл принципті 

сақтау орталық банкке ұлттық экономика субъектілерінің күтпеген үміттерін 

реттеу мүмкіндігін береді. 

4. Ақша-несиелік реттеу жүйесін орталықтандырылған түрде басқару 

принципі келесілерді білдіреді: 

- барлық жүйенің қызметін бір орталық – орталық банк басқарады; 

- жүйенің барлық субъектілері аймақтық бірлік аясында бір ақша-

несиелік саясатқа сүйенеді. 

5. Ақша-несиелік реттеу міндеттерін анықтау принципі төмендегілерде 

ескере отырып ақша-несиелік саясаттың мақсаттарының иерархиясын құру 

қажеттілігін көздейді: 

- мемлекет экономикасының және оның даму кезеңінің ерекшеліктері; 

- ұзақ мерзімді макроэкономикалық әсерге жетуге бағдарлану. 

6. Ақша-несиелік реттеудің ұдайы өндірістік процесті мемлекеттік 

реттеудің басқа да құраушыларымен (салықтық, бюджеттік реттеу және 

т.б.) бірлестік және бірін-бірі толықтыру принципі [16]. 

Осылайша жалпы айтқанда ақша-несиелік реттеу бұл – экономиканы 

мемлекеттік реттеудің ең маңызды бағыттарының бірі. Өз кезегінде жоғарыда 

айтылған элементтерді белгілеумен монетарлы реттеудің жүйелі көрінісі оның 

мәнін және ұлттық экономика дамуындағы орнын толық түсіну мүмкіндігін 

береді. 
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2.3 Ақша-несиелік саясаттың құралдары 

 

Ақша саясаты (ақша массасының өзгерісін реттейді) мен несие саясаты 

(несие көлемін, пайыздық мөлшерлеме деңгейін және ссудалық капитал 

нарығының басқа да көрсеткіштерін реттеуге негізделген) іс-шараларының 

жиынтығы мемлекеттің ақша-несиелік саясаты деген атауға ие болды. 

Ақша-несиелік саясаттың мақсаттары: 

1) ұлттық өндірістің өсу қарқынының тұрақтылығы; 

2) баға тұрақтылығы; 

3) халықтың жоғары жұмысбастылық деңгейі; 

4) төлем балансының тепе-теңдігі. 

Ақша-несиелік саясатты үкімет анықтағанымен, оны жүзеге асырушы 

Орталық банк болып табылады. Ол ақша-несиелік саясаттың құралдары деп 

аталатын жинақтамаға ие. Бұл құралдар негізінен банктік депозиттер түрінде 

ақша көлеміне немесе пайыздық мөлшерлемелерге ықпал етеді. 

Бірінші кезеңде Орталық банк ақша ұсынысына, пайыздық 

мөлшерелмелер деңгейіне, несие көлеміне ықпал етеді. Екінші кезеңде –аталған 

факторлардағы өзгерістер қорытынды мақсаттарға жетуге ықпал ете отырып 

өндірістік салаға беріледі.  

Ақша-несиелік саясаттың құралдары тек жеке ғана қолданылмайды, 

керісінше бір-бірінің әсерін күшейтуі үшін әдетте бірден екі немесе одан да 

көбі қолданылады. Бұндай түрдегі іс-шаралар кешенді саясат деп аталады. 

Орталық Банк иелігіндегі құралдар келесідей бөлінеді: 

1. Тікелей ықпал ету объектілері бойынша. Нақты мақсатқа байланысты 

ақша-несиелік саясат несиелік эмиссияны ынталандыруға (несиелік экспансия) 

немесе шектеуге (несиелік рестрикция) бағытталған. Несиелік экспансия 

жұмысбастылықты ұлғайту және өндірісті көтеру үшін жүргізіледі, ал несиелік 

рестрикция экономиканың «қызып кетуін» алдын алу немесе инфляция 

қарқынын төмендету үшін жүргізіледі. 

2. Формасы бойынша ақша-несиелік саясат құралдары Орталық банктен 

шығарылатын директивалар, бұйрықтар мен нұсқамалар түріндегі тікелей 

(әкімшілік) және Орталық Банктің ақша-несиелік салаға ақша нарығында 

белгілі-бір шарттарды құру арқылы ықпал ету әдістерін білдіретін нарықтық 

(жанама). 

3.Параметрлер сипаты бойынша ақша-несиелік реттеу құралдары сандық 

және сапалық деп бөлінеді. Біріншісінің көмегімен коммерциялық банктердің 

несиелік мүмкіндіктері жағдайын ықпал жасалынады, ал екіншісі банктік 

несиелер құнын тікелей реттеу нұсқасынан тұрады. 

4. Ықпал ету мерзімдері бойынша ақша-несиелік саясат құралдары ұзақ 

мерзімді және қысқа мерзімді болып бөлінеді. Ұзақ мерзімді (қорытынды) 

мақсаттарға орындалу мерзімі бір жыл және одан да жоғары уақыт алатын 

міндеттер жатады (мысалы, қаржылық тұрақтандыру, экономикалық өсім). 

Қысқа мерзімдіге ақша-несиелік саясаттың аралық мақсаттарына жетуге 

көмектесетін құралдар жатады [18]. 
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Сурет 4-те экономиканы ақша-несиелік реттеу құралдарының 

сыныпталуы көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 4 - Экономиканы ақша-несиелік реттеу құралдарының 

сыныптамасы 

 

Реттеудің жалпы құралдарына келесілер жатады: 

1. Есеп саясаты. Орталық банктің функцияларыны бірі – коммерциялық 

банктерге ссуда беру болып табылады. Осы ссудалар бойынша белгіленген 

мөлшерлемелер бойынша пайыздық төлемдер алынады. Орталық банктің 

коммерциялық банктерге беретін несиелері есептелетін мөлшерлеме есептік 

мөлшерлеме (егер несиелер векселдер есебі формасында берілетін болса) 

немесе қайта қаржыландыру мөлшерлемесі (несиелеудің басқа формалары 

кезінде) деп аталады. Есептік мөлшерлемені өсірген кезде коммерциялық 

банктер орталық банктен қарыз алу көлемдерін қысқартады, коммерциялық 

банктер беретін несиелер бойынша пайыз көлемі ұлғаяды. Бұлардың бәрі 

бизнесті және халықты несиелеуді қысқартуға, ақша ұсынысының азаюына 

әкеліп соғады. Есептік мөлшерлемені азайту кері бағытта әсер етеді. 

2. Ашық нарықта операциялар жүргізу. Ашық нарықтағы операциялар – 

орталық банктің мемлекеттік бағалы қағаздарды сату-сатып алуы. Орталық 

банктің мемлекеттік бағалы қағаздарды сатуы кезінде коммерциялық 

банктердің шектен тыс резервтері, несиелеу және жаңа ақша құру мүмкіндігі 

қысқарады. Ақша ұсынысы қысқарады, ал пайыздық мөлшерлеме (қарыз 

қаражаттарының құны) өседі. Орталық банктің мемлекеттік бағалы қағаздарды 

сатып алуы кезінде кері процесс орын алады. Ашық нарықтағы операциялар ең 

алғаш АҚШ, Канада және Ұлыбритания елдерінде белсенді қолданыла бастады, 

себебі бұл елдерде бағалы қағаздар нарығы жақсы дамыған. Кейіннен несиелік 

реттеудің бұл түрі Батыс Еуропада да жалпы қолданыла бастады [19]. 

3. Коммерциялық банктердің міндетті резервтері нормаларын бекіту. 

Қазіргі таңда минималды резервтер, бұл – банк кассасындағы қолма қол ақша, 

орталық банктегі депозит түріндегі немесе орталық банк бекітетін жоғары 

өтімді формада барлық несие мекемелері ие болуы тиіс өтімді активтер. 

- Резервтік талаптар нормативі заңнамалық тәртіпте бекітілген 

минималды резервтер сомасының пассивті (депозиттер) немесе активті 

(несиелік салымдар) операциялардың асолютті (көлемді) немесе салыстырмалы 
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(өсімі) көрсеткіштеріне пайыздық қатынасын білдіреді. Нормативтерді қолдану 

ықпал етудің жаппай (міндеттемелер немесе ссудалардың барлық сомасына 

бекіту) және селективті (олардың белгілі-бір бөлігіне) сипаты болады. 

- Банктер шектен тыс резервтерді де сақтауы мүмкін, мысалы өтімді 

қаражаттарға деген қажеттілік кенеттен пайда болатын жағдайлар үшін. 

Коммерциялық банктердің шектен тыс резервтері – банк резервтерінен міндетті 

резервтерді алып тастаған уақытта табылады. Орталық банк міндетті резервтер 

нормасын қаншалықты көтерсе коммерциялық банктер активті операцияларына 

соншалықта қаражат үлесі қолданады. Резервтер нормасының ұлғаюы ақшалай 

мультипликаторды азайтады және ақша массасының қысқаруына әкеліп 

соғады. 

Минималды резервтер екі негізгі функцияны орындайды: 

- Біріншіден, олар өтімді резервтер ретінде коммерциялық банктер 

клиенттерінің депозиттері бойынша міндеттемелерін қамтамасыз ету қызметін 

атқарады. Міндетті резервтер нормасын өзгерту арқылы орталық банк 

коммерциялық банктердің өтімділігін экономикалық жағдайға байланысты, 

шекті мәнінде ұстап тұрады. 

- Екіншіден, минималды резервтер орталық банктің елдегі ақша массасы 

көлемін реттеу үшін қолданатын құралы болып табылады. Резервтік 

қаражатттар нормативін өзгерту арқылы орталық банк коммерциялық 

банктердің активті операцияларының (негізінен берілетін несиеліер көлемі) 

көлемін реттейді, сәйкесінше олардың депозиттік эмиссия жүргізу мүмкіндігін 

реттейді. Несие инстиуттары ссудалық операцияларын орталық банктегі 

міндетті резервтері бекітілген нормативтен жоғары болған жағдайда кеңейте 

алады. Айналыстағы ақша массасы (қолма-қол және қолма-қолсыз) 

қажеттіліктен асып кеткен жағдайда, орталық банк аударымдар нормативтерін, 

яғни орталық банкте қаражаттар қорландыру пайызын ұлғайту жолымен 

несиелік рестрикция саясатын жүргізеді. Осылайша ол банктерді активті 

операциялар көлемін қысқартуға мәжбүрлейді [20]. 

Реттеудің селективті әдістеріне келесілер жатады: 
1. Несиенің жеке түрлері бойынша бақылау. Бұл бақылау биржалық 

бағалы қағаздар, ипотекалық қарыз, тұтынушылық қарыздар кепілдігіне ие 

несиелерге жиі қолданылады. Бұнда орталық банк қаржы мекемелеріне аталған 

несие түрлері ұлғайып кеткен жағдайда орталық банкке арнайы депозиттер 

салуды міндеттеуі мүмкін. 

2. Банктік кәсіпорындардың өтімділігін және тәуекелділігін реттеу. 

Банктердің операциялық қызметін реттейтін көптеген үкіметтік ережелер бар. 

Бұл ережелердегі басты назар банктік операциялардың өтімділігі мен 

тәуекелдігіне аударылады. Банктік қызметті тәуекелділігі қарыз алушылардың 

қаржылық жағдайын бағалау арқылы емес, берілген несиелер мен банктің 

меншікті қаражаттарының қатынасы арқылы анықталады. 

3. Заңмен бекітілетін маржа. Қор биржасы – нарықтық экономикалық 

қатынастардың қажетті институты. Қор биржалары компаниялардың бағалы 

қағаздар нарығын құрайды. Бірақ қаржы нарығындағы шексіз алып сатарлық 

экономикаға проблема туғызады. Акциялар курсының құлдырауы 
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кәсіпорынның да, жеке тұлғалардың да тақырға отыруына алып келуі мүмкін, 

бұл өз кезегінде инвестициялардың және тұтынушылық сұраныстың 

қысқартылуына әкеліп соғады және экономиканың құлдырауына итермелейді. 

Қор нарығындағы шектен тыс алып сатарлыққа қарсы шара ретінде заңмен 

бекітілген маржаны қолданады. 

4. Үгіттеу. Басқарушы ақша-несиелік институттар коммерциялық 

банетерге белгілі бір саясатқа еруді «табанды түрде ұсынуы» мүмкін. Мысалы, 

несиенің жыл сайынғы кеңеюін шектеу, себебі бұл банктік жүйеге және жалпы 

экономикаға кері әсерін тигізуі мүмкін. 

Тікелей реттеу құралдары (немесе әкімшілік-сандық құралдар), әдетте 

коммерциялық банктерде депонирленген ақша құны және олардың берген 

несиелеріның құнын немесе санын бақылау мақсатында несие 

институттарының қызмет саласын шектеуге бағытталған Орталық банктен 

шығарылатын директивалар, бұйрықтар мен нұсқамалар формасына ие болады. 

Несиелеу өсімінің немесе депозиттер тарту лимиттері сандық бақылау 

мысалдары болып табылады. Несиелер немесе депозиттер бойынша пайыз 

мөлшерлемелерінің максималды көлемі пайызды мөлшерлеме (ақша құны) 

саласындағы бақылау мысалына жатады. Әкімшілік-сандық құралдар жеке 

банктерге, несие ұйымдары тобына қатынасы немесе банктік операциялардың 

жеке түрлеріне (максималды өсім қарқынын немесе несиенің жеке түрлері 

бойынша максималды пайыздарды бекіту) қатынасы бойынша таңдамалы 

(селективті) түрде қолданылуы мүмкін. Тікелей реттеу шаралары әдетте 

қаржылы нарықтардың немесе ақша-несиелік саясаттың толық дамымауы 

шарттарында, және қаржылық салаға жедел және қатаң ықпал етуді талап 

ететін дағдарыстық жағдайларда қолданылады. Оған қоса бұл құралдарды ұзақ 

уақыт бойы қолдану нарықтарға бұрмалаушылық ықпалын тигізуі мүмкін, 

қаржылық ресурстардың бақыланбайтын нарықтарға ағылуына септігін тигізуі, 

сонымен қоса ақшалай формадағы бюрократиялық факторлар мен 

жемқорлықтың күшеюіне алып келуі мүмкін [7]. 

Нарықтық реттеу құралдары дегеніміз Орталық банктің ақша-несиелік 

салаға, ақша нарығы және капиталдар нарығында белгілі бір шарттар құру 

арқылы ықпал ету әдісі болып табылады. Нарықтық (жанама) құралдар 

шаруашылық субъектілерін ынталандыруға ықпал етеді және әкімшілік 

құралдарға қарағанда икемділігімен ерекшеленеді, бірақ оларды қолдану 

нәтижелерін әрқашан болжап білу мүмкін емес және қойылған мақсатқа толық 

сәйкес келе бермейді. Дегенмен де қазіргі таңда дамыған елдердің орталық 

банктерінің тікелей ықпал ету әдістерінен нарықтық түріне көшуде, бұл өз 

кезегінде ақша-несиелік саладағы қаржылық ырықтандыруды білдіреді [7]. 

Қаржылық ырықтандыру жүргізудің негізгі артықшылығы 

экономикадағы жинақтарды тиімді бөлуге септігін тигізетін жүйенің дамуы 

болып табылады. Жанама құралдар Орталық банк бағаны немесе өз 

міндеттемелерін ұсыну көлемі – резервтік ақшаларын (ақша базасын) 

бақылауға алғандықтан әсер етеді, ал оларға әсер ету арқылы пайыздық 

мөлшерлемелерге, және де барлық банктік жүйедегі ақша көлемі және несиелеу 

көлеміне кең ықпал етуге болады. 
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Бақылау сұрақтары: 

 

1. Ақша-несиелік саясаттың мәні неде? 

2. Экономиканы ақша-несиелік реттеу құралдарын атаңыз? 

3. Экономиканы ақша-несиелік реттеудің объектілері мен субъектілерін 

атаңыз? 

 

Тесттік сауалдар: 

 

1 Орталық банктің айналыстағы ақша массасын, несиелеу көлемін, 

пайыздық мөлшерлемелер және ақша айналымы және қарыз капиталы 

нарығының басқа да көрсеткіштерінің деңгейін өзгертуге бағытталған шаралар 

жиынтығы бұл - ... 

А) несиелеу өсімінің лимиті; 

В) ақша-несиелік реттеу; 

С) ақша-несиелік саясат әдістері; 

D) мерзімдік лагалар; 

Е) пайыздық мөлшерлеме. 

 

2 Ақша ұсынысы көлеміне және қаржылық нарықтағы бағаға қатысты 

Орталық банктің директивалары түріндегі әкімшілік шаралар бұл - ... 

А) селективті әдістер; 

В) мерзімдік лагалар; 

С) несие өсімінің лимиттері; 

D) жанама әдістер; 

Е) тікелей әдістер. 

 

3 Несие ұйымдарының Орталық банкке салған пайызсыз міндетті 

салымдары бұл - ... 

А) міндетті ресурстар нормативтері; 

В) банктерді қайта қаржыландыру; 

С) пайыздық мөлшерлемелер; 

D) депозиттік операциялар; 

Е) валюталық интервенция. 

 

4 Орталық банктің ақша ұсынысын ұлғайту немесе қысқарту мақсатымен 

бағалы қағаздарды (кейбір жағдайда шетел валютасын) сату-сатып алу бұл - ... 

А) есеп мөлшерлемесі; 

В) арзан ақша саясаты; 

С) қымбат ақша саясаты; 

D) несие өсімінің лимиттері; 

Е) ашық нарықтардағы операция. 

 

5 Толық жұмысбастылық пен инфлияцияның жоқтығымен сипатталатын 

экономикаға, өндірістің жалпы деңгейіне қол жеткізуге көмек –  
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А) экономиканы ақша-несиелік реттеу функциялары; 

В) экономиканы ақша-несиелік реттеу міндеттері; 

С) экономиканы ақша-несиелік реттеу мақсаттары; 

D) экономиканы ақша-несиелік реттеу әдістері; 

Е) ашық нарықтағы операциялар. 

 

6 Ақша-несиелік саясаттың негізгі құралдарына жатпайды: 

А) міндетті резервтер саясаты; 

В) коммерциялық банктерді қайта қаржыландыру; 

С) субсидиялау; 

D) қатаң әкімшілік сипатқа ие шаралар; 

Е) ашық нарықтағы операциялар. 

 

7 Ақша-несиелік реттеу объектілеріне жатады: 

А) әлемдік процестер; 

В) саяси процестер; 

С) әлеуметтік процестер; 

D) экономикалық процестер; 

Е) инвестициялық процестер. 

 

8 Экономиканы ақша-несиелік реттеудің экономикалық әдістеріне 

жатады: 

А) міндетті және ерікті; 

В) салықтық және мәжбүрлік; 

С) нормативтік, реттеушілік және бекітушілік; 

D) рұқсат, тыйым салу және мәжбүрлеу; 

Е) салықтық, түзетушілік, нормативтік. 

 

9 Дамыған нарықтық экономика шарттарында ақша-несиелік саясат 

негізінде қандай принцип жатыр? 

А) ақшалай реттеу; 

В) салықтық реттеу; 

С) несиелік реттеу; 

D) өтемақылық реттеу; 

Е) жоғарыда аталғандардың бәрі. 

 

10 Коммерциялық банктің орталық банкте резервте ұстауы тиіс тартқан 

депозиттері бойынша міндеттемелер үлесін заңмен бекітетін ақша-несиелік 

саясат қалай аталады? 

А) есеп саясаты; 

В) дисконттық саясат; 

С) ломбардтық саясат; 

D) міндетті резервтер саясаты; 

Е) дұрыс жауабы жоқ. 
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Тақырып 3. Экономиканы ақша-несиелік реттеудегі мемлекеттің 

орталық банкінің рөлі 

 

3.1 Орталық банк ақша-несиелік реттеудің жүргізушісі және 

орындаушысы 
 

Орталық банк – үкіметтің экономикалық саясатының негізгі бөлігінің 

бірі, негізгі мақсаты экономиканың тұрақты өсімі, жұмыссыздықты және 

инфляцияны азайту, төлем балансын түзету болып табылатын экономиканы 

ақша-несиелік реттеудің негізгі жүргізушісі. 

Кез-келген мемлекеттік орталық банкі ақша айналымын тікелей емес 

ақша және несие жүйелері арқылы реттеп отырады. Несие институттарына 

(банктерге) ықпал ете отырып олардың қызмет атқаруы үшін белгілі-бір 

шарттар құрады. Бұл шарттардан белгілі-бір дәрежеде коммерциялық банктер 

мен басқа қаржылық институттардың қызметінің бағыттары тәуелді, ал ол елдік 

экономикалық даму жолына ықпал етеді. Сондықтан несие жүйесінің ұлттық 

ерекшеліктері орталық банктің ықпал ету дәрежесін анықтайды. Ұлттық 

банктік жүйенің ерекшеліктері көп жағдайда орталық банктің ақша-несиелік 

реттеу әдістері, мақсаттары және стратегиясымен анықталады [21]. 

Ақша-несиелік саясат ішкі саяси және экономикалық қатынастармен, 

әсіресе инфляция және экономикалық өсім қарқындарымен тығыз 

байланысады. Ол экономиканы реттеудің жеке элементі ретінде қолданылмай, 

қаржылық саясат, кірістер саясаты және т.б. құралдармен қоса қолданылады. 

Көптеген елдерде ортылқ банктің құқықтары заңмен қатаң түрде 

регламенттеледі. Заң бойынша орталық банк үкіметтің экономикалық саясатын 

қолдауы немесе үкімет қызметінен тәуелсіз болуы тиіс. Кейбір жағдайда заң 

ақша саясаты мәселелерін беруге рұқсат береді. 

Орталық банк жүйелі түрде ақша-несиелік реттеудің әртүрлі 

стратегияларын іске асырады. Бұл ұлттық экономикадағы ақша массасының 

өсім қарқынын реттеуге немесе ұлттық ақша бірлігінің басқа бір тұрақты шетел 

валютасына қатынасы бойынша валюталық курсты реттеуге бағытталған 

стратегия болуы мүмкін. 

Таңдап алынған стратегияға сәйкес орталық банк басымдылққа ие саясат 

ретінде не ақша не валюталық саясатты іске асырады және тиісті құралдарды 

қолданады. 

Стратегияның міндеті түсінігінен алғанд оны төрт түрге бөледі: 

1) инфляциялық – айналыстағы ақша массасының төмен бақыланатын 

өсіміне жол беру; 

2) рефляциялық – экономиканы ынталандыру мақсатында инфляцияның 

жеңіл формасына жол беру; 

3) дефляциялық – айналыстағы ақша көлемінің бірден қысқаруы (ақша 

массасын сығу); 

4) дезинфляциялық – экономикалық белсенділікті төмендетуге 

бағытталған, дефляциялық стратегияның жеңіл формасы. 
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Орталық банктің рефляциялық стратегиясы жұмысбастылықты өсіруге 

септігін тигізгенімен дәл сол уақытта ақшаның құнсыздануына әкеледі. 

Жұмыссыздық мәслесі тым күрделі болып кеткен жағдайда, Орталық банк 

рефляциялық стратегияға жүгінеді. Егер инфляция мәселесі тым күрделі болып 

кетсе, ол ақша құнының тұрақтылығын қамтамасыз ететін бірақ сонымен қоса 

өндіріс көлемінің құлдырауын және жұмыссыздықтың ұлғаюын алып келетін 

дефляциялық стратегияны қолданады. 

Ақша айналысындағы белгілі бір жағдайға Орталық банктің жол беруі 

бейтарап, немесе енжар немесе белсенді бірақ тиімсіз ақша саясатын жүргізуі 

кезінде орын алуы мүмкін. 

Қолданылатын құралдардың таңдауы мен үйлесімі (кесте 1) Орталық 

банктің стратегиясына тәуелді. 

 

Кесте 1 – Орталық банктің даму стратегиясы 

 

Іс-әрекет Әсері Нәтижесі 

Айналыстағы ақша 

массасын шектеу 
«Қымбат ақша» Дефляция 

Пайыздық 

мөлшерлемелерді 

көтеру 

«Қымбат ақша» Дезинфляция 

Ақша массасын ұлғайту «Арзан ақша» Инфляция 

Пайыздық 

мөлшерлемелерді 

төмендету 

«Арзан ақша» Рефляция 

 

Ақша массасы көлемін реттеу мақсатында ақша массасының өсімін 

ынталандыру (экспансиялық несие саясаты) немесе оның ұлғаюын шектеу 

(рестрикциялық несиелік және антиинфляциялық саясат) бойынша шаралар 

жүргізіледі. Дегенмен стагфляция жағдайында орталық банк ымыралы 

үйлесімді іздейді. Мысалы, ұлттық ақша бірлігінің валюта бағамын реттеуді 

экономикасы экспортқа бағытталған дамыған елдер көздейді [22]. 

Пайыздық мөлшерлемелер деңгейі елдегі жалпы қаржылық жағдайға 

ықпа ететіндіктен, өндірістік аспектіні ескерген жөн, себебі тұрақты валюта тек 

мықты экономикада ғана туындайды. Функциялардың шектен тыс 

орталықтандырылуы орталық банктің ақша-несиелік реттеу мақсаттарына қол 

жеткізуін қиындатады және шығармашылық процесске айнала бастайды. 

 

3.2 Орталық банктің функциялары мен қызметінің мақсаты 

 

Орталық банктер банктік жүйедегі реттеуші буын болып табылады, 

сондықтан олардың қызметі ақша айналымының тұрақтануымен, ұлттық ақша 

бірлігінің және оның басқа шетел валютасына қатынасы бойынша 

тұрақтылығын қамтамасыз ету және қорғаумен, елдің банктік жүйесін дамыту 
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және тұрақтандырумен, есептеулердің тиімді және үздіксіз жүргізілуін 

қамтамасыз етумен байланысты. 

Оған қоса, Орталық банк тек ақшалай факторларға ықпал ете алады: ақша 

массасы, ақша базасы, ішкі несие. Экономикадағы ақша санын реттей отырып 

Орталық банк елдегі тұтынушылық бағалардың құрылуына жанама ықпал етеді 

[23]. 

Инфляциялық қысым ұлғайған жағдайда Орталық банк ақша 

нарығындағы өтімділікті алып қою бойынша операциялар жүргізеді. 

Нәтижесінде қысқамерзімді ноталарды шығару, банктерден депозит тарту 

бойынша операциялар көлемі ұлғаяды. Орталық банктің мөлшерлемелері өседі, 

дәл айтқанда қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесі, депозиттер 

бойынша мөлшерлемелер. Аталған шаралар нәтижесінде экономикадағы ақша 

ұсынысы көлемі төмендейді, және уақыт өте келе бұл инфляциялық реңнің 

төмендеуінде көрінеді. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің қызметінің мақсаты ұлттық 

валютаның, теңгенің сатып алу қабілетінің тұрақтылығын және инфляцияны 

азайтуды, сонымен қоса жалпы экономика мүддесінде есептеулердің барлық 

банктік жүйесінің тұрақтылығын және тиімділігін қамтамасыз ету. 

Орталық банк экономиканы мемлекеттік реттеу органы болып табылады, 

яғни банкноталар шығару, ақша айналымын, несиені және валюта бағамын 

реттеудің монополистік құқығына ие банк. 

Қазіргі таңда орталық банк келесідей функцияларды орындайды: 

1. Елдің эмиссялық орталығы болу, яғни банкноталар шығаруға 

монополиялық құқығын қолдану. 

2. «Банктердің банкі» қызмет атқару, яғни елдегі сауда-өнеркәсіптік 

клиенттермен операциялар жасау емес, көбінесе елдегі банктермен операциялар 

жүргізу: олардың заңмен бекітілетін кассалық резервтерін сақтау, оларға несие 

беру, коммерциялық банктерге бақылау жасау, олардың қызметін реттеу. 

3. Үкіметтің банкирі болу. Орталық банк мемлекеттік бюджеттің кірістер 

мен шығыстар бойынша орындалуын жүзеге асырады, және де мемлекеттің 

мемлекеттік қарызды орналастыру бойынша агенті болып табылады. Оған қоса 

орталық банк қазынашылықтың бос ақша қаражаттарын пайызсыз қолданғаны 

үшін оған бюджеттің орындалуы бойынша операцияларды тегін жүргізеді. 

Осылайша қазынашылықтың тапсырмасы бойынша орталық банк салықтық 

төлемдерді қабылдап оны ағымдағы шотқа орналастырады. Мемлекеттің 

мемлекеттік қарызды орналастыру бойынша агенті ретінде орталық банк 

мемлекеттік қарыздарды шығаруды жүзеге асырады, қарызға жазылуды және 

қарыздық облигацияларды коммерциялық банктер, сақтандыру компаниялары 

және ақша нарығының басқа да қатысушылары арасында орналастыруды 

ұйымдастырады. 

Дегенмен орталық банктің үкіметтің банкирі ретіндегі функциясы 

мұнымен шектелмейді, себебі кейбір жағдайларда орталық банк мемлекетті өз 

қаражаты есебінен несиелейді. 

4. Елдің басты есеп айырысу орталығы қызметін атқару, елдегі басқа 

банктер арасындағы, екі жақтың өзара талаптары мен міндеттемелері бойынша 
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есептесуге негізделген қолма-қолсыз есеп айырысу кезінде делдал қызметін 

атқару. 

5. Экономиканы ақша-несиелік әдістермен реттеу органы болу [24]. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік ақша-несиелік саясатын анықтайтын және жүргізетін жалғыз 

органы болып табылады. Қазақстанның Ұлттық банкі ақша-несиелік саясатын 

баға тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатымен жүргізеді. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне жүктелген міндеттерді сәтті 

орындау үшін тиімді жағдай жасау мақсатында ол өзінің қызмет атқарып 

отырған саласындағы мемлекеттік биліктің жоғарғы органы өкілеттілігіне ие. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі елдің экономикасын басқарумен 

айналыстаын заңды тұлғалар арасында ерекше орынға ие. Өз қызметінде табыс 

алу мақсатын көздемейді. Ол коммерциялық банктермен және қаржылық 

нарықтардағы басқа да несие мекемелерімен бәсекелеспейді. Оның негізгі 

мақсаты – шаруашылықты төлем қаражаттарымен тұрақты түрде қамтамасыз 

ету немесе басқаша айтқанда қатардағы банктердің қажетті өтімділік деңгейін 

қамтамасыз ету, есеп айырысу жүйесін реттеу, қызметтерін бақылауды 

қамтамасыз ету [25]. 

Осылайша, Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің экономикалық 

мәні құқықтық мәртебесі оған қаржы-несиелік мекемелердің қызметін реттеуге, 

түзетуге мүмкіндік беретін орталық банк ретінде тағайындалуында. Елдегі баға 

тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында Ұлттық банк заңнамалы түрде 

бекітілген құралдар мен операцияларды қолдана отырып ақша-несиелік 

реттеудің қажетті шараларын жүзеге асырады. 

 

3.3 Орталық банктің операциялары және ұйымдастырушылық 

құрылымы 

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі тікелей Қазақстан 

Республикасының Президентіне бағынышты, мемлекеттің ақша-несиелік 

саясатын әзірлеу және өткізуді, төлем жүйелерінің қызмет атқаруын, ақша-

несиелік статистика және сыртқы сектор статистикасы саласында 

стиатистикалық қызмет атқаратын қаржылық жүйенің тұрақтылығын 

қамтамасыз етуге ықпал ететін, қаржылық қызметтер тұтынушыларының заңды 

мүдделерін және құқықтарын қорғаудың тиісті деңгейін, валюталық реттеу 

және бақылау, мемлекеттік реттеуді, қаржы нарығын және қржы ұйымдарына 

және де құзіреттілігі шегіндегі басқа да тұлғаларды тиісті бақылау және 

қадағалауды, Алматы қаласындағы аймақтық қаржылық орталықтың қызметін 

реттеуді қамтамасыз ететін  мемлекеттік орган болып табылады. 

Қазақстанның Ұлттық банкі тік бағыныштық сызбасы бар 

орталықтандырылған құрылым болып табылады (сурет 5 қараңыз). 
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Сурет 5 - Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ұйымдастырушылық 

құрылымы 

 

Қазақстанның Ұлттық банкінің органдары Басқарма және Директорлар 

кеңесі (Директорат). 

Қазқстанның Ұлттық банкінің құрылымына департаменттер және басқа 

да бөлімшелер, филиалдар, өкілдіктер, ведомствалар және ұйымдардан тұратын 

орталық аппарат кіреді [26]. 

Қазақстанның Ұлттық банкінің төрағасын Парламент Сенатының 

келісімімен Қазақстан Республикасының Президенті 6 жылға сайлайды. 

Төраға Қазақстанның Ұлттық банкінің атынан және сенімхатсыз 

мемлекеттік органдармен, банктермен, қаржылық, халықаралық шетелдік және 

басқа да ұйымдармен қатынас жасайды. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің төрағасы Ұлттық банк қызметінің 

мәселелері бойынша жедел және орындаушылық-бұйрықтық шешімдерді 

қабылдау құқығына ие. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің төрағасы Ұлттық банк қызметіне 

жауапты. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің төрағаның орынбасарлары Ұлттық Банк 

төрағасының ұсынуымен Қазақстан Республикасының Президентімен Ұлттық 

банк төрағасы қызметінің мерзімінен тәуелсіз 6 жылға тағайындалады. 

Банктің ішкі қызметтері 

Әкімшілік-ұйымдастырушылық 

басқарма 

Ұжыммен жұмыс атқару бойынша 

басқарма 

Әлеуметтік-шаруашылық 

қамтамасыз ету бөлімі 

Бухгалтерлік есеп және есептілік 

басқармасы 

Бақылау-ревизиялық басқарма 

Информатика бөлімі 

Акционерлердің жалпы жиналысы 

Банктің директорлар кеңесі 

Банк басқармасы 

Банктің функционалды қызметтері 

Экономикалық басқарма 

Депозиттер басқармасы 

Есеп айырысу басқармасы 

Несиелер басқармасы 

Бағалы қағаздар басқармасы 

Валюталық операциялар 

басқармасы 

Операциондық басқарма 

Кассалық операциялар басқармасы 

Халықаралық байланыстарды 

дамыту бойынша басқарма 
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Төраға орынбасарлары Ұлттық банктің сенімхатсыз өкілі болып 

табылады, өз құзыреттілігі шегіндегі құжаттарға қол қояды. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің жоғарғы органы Басқарма болып 

табылады. 
Қазақстанның Ұлттық Банкінің басқармасы: 

1) мемлекеттік ақша-несиелік саясатты мақұлдайды; 

2) қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесін бекітеді; 

3) минималды резервтік талаптардың нормативтерін бекітеді; 

4) Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының банкноталарын 

және монеталарын дайындау, айналымға шығару, айналымнан шығару туралы 

шешім қабылдайды және т.б. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің Басқармасы 9 адамнан тұрады. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің Басқармасының құрамына Қазақстанның 

Ұлттық Банкінің Төрағасы және Ұлттық Банктің бес лауазымды тұлғасы кіреді, 

Қазақстан Республикасының Президентінің бір өкілі және Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің екі өкілі кіреді. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің Қазақстан республикасының Президенті, 

Қазақстан Республикасының Үкіметі және Қазақстанның Ұлттық банкінің 

мүшелері тиісінше Қазақстан Республикасының Президентімен, Қазақстан 

Республикасының Үкіметімен және Қазақстанның Ұлттық банкінің 

Төрағасымен тағайындалады және босатылады. 

Қазақстанның Ұлттық Банкі Басқармасының отырысы қажет болған 

уақытта, бірақ айына бір реттен артық емес жүргізіледі. Қазақстанның Ұлттық 

Банкінің кезектен тыс отырысы Ұлттық банк Төрағасының немесе Ұлттық банк 

басқармасының үш мүшесінің талап етуі бойынша жүргізіледі. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің Басқарма мүшелері Басқарма 

отырысының тағайындалуы туралы уақытылы хабарлайды. Қазақстанның 

Ұлттық Банкінің Басқармасының отырысын Ұлттық Банк Төрағасы немесе 

оның орынбасары жүргізеді. 

Басқарма Басқарма мүшелерінің үштен екісі қатысқан жағдайда және 

құрамында Қазақстанның Ұлттық Банкінің Төрағасы немесе оның қызметін 

атқарушы тұлға болған жағдайда ғана шешімдер қабылдауға құқылы. 

Басқарма шешімі Басқарма мүшелерінің қарапайым дауыс беруі арқылы 

шығарылады. Дауыстар тең болған жағдайда Қазақстанның Ұлттық Банкінің 

Төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің Төрағасы бір аптаның ішінде Басқарма 

шешімін қайта қарауға және дауысқа салуға қайтаруға құқылы. Егер Басқарма 

мүшелерінің үштен екісінің дауысы арқылы алдында қабылданған шешімді 

мақұлдаса Ұлттық Банк Төрағасы шешімге қол қояды. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің оперативті басқару органы 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің Директорлар кеңесі (Директорат) болып 

табылады. 

Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстанның Ұлттық Банкінің 

Төрағасы, оның орынбасарлары, және Ұлттық банк Төрағасының ұсынысы 

бойынша Ұлттық банктің құрылымдық бөлімшелерінің және 
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ведомстваларының басшылары кіреді. Қазақстанның Ұлттық Банкінің 

Директорлар кеңесінің құрамын Ұлттық Банк Төрағасы бекітеді. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің Төрағасы Директорлар кеңесінің 

отырысында төрағалық етеді. Оның бұйрығы бойынша Директорлар кеңесінің 

отырысын Ұлттық банк Төрағасының орынбасары жүргізе алады. 

Директорлар кеңесі Ұлттық Банк Төрағасының және Басқармасының 

құзіреттілігіне кіретін мәселелерден басқа мәселелер бойынша шешім 

қабылдайды. Директорлар кеңесі өз құзыреттілігіндегі мәселелері бойынша 

қаулы қабылдайды. 

Директорлар кеңесі Ұлттық Банктің бухгалтерлік есепті жүргізу және 

жеке және жинақталған қаржылық есептілігін құру тәртібін, және де Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қорының бухгалтерлік есепті жүргізу және 

қаржылық есептілігін құру тәртібін анықтайды. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің филиалдары, өкілдіктері және 

ведомствалары өз қызметтерін Ұлттық Банк бекіткен өкілеттілік шегі аясында 

атқарады. 

Қазақстанның Ұлттық Банкінің ұйымдары заңды тұлғалар болып 

табылады, заңнамалық актілерге сәйкес құрылады және өз қызметтерін 

тоқтатады. 

Ұлттық Банк өз ұйымдарын құру, қайта құру және жою туралы шешім 

қабылдайды, олардың құрылтайшысы және оларға қатысты мемлекеттік 

меншік құқығы субъектісінің функцияларын орындайтын, оның ішінде аталған 

ұйымдардың құқықтық мәртебесін өзгерту туралы шешімдерді қабылдау және 

олардың қызметін реттеу бойынша құзіреттілікті орындайтын уәкілетті 

мемлекеттік орган болып табылады. [27]. 

Ақша-несиелік саясатты жүзеге асыру мақсатында Қазақстанның Ұлттық 

Банкі келесідей операцияларды жүзеге асырады: 

1) займдар беру; 

2) депозиттерді қабылдау; 

3) валюталық интервенциялар; 

4) Қазақстанның Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын шығару; 

5) мемлекеттік және басқа да бағалы қағаздарды сату және сатып алу, 

оның ішінде қайта сатып алу құқығымен; 

6) Қазақстанның Ұлттық Банкінің Басқармасының шешімі бойынша басқа 

да операциялар. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің экономиканы ақша-несиелік 

реттеудегі рөлі қандай? 

2. Орталық банк қандай негізгі функцияларды орындайды? 

3. Орталық банктің ақша-несиелік саясат саласындағы негізгі 

операциялары қандай? 

4. Орталық банктің экономиканы ақша-несиелік реттеудің жүргізушісі 

және орындаушысы ретіндегі қызметінің мәні неде? 
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5. Қазақстанның Ұлттық Банкінің Төрағасы қандай құзыреттілікке ие? 

 

Тесттік сауалдар: 

 

1 Несиелік ұйымдардың Орталық банкке пайызсыз міндетті салымдары. 

А) міндетті ресурстар нормативтері; 

В) банктерді қайта қаржыландыру; 

С) пайыздық мөлшерлемелер; 

D) депозиттік операциялар; 

Е) валюталық интервенция. 

 

2 Орталық банктің ең алдымен антиинфляциялық саясат ретінде 

жүргізілетін ақшалай саясат қалай аталады. Ақша ұсынысын қысқарту үшін 

ақша эмиссиясы шектеледі, ашық нарықта мемлекеттік бағалы қағаздар 

сатылады, есептік мөлшерлеме ұлғаяды? 

А) ашық нарықтағы операция; 

В) арзан ақша саясаты; 

С) ақша-несиелік саясат; 

D) қымбат ақша саясаты; 

Е) инфляция. 

 

3 Орталық Банктің теңге бағамына ықпал ету үшін валюта нарығында 

шетел валютасын сату-сатып алуы, теңге бағамына ықпал ету үшін жиынтық 

сұранысқа және валюта ұсынысты, жиынтық сұраныс және валюта ұсынысы: 

А) міндетті резервтер нормативтері; 

В) валюталық экспансия; 

С) валюталық шектеулер; 

D) депозиттік операциялар; 

Е) валюталық интервенция. 

 

4 Қазақстанның Республикасының Ұлттық банкінің операцияларына не 

жатпайды? 

А) бағалы металдарды және олардан жасалатын бұйымдарды сатып алу, 

сақтау және сату; 

В) ашық нарықта мемлекеттік және корпоративтік бағалы қағаздарды 

сатып алу және сату; 

С) депозиттік және есеп айырысу операцияларын жүргізу; 

D) халыққа несие беру; 

Е) орталық және шетелдік банктерде шоттар ашу. 

 

5 Орталық банктің мақсатына жатпайды? 

А) ұлттық валютаның тұрақтылығын қамтамасыз ету және қорғау, оның 

ішінде оның шетел валютасына қатынасы бойынша курсы мен сатып 

алушылық мүмкіндігін; 

В) банктік жүйені бекіту және дамыту; 
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С) табыс табу; 

D) коммерциялық банктердің тиімді қызмет атқаруы үшін шарттар құру; 

Е) есептеулер жүйесінің тиімді және үздіксіз қызмет атқаруын 

қамтамасыз ету. 

 

6 Ақша ұсынысы көлемі және қаржы нарығындағы бағаға қатысты 

Орталық банктің әртүрлі директивалар түріндегі әкімшілік шаралары? 

А) ақша-несиелік саясаттың селективті әдістері; 

В) ақша-несиелік саясаттың жанама әдістері; 

С) ақша-несиелік саясаттың тікелей әдістері; 

D) ақша-несиелік саясаттың жалпы әдістері; 

Е) дұрыс жауабы жоқ. 

 

7 Қазақстан Республикасының экономиканы ақша-несиелік реттеу 

саласындағы функциясына не жатпайды? 

А) эмиссиялық орталық; 

В) үкімет банкі; 

С) салықтық органдарды қадағалау; 

D) банктердің банкі; 

Е) банктерді және қаржылық нарықтарды бақылау. 

 

8 Орталық банктің қандай әрекеті айналыстағы ақша көлемін ұлғайтады? 

А) резервтердің міндетті нормасын ұлғайтады; 

В) мемлекеттік обликацияларды халыққа және банктерге береді; 

С) банктерге ссуда беретін есептеу мөлшерлемесін ұлғайтады; 

D) ашық нарықта мемлекеттік облигацияларды сатып алады; 

Е) резервтердің міндетті нормасы және пайыздың есептік мөлшерлемесі 

ұлғайтады. 

 

9 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы қандай мерзімге 

тағайындалады? 

А) 4 жылға; 

В) 5 жылға; 

С) 6 жылға; 

D) 7 жылға; 

Е) 3 жылға. 

 

10 Ұлттық Банктің Директорлар кеңесінің құрамында неше мүшесі 

болады? 

А) 10; 

В) 5; 

С) 11; 

D) 12; 

Е) 8. 
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Тақырып 4. Ақша базасы және ақша массасының көлемін және 

құрылымын реттеу 

 

4.1 Ақша базасы және ақша массасы құрылымы және түсінігі 

  

Экономикадағы тиімді ақша көлемін анықтау және олардың айналымға 

шығуын реттеу үшін ақша ұсынысын сипаттайтын сандық шамаларды қолдану 

қажет. Бұндай шамаға ақша массасының көрсеткіштері жатады. 

Ақша массасы – бұл мемлекеттің, заңды және жеке тұлғалардың және 

елдің экономикалық айналымына қызмет көрсететін тұлғалардың 

қарамағындағы қолма-қол және қолма-қолсыз формадағы барлық сатып 

алушылық және төлем құралдарының жиынтық көлемі [28]. 

Айналыстағы ақша массасының жиынтық көлемін және оның 

құрылымын анықтау – қиын тапсырма болып табылады, себебі айрылмайтын 

несиелік ақшалар айналымы жағдайында қаржылық активтердің бірнеше түрі 

белгілі-бір деңгейде әртүрлі ақшалай функцияларды орындайды. 

Ақша массасының құрылымында нақты шаруашылық айналымға қызмет 

көрсететін ақша қаражаттары жататын активті бөлігі және есеп айырысу 

құралдары қызмет атқаруы мүмкін ақшалай жинақтар, шоттардағы 

қалдықтарды қамтитын пассивті бөлігі. Сурет 6–да ақша массасының 

құрылымы көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 6 - Ақша массасының құрылымы 

 

Осылайша, ақша массасының құрылымы қиын және ақша деп ең алдымен 

қолма-қол қаражаттарды – қағаз ақшаларды және ұсақ айырма монеталарын 

ойлайтын қатардағы  тұтынушының ой санасындағы түсінікпен сәйкес емес. 

Ақша массасының компоненттерін анықтайтын әртүрлі тұжырымдамалар бар. 

Бірінші тұжырымдамаға сәйкес ақша массасы айналыстақғы қолма-қол 

ақшалардан (банкноталар, монеталар, кейбір елдерде – қазынашылық билеттер) 

және қолма-қолсыз айналым қаражаттары немесе қолма-қолсыз ақшалардан 

(банктік шоттардағы қалдықтар немесе банктік депозиттер) тұрады. Аталған 

тұжырымдамаға сәйкес төлем айналымында ақшадан басқа бағалы қағаздардың 

Ақша массасының құрылымы 

Қолма қол ақша Қолма қолсыз ақшалар 
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бірнеше түрі – вексельдер, чектер, депозиттік сертификаттар және т.б. 

қолданылады. 

Екінші тұжырымдаманың жақтаушылары вексельдерді, чектерді кейбір 

кезде басқа да бағалы қағаздарды қолма-қолсыз ақшаларға жатқызады және 

оларды ақша массасына қосады. Бұл тұжырымдамаға сәйкес Ресей Банкі 90-шы 

жылдардың басында қолма-қол ақшадан және әртүрлі банктік шоттардағы 

қалдықтар, депозиттік сертификаттар және мемлекеттік қарыздардың 

облигацияларынан тұрған МЗ агрегатын қолданды. 

Үшінші тұжырымдаманы қолдайтын экономисттер қолма-қолсыз 

ақшаны жоққа шығарады және ақша деп тек қолма-қол ақшаны ғана санайды 

[29]. 

Ақша массасының маңызды компоненті – ақша базасы. Ақша базасына 

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінен тыс қолма-қол ақша, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкіндегі банктердің міндетті резервтері және 

банктердің ҚР ҰБ-гі корреспонденттік және басқа да шоттардағы қалдықтары 

кіреді. 

Ақша базасы экономикалық процестердің мониторингі үшін 

қолданылатын негізгі көрсеткіштердің бірі болып табылады. Ақша базасының 

көлемін өзгерте отырып Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі барлық 

ақша массасының көлемін реттейді және сол арқылы бағалар деңгейіне, 

іскерлік белсенділікке және басқа да экономикалық процестерге ықпал етеді. 

Сурет 7-де ақша базасының және айналыстағы ақша массасының өзара 

байланысы көрсетілген. 

 
 

А – коммерциялық банктердің Орталық банктегі міндетті резервтері және 

корреспонденттік шоттары 

Б – ағымдағы, есеп айырысу шоттардағы, кәсіпорындар мен ұйымдардың 

депозиттеріндегі қаржаттар қалдығы, халықтың банктердегі салымдары 

 

Сурет 7 - Ақша базасының және айналыстағы ақша массасының 

байланысы 

 

Осылайша, ақша базасы – бұл Орталық банкте міндетті резервтер ретінде 

депонирленген коммерциялық банктердің қолма-қол ақша сомасы және ақша 

қаражаттары. Бұл қаражаттардың көмегімен Орталық банк өзінің 

коммерциялық банктер және мемлекеттік органдар алдындағы міндеттерін 

орындайды. 

Ақша базасы 

М0 

М0 

А 

Б 

Ақша массасы (М2 агрегаты) 
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4.2 Ақша массасын реттеу 

 

Ақша массасын реттеудің негізгі міндеттері айналыстағы ақша көлмін 

оңтайландыру, ақша суррогаттарын шығару. 

Қалыпты экономикада және табиғи нарықтық шарттар жағдайында төлім 

құралдарының саны өнім шығару көлемімен және баға құбылуымен реттеледі 

(сурет 8 қараңыз). 

 

 
 

Сурет 8 - Айналыстағы ақша массасын реттеу 

 

Ақша массасын реттеу сұраныс немесе ұсынысты ынталандыру 

есебінен жүргізіледі. Ақшаға деген сұраныс айналыс құралы ретіндегі ақшадан 

– ағымдағы келісімдерді жүзеге асыру үшін құрылады. Айналыс құралы 

ретіндегі ақшаға деген сұраныс ЖҰТ деңгейімен анықталады, ал ал сақтау 

құралы ретіндегі ақшаға деген сұраныс – пайзды мөлшерлемемен анықталады. 

Орталық банк ЖҰТ деңгейіне тікелей ықпал ете алмайды, ал сақтау құралы 

ретіндегі ақшаға деген сұранысты ынталандыра алады. 

Ақша ұсынысын реттеуді ең алдымен Орталық банкпен – ақша 

эмиссиясы арқылы, несиелер бойынша пайыз мөлшерлемелерін реттеу, бағалы 

қағаздарды сату-сатып алу бойынша операциялар. Оған қоса, егер Орталық 

банк бағалы қағаздарды сату бойынша белсенді саясат жүргізетін болса, бұл 

(басқа шарттар орын алған жағдайда) айналыстағы ақша көлемінің азаюына 

алып келеді, және керісінше: егер Орталық банк бағалы қағаздарды халықтан 

және банктерден бағалы қағаздарды сатып алатын болса, онда бұл айналыстағы 

ақша көлемінің ұлғаюына септігін тигізеді. 

Ақша массасын реттеудің басқа әдісі: Орталық банк несиелер бойынша 

пайыздық мөлшерлемелерді ұлғайтады және сол арқылы ақша ұсынысын 

төмендетеді, керісінше – пайыз аз болған сайын, айнылымға ақша белгілері 

соғырлым көбейдеі. 
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Басқаша айтқанда, бұл жағдайда ақша көмегімен жүргізілетін несиелік 

операциялар жүргізіледі. сол арқылы қолма-қол ақша айналымы несиелік 

операциямен ауыстырылады. Бұл қолма-қолсыз айналыс ақшаларынан және 

қолма-қол ақшалардан тұратын, ақша массасын реттеу үшін несиелендіру 

процестерін мақсатты ұйымдастырудың маңызын көрсетеді. 

Ақша массасын эмиссиялық кассалық реттеу функциясын Қазақстан 

Республикасы Ұлттық банкінің маңызды аумақтық басқармалары 

қарамағындағы кассалық-есеп айырысу орталықтары орындайды. Оларда 

Ұлттық банктің рұқсаты бойынша ақша белгілерінің және монеталардың 

резервтік қорлары құрылады [28]. 

Айналыстағы ақша массасын реттеудің құралдарын қарастыра отырып, 

оларды үлкен сақтықпен қолдану қажет екенін байқауға болады. 

Нарықтық түрдегі шаруашылық мемлекеттің экономикаға, оның ішінде 

ақша айналымы саласына араласуының әдістері мен формаларына қатаң тәртіп 

қояды. Егер мемлекет бұйрықтық әдістермен коммерциялық банктерге белгілі 

бір пайыздық мөлшерлемелермен салымдарды алу және ссудалар беруді 

міндеттесе, онда тауарлар және ақша нарықтарын өзін-өзі реттеу 

механизмдерін бұзуы мүмкін. Жинақтар бірден көлеңкелі экономикаға 

ауысады, онда астыртын өсімқорлық және валюталарды салып-сатарлық 

көркейе түседі. 

Ақша массасын реттеу саясатына, пайыздық мөлшерлемелер және 

ақша-несиелік нарықтың басқа да элементтеріне байланысты қаржылық 

ағындардың сценарийлік шарттары құрылады. 

Басқаша айтқанда, қор нарығының жағдайы айналыстағы ақша 

массасын реттеу міндеттерімен тығыз байланысты немесе банктердің ақшалай 

резервтерін қысу немесе босату үшін несиені көтермелеу немесе тоқтату 

міндеттерімен тығыз байланысты. Осыған сәйкес Орталық банк мемлекеттік 

облигацияларды немесе қазынашылық билеттерді сатады немесе сатып алады. 

Қазіргі таңдағы дамыан экономикалардағы ашық нарығтағы мемлекеттік 

операциялар ақша массасын реттеудің маңызды құралдарының бірі болып 

табылады. 

Қазіргі таңда макроэкономиканы реттеу мақсатымен мемлекеттік бағалы 

қағаздар көмегімен ақша-несиелік реттеу саясаты жүргізіледі. Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкі үкіметтің агенті ретінде айналыстағы ақша 

массасын реттеу мақсатымен бағалы қағаздар нарығында (ашық нарықтағы 

операциялар) мемлекеттік бағалы қағаздарды сатады және сатып алады. 

 

4.3 «Кең» және «тар» ақша түсінігі 
 

«Тар ақша» түсінігіне негізінен жинақтауға қарағанда аударымдар 

(операциялар) жасау үшін қолданылатын ақшалар жатады. Оларға әдетте 

қолма-қол ақшалар және талап еткенге дейінге депозиттер (салымдар) жатады. 

Мерзімдік салымдарға қарағанда талап еткенге дейінге депозиттерді кез-

келшен уақытта төлемдер мен есеп айырысулар жүргізу үшін толық көлемде 

қолдануға болады. 
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Тәжірибеде «тар ақша» бірнеше сипаттама негізінде анықталады, 

олардың бірі өтімділік болып табылады. Жоғары өтімділік нәтижесінде «тар 

ақшалар» сауда және басқа да экономикалық операцияларды жүргізуге 

белсенді қатысады [30]. 

«Тар ақшалар» тұжырымдамасын әлемнің барлық елдерінде дамыған 

деп айтуға болады. «Тар ақша» құрамына «ақша базасына» сәйкес элементтер – 

орталық банктердегі депозиттер, қолма-қол валюта және орталық банктің 

кейбір басқа да міндеттемелері кіреді. 

Англия Банкінің тәжірибесенде «тар ақшалар», бастапқыда «ақша 

базасы» ретінде белгіленген М0 агрегатымен өлшенеді. Банкноталар мен 

монеталарға қосымша М0-ге Англия Банкіндегі коммерциялық банктердің 

операциялық депозиттері кіреді. Дегенмен, олардың көлемінің өзгеруі 

ағымдағы экономикалық конъюнктурамен байланысты емес, аталған агрегатты 

талдау кезінде негізгі назар қолма-қол валютаға аударылады. 

Еуропалық орталық банк «тар ақша» түсінігін, құрамына айналыстағы 

қолма-қол ақшалар және overnight депозиттері кіретін М1 агрегатымен 

сәйкестендіреді. М0 агрегаты АҚШ ФРЖ банкноталарды, монеталарды және 

чектік депозиттерді анықтау кезінде қолданылады. 

«Кең ақшалар» түсінігіне тең дәрежеде  төлемдер жүргізу және жинақ 

құралы ретінде пайқалану мақсатында қолданылуы мүмкін қаржылық 

активтердің түрлері кіреді. 

Бұл түсінікке келесідей ұғымдар жиі жатады: коммерциялық банктердің 

және басқа да қаржылық корпорациялардың экономиканың қалған жеке 

секторына қатынасы бойынша ақшалай міндеттемелері, әдетте өтеу мерзімінен 

тәуелсіз; жеке сектордың қолма-қол валютадағы жинақтары. 

Дегенмен бұл көрсеткіш қолданылатын елге байланысты ерекшеленуі 

мүмкін. Мысалы, Еуропалық орталық банк «кең ақшаларды» құрамына қайта 

сатып алу бойынша міндеттемелер (РЕПО), ақша нарығының өзара 

қорларының үлесі, қаржы нарығының бағалы қағаздары, 2 жылға дейін 

мерзімде шығарылған ұзақ мерзімді қарыздық бағалы қағаздарды кіретін М3 

агрегаты ретінде анықтайды. 

АҚШ-та «кең ақша» ұғымын және оған кіретін элементтерді анықтаудің 

екі жолы бар. Олардың біріншісі М2 агрегатына кіретін шағын депозиттерге 

негізделеді, екіншісі бойынша М3 агрегатына кіретін барлық депозиттерге 

негізделеді [31]. 

 

4.4 Ақша массасы және оны құру факторлары 
 

Әрбір ақша бірлігі өз номиналының белгісіне ие болады. Барлық қолма-

қол ақша белгілері номиналдарының сомасы және де азаматтарға, фирмаларға 

және мемлекетке тиесілі, бірақ қолма-қолсыз формадағы ақша қаражаттарын 

елдің ақша массасы деп атайды ( экономикалық ғылымда ақша массасының 

басқа да әртүрлі қатаң анықтамалары бар, бірақ біз әзірше тек жоғарыда 

айтылғанмен шектелеміз). 
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Ақша массасы – елдегі азаматтарға, фирмалар және мемлекеттік 

органдарға тиесілі және оларды төлемдер және жинақтар түрінде қолданатын 

ақша сомасы. 

Ақшаны қолданудың ұзақ мерзімді тәжірибесі адамдарға ақша массасын 

құрудың объективті факторлары бар екендігін түсінуге көмектесті. 

Ақша ең алдымен сауда-саттықтың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін 

қажет болғандықтан, дәл осы сауда қажеттіліктер ақша массасының көлеміне 

тікелей әсер етеді. 

Ақша массасын құрудың алғашқы екі факторы: 
1) сол елдің нарығында сатылатын тауарлар көлемі; 

2) олардың бағалары (сұраныс және ұсыныс қатынастарымен 

анықталады). 

Тауарлар мен баға ұсынысы құрылғаннан кейін сауданы техникалық 

қамтамасыз ету үшін ақша белгілерінің тиісті массасы қажет. Басқаша 

айтқанда, елдегі ақша белгіленген бағалар бойынша үздіксіз сауда келісімдерін 

жүргізу үшін жеткілікті болуы қажет. 

Бірақ сауда нәтижесінде ақшалар бір иесінен басқасына ауысып отырады. 

Бұл әрбір ақша белгісі бекітілген уақыт кезеңінде (күн, ай,жыл) көптеген төлем 

операцияларына «қатысы» алатының білдіреді. 

Елге қажетті және жеткілікті ақша массасын құрудың үшінші факторы 

– ақшаның айналым жылдамдығы. 

Елге қажетті ақша массасы аз болған сайын ақша белгісі нарықтар 

бойынша жылдам қозғалған сайын ола қолдан- қолға соншалықты көп өтетінің 

анық. 

Елге экономикалық өмірді қалыпты ұйымдастыру үшін қажет жалпы 

ақша көлеміне (қолма-қол және қолма-қолсыз) ықпал ететін барлық үш 

факторды анықтағаннан кейін, біз американдық ғалым Ирвинг Фишер құрған 

айырбас заңының мағынасын оңай түсінеміз. 

Ол елдегі айналыстағғы ақша көлемі бір жылдағы сауда келісімдерінің 

көлеміне және жергілікті валютаның айналымы жылдамдығына сәйкес келуі 

тиіс. Бұл жылдамдықты басқаруға болады және елдің банкітік жүйесінің 

жұмысына және ақша операцияларына қатысатын мекемелердің техникалық 

жабдықталуы деңгейіне тәуелді. 

Банктердің техникалық жабдықталуы жоғар болған сайын, қазіргі 

заманғы компьютерлерді және спутниктік байланыс желілерін кең қолданған 

сайын ақшалар соншалықты тез айналады және шаруашылықтың қалыпты 

қызмет атқаруы үшін соншалықты аз қажет болады [32]. 

Айырбас заңын келесідей теңдік түрінде жазуға болады (формула 1) 

 

                                           M * V = P * Q,                                                   (1) 

 

мұндағы М – елге қалыпты ақша айналымын қамтамасыз етуге қажетті 

ақшаның орташа массасы; 

V – ақша айналымының жылдамдығы (ақшаның орташа айналым саны, 

бір жылдағы айналым саны); 
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Р – аталған жылы елде сатылған тауарлар мен қызметтердің орташа 

бағалары; 

Q – аталған жылы елде сатылған тауарлар мен қызметтердің көлемі. 

Бұл теңдік кез-келген елдің ақша жүйесінің жағдайын анықтайтын нақты 

тәуелділіктерін түсінуге мүмкіндік береді. 

Осылайша, егер елде бағалар өссе онда өндіріс көлемі өзгермесе де және 

ақшаның айналым жылдамдығы да сақталып қалса да айналыстағы ақша 

массасы ұлғайтылуы тиіс. Егер де ақшалар тезірек айнала бастаса, ал бағалар 

мен өндіріс көлемдері ұлғаймаса, онда ел аз ақша көлемімен де шыға алады. 

Ақшаның айналым жылдамдығы – бір жыл ішінде әрбір ақша бірлігі кез-

келген келісімдерге қатысқан саны. 

Ақша саны мен бағалар көлемі тең болмаған жағдайда баға деңгейіне 

өзгерістер енгізіледі: 

- М * V = Р * Q – бағалар тұрақты; 

- М * V < Р * Q – бағалар төмендеуде; 

- М * V > Р * Q – бағалар өсуде (инфляциялық жағдай). 

Осылайша, баға тұрақтылығы – айналыстағы ақша санын тиімді 

анықтаудың басты шарты. 

 

4.5 Ақша массасын өлшеу әдістері 

 

Қазіргі экономикалық әдебиеттерде ақша массасын өлшеудің екі түрін 

ерекшелейді: 

1. трансакциялық әдіс – ақшаларды айналым және төлем құралы 

функцияларында есептеу. Бұл әдіс ақшаның басқа активтерден айырмашылығы 

нақ осы ақшалар айналым және төлем құралы болып табылады, сол арқылы 

сату-сатып алу келісімдерін жүргізу мүмкіндігін туғызатындығына негізделеді. 

Үй шаруашылығы және ұйымдар есеп айырысу операцияларын жүргізу үшін 

ақшаға ие болуы тиіс. 

2. өтімді әдіс – ақшаларды тек төлем қаражаты ретінде ғана емес құн 

сақтау (жинақтау) функциясында өлшеу. Бұл әдіс ақшаның құна сақтау 

функциясын орындайтын өтімді актив болу қасиетіне негізделеді. 

Өтімді деп төлем құралы ретінде қолданылуы немесе тұрақты номиналды 

құны бар және төлем құралына оңай ауысатын активтерді атайды. Ақша 

абсолютті өтімділікке ие. Барлық қалған активтерге өтімділік белгілі-бір 

деңгейде беріледі. Ақшалар ақша массасының белсенді бөлігін құрайды (қолма-

қол ақшалар, ақшалай жинақтар, шоттардағы қаражаттар қалдықтары). Оған 

қоса, ақша массасына тікелей сатып алушылық немесе төлем құралы ретінде 

қолдынуға болмайтын компоненттер де кіреді (мерзімді шоттардағы, 

банктердегі жинақ салымдарындағы ақша қаражаттары, қысқа мерзімді 

мемлекеттік облигациялар, жинақ және депозиттік сертификаттар және ақша 

массасының басқа да компоненттері). Бұл компоненттердің ақшаларға 

қарағанда өтімділігі біршама төмен және оларды «квазиақшалар» деп атайды. 

Олар ақша массасының енжар бөлігін құрайды. 
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Осылайша, ақша массасы ақша-несиелік реттеу органдарымен 

анықталатын ақша функцияларын орындайтын өтімді активтердің жалпы 

жиынтығы болып табылады. Бірақ айналыстағы ақша массасының құрамына 

бағалы қағаздар кірмейді. Орталық банктер ақша массасын өлшеу кезінде 

трансациялық  және  өтімді әдістерді қолданады. Әдістер бойынша 

басымдылық нақты сол мезетте қай әдіс ақша массасын бақылауды, 

экономикалық мақсаттарға қол жеткізу үшін оны реттеу мүмкіндігін беретін 

әдіске беріледі. 

Ақша айналымы табиғи түрде жүрмейді – ол белгілі-бір заңдылықтарға 

бағынады. Оларды білу арқылы белгілі-бір өзгерістерге жедел жауап беруге, 

тиісті түзетуші шешімдер қабылдауға және экономикалық дамуға ең тиімді 

тәсілмен ықпал етуге мүмкіндік алуға болады. 

Ақша айналымының негізгі заңнамасының К.Маркс ұсынған формуласы 

бағаларды, айналым жылдамдығын және ақша санын байланыстырады: 

 

                                                                                                (        

         (2) 

 

Дегенмен, көрсетілген формула алтын айналымы үшін келетінін естен 

шығармаған жөн. 

Несие қаражаттары пайда болғанда қамтамасыз етілмеген эмиссия орын 

алады, яғни ақша көлемі қаншалықты үлкен болатыны өз еркінде. Бұл жағдайда 

инфляцияның туындауы сөзсіз жағдай, яғни ақша көлемінің өсуінен оның 

құнсыздануы. Бұл жағдайда қосымша эмиссиясыз өзара өтелуі мүмкін ақша 

міндеттемелерінің бұл бөлігін бақылауға алу қажет. Жоғарыда айтылған теңдік 

келесідей түрге ие (3 формуланы қ-ңыз): 

 

                                         О

ВППКСЦ
КД




                                       (3) 

 

мұндағы  КД – айналым және төлем құралы ретінде қажетті ақша саны; 

СЦ – өткізілетін тауарлардың бағалар сомасы; 

К – өтеу мерзімі келмеген несиеге сатылған тауарлар мен қызметтердің 

сомасы; 

П – қарыздық міндеттемелер бойынша төлемдер сомасы; 

ВП – өзара өтелетін төлемдер сомасы; 

О – төлем құралы және айналыс құралы ретіндегі ақшаның орташа 

айналым саны. 

Ақша айналымының жылдамдығы – ақшаның төлем құралы және 

айналым құралы ретінде қызмет атқаруы кезіндегі қозғалысығы 

қарқындылығының көрсеткіші және әрбір айналымы кірістерді шығындауға 

қызмет көрсететін ақша массасының бір жылдағы айналым санын көрсетеді. 

Аталған көрсеткішті сандық бағалау өте қиын, сондықтан оны есептеу 

үшін жанама мәліметтер қолданылады. 

             Ақша саны = 
                       Баға соммасы                  

Ақша бірлігінің айналым саны 



 47 

Экономикалық саясаттты әзірлеу және макроэкономикалық 

үйлесімділіктің сандық бағдарын бекіту кезінде ақша массасының көлемінің 

және құрылымының әртүрлі жинақталған көрсеткіштері – ақша агрегаттары 

қолданылады [33]. 

Ақша массасы көлемінің және құрылымының бұл көрсеткіштері ақша 

массасының тек сандық бағалауын беруге ғана емес, сонымен қоса сапалық 

сипаттамасын, оның елдегі экономикалық белсенділікке ықпал ету деңгейін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Олар белгілі-бір қаржылық активтерді қамтуы және олардың өтімділік 

деңгейі бойынша бөлінеді. 

Ақша агрегаты – ақша массасының өлшеуіштері қызметін атқаратын 

өтімді активтердің ерекше тобы. 

Айналыстағы ақша массасын бақылау үшін әртүрлі ақша агрегаттары 

қолданылады, оларға келесідей М0, М1, М2, М3, М4 агрегаттарды жатқызамыз. 

М0 – бұл айналыстағы қолма-қол ақша яғни кәсіпорындар 

кассаларындағы ақшаларды қоса алғандағы айналыстағы қолма-қол ақша саны 

– ең жоғарғы өтімділікке ие. 

М1 қолма-қол ақша және чектік салымдардан (оның ішінде жол 

чектері аккредитивтер) тұрады. 
М1 ақшалары – «тар мағынадағы ақшалар» - айналыстағы қолма-қол 

ақша көлемі (М0) қосылған халықтыңн және кәсіпорындардың талап еткенге 

дейінгі салымдары және жол чектері, яғни айналыс құралы қолданылатын және 

ағымдағы төлем айналымын қамтамасыз ететін ақша санының жиынтығы. 

М2 ақша массасы = М1 + мерзімді салымдар, мемлекеттік 

қарыздардың облигациялары. 
М2 ақшалары – ағымдағы айналымға қызмет көрсететін ақша 

қаражаттары (М1) мен халық пен кәсіпорындардың мерзімді салымдарының 

қосындысы. 

М3 = М2 + ірі салымдар (депозиттік сертификаттар). 
М3 ақшалары – «кең мағынадағы ақшалар» - құрамына ағымдағы 

айналымға қызмет көрсететін ақша қаражаттары қосылған мерзімді салымдар 

және де өтімді бағалы қағаздар (облигациялар, фертификаттар, қазінашылық 

міндеттемелер) және бюджеттік, қоғамдық ұйымдардың шоттарындағы 

қаражаттар және капитал салымдарын қаржыландыру қаражаттарының 

жиынтығы. 

М4 ақшалары – жиынтық ақша массасы (М3) қосылған банктерде 

сақталатын өтімді қаражаттар. 

Әртүрлі елдердің ақша агрегаттарының құрамы әртүрлі. Осылайша, 

Францияда 2 ақша агрегаты қолданылады, АҚШ-та – 4, Жапония мен 

Германияда 3, ал Англияда бес ақша агрегаты қолданылады. 

Қазақстанда 1990 ж. бері келесідей ақша агрегаттары қарастырылған: 

М0 – қолма-қол ақша; 

М1 – М0 + коммерциялық банктердегі есеп айырысу, ағымдағы және 

басқа да шоттары мен салымдары + жинақ банкіндегі талап еткенге дейінгі 

депозиттер; 
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М2 – М1 + жинақ банкіндегі мерзімдік салымдар; 

М3 – М2 + мемлекеттік қарыздардың облигациялары және депозиттік 

сертификаттар. 

АҚШ-тың қаржылық статистикасында келесідей негізгі ақша агрегаттары 

қолданылады: М1, М2, М3 және L. 

М1 параметріне: қолма-қол ақшалар, трансакциялық депозиттер, оның 

ішінде талап еткенге дейінге салымдар, басқа да чектік депозиттер (ATS, NOW) 

кіреді. 

М2 ақша агрегатына М1 агрегатынан басқа: 

- ақша нарығының өзара қорлары; 

- ақша нарығының депозиттік шоттары; 

- жинақ салымдары; 

- мерзімді салымдар; 

- қайта шығару туралы бір күндік келісімдер; 

- евродоллардағы бір күндік қарыздар және басқалары кіреді. 

АҚШ экономикасында М1 ақша агрегаты көптеген жылдар бойы ақша 

массасын негізге өлшеуіш ретінде қолданылды. Ол ақшаның айналым құралы 

және төлем құралы ретіндегі функцияларына назар аударады. АҚШ-та барлық 

айырбас операциялары екі жоғары өтімді активтер көмегімен жүргізіледі. Бұл: 

1. қолма қол ақшалар – монеталар, банкноталар және қағаз ақшалар; 

2. трансакциялық депозиттер (салымдар) – үшінші тұлғаларға, чектер 

немесе электронды ақша аударымдары көмегімен жүргізілетін келісімдер 

бойынша, төлемдер түрінде аударылуы мүмкін қаражаттар, депозиттер. 

Осылайша, қолма-қол ақша мен трансакциялық салымдар сомасы М1 

параметрімен белгіленеді. 

М3 параметрі – құрамына М2 және де депозиттік сертификаттар, сатып 

алу туралы ірі мерзімді келісімдер және АҚШ резиденттерінің америкалық 

банктердің шетелдік филиалдарындағы еуродолларлық мерзімді (24 сағаттан 

жоғары) депозиттері, ақша нарығының өзара қорларының акциялары. Барлық 

өтімді активтердің тізбегі бұнымен шектелмейді. 

L параметрі – қазіргі таңда қолданылатын ақша агрегаттарының ең 

көлемдісі, құрамына М3 және де банктік акцепттер, коммерциялық қағаздар, 

қазынашылық вексельдер және АҚШ-тың жинақ облигациялары кіреді [33]. 

 

4.6 Ақша массасын бақылау 
 

Экономикалық жүйеде айналыста жүрген ақша көлемінің өзгеруі өнімнің 

нақты шығарылуына, баға деңгейін, жұмысбастылыққа және басқа да 

экономикалық айнымалыларға көлемді ықпал етуі мүмкін. Ақша массасының 

ұзақмерзімді динамикасы мен баға деңгейінің қозғалысы арасындағы ұқсастық 

ерте кезден байқала бастаған. Ол ақшаның сандық теориясының негізіне жатты, 

монетаристтердің зерттеулері нәтижесінде ол ХХ ғ. жетілдірілді. 

Басты назар – ақша массасының бағаларға ықпал ету механизмі, ақша 

массасының құрылымы, оның агрегаттарына аударылады. Экономикалық 

тұрақтылықты сақтап қалу үшін ақша санын бақылау қажет, ал экономисттер, 
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аналитиктер және саясаткерлер ақша массасын өзгертетін нақты мүмкіндіктері 

болуы тиіс. Ақша айналымын мемлекеттік реттеу құралдарына келесілер 

жатады: тиімді ақша-несиелік реттеуді жүргізу; мемлекеттік қарызды басқару; 

салық саясатын жүзеге асыру; қаржы нарығын құру; монетарлы саясатты 

жүргізу барысында ақша массасын бақылау. 

Ақша массасының жағдайына тиімді бақылау жүргізу үшін келесілер 

қажет: 

- қолма-қол ақшалар және қолма-қолсыз ақша қаражаттарының айналыс 

салалары мен принциптерін шектеуден толығымен бас тарту; 

- орталық банктің ақша эмиссиясын жүргізуіне, барлық формалардағы 

ақша белгілерін айналымға шығару монополиясын қатаң сақтау; бұл ақша 

массасының ұлғаюына әкеліп соғады; 

- бірыңғай ақша айналымын келесідей принциптермен реттеу: 

- жеке салалар мен аймақтардағы ақша қаражаттарына деген қажеттілікті 

макродеңгейде болжамдау; 

- жүйені әзірлеу және бақылау сандары мен нормативтерін енгізу (ақша 

массасының және несиелеу көлемінің өсімінің минималды және максималды 

шектері; банктердегі қолма-қол ақша мен резервтер лимиттері); 

- экономикалық-математикалық аппаратты және ақша ұсынысы мен 

сұранысы функциясын әзірлеу және қолдану. 

- ақша айналымын есептеу, талдау және реттеу тәжірибесіне ақша 

қаражаттары мультипликациясының коэффициенттер жүйесін енгізу. Бұл 

коэффициенттер қолма-қол және қолма-қолсыз қаражаттардың ауысу деңгейін 

бейнелейді. 

- жиынтық ақша массасы көрсеткіштерін әзірлеу, тиісті агрегаттарды 

есептеу және ақша-несиелік саясат шараларын жүргізу. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1 Ақша массасының және ақша базасының мәні неде? 

2 Дамыған елдердің ақша агрегаттарын атаңыз? 

3 Тар ақшалардың кең ақшалардан айырмашылығын атаңыз. 

4 Ақша массасын бақылау қалай жүргізіледі? 

5 Ақша массасын құруға ықпал ететін факторларды атаңыз? 

 

Тесттік сауалдар: 

 

1 Жеке, заңды тұлғаларға немесе мемлекетке тиесілі, айналыста жүрген 

қолма-қол және қолма-қолсыз қаражаттар жиынтығын қалай атайды? 

А) дефляция; 

В) девальвация; 

С) ақша базасы; 

D) ақша массасы; 

Е) дұрыс жауабы жоқ. 
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2 Қай ақша агрегатының құрамына айналыстағы қолма-қол ақшалар 

кіреді? 

А) М0; 

В) М4; 

С) М1; 

D) М3; 

Е) дұрыс жауабы жоқ. 

 

3 Орталық банктердің өз саясаттарында ұстанатын ақша жүйесінің 

мақсатты бағдарларын орнату, ақша массасының өсімін реттеуді қалай атайды? 

А) ақша массасы; 

В) таргеттеу; 

С) ақша базасы; 

D) дефляция; 

Е) дұрыс жауабы жоқ. 

 

4 Орталық банктердің өз саясаттарында ұстанатын айналыстағы ақша 

массасын және несие өсімін реттеудегі мақсатты бағдарларды бекіту: 

А) экспансия; 

В) банктік эмиссия; 

С) ақша рестрикциясы; 

D) банктік экспансия; 

Е) таргеттеу. 

 

5 Айналыстағы және дайын тауарлар мен қызметтерді сатып алуға 

қолданылатын ақшалардың орташа жылдық айналым саны: 

А) ақша айналымының орташа жылдамдығы; 

В) қолма-қолсыз ақшалардың айналым үздіксіздігі; 

С) ақша айналымының жылдамдығы; 

D) ақшаның және бағалы қағаздардың айналым жылдамдығы; 

Е) дұрыс жауабы жоқ. 

 

6 Тауарларды сатуды және де тауарлық емес төлемдер мен 

шаруашылықтағы есеп айрысуларға қызмет көрсететін қолма-қол және қолма-

қолсыз формадағы ақшалардың қозғалысы: 

А) ақша айналымы; 

В) қолма-қол-ақшалай айналым; 

С) қолма-қолсыз айналым; 

D) ақша айналымының жылдамдығы; 

Е) қолма-қолсыз ақша айналымы. 

 

7 Айналым сатасында қолма-қол ақшалардың қозғалысы және олардың 2 

функцияны: төлем құралы және айналыс құралы атқаруы: 

А) ақша айналымы; 

В) қолма-қол-ақшалай айналу; 
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С) қолма-қолсыз айналым; 

D) ақша айналымының жылдамдығы; 

Е) қолма-қолсыз айналу. 

 

8 Қолма-қол ақша қолданбай клиенттердің несилік ұйымдардағы немесе 

өзара есеп айырысу шоттары бойынша ақша қаражаттарын аудару жолымен 

белгілі-бір уақыт кезеңінде жүргізілеген төлемдер сомасы: 

А) ақша айналымы; 

В) қолма-қол-ақшалай айналу; 

С) қолма-қолсыз айналым; 

D) ақшаның айналу жылдамдығы; 

Е) қолма қолсыз айналу. 

 

9 Бұл ақша агрегатының құрамына қолма-қол ақшалар, трансакциялық 

депозиттер, оның ішінде талап еткенге дейінге салымдар және басқа да 

депозиттер кіреді: 

А) М1; 

В) М2; 

С) М3; 

D) М4; 

Е) М5. 

 

10 Қай ақша агрегатының құрамына М2 агрегаты және жинақ салымдары 

кіреді? 

А) М1; 

В) М4; 

С) М0; 

D) М3; 

Е) дұрыс жауабы жоқ. 
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Тақырып 5.  Ақша мультипликаторы 

 

5.1 Ақшаларды мультипликациялау. Коммерциялық банктің 

мультипликациялау процесіндегі рөлі 

 

Мультипликатор (лат. multiplicator – көбейтуші) кең мағынада, банктік 

несиелеу механизміне кірістірілген, шаруашылық және ақша айналымының 

икемділігін, оның шаруашылық айналым және ақша нарығының 

қатысушыларының іс-қимылына әрекет ету жылдамдығын қамтамасыз етеді 

[34]. 

Ақша мультипликациясы дегеніміз бір ақша бірлігіне ақша базасының 

(орталық банк ақшаларының) ұлғаюы кезіндегі шаруашылық айналым 

қатысушыларының төлем құралдарын эмиссиялау процесін білдіреді. Бұл 

процесті бағалау және реттеудің ерекшеліктері орталық банктің ақша 

агрегаттарының қатарына өтімділігі төмендейтін активтерді есепке алып 

қосуына байланысты. Сонымен қоса ақшаның бір бөлігінің банктік жүйенің 

депозиттерінен қолма-қол ақшаларға ағу мүмкіндігін ескерген жөн. 

Бір коммерциялық банк ақшаны мультипликациялай алмайды, оларды 

коммерциялық банктер жүйесі мультипликациялайды. 

Банктік мультипликация механизмі несиелер коммерциялық банктерге 

әлде үкіметке берілгеніне байланыссыз қызмет атқарады. Бұл жағдайда 

ақшалар коммерциялық банктердегі бюджеттік шттарға келіп түседі, ал бұла 

ақшалар да тартылған ресурстарға жатады және банктік мультипликациялау 

механизмі қосылады. 

Орталық банк, мультипликациялау механизмін басқара отырып 

коммерциялық банктердің эмиссиялық мүмкіндіктерін қысқартады. 

Тар ақша базасы ұғымына орталық банктің айналысқа шығарған қолма 

қол ақшалары (несие институттарының кассаларында ақша қаражаттары 

қалдықтарын еске ала отырып) және несие институттарының орталық банктегі 

міндетті резервтер шоттарындағы ақша қаржаттарының қалдықтары кіреді. 

Экономикасы дамушы (ауыспалы) елдерде өндірісі дамыған елдерге 

қарағанда ақша базасын басқару әртүрлі рөл ойнайды. Бұл экономикасы 

дамыған елдер міндетті резервтерді азайтуға ұмтылатындығымен (тар ақша 

базасының элементе ретенде) байланысты. 

Сондықтан мультипликациялау механизмін басқару үшін, құрамына тар 

ақша базасының элементтерімен қоса нсиелік институттардың орталық банктегі 

төмендегідей қаражаттары кіретін кең мағынадағы ақша базасы маңызға ие: 

1) корреспонденттік шоттардағы ақша қаражаттары; 

2) депозиттер; 

3) орталық банктің облигацияларын салымдар; 

4) орталық банктің несие институттарымен ұлттық валютадағы 

операциялары бойынша басқа да міндеттемелері. 

Айта кеткен жөн аналитикалық анықтамада орталық банк сандық 

қатынаста кең ақша базасын орталық банкте қызмет көрсетілетін (шаруашылық 

айналым қатысушыларының) талап еткенге дейінге депозиттері сомасына көп 
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болатын «резервтік ақшалар» түсінігін де қолданады. Сондықтан шаруашылық 

айналымға ықпал ететін депозиттік эмиссияның мүмкіндіктері мен негізін 

толыққанды тек кең ақша базасының және резервтік ақшаларды 

потенциалдарын,олардың динамикасын қолдану арқылы ғана бағалауға болады. 

Банктік мультипликация механизмі тек орталық банктің несие берумен 

ғана жұмыс істемейді. Ол орталық банк коммерциялық банктерден бағалы 

қағаздарды немесе валютаны сатып алған жағдайда да іске қосылуы мүмкін. 

Коммерциялық банктердің барлық активті операцияларға салымдарының 

ішінде тек несиелік салымдар жаңа депозиттерді тудырады, яғни жалпы елдің 

банктік жүйесіне эмиссиялық функциясын орындауына мүмкіндік береді. 

Сондықтан несиелердің олардың активтеріндегі үлес салмағы көп болған 

сайын, оның эмиссиялық қызметінің көлемі де соншалықты көп болады. 

 

5.2 Ақша мультипликаторы түсінігі 
 

Ақша мультипликаторы – бұл санмен белгіленген және ақша-несиелік 

жүйеге салымдар көлемінің өзгеруіне байланысты ақша ұсынысының ұлғаюы 

немесе азаюын анықтайтын экономикалық коэффициент. 

Егер ақша мультипликаторы түсінігін резервтеу нормасына қатынасымен 

алатын болсақ, онда оның көлемі сол нормаға кері пропорционал болады. Ақша 

мультипликаторы атауы банктік ретінде де қолданылады. 

Ақша мультипликаторы бұл ақша қаражаттарының белгілі-бір 

коэффициент қызметі процесінде ұлғаюын сипаттайтын шама. 

Ақша мультипликаторы екі қырынан көрінеді – несие мультипликаторы 

ретінде және депозиттік мультипликатор ретінде. Несиелік мультипликаторлың 

мәні мультипликация тек шаруашылықты несиелеу нәтижесінде ғана жүзеге 

асырылуы тиістігінде, яғни осылайша несиелік мультипликатор 

мультипликация қозғалқышы болып табылады. Банктер несие беру арқылы 

табысты сатып алады. Клиенттердің салымдары есебінен табыс алу процесі 

несиелік ұлғайту немесе несиелік мультипликация деп аталады. Клиент өз 

шотынан ақша алғанда депозит көлемі азаяды, кері процесс – несиелік сығылу 

процесі жүреді. Өз кезегінде депозиттік мультипликатор мультипликация 

объектісін – коммерциялық банктердің депозиттік шоттарындағы ақша 

ресурстарын бейнелейді. Ақша мультипликаторы табысты ұлғайтуға 

негізделген. 

Ақша мультипликаторы терминін тереңірек қарастырайық. 

Ақша мультипликаторы (лат. multiplicator – көбейту, ұлғайту, өсіру) – 

бұл ақша массасының ақша базасына қатынасына тең және ақша массасының 

банктің несиелік-депозиттік операциялары есебінен өсім деңгейі мүмкіндігін 

көрсететін экономикалық коэффициент [16]. 

Тар мағынада ақша мультипликаторы – бұл бір ақша бірлігіне, ақша-

несиелік жүйеге салымдардың ұлғаюы немесе қысқаруы нәтижесінде ақша 

ұсынысы қаншалықты өсетінін немесе керісінше қысқаратынын көрсететін 

сандық коэффициент. 
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Ақша мультипликаторы – бұл ақшалардың өз бетімен өсу 

коэффициенті және ол ақша базасының бір бірлікке өзгеру кезіндегі ақша 

ұсынысының қалай өзгеретінін көрсетеді. 

Ақша нарығының қарқынды даму шарттары жағдайында ақша эмиссиясы 

(яғни айналысқа жаңа ақшаларды шығару, бұл айналыстағы барлық ақша 

массасының ұлғаюына әкеліп соғады) сияқты құбылыспен кездеседі, оның өзі 

өз кезегінде ақша мультипликациясы процесіне шалдыққан – яғни ақша 

көлемінің белгілі бір коэффициент бойынша ұлғаюына душар болған. 

Ақша массасы банкін тиімді басқару үшін ақша мультипликаторы 

көрсеткіші (коэффициенті) есептеледі. Елдің орталық банкі ақша 

мультипликаторының көлемін коммерциялық банктердің орталық банктегі 

міндетті резервтер механизмі арқылы реттейді. 

Ақша мультипликаторының көлемі уақыт және кеңестікте құбылуы 

мүмкін (ол әр елде де әртүрлі болуы мүмкін). 

Дамыған елдерде ақша мултипликаторының мөлшері бастапқы эмиссия 

мөлшерінен 2-3 есе көп болуы мүмкін. 

Орталық банктің ақша мультипликаторы мөлшерін (k) реттеу процесінде, 

негізінде ең өтімді активтер ретінде қолма-қол ақшалар және коммерциялық 

банктердің орталық банктегі (міндетті) депозиттері жатқан ақша базасы түсінігі 

туындайды. 

Ақша базасы = М0 + міндетті резервтердегі (ҚР ҰБ-гі) ақша қаражаттары 

+ коммерциялық банктердің Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 

корреспонденттік шоттарындағы ақша қаражаттары. 

Ақша базасы Ұлттық банк ақша массасының қандай мөлшерімен қызмет 

атқара алатынын көрсетеді (4, 5 формуланы қараңыз) 

 

                                  ДМ = ДБ * ДМульт,                                               (4) 

 

мұндағы ДМ – ақша массасы; 

ДБ – ақша базасы; 

ДМульт – ақша мультипликаторы. 

 

                                       ДМульт = ДМ / ДБ                                           (5) 

 

Комерциялық банктердің орталық банктегі міндетті резервтер көлемі мен 

ақша мультипликаторы мөлшерінің арасында кері пропорционалды байланыс 

бар (6 формуланы қараңыз): 

 

                                             ДМульт = 1 / Р,                                                 (6)  

 

мұндағы  Р – индекс түріндегі міндетті резервтер нормасы. 

 

Коммерциялық банктердің орталық банктегі міндетті резервтер нормасы 

жоғар болған сайын ақша мулбтипликаторының мөлшері соншалықты төмен. 
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Егер ақша мультипликаторы жоғары болса, қолма-қол айналыммен 

салыстырғанда қолма-қолсыз айналымның ұлғаюы орын алады, себебі ақша 

мультипликаторының өсіі әрқашан қолма-қол ақша өсіміні және Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкіндегі корреспонденттік шоттарындағы 

қалдыққа байланысты. 

Депонирлеу және резервтеу нормасы коэффициентіңнің ұлғаюы ақша 

мультипликаторын азайтады және керісінше. 

Ақша мультипликаторы экономикадағы ақша санының максималды 

ұлғаюын келесі 7 формула көмегімен есептеуге мүмкіндік береді: 

 

                                           М = Е * т,                                                          (7) 

 

мұндағы  Е – коммерциялық банктің шектен тыс резервтері; 

т – ақша мультипликаторы. 

 

Сәйкесінше, ақша ұсынысы ақша базасына және ақша 

мультипликаторына байланысты. Орталық банк ақша ұсынысын ақша базасына 

ықпал ету арқылы бақылай алады, ал оның өзгеруі ақша ұсынысына 

мультипликациялық әсерін тигізеді. 

Ақша эмиссиясы механизмі бұйрықты-таратушылық және нарықтық 

экономикасы бар елдерде әртүрлі жүзеге асырылуы мүмкін. Сонымен қоса 

банктік мультипликатор механизмінің өзі банктікк несие беру кезінде ғана емес 

орталық банк коммерциялық банктерден бағалы қағаздарды немесе валютаны 

сатып алуы кезінде де іске қосылуы мүмкін. 

 

5.3 Мультипликатор мөлшеріне ықпал ететін факторлар 

 

Белгілі-бір кезең аралығында тиімді ақшалар көлемінің өзгеруі жалпы 

банктік жүйенің резервтерінің ұлғаюы немесе айналыстағы қолма-қол ақшаның 

ұлғаюы нәтижесінде орын алуы мүмкін. Қолма-қол ақшаның ұлғаюы 

мемлекеттік қарыз (ішкі және сыртқы) өсімімен, алтын-валюталық резервтердің 

болуымен, өсіп келе жатқан экономиканы несиелеу үшін несие ресурстарыні 

жетіспеушілігі салдарынан орталық банктің банктердің несиелеу көлемін 

ұлғайтымен – ақша массасының монетарлы экономикадағы өзгеруінің 

фундаменталды теңдігімен түсіндіріледі. Егер орталық банктер үшін банктік 

резервтер мөлшерінің өсімін немесе азаюын болжамдау бағдарлы сипатқа ие 

болса, ең алдымен міндетті емес банктік резервтер көлеміне ықпал ету 

мүмкіндігінің жоқтығынан, онда айналыстағы қолма-қол ақша көлемін болжау 

орталық банк тұрғысынан және кез-келген елдің үкіметі тұрғысынан алғандағы 

тиімді ақшалардың қатаң бақыланатын және ең нақты элементі болып 

табылыды. 

Ақша мультипликаторының мөлшеріне реттеуге келмейтін әртүрлә 

объективті және субъективті факторлар ықпал ететіндіктен, айналыстағы ақша 

массасын ұлғайту процесін бақылау үшін орталық банкке және үкіметке ақша 

мультипликаторы мөлшерінің мәндерін бірлікке дейін төмендетуге жету қажет 
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және сол арқылы мемлекеттің экономикадағы ақша массасын 

макроэфономикалық реттеу және мемлекеттік бюджетті қаржыландыру үшін 

қолданылуы мүмкін эффективті ақшалар мөлшеріне реттеу  акцентін 

ауыстырады. 

Несиелік рестрикция бойынша іс-шаралар нәтижесінде: 

- біріншіден, ақша мультипликаторы мағынасының бірнеше есе 

қысқартылуына қол жеткізіледі, бұл коммерциялық банктердің қолма қолсыз 

ақша массасын құруға қатысуын қысқартады, яғни ақша массасы өсімінің 

орталық банкпен бақыланбайтын процесін минималды мәніне дейін 

қысқартады; 

- екіншіден, міндетті резервтеу мөлшерлерінің ұлғаюы коммерциялық 

банктердің, онсыз да оларға есеп мөлшерлемесі мәніннің ұлғаюы салдарына 

арзан емес ресурстардың қосымша қымбаттауына алып келеді. 

 

5.4 Ақша мультипликатор механизмі 
 

Банктік мултипликатор – бұл коммерциялық банктердің депозиттік 

шоттарындағы ақшаларды бір коммерциялық банктен екіншісіне қозғалысы 

уақытында ұлғаю процесі. Банктік, несиелік және депозиттік 

мультипликаторлар мультипликация механизмінің өзін сипаттайды, бірақ 

әртүрлі тұрғыдан. Айта кететін болсақ ақшаларды белгілі-бір жалғыз 

коммерциялық банк мультипликациялай алмайды, оларды барлық 

коммерциялық банктер жүйесі мультипликациялайды. Несиелік мультиликатор 

мультипликация процесінің өзінің қозғалтқышын айқындайды – яғни ақша 

ресурстарын мультипликациялау шаруашылықты несиелеу нәтижесінде ғана 

жүзеге асырылуы мүмкін. Депозиттік мультипликатор мультипликациялау 

объектінің өзі айқындайды – коммерциялық банктердің депозиттік 

шоттарындағы ақша саны (дәл осы ақшалар мультипликациялау процесінде 

ұлғаяды). Банктік мультипликатор механизмі бос ақша резервтерімен тікелей 

байланысты. Бос резерв – бұл нақты осы уақытта активті банктік операциялар 

үшін қолданылуы мүмкін барлық коммерциялық банктердің бос ақша 

ресурстарының жиынтығы, дәл осы қаражаттар мультипликация механизмін 

бастауды қамтамасыз етеді. 

Банктік мультипликатор несиелер кімге берілгеніне қарамастан – 

коммерциялық банктерге ме әлде үкіметке ме, әрқашан тәуелсіз қызмет 

атқарады. Ақшалар кез-келген жағдайда коммерциялық банктердегі бюджеттік 

шоттарға түседі, сондықтан бұл шоттар орналасқан коммерциялық банктердің 

бос резерві өседі және сонда банктік мультипликатор механизмі қосылады. 

Банктік мультипликатор механизмі орталықтандырылған несиелер 

беру кезінде ғана жұмыс істемейді. Ол орталық банк коммерциялық банктерден 

сатып алғанда (мысалы, валютны немесе бағалы қағаздарды) іске қосылуы 

мүмкін. Осының нәтижесінде банктердің активті операцияларға салынған 

ресурстары азаяды, және сонымен қоса осы банктердің несиелік операцияларға 

қолднатын бос резервтері ұлғаяды, осылайша банктік мультипликация 

механизмі қосылады. Бұл механизмді орталық банк тағы бір әдіспен іске қоса 
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алады, мысалы ол орталықтандырылған резервтерге аударымдар нормасын 

азайтады. Бұл жағдайда сонымен қоса коммерциялық банктер жүйесінің бос 

резерві ұлғаяды, басқа да бірдей шарттар орындалған жағдайда несиелендірудің 

өсіміне және банктік мультипликатордың қосылуына әкеліп соғады. 

Ақша ұсынысының өзгеруі екі факторға байланысыт: 

- коммерциялық банктердіңғ несиеге берілген резервтер мөлшері; 

- банктік (депозиттік) мультипликатор мөлшері. 

Осы факторлардың біріне немесе екеуіне де ықпал ету арқылы Орталық 

банк монетарлы (ақша-несиелік) саясат жүргізе отырып ақша ұсынысының 

мөлшерін өзгерте алады. 

Банктік мультипликатор механизмін басқару – бұл Орталық банктің 

шексіз құқығы. Өз қарауы бойынша орталық банк басқа ккоммерциялық 

банктердің эмиссиялық мүмкіндіктерін кеңейте немесе қысқарта алады, сол 

арқылы Орталық банк өзінің негізгі функцияларының бірін – мемлекеттегі 

басқа барлық коммерциялық банктерін ақша-несиелік реттеу. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Ақша мультипликаторы түсінігін беріңіз. 

2. Ақша мультипликаторы қалай есептеледі? 

3. Қандай факторлар мультипликатор мөлшеріне ықпал етеді? 

4. Ақша мультипликаторы механизмін айқындаңыз? 

5. Коммерциялық банктің мультипликация процесіндегі қызметінің 

мәні неде? 

 

Тесттік сауалдар: 

 

1 Коммерциялық банктің депозиттік шоттарындағы ақша 

қаражаттарының бір коммерциялық банктен екіншісіне қозғалуы кезінде 

ұлғаюы процесі: 

А) банктік мультипликатор; 

В) ақша мультипликаторы; 

С) депозиттік мультипликатор; 

D) несиелік мультипликатор; 

Е) ақша қаражаттарының айналымдылығы коэффициенті. 

 

2 Қай мультипликатор мультипликация процесінің қозғалтқышын 

айқындайды? 

А) банктік мультипликатор; 

В) ақша мультипликаторы; 

С) депозиттік мультипликатор; 

D) несиелік мультипликатор; 

Е) белсенді мультипликатор. 

 

3 Мультипликация объектісін бейнелейтін мулбьтипликатор: 
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А) банктік мультипликатор; 

В) ақша мультипликаторы; 

С) қайтарымды мультипликатор; 

D) несие мультипликаторы; 

Е) депозиттік мультипликатор. 

 

4 Аз көлемді инвестицияларды жиынтық табысты ұлғайтуға ықпалық 

анықтайтын коэффициент 

А) салықтық мультипликатор; 

В) инвестициялық мультипликатор; 

С) шығындар мультипликаторы; 

D) таза салықтар мультипликаторы; 

Е) автономиялық салықтар мультипликаторы. 

 

5 Ақша мультипликаторы нені көрсетеді? 

А) ақшалардың бос резерві; 

В) ол 1 теңгеге өскенде ақша массасы неше есе өсетінін; 

С) несиелер мен депозиттер сомасын; 

D) мультипликация объектісі; 

Е) ақша қаражаттарын бір банктен екіншісіне беру. 

 

6 Аударымдар нормасы 20% тең. Мультипликация коэффициенті тең: 

А) 6; 

В) 2; 

С) 4; 

D) 5; 

Е) 10.  

 

7 Ақша мультипликаторының формуласын атаңыз: 

А) ақша массасы/ақша базасы; 

В) ақша базасы/ақша массасы; 

С) 1/ақша массасы; 

D) 1/ақша базасы; 

Е) банк резерві/ақша базасы. 

 

8 Коммерциялық банктердің депозиттік шоттардағы қаражаттары неше 

есе ұлғаюы мүмкін? 

А) 4 еседен көп емес; 

В) 2 еседен көп емес; 

С) 5 еседен көп емес; 

D) 6 еседен көп емес; 

Е) 3 еседен көп емес. 

 

9 М0 агрегатының құрамына не кіреді? 

А) коммерциялық банктердің шоттарындағы ақша қаражаттары; 
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В) жинақ депозиттері; 

С) бағалы қағаздары; 

D) барлық ақша массасы; 

Е) қолма-қол ақшалар. 

 

10 Мультипликатордың қай түрі міндетті резервтер нормасына кері 

мөлшер болып табылады? 

А) ақша мультипликаторы; 

В) банктік мультипликатор; 

С) несие мультипликаторы; 

D) тарнсферттер мультипликаторы; 

Е) сыртқы сауда мультипликаторы. 
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Тақырып 6. Инфлициялық процесті реттеу 

 

6.1 Инфляция көрінісінің ерекшеліктері мен формалары 

 

Инфляция қоғамдық өндіріс және экономикалық саяса процесіндегі 

сәйкессіздік нәтижесінде айналыстаға ақша массасының нақты 

қажетіліктерімен салыстырғандағы артықшылығы пайда болуымен 

шақырылатын ақша айналысы заңының талаптарының бұзылуы нәтижесінде 

ақшаның құнсыздануы болып табылады. 

Ақшалардың тауарға қатынасы бойынша құнсыздануы жалпы тауар 

бағасының өсуімен – ақшаның сатып алушылық қабілетінің төмендеуіне сәйкес 

келетін көтерме және әсіресе жеке сауда тауарлар бағасының өсуінде көрінеді. 

Сәйкесінше, инфляция көрінісі айналысқа ақша шығарумен байланысты. 

Өткен ғасырларда (бағалы металдарды қолдану кезеңінде) қағаз ақшалар 

дәуіріне қарағанда инфляция масштабы үлкен болмайтын, себебі қайта 

құрылған құнның бір бөлігін мемлекет мүддесіне қайта бөлу қажеттілігі 

бағалардың тұрақсыз (тауарлар тобы бойынша) қозғалысын ынталандырды. Ол 

кезеңдеңдегі инфляцияның негізгі көзі метал ақшалардың бағалы метал 

өндірісінің ұлғюы немесе монеталардың бұзылуы нәтижесінде құнсыздануы 

болды. 

Ел экономикасын инфляцияға алып келетін 5 негізгі себеп бар: 

1. Инфляцияға алып келетін бірінші себеп – мемлекеттік кірістер мен 

шығыстар арасындағы тепе-теңдіктің жоқтысы. Бұл жағдайда туындайтын 

бюджет дефициті жаңа ақша белгілері дайындыла басталуына әкеледі, ал бұл өз 

кезегінде ақша массасының өсіміне әкеледі. 

2. Екінші себеп бұл инвестициялар, әсіресе әскери өнеркәсіпке салынған 

инвестициялар, олар жиі бюджет дефицитін туындатып нәтижесінде жаңа 

купюралар басып шығаруға алып келеді. 

3. Импорттың өзара инфляциясы инфляцияның тағы бір себебі болып 

табылады. Жыл сайын бұл фактор көптеген елдер экономикасының 

жаһандануымен  маңызға ие бола бастайды. 

4. Кеңістіктің нарықтық қатынастары үшік қажет қалыпты 

бәсекелестіктің жоқ болуы. 

5. Бесінші, ең үлкен себеп – адамдардың инфляцияны күтуі. Қазіргі адам 

жиі бағалар өсімі туралы ойлайды және сондықтан барлық қажетті заттармен 

қорлануға тырысады, сол уақытта саудагерлер өз тауарларының құнына мүмкін 

болатын шығындар өсімін кіргізеді. 

Осылайша, инфляцияның себебі тек экономикалық саясаттың дұрыс 

еместігінде ғана емес, сонымен қатар адамның өзінің сана-сезімінде де бар. 

Инфляция көрінісінің мәні және формалары бүгінгі таңда соншалықты 

көп факторлы және көп салалы тіпті көптеген аспектілер инфляцияның 

классикалық түсініктеріне жатпайды. Төменде инфляция көрінісінің кейбір 

формалары: 

- Бағалар басқаруындағы әкімшілеумен негізделген әкімшілік инфляция; 
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- Сыртқы факторлар ықпалынан туындайтын: импорттық бағалардың 

өсуі, елге шетел валютасын кіргізу салдарынан туындайтын импортталатын 

инфляция; 

- Индуцияланған инфлияция да сырттан келетін ықпалмен байланысты; 

- Несиелік инфляция күшті несиелік экспансиямен шақырылады; 

- Күтілетін инфляция – белгілі-бер уақыт аралығына болжанатын 

инфляция; 

- Күтілмейтін инфляция – болжам мәліметтеріне жоғары болады; 

- Кірістірілген инфляция белгілі-бір кезең аралғындағы орташа 

деңгейімен сипатталады; 

- Ашық инфляция қиын болса да нарықтық қатынастар шарттары 

жағдайында бағалар өсімі есебінен табиғи формада жүзеге асады; 

- Жасырын (басылыңқы) инфляция мемлекеттік тауарлы дефицит 

жағдайында бағаларды ұстап тұруға ұмтылудағы қателіктері салдарынан 

туындайды. Бұл кезеңде бағалар тауарлар ағыны жүретін «заңсыз» нарықтарда 

өседі. Ел экономикасына зор қауіп алып келеді [35]. 

Қазіргі таңдағы инфляцияның бірнеше ерекшеліктері бар: 

- жаппай, барлығын қамтитын, созылмалы сипатқа ие; 

- тек ақшалай емес, сондай ақ ақшалай емес факторлар ықпалында 

болады (кесте 2). 

 

Кесте 2 - Инфляция туындау себептері 

 

 Ақшалай Ақшалай емес 

Ішкі - шектен тыс эмиссия; 

- ақша айналымы жылдамдығының 

ұлғаюы; 

- экономиканың циклдық дамуы; 

- банкті несиелік экспансиялау; 

- теңестірілмеген инвестициялар; 

- экономиканы милитаризациялау 

(әскерилеу); 

- мемлекеттік қаржы дағдарысы. 

 

 

 

- монополиялық баға 

құрылу; 

- өндіріс шығындарының 

өсімі. 

Сыртқы - импортталатын инфляция; 

- әлемдік валюталық жүйенің 

дағдарысы. 

- әлемдік құрылымдық 

дағдарыстар 

 

Ақшалай факторларға келесілер жатады: 

- орталық банктің бюджеттік дефицитті жабуға шығарылатын шектен тыс 

ақша массасы; 

- несиелеу көлемдерін кеңейту (бнктердің экспансиялық ақша-несиелік 

саясаты); 

- валюталық саясат (ұлттық валюта курсын қолдау, оның қозғалысы 

шектеу) және т.б. 

Инфляцияның ақшалай емес факторларына келесілер кіреді: 
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- мемлекеттің экономикалық саясаты (салықтық, бағалық және т.б.); 

- сыртқы экономикалық қызметі және т.б. [36]. 

Инфляция ақша сұранысының және тауарлы ұсыныстың теңсіздігін 

тудырады. Ақшалар өндіріс сферасынан айналыс сферасына ауысады, себебі 

онда олардың айналым жылдамдығы жоғары ол үлкен табыс береді, бірақ сол 

уақытта инфляциялық процестерді күшейтеді. Нәтижесінде жинақтар дефициті 

өседі, өндіріске инвестициялар және банктерді несиелеу көлемі қысқарады 

(несиелік рестрикция), отандық бәсекеге қабілетті тауарлар ұсыныс оларға 

деген сұраныстан төмен. 

Инфляцияның бірнеше түрі бар: 

1. Бағалар өсімі қарқынына байланысты: 

- жорғалаушы (біркелкі) – бағалар өсімі жылына 10% көп емес. Ақша 

құны сақталады, келісімшарттар номиналды бағалармен қол қойылады. 

Экономикалық теория бұндай инфляцияны үздік ретінде қарастырады, себебі 

ол ассортимент жаңашалануы есебінен жүреді, ол сұраныс және ұсыныстың 

ауыспалы шарттарымен бағаларды түзету мүмкіндігін береді. Бұл инфляция 

басқарылады, себебі оны реттеуге болады; 

- шоқырақтаушы (секірмелі) – бағалар өсімі жылына 10-20-дан 50-200% 

дейін. Келісімшарттарда бағалар өсімі ескеріле бастайды, халық ақшасын 

материалды құндылықтарға салады. Инфляция қиын басқарылады, ақша 

реформалары жиі жүргізіледі. Аталған өзгерістер стагнацияға, яғни 

экономикалық дағдарысқа алып келетін ауру экономиканы көрсетеді; 

- гиперинфляция – бағалар өсімі айына 50% жоғары. Жылдық норма 

100% жоғары. Қоғамның қамтамасыз етілген қабатын әл-ауқаты және қалыпты 

экономикалық қатынастар бұзылады. Басқарылмайтын және төтенше 

шараларды қажет етеді. Гиперинфляция нәтижесінде өндіріс және айырбас 

тоқтатылады, ұлттық өндірістің нақты көлемі төмендейді, жұмыссыздық өседі, 

кәсіпорындар жабылады және банкроттылық орын алады. 

Гиперинфляция ақша жүйесінің құлдырауын білдіреді, барлық ақша 

механизмін тоқтатады. 

2. Айқындау сипатына байланысты келесідей инфляция түрлері болады: 

- ашық – мемлекетпен реттелмейтін, бос бағалар шартарында бағалар 

деңгейінің жағымды өсімі; 

- басылыңқы (жабық) – бағаларды қатаң мемлекеттік бақылау 

шарттарында тауарлы дефицитті күшейті. 

3. Инфляция шақыратын себептерге байланысты келесідей 

инфляцияларды ерекшелейді: 

- сұраныс инфляциясы; 

- шығындар инфляциясы; 

- құрылымдық және институционалды инфляция. 

4. Инфляцияның басқа да түрлері: 

- теңестірілген – әртүрлі тауарлар бағалары бір деңгейде және бір 

мезетте өзгереді; 

- теңестірілмеген – тауарлар бағасы біркелікі өспейді, ол бағалық 

пропорциялардың бұзылуына алып келуі мүмкін; 
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- күтілетін – қорғаныс шараларын қолдану мүмкіндігін береді. Әдетте 

мемлекеттік статистика органдарымен есептеледі; 

- күтілмейтін инфляция; 

- импортталатын – сыртқы факторлар әсерінен дамиды [35]. 

Инфляцияны реттеуде мемлекет мемлекеттік бюджет арқылы қайта 

бөлінетін ұлттық табыстың бір бөлігінің иесі ретінде ерекше маңызға ие 

болады. Шығын бөлігінде мемлекет табыстармен ғана шектелмейді, бюджет 

дефицитін жабу үшін қарыз арқылы қосымша төлемқабілетті сұраныс құрады. 

Инфляция ел экономикасына әртүрлі бағыттар бойынша ықпал етеді: 

- экономикадағы диспропорцияларды күшейтеді – қызметтерге бағалар 

өсімі (транспорт, байланыс, сауда, несиелік және қаржылық сала, 

жылжымайтын мүлікпен келісімшарттар) тауарларға бағалар өсімін оздырады, 

бұл шаруашылық байланыстарды қайта ұйымдастырады; 

- ақшаларды өндірістен айналыс саласына «құяды», алып-сатарлық 

сауданы қостайды, ақшалар тез айналады және қосымша табыс әкеледі; 

- ішкі нарықтың сыйымдылығы мәселесін күшейтеді, себебі нақты 

еңбекақы төлемінің, халықтың барлық табысының төмендеуіне алып келеді; 

- тұтынушылық сұраныс құрылымын өзгертеді – бағалар өсімі ақшадан 

бағала тауарларға оларға деген қажеттіліктерден тәуелсіз «қашады». Адамдар 

артық ақшалардан құтылуға ұмтыла отырып бағалы металдарды, зергерлік 

бұйымдарды, жылжымайтын мүлікті және т.б. сатып алады; 

- әртүрлі жинақтау формаларын күшейтеді – бизнесмендердің және 

банкирлердің, алып-сатарлардың және биржевиктердің, жылжымайтын мүлік 

иелерінің және басқа халық қатарының табысын ұлғайтады; 

- ұлттық валютаны құнсыздандырады, ол халықаралық экономикалық 

қатынастарға теріс ықпалын тигізеді. Құнсызданған ақшалар ұлттық экспортер 

фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді, шетелдік бизнесмендер 

тауарларды төмен бағалармен сатып алады, ал отандық нарықта жоғары 

бағамен сататын импортты қолдайды; 

- ақша-несиелік жүйенің қызмет атқаруын бұзады. Мысалы, ақшаның 

құнсыздануы ұлттық валютаның ақшалай жинақтарына ынтаны жабады, ол 

банктердің несиелік ресурстарын қысқартады; 

- қаржылық жүйеге теріс ықпал етеді. Әсіресе мемлекеттік қаржылардың 

дағдарысын күшейтеді, яғни бюджет өсімін ынталандырады, әсіресе шығыс 

бөлігін; қазынашылыққа салықтық және басқа да түсімдер толық көлемде 

түспейді; 

- валюталық дағдарысты күшейтеді, ресми және нарықтық валюта 

бағамдары арасында сәйкессіздік құрады. 

Құнсызданған ұлттық ақшалар әлемдік бағаларға ықпал етеді, алып-

сатарлық операцияларды қолдайды. Ақшалармен, халықаралық төлем 

құралдарымен (пластикалық карталармен) есеп айырысуларды ұлғайтады. 

Қоғамдық қайта өндіріс процесіндегі құқық бұзушылықтармен туындаған 

инфляция оларды өндіріс және айналыс саласында тереңдетеді. 
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6.2 Инфляцияны дамыту факторлары 

 

Ақша айналымы заңының бұзылуы – шаруашылық айналымның ақшаға 

деген нақты қажеттіліктерімен салыстырғандағы ақшаның артықтығы 

инфляцияның көп факторлы табиғатын бейнелейді. Оның басты себебі әртүрлі 

халықтық шаруашылық салалары арасындағы диспропорция болып табылады: 

жинақтау және тұтыну, сұраныс және ұсыныс, мемлекеттің кірістері мен 

шығыстары, несиелік ресурстар көздері және оларды қолданылуы, айналыстағы 

ақша массасы және шаруашылықтың ақша деген қажеттіліктері. 

Инфляцияның ішкі және сыртқы факторлары бөлінеді. 

Инфляцияның ішкі факторларына келесілер жатады: теңестірілмеген 

инвестициялар, мемлекеттік-монополиялық баға құрылымы, мемлекеттік 

қаржылар дағдарысы, несиелік экспансия, айналыстағы ақшаларды шектен 

тыстығы, әскери шығындар және т.б. 

1) Теңестірілмеген (шектен тыс) инвестициялар бағалар деңгейіне, 

яғни бір тауарларды қайта өндіру және басқаларыны дифифцитіне ықпал ете 

алады, ол өз кезегінде экономикадағы, оның ішінде ақша айналысындағы 

диспропорцияларды күшейтеді. 

2) Мемлекеттік-монополиялық баға құрылысы мемлекеттік секторда 

әдетте жеке фирмалар сатып алатын тауарлар мен қызметтерге бағалардың 

нарықта өсуі кезінде төмендеуіне әкеледі. Кейде мемлекет бәсекелс күресте 

қолдау мақсатында кейбір салалар өнімінне бағаларды өсіреді. 

3) Мемлекеттік қаржы дағдарыс көзі қару-жарақтар және соғыстар 

жүргізу болып табылады. Ббюджеттік дефицитті жабу үшін мемлекет 

салықтарды, мемлекеттік несиені, мемлекеттік бағалы қағаздар эмиссиясын  

қолдануды таңдайды. Салықтар бағаларға жанама әдіспен ықпал етеді, әсіресе 

жанама салықтар (лкоголь өнімдеріне акциздер, тұтыну тауарларына салық) 

тауарлар құнына қосылады және тұтынушыға ауысады. 

4) Несиеле көлемдерінің шаруашылықтың нақты қажеттіліктерінен 

кеңеюі – несиелік экспансия несиелік ақшалар (векселдер) және төлемқабілеті 

сұраныс өсіміне алып келеді. Банктік жүйенің белсенді рөлі инфляцияны 

реттеуде болып табылады. Соңғысының дамуы банктік операциялар 

құрылымынан, банктердің өндірістік емес мемлекеттік шығындарды жабу және 

мемлекетті қарызды жабу несиені қолдаумен байланысты. Бұның бәрі 

экономиканы, банктердің өтімділік деңгейінің құқық бұзушылығын реттеу үлін 

жасалынады. Банктердің жинақталуы (консорциумдері), олардың өнеркәсіппен 

және саудамен байланысын кеңейтуі, мемлекеттің мооноплия банкирі ретіндегі 

өсімі – бұлардың бәрі несиенің инфлияцияның дамуына ықпалын ұлғайтады. 

5) Инфляциялық процестегі айналыстағы (ақша факторлары) 

ақшалардың артықшылығы маңызды рөл ойнайды, себебі тауарлы өндіріс 

кезінде шаруашылық қатынастар ақшалар арқылы көрінеді. 

6) Әскери шығындар инфляцияның дамуын жеделдетеді. Бұл ұлттық 

табыстың өндірістік емес жұмсалуынан (қоғамдық байлықтың бір бөлігі 

жоғалады); ақша массасының (ақшаның әскери шығындарға бөлінуі 
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нәтижесінд) тауарлардың айналымға түспей өсуі; мемлекеттік бюджеттің 

дефициті және мемлекеттік қарыздың ұлғаюынан орын алады [37]. 

Оған қоса, инфляция, саяси тұрақсыздық ықпалымен, бұқаралық ақпарат 

құралдарының қызметімен, үкіметке деген сенімнің жоғалуымен байланысты 

инфляциялық күтіліммен шақырылуы мүмкін. Ол халықтың әлеуметтік 

белсенділігі – экономиканың базалық салаларындағы ереуілдерден өндірілуі 

мүмкін. 

Инфляцияның сыртқы факторлары келесідей: 

- Импортталатын және экспортталатын тауарларға бағалардың өсуі; 

- Банктерде шетелдік валютаны ұлттық валютаға айырбастау; ол 

қосымша ақша эмиссиясының базасы қызметін атқарады. Бұл операциялардың 

нәтижесінде банктер активтерінде шетелдік валюта орын алады, пассивінде – 

қосымша шығарылған ұлттық валюта орын алады. 

Инфляцияның күшею немесе әлсіреу факторларына сонымен қоса 

келесілерді жатқызуға болады: 

- Мемлекеттің төлем балансының жағдайы; 

- Көтерме және бөлшек бағалар арасындағы айырманы өтеуге 

дотациялар көлемі; 

- Халықтың ақшалай жинақтары динамикасы. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, инфляция бір сиқырлы шеңбер 

бойлуы мүмкін екендігін білуге болады, одан шығу: 

1) өндіріс құлдырау жағдайында болғанша; 

2) сыртқы қарыз өсе бергенше; 

3) тұрақты, жылдан жылға ауысып отыратын бюджет дефициті бар 

болғанша; 

4)халықтың жұмысқа қабілетсіз бөлігі, жұмыссыздық және 

басқарушылық аппарат ұлғайып жатқанда, әсіресе олар бұрын материалдық 

өндіріс саласында жұмыспен қамтылған, ал соңғысының тиімділігі өспей 

тұрғанда; 

5) ұлттық валюта бағамының конвертацияланатын шетелдік валюталарға 

қатынасы бойынша төмендеуі жүріп жатқанда; 

6) шетелдік валютаның ішкі қолма-қол айналымда бос жүруі дамып 

жатқанда мүмкін емес. 

 

6.3 Антиинфляциялық саясат 

 

Антиинфляциялық саясат – мемлекеттің ақша айналысын реттеуге, ақша 

массасының сығылуына, тұрақсыз баға өсімінің тоқталуына бағытталған 

шаралар жиынтығын жүргізу және бағамын таңдау. Көбінесе 

макроэкономикалық деңгейде жалпы тұрақтандыру шараларымен үйлеседі. 

Нарықтық экономикасы дамыған елдерде антиинфляциялық саясаттың негізгі 

объектісі шығындар инфляциясы (спираль: бағалар – кірістер – бағалар) болып 

табылады. Сондықтан антиинфляциялық саясат ең алдымен кірістер мен 

бағалар өсімін шектеу немесе тоқтату жолымен, мемлекеттік шығындарды 

қысқарту жолымен жүргізіледі. Антиинфляциялық саясат ойластырылған 
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құрылымдық саясатпен және инфляциялық саясатпен байланысқан болуы тиіс, 

әйтпесе құрылымдық дисбаланстар инфляциялық сұранысты қайта өндіреді 

және инфляцияның жаңа буындарын құрады. Антиинфляциялық саясаттың 

негізгі бағыттарының ішінде фискалды, ақша-несиелік саяса, сонымен қоса 

монетаризм болады. 

Антиинфляциялық саясаттың мақсаты инфляцияны басқарылатын 

ету, ал оның деңгейін – қажетті деңгейде қалыптты етуде болып табылады. Ол 

үшін ақша-несиелік, бюджеттік, салықтық әдістердің кең жинағы, кірістер 

саясаты саласындағы шаралар, және де радикалды ақша реформаларын 

жүргізуді қоса алғандағы әртүрлі тұрақтандыру бағдарламалары қолданылады. 

Бұл кешен екі топқа бөлуге болады: 

Бірінші – антиинфляциялық стратегия, ұзақмерзімді сипаттағы әдістер 

мен мақсаттардан тұрады. 

Екінші – антиинфляциялық тактика, қысқа мерзімді нәтижелерге 

бағытталған шаралар мен механизмдер жиынтығын қамтиды. 

Антиинфляциялық стратегияны ұзақмерзімді қолданыс механизмдері 

құрады. Олардың әсерін экономика бірден сезбейді, тек біршама уақыт 

өткеннен кейін ғана сезеді. 

Бұл ретте инфляциялық күтілімді төмендетуге, оның ішінде икемді 

бағалық күтілімге алдыңғы қатарлы маңыз беріледі. Бұған екі әдіспен жетуге 

болады: біріншіден, нарықтық жүйе механизмдерін бүкіл әлемедік бекітумен; 

екіншіден, басқарылмайтын инфляцияны бірте-бірте жоюға құру және бағамын 

жүзеге асыру және көпшілік халықтың сенімділігін көтеру. 

Антиинфляциялық стратегияның екінші компоненті – ұзақмерзімді ақша 

саясаты. Соңғысының мақсаты ақша массасының өсімін, жыл сайынғы ақша 

массасының өсіміне қатаң шектеулер енгізу әдсімен реттеу болып табылады. 

Антиинфляциялық стратегияның маңызды компоненті бюджеттік 

саясат болып табылады. Оның негізгі мақсаты теңестірілген, дефицитсіз 

бюджетті қабылдау және орындау. Бюджеттік дефицитті алдағы уақытта жою 

мақсатымен қысқарту әдістері де екі түрлі. Біріншіден, бюджет кірістерін 

ұлғайту, екіншіден, мемлекет шығындарын қысқарту. 

Антиинфляциялық стратегияның тағы бір блогы ұлттық экономиканы 

сыртқы инфляциялық әсерлерден қорғау болып табылады (инфляция импортын 

шектеу саясаты). Бұл стратегиялық міндеттердің шешудің негізгі әдістері төлем 

баланстын реттеу әдістері және де валюта курсын реттеу әдістері болып 

табылады. 

Антиинфляциялық тактика инфляцияның терең себептеріне және оның 

негізгі механизмдерін бұзуға емес, оның күшті бірақ қысқа мерзімді әсерін 

болдырмауға негізделген қысқа мерзімді антиинфляциялық саясаттың 

әдістерінің жиынтығы ретінде шығады. Бұл әдістер әдетте төтенше сипатқа ие 

және ағымдағы инфляциялық қысымды азайтуға бағытталған. Олар ұзақ 

мерзімді, стратегиялық шараларды дайындауға негіз бола алады. 

Инфляциямен күрес әдістер тікелей және жанама болуы мүмкін. 

Инфляциямен күрестің жанама әдістері: 
- жалпы ақша массасын Орталық банкпен басқару арқылы реттеу; 
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- коммерциялық банктердің ссудалық және есептік процестерін Орталық 

банкпен басқару арқылы реттеу; 

- коммерциялық банктердің міндетті резервтері, Орталық банктің бағалы 

қағаздардың ашық нарығындағы операциялары. 

Ақша бірлігінің сатып алушылық қабілетін реттеудің тікелей әдістеріне  

келесілер кіреді: 

- мемлекеттің несиені және сол арқылы ақша массасын тікелей және 

толыққанды реттеу; 

- бағаларды мемлекеттік реттеу; 

- еңбекақыны мемлекеттік реттеу; 

- сыртқы сауданы, капиталды енгізу және шығары капиталы және 

валюталық бағамын мемлекеттік реттеу [38]. 

Антиинфляциялық саясатқа инфляциямен күрестің негізгі формалары мен 

бағыттары кіреді (сурет 9). 

 

 
 

Сурет 9 - Инфляциямен күрес әдістері 

 

Негізгі формаларына ақша реформалары жатады. 

Ақша реформалары. Ақша реформаларының бірнеше бірін бөледі: 

девальвация, ревальвация, нуллификация, дефляция, деноминация. 

Девальвация – бұл ұлттық валюта бағамының шетел валютасына немесе 

халықаралық есеп айырысу бірлікетірне, мысалы еуроға қатынасы бойынша 

төмендеуі. 

Ревальвация – елдің ақша жүйесін тұрақтандыру және ақшалардың 

инфляциядан кейінгі сатып алушылық қабілетін қалпына келтіру әдісі. Ол 

ұлттық валюта бағамын халықаралық валюталық нарықтарда тұрақты көтеру 

үшін қолданылады.  
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Ревальвация кезінде кредиторлар табыс табады, себебі қарыздарын 

ревальвацияланатын валютада қайтарады және тауарларды өтеу ішін шетел 

валютасын арзанырақ сатып алатын импортерлер. Экспортерлер, керісінше 

шығынға батады: олардың басқа елдер валютасында көрсетілген тауарларының 

бағасы көтеріледі, бұл тауарларды сатуды қиындатады, ал олардың бағасын 

сақтау кезінде ұлттық валютадағы табысы төмендейді. 

Нуллификация – құнсызданған ақша белгілерін жою және оларды 

жаңаларымен ауыстыру. Ол ақшаның инфляция нәтижесінде сатып алушылық 

қабілетінің бірден құлдырауы кезінде жүргізіледі. 

Дефляция – айналыста ақша массасы өсімін тежеу процесі, инфляцияға 

қарама-қарсы ұғым. Ол салық салуды ұлғайту, еңбекақыны тежеу, банктік 

пайызды ұлғайту, несиелеуді шектеу, мемлекеттік бағалы қағаздарды кең сату, 

әлеуметік-мәдени іс-шараларға шығындарды төмендету кезінде жүргізілед.  

Дефляция кезінде шектен тыс ақша белгілері айналыстан шығарылады, 

тауарлар өндірісі өсімінің резервтері қолданылады, жекешелендіру жүргізіледі, 

кооперативтік қозғалыс және жеке еңбек ызметі дамиды, жинақ ісі кеңейеді, 

нарықтық қатынастар дамиды. 

Деноминация – бұл ақша бірлігін ірілендіру. Бекітілген қатынас бойынша 

ескі ақша бірліктері жаңасына ауысады, дәл осындай пропорцияда тауарлар мен 

қызметтерге бағалар қайта есептеледі. 

Батыстық тәжірибеде экономиканың жағдайына балайнысы 

инфляцияны реттеудің екі нұсқасы бөлінеді: дефляциялық саясат және 

кірістер саясаты. 

Дефляциялық саясат – ақша сұранысын ақша-несиелік және салықтық 

механизм арқылы мемлекеттік шығындарды төмендету, несие бойынша 

пайыздық мөлшерлемені көтеру, салықтық қысымды күшейту, ақша массасын 

шектеу және т.б. жолымен шектеу әдістері. 

Табыстар саясаты – бағаларды және еңбекақыны толық тежеу немесе 

олардың мемлекеттің делдалдығы кезінде өсу шектерін бекіту жолымен 

паралель бақылау. Дегенмен бұны, «реттелмейтін нарық» жақтаушылары және 

нарықтық экономикада екі регулятор: нарық және мемлекет қызмет 

атқаратынын түсінбейтін «нарықшылар» мойындамайды [35]. 

 

Антиинфляциялық саясаттың негізгі бағыттары 

Қазақстан Республикасындағы ақша айналымын тұрақтандыру және 

инфляцияны тежеу бағыттарына келесілерді жатқызуға болады: 

- шектелмеген бағалар өсімін тоқтату; 

- бекітілген мерзімде мемлекеттік қысқа мерзімді облигациялар (МҚО) 

бойынша төледмерді төлеуден бас тарту, нақтырақ айтқанда оларды қайта 

құрылымдау, яғни МҚО өтеу мерзімдерін ұзарту; 

- коммерциялық банктердің қарыздары бойынша 90 күндік мораторий 

енгізу және валюталық дәлізді кеңейту; 

- тиімді және мемлекетпен реттелетін инвестициялық саясатты және 

мемлекеттік бюджеттің дефицитінің өтімділігін әзірлеу; 
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- банктердің несиелік экспансиясын, бюджет дефицитін жабуға және 

кәсіпкерлердің сауда-делдалдық несиелеуіне емес инвестицияларды 

ынталандыру және экономикалық өсіміне ынталандыруға назар салу. Бұнда 

Үкімет пен банктердің, банктер мен клиенттердің өлшенген, өзара табысты 

келісілген саясаты қажет; 

- қолма-қолсыз есептеулерді жетілдіру. Бұл жағдайда қолма-қолсыз есеп 

айырысуды (чектер мен пластикалық карточкаларды қолдану) саудаға енгізу 

маңызды орынға ие; 

- импортталатын инфляцияға қарсы шараларды әзірлеу; 

- салық жүйесін жетілдіру; 

- сыртқы экономикалық қызметті нығайту; 

- бағалы қағаздар нарығын жетілдіру және оның қызметіне бақылау 

жасау; 

- экономиканы құрылымдық қайта құру және оны әскери өнеркәсіптік 

кешенін азаматтық мақсаттағы өнім шығаруға сапалы аудару, қызмет атқарып 

жатқан монополиялар қызметін реттеу және демонополизациялау, қызмет 

көрсету секторының бәсекеге қабілеттілігін ынталандыру және т.б. есебінен 

нарық қажеттіліктеріне бейімдеу. 

- қоғамның нақты эконмикалық, технологиялық және экологиялық 

қажеттіліктерін ескеру негізінде жекешелендіруді жүргізу, мемлекеттік 

бюджетке сәйкес түсімдерді қамтамасыз ететін жекешеленетін мүліктің натық 

бағалауы негізінде жүргізу; 

- тауарлар, несие, валюта, қор нарығы, жылжымайтын мүлік нарығы, 

еңбек және т.б. нарықтардың бірегей дамуымен және құрылуымен байланысты 

макроэкономикалық саясаты; 

- шаруашылық субъектілерінің де, халықтың да инфляциялық 

күтілімдерін түсіру, бұл елдегі экономикалық және саяси тұрақтылықпен 

негізделуі мүмкін; 

- құзіретті органдардың жемқорлықпен, астарлы экономикамен және 

мафиямен күресі; 

- шаруашылық қатынастардың барлық салаларын реттейтін және қазіргі 

таңдағы заңнаманың мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз ететін нормативті 

актілерді әзірлеу. 

Экономиканы ақша-несиелі реттеу, сонымен қоса инфляциялық 

процестерден өтуде белгілі бір рөлді: 

- дисконттық саясат (ОБ есептік пайызын реттеу саясаты); 

- ашық нарықтағы операциялар (мемлекеттік бағалы қағаздарды сату-

сатып алу); 

- міндетті резервтер, немесе кассалық резервтер не минималды резервтер 

не қазынашылық коэффициенттері нормаларының саясаты (ОБ резервтерінде 

банктердің тартылған қаражаттарынң белгілі-бір бөлігін сақтау міндеттемесі). 
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6.4 Антиинфляциялық реттеу 

 

Антиинфляциялық бағдарлама нарықтық қатынастардың нақты дамуын, 

мемлекеттік реттеуі бар нарықтық регуляторларды қолдану мүмкіндігін ескеру 

қажет. 

Мемлекеттің антиинфляциялық саясатының мақсаты инфляцияны 

бақылауды орнату және хылықтық шаруашылыққа тиімді өсім қарқынына қол 

жеткізуде болып табылады. 

Инфляциямен күрестегі маңызды міндеті экономикалық құлдырауды, 

төлемеу дағдарысы, инвестициялық белсенділік құлдырауын өткізу, тұрақты 

нарықтық инфраструктураны құру болып табылады. Экономиканы сауықтыру 

халықтық шаруашылықтың басымды салаларымен, редукция экспортын 

ынталандырумен, оның ішінде қаруландыру экспортымен, саналы 

протекционистік саясатпен және валюталық бағам саясатымен байланысты. 

Антиинфляциялық реттеу үшін экономикалық саясаттың 2 түрі 

қолданылады: 
1. Бюджеттік дефицитті қысқартуға, несиелік экспансияны шектеуге, 

ақша эмиссиясын тежеуге бағытталған саясат. Монетарлық рецептке сәйкес 

белгілі бір шекте (ЖІӨ өсім қарқынына сәйкес) ақша массасының өсім 

қарқынын таргеттеу (реттеу) қолданылады. 

Таргеттеу – мемлекеттің немесе жеке кәсіпорынның шаруашылық 

саясатын жүзеге асыру әдісі. 

2. Бағалар мен кірістерді реттеу саясатының мақсаты еңбекақының баға 

өсіміне байланыстыру болып табылады. Оның құралдарының бірі, өмір сүрі 

минимумы деңгейімен немесе стандартты тұтынушылық себетпен анықталатын 

және бағалар индексінің динамикасымен келісілетін, кірістерді индексациялау 

қызмет болып табылады. 

Кірістерді реттеу мемлекеттік саясат пен фирмалар мүдделерімен қиын 

әрекет ету нәтижесінде жүзеге асырылады және құрылады. 

Еңбекақыны өсіруге тікелей ықпал ету 2 әдіспен жүзеге асырылуы 

мүмкін: 

1. Еңбекақының және бағалардың өсіміне заңнамалық бақылау. 

2. Еңбекақының ұжымдық келісімдерді жасау кезінде өсімін келсімдік 

реттеу. 

Бағалар және еңбекақы өсіміне заңнамалық бақылау бірнеше канал 

бойынша жүзеге асырылу қажет. Олардың бірі – бағалар мен еңбекақыны 

бекітілген деңгейден жоғары көтергені үшін жазалау қарастыруы мүмкін 

салықтық жүйе. 

Бағалар деңгейін және еңбекақыны келісімдің реттеу кезінде үкімет 

кәсіподақтарға бір жыл ішінде еңбекақы өсімін белгілі-бір деңгейде шектеу 

өтінішін білдіруі мүмкін. Екінші нұсқа – үкмет және кәсіподақ арасындағы 

компрмисқа қол жеткізу, ол кезде кәсіподақтар еңбекақы өсімін ұлғайтпау үшін 

үкіметтен салықтар өсімін тежеу туралы уәде алады. 

Индексация еңбекақы, салықтар, қарыздық міндеттемелер, пайыздық 

міндеттемелер, егер бағалр өзгерісіне жауап ретінде номиналды ақшалай 
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төлемдерді түзету жүргізілетін болса инфляцияны сезбейді. Кейде индексация 

инфляция жағдайында өмір сүруді жеңілдету үшін қолданылады. 

Милтон Фридмен индексация инфляцияны тежей алады деп 

тұжырымдады. Индексация, құлдыраумен байланысты инфляциялық 

процестерден сұраныспен бұзылған элементтерді шығарып тастауға мүмкіндік 

береді. Егер еңбекақы мөлшері, бағалар, пайыздық мөлшерлемелер жоғары 

деңгейде орнатылса бұл өндіріс шығындарын және экономикалық агенттердің 

инфляциялық күтілімін көтереді. Егер де еңбекақының, бағаның және 

пайыздық мөлшерлеменің қозғалысы жалпы баға деңгейінің өзгеруімен 

теңестірілсе, онда инфляция қарқыны жиынтық сұраныстың өсімінің тежелуіне 

жылдамырақ жауап қайтарады және тежеледі. 

Инфляцияны тежеудің нақты әдістері дұрыс диагноз қоюмен байланысты. 

Диагноз қою – инфляцияның мінезін анықтау, онымен байланысты және негізгі 

факторларды белгілеуді білдіреді. 

Кейнсиандықтар бұрыштың басына қалыпты инфляция арқылы тұрақты 

экономикалы өсімді қамтамасыз етуді қояды. Олардың көзқарасы тұрғысынан 

инфляция үкіметке тиімді, себебі номиналды табыстың өсуі салық салуды 

ұлғайтуға және салықтық түсімдерді көтеруге мүмкіндік береді. Үкімет ақша-

несиелік шектеу әдісін шоқырақтаушы инфляцияға жол бермеу үшін, 

экономиканың шектен тыс қызып кеткен жағдайында қолданады. 

Монетарсттердің өкілдері экономика тұрақтылығына ақша-несиелік 

реттеу көмегімен, оның ішінде инфляциямен күрес жолымен экономика 

тұрақтылығын қол жеткізуге тырысады. Монетаристер мемлекеттің 

экономикаға тұрақты түрде араласу тәжірибесін жоққа шығарады, олар ақша 

ұсынысының тұрақты өсімін оларға деген сұранысқа сәйкес қолдау саясатын 

қостайды. Олар инфляцияны ұзақ мерзімді ақшалай феномен деп санайды, 

онымен тек өнірістің уақытша құлдырауымен ғана күресуге болады деген ойда. 

Антиинфляциялық саясатта экономиканы құрылымдық қайта құру және 

оны саналы демонополизация және сол уақыттағы моноплоиялар қызметін 

реттеу, өндірісте және қызметтер секторында бәсекелестікті ынталандыру 

есебінен нарық қажеттіліктеріне бейімдеу маңызға ие. 

Орын алған жағдайда инфляциямен күрестің шешуші факторы бағалар 

мен кірістерді бақылау мүмкіндігі, материалды және қаржылық ресурстарды 

бос нарықтық бағаларды басымды қолдануға бағамның сақталуы кезінде бөлу 

және қайта бөлу. Мемлекет энерготасымалдаушылар, мнополиялық 

құрылымдар шығаратын өнімдер, транспорттық қызметтер бағасын реттеусіз 

шыға алмайды. Өнеркәсіптік жәен ауыл шаруашылық өнімдерге бағаларды 

жоюға мемлекеттің араласуы қажет [37]. 

Көптеген нарықтық экономикасы бар дамыған елдердегі сияқты барлық 

технологиялық тізбек бойынша және тұтынушылардың нақты 

төлемқабілеттілік сұранысын ескере отырып өндіруш, кәсіподан және мемлекет 

арасындағы бағалық келісім жүйесі құрылуы тиіс. 

Нәтижесінде бірыңғай жалпы қазақстандық тауарлар, несие, валюта, қор 

нарығы, жылжымайтын мүлік нарығы, жер, еңбек және т.б. нарығын құрумен 
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және дамытумен байланысты макроэкономикалық саясаттың шаралар кешені 

жүргізілуі мүмкін. 

Антиинфляциялық саясатта ерекше назар салықтық жүйені жетілдіруге 

аударылады: 

- жиналатын салықтардың және оларды мөлшерлемелерінің көлемін 

қысқарту; 

- инфляцияны бюджетті қаржыландыру көзі ретінде қолданудан бас 

тарту. Осы мақсатта негізгі қорларды қайта бағалау, абсолютті сомаларда 

шығатын кәсіпорындар кірістерін шектеулерін индекстеу, табыстар мен 

шығындар туралы есептерді түзету қажет; 

- бағалар өсімін ынталандыратын өндіріс шығындарына қосылатын, 

салықтық төлемдерді қайта қарау: зейнететақы қорларына аударымдар, 

әлеуметтік сақтандыру қорлары, міндетті медициналық сақтандыру қоры, жер 

төлемдері, мүлік салығы және т.б.; 

-  салық салу әдісі өзгерту; 

- халықтық шаруашылықтың салалары мен сфералары арасындағы 

мемлекеттік қарыздарды жою; 

- мемлекет бюджеттері және аймақтар бюджеттері арасындағы қайта 

бөлушілік қатынастарды реттеу. 

Инфляцияны тежеу үшін сыртқы қарыз алу және қазақстандық несиелерді 

шетел мемлекеттеріне беру шектерін анықтау өте маңызды. Әзірше 

Қазақстанның сыртқы қарыздары ағымдағы төлемдерді қайтару бойынша елдің 

мүмкіндіктерінен жоғары. Елдің міндеттемелері мен оның қарыздық активтерін 

жүзеге асыруды реттеудің әртүрлі формаларын белсенді қолдану қажет. 

Антиинфляциялық саясаттағы маңызды бағыт валюталық және қаржылық 

нарықтарды мемлекетік реттеу және ары қарай дамыту және де валюталық 

бағамды құру механизмін жетілдіру болып табылады. 

Сыртқы экономикалық қызметтің негізі экспортты дамыту және оның 

базасын нығайту болып қала береді, ол капиталдың шетелге «қашуын» тоқтату 

және сол операциялар бойынша салықтарды төлеудің уақыттылығын және 

толықтылығын қамтамасыз ету мақсатымен тиімді экспорттық және валюталық 

бақылауды қамтамасыз етуді қажет етеді. Ел қазақстандық капиталдардың 

қайтарылу бағдарламасына, елдің шетелдік капиталдардан тәуелділігін 

әлсіретуге мұқтаж. 

Инфляцияның сыртқы факторларын салық баждарын қолдану және 

импортты алмастырушы өндірістерді дамытуды қолдану есебінен жою қажет. 

Инфляцияны тежеу үшін экспорт пен импортты қайта құру аса маңызға 

ие: экспорттың шикізаттық бағытынан технологиялы өнім түрлеріне ауысу, 

сонымен қоса отандық шикізаттар сатылатын және жылына ондаған миллиард 

доллар табыс жоғалатын төмен бағалардан бас тарту. 

Антиинфляциялық саясатты жүргізуде маңызды рөлдердің бірін, ақша-

несиелік реттеуді жүгізетін ҚР Орталық банкі ойнайды. Ол айналыстағы ақша 

массасының шектеулерін жұсарту және оның құрылымын жақсартуға қол 

жеткізу қажет, себебі ақша массасының төмен өтімді компоненттерінің жоғары 

өсім қарқыны инфляциялық қысымның әлсіреуіне септігін тигізеді, ал қолма-
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қол ақша көлемінің қысқаруы инфляция қарқынын қысқартады. Ақша 

массасының құрылымын жақсарту квази ақшалармен, ақша суррогаттарымен 

қамтамасыз етілетін айналымға ОБ белсенді ықпал етуді болжамдайды. 

Шаруашылық байланыстарды қалпына келтіруге, өндірісті көтеруге 

қолданылатын несиелік эмиссияны тікелей басқару қажет. Инфляцияны тежеу 

үшін коммерциялық банктердің, әлемдік тәжірибеде қолданылатыны сияқты 

инвестициялық белсенділігін қолдау қажет. 

Қазіргі таңда Орталық банк бағал қағаздар нарығындағы өз 

операцияларын антиинфляциялық саясатт үшін басты негіз болып табылатын 

мемлекеттік бюджет дефицитін эмиссиялық емес қаржыландыру үшін қаражат 

тарту мақсатында кеңейтеді. Ол мемлекеттік қарыздық міндеттемелердің 

мерзімділігін бірте-бірте көтеруге бағам жүргізуді жалғастырады. Оған қоса 

бағалы қағаздар нарығын тиісті мемлекеттік реттеудің жоқтығы бұл нарықпен 

жинақталатын қаражаттар өндіріске инвестицияланбай, алып-сатарлық 

операцияларға қолданылуына алып келеді. 

Инфляциямен күрес үшін шарушалық құрылымдард мен халықтық 

инфляциялық қүтімдерін шешу үлкен маңызға ие, бұл елдегі экономикалық 

және саяси тұрақтылықпен негізделеді. 

Антиинфляциялық саясатты сәтті жүзеге асыру тек нарықтық 

қатынастардың барлық салаларын реттейтін және заңнаманың мүлтіксіз 

сақталуын қамтмасыз ететін нормативтік актілер құру негізінде ғана орын алуы 

мүмкін. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1. Инфляцияның мәні неде? 

2. Ол өмір сүру құнының өсуімен бе әлде ақшаның сатып алушылық 

қабілетінің төмендеуімен байланысты маЮ 

3. Барлық қоғамдық-экономикалық құрылымдарға инфляция тән бе? 

4. Инфляция бағалар өсімімен қалай байланысты? Барлық кезде де 

бағалар өсімі инфляцияның белгісі ме? 

5. Қандай шарттар инфляциялық процестердің туындауын шақырады? 

6.Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық нәтижелері қандай? Олар 

әртүрлі экономикалық шарттарға ие мемлекеттерге бірдей ме? 

 

Тесттік сауалдар: 
 

1 Ақша айналысы заңының талаптарының бұзылуыны нәтижесінде 

ақшаның құнсыздануы: 

А) дефляция; 

В) инфляция; 

С) стагфляция; 

D) деноминация; 

Е) гиперинфляция; 
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2 Инфляция көрінісінің қандай формалары ерекшеленеді? 

А) жорғалаушы, жасырын; 

В) ашық, шоқырақтаушы; 

С) ашық, жасырын; 

D) жорғалаушы, ашық; 

Е) шоқырақтаушы, жасырын. 

 

3 Бағаның орташа жылдық өсім қарқыны 5 – 10% жоғары болмаған 

жағдайдағы инфляцияның түрін көрсетіңіз. 

А) жорғалаушы; 

В) гиперинфляция; 

С) супергиперинфляция; 

D) шоқырақтаушы; 

Е) басыңқы. 

 

4 Бағалар өсімі жылына 100% асып кетсе инфляция түрін атаңыз? 

А) жорғалаушы; 

В) гиперинфляция; 

С) супергиперинфляция; 

D) шоқырақтаушы; 

Е) басыңқы. 

 

5 Деноминация – бұл? 

А) ақша белгілерін ірілендіру; 

В) ұлттық валюта бағамының шетел валютасына немесе халықаралық 

есеп бірлігіне, мысалы еуроға қатынасы бойынша төмендеуі; 

С) инфляциядан кейін елдің ақша жүйесін тұрақтандыру және сатып 

алушылық қабілетті қалпына келтіру әдісі; 

D) айналыстағы ақша массасы өсімін тежеу процесі, инфляцияның 

қарама-қарсылығы; 

Е) бағаны және еңбекақыны толық қатыру немесе оларды мемлекттің 

делдалдығы кезінде өсім  шектерін бекіту жолымен паралельді бақылау. 

 

6 Елдің ақша жүйесін тұрықтандыру әдісі қалай аталады? 

А) ревальвация; 

В) стагфляция; 

С) деноминация; 

D) дефляция; 

Е) нуллификация. 

 

7 Құнсызданға ақша белгілерін жою және оларды жаңасымен ауыстыру ... 

А) нуллификация; 

В) ревальвация; 

С) девальвация; 

D) деноминация; 
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Е) дефляция. 

 

8 Антиинфляциялық саясат дегеніміз не? 

А) инфляцияны болжамдау және өткеру бойынша шаралар жүйесі; 

В) мемлекеттің мерзімсіз, күнделікті міндеті, оның тұрақты функциясы; 

С) тауарлар мен қызметтерге бағалардың жалпы деңгейін көтеру; 

D) мемлекеттің ақша айналымын күшейту және тізбектеу мақсатында 

ақша жүйесін толық немесе бір бөлігін ауыстыру; 

Е) мемлекеттік негіздерді жаңашаландыру және нығайту, бірақ ол өмір 

барлық жағдайда өмір сүру деңгейін жақсартпайды. 

 

9 Қазақстанда алғашқы нуллификация қай жылы жүргізілді? 

А) 1922-1956; 

В) 1923-1924; 

С) 1923-1990; 

D) 1922-1924; 

Е) 1930-1950. 

 

10 Мемлекеттік бюджеттің дефициті, ақша белгілерінің эмиссиясы, 

мемлекеттік қарыз өсімі, несие экспансиясы, ақша айналымы жылдамдығын 

ұлғайту қандай факторларға жатады? 

А) ақшалай емес; 

В) сыртқы; 

С) экономикалық; 

D) ақшалай; 

Е) ішкі. 
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Тақырып 7.  Валюталық реттеу және валюталық бақылау 

 

7.1 Орталық банк – валюталық реттеу және валюталық бақылаудың 

негізгі органы  

 

Валюталық реттеу, мемлекеттің халықаралық есеп айырысу және 

валюталық құндылықтармен байланысты мәміле жасасу тәртібін реттеуге 

бағытталған қызметі. Нормативтік актілермен және халықаралық валюталық 

келісімдермен реттеледі. Сондай-ақ ұлттық заңдар негізінде елдің аумағында 

шетел валютасының пайдаланылуын тәртіптеуде валюталық реттеуге жатады.
 

Валюталық реттеу арқылы белгілі бір құрал-саймандар – сол рычагтар 

арқылы мемлекет реттейтін валюталық қарым-қатынастар жүзеге асырылады. 

Оларды келесідей жіктеуге болады: әкімшілік-құқықтық және экономикалық 

(нарықтық). Валюталық реттеу инструментін келесі сурет 10 нақты байқауға 

болады. 
 

 
 

Валюталық реттеу инструменті 

Әкімшілік-құқықтық Экономикалық немесе 

нарықтық 

Валюталық реттеу және 

бақылау органдары 

алдында валюталық 

операциялар бойынша 

есепке алу және есеп 

Валюталық 

шектеулер 

Ағымдағы 

валюталық 

операцияларды 

шектеу 

Капитал 

қозғалысының 

валюталық 

операцияларға 

қойылатын 

шектеулер 

Тікелей Жанама  

Девальвация 

және 

ревальвация 

валютасы 

Екі немесе 

мультивалюта

лық нарығы 

Резервтеу  

Салық салу 

трансшекаралы

қ қаржы 

ағындарының 

(салық Тобина) 

Валюталық 

интервенциялар 

Есептік 

ставканың  

өзгеруі 

Ашық 

нарықтағы 

операция 

Валюталық 

операцияларды 

жүзеге 

асыратын 

банктердің әр 

түрлі талаптар  

 

Сурет 10-Валюталық реттеу инструменті 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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Қазақстанда қазіргі валюталық реттеудің тарихы 1986 ж. КСРО сыртқы 

экономикалық қызметтің орталықсыздандыру (әлсіреуі) болғанда қызу жүрді. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілермен  халықаралық нарығына шығу бірте-

бірте тікелей құқығын шыға бастады. Валюталық аударымдар жүйесі дами 

және орнатыла бастады. 

Сыртқыэкономикалық қызметті реттеуде басты құжат, 1991 ж. 24 

мамырмен № 352 «КСРО территориясында валюталық операцияларды 

реттеудің негізгі ережелер» КСРО мемлекеттік банкімен хат болды.  1991 

жылдан ішкі валюталық нарық (банкаралық және биржалық) дами бастады. 

Бірінші болып Мәскеу банкаралық валюталық биржасы, Санк-петербург 

валюталық биржасы табылады. Орал аймақтық банкаралық валюта биржасы, 

Сібір банкаралық валюта биржасы, Азия-тынық мұхиты валюталық биржа[39]. 

Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасы Қазақстан 

Республикасының Конституциясына негізделеді және келесілерден 

тұрады: 

• Қазақстан Республикасының заңы "Валюталық реттеу және валюталық 

бақылау туралы" (17/06/2005ж); 

• өзге де Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 

негізгілері болып табылады: 

- Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру 

қағидалары (бек. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы №129 

11/12/2006ж); 

- Қазақстан Республикасында экспорттық-импорттық валюталық 

бақылауды жүзеге асыру ережесі (бек. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының №86 

17/08/2006ж). 

Валюталық реттеудің мақсаты тұрақты экономикалық өсуге қол 

жеткізу және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 

мемлекеттің саясатына жәрдемдесу болып табылады.  

Валюталық реттеу есебі болып: 

1) Қазақстан Республикасындағы валюталық құндылықтардың 

айналысының тәртібін белгілеу; 

2) Қазақстан Республикасында әлемдік экономикаға келесі интеграцияға 

дейін жағдай жасау; 

3) ақпараттық базаны қамтамасыз ету бойынша валюталық операциялар 

және капитал ағындары.  

Қазақстан Республикасының валюталық реттеу органының негізі 

болып Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі табылады. Қазақстан 

Республикасының үкіметі және де өзге де мемлекеттік органдар өз құзыреті 

шегінде валюталық реттеуді жүзеге асырады.  

Қазақстан Республикасының ұлттық Банкі және Қазақстан 

Республикасының Үкіметі осы Заңға сәйкес өз құзыреті шегінде резиденттер 

мен резидент еместер үшін міндетті нормативтік құқықтық актілер шығарады. 

Нормативтік құқықтық актілерге валюталық реттеу органдары әзірлеген 

валюталық реттеу, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен міндетті 

түрде келісілуге тиіс.  
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Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі валюталық реттеудің негізгі 

органы ретінде бекітеді: 

1) шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру 

бойынша тәртібі және жүзеге асыруға қойылатын талаптар жөніндегі қызметі;  

2) резиденттер мен резидент еместердің валюталық операцияларын 

жүзеге асыру тәртібі, соның ішінде валюталық реттеу режимдерін: 

- тіркеу; 

- хабарлама; 

3) Қазақстан Республикасының аумағында (валюталық мониторинг) 

валюталық операциялардың қызметін жүзеге асыратын резидент еместердің 

мониторингін жүзеге асыру тәртібі;  

4) валюталық операциялар бойынша есепке алу және есептілік 

мемлекеттік органдармен олардың құзыретінің уәкілетіне сәйкес барлық 

резиденттер мен резидент еместердің келісім бойынша міндетті нысандарын 

орындау. 

Қазақстан Республикасында валюталық бақылауды заңмен бекiтiлiп 

берiлген өкiлеттіктерi шеңберiнде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi, 

өзге де мемлекеттiк органдар (валюталық бақылау органдары) және валюталық 

бақылау агенттерi жүзеге асырады[27].  

Валюталық бақылау мақсаты болып Қазақстан Республикасының 

резиденттері және Қазақстан Республикасының резиденті еместер валюталық 

операцияларды жүргізген кезде заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету 

табылады. 

Валюталық бақылау есебі болып: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына жүргізілетін валюталық 

операциялардың сәйкестігін анықтау;  

2) валюталық операциялар бойынша төлемдердің негізділігін және 

оларды жүзеге асыруға қажетті құжаттарды тексеру;  

3) валюталық операциялар бойынша есеп және есептің объективтілігін 

және толықтығын тексеру.  

Валюталық бақылау органдары мен агенттерінің құқықтары және 

міндеттері 

Валюталық бақылау органдары мен агенттерi өз құзыретi шегiнде 

резиденттер мен резидент еместердiң Қазақстан Республикасында жүргiзетiн 

валюталық операцияларына осы операциялардың Қазақстан Республикасының 

заңнамасына, лицензиялардың шарттарына, тiркеу және хабарлама талаптарына 

сәйкес келуi бөлігінде бақылауды жүзеге асыруға мiндеттi.   

Валюталық бақылау агенттері болып ы уәкілетті банктер және уәкілетті 

ұйымдар табылады. 

Валюталық бақылау органдары өз құзыретi шегiнде: 
1) резиденттер мен резидент еместердің Қазақстан Республикасының 

валюталық заңнамасын сақтауын тексерудi жүзеге асырады;  

2) резиденттер мен резидент еместердiң валюталық операциялар 

бойынша есепке алу мен есептілігінің толымдылығын және дұрыстығын 

тексерудi жүзеге асырады;  
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3) валюталық операцияларды жүргiзуге байланысты құжаттар мен 

ақпаратты сұратады;  

4) валюталық бақылауды тиiстi түрде жүзеге асыру мақсатында 

валюталық бақылау агенттерiне олардың орындауы үшін мiндеттi тапсырмалар 

бередi;  

5) валюталық операциялар бойынша есептілікті ұсыну тәртібін 

белгілейді;  

6) анықталған құқық бұзушылықты жою туралы талаптар қояды және 

Қазақстан Республикасының барлық резиденттерi мен резидент еместерiнiң 

орындауы үшiн мiндеттi болып табылатын Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген басқа да шараларды қабылдайды.    

 

Валюталық бақылау агенттері міндетті: 

1) өздерi, оның iшiнде клиенттердің тапсырмасы бойынша операциялар 

жүргiзген кезде Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасы 

талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыруға;  

2) валюталық операциялар бойынша есепке алу мен есептiлiктiң 

толымдылығын және объективтiлiгін қамтамасыз етуге;  

3) Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген өкiлеттiктерге 

сәйкес өз клиенттерi жол берген, өздерiне белгілі болған Қазақстан 

Республикасының валюталық заңнамасын бұзу фактiлерi туралы Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкiне, сондай-ақ басқа да валюталық бақылау 

органдары мен құқық қорғау органдарына хабарлауға;  

4) валюталық бақылау органдарына өздерiнің қатысуымен жүргізiлетiн 

валюталық операциялар туралы Қазақстан Республикасының заңдарында, 

Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде және валюталық реттеу 

органдарының нормативтік құқықтық актілерiнде белгіленген тәртіппен 

ақпарат беруге мiндеттi.  

Валюталық бақылау органдары мен агенттерi өз өкiлеттіктерiн жүзеге 

асырған кезде өздерiне белгiлi болған коммерциялық, банктiк және заңмен 

қорғалатын өзге де құпияны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

сақтауға мiндеттi[40].  

 

7. 2  Валюталық операцияларды реттеу 

 

Валюталық операциялар валюталық құндылықтар қозғалысымен 

байланысты. Валюталық операциялардың ішкі шаруашылық айналымы және 

халықаралық есеп айырысулар туралы ҚР Заңына сәйкес «Валюталық реттеу 

және валюталық бақылау» және басқа да нормативтерге сәйкес Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің орындау тәртібі: 

- шетел валютасымен операцияларды лицензиялау 

-  қолма-қол валюта операцияларымен жүргізу тәртібі  

-  төлем құжаттарымен операцияларды жүргізу тәртібі 

-  қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен операцияларды жүргізу тәртібі  
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Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айырбастау операцияларын 

ұйымдастыру жөніндегі қызметті уәкілетті ұйымдарға шетел валютасымен 

жүзеге асыруға лицензия береді. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметке қойылатын 

біліктілік талаптары бойынша ұйым шетел валютасымен айырбастау 

операцияларын, сондай-ақ айырбастау пункттер тәртібін тіркеуде (ашу) жүзеге 

асыру тәртібін белгілейді. 

Айырбастау пунктінде тіркеу кезінде белгіленген үлгідегі құжат - 

айырбастау пунктінің тіркеу куәлігі беріледі. 

Уәкілетті ұйымдар үшін құрылтай құжаттарын келісу тәртібі, 

құрылтайшылардың құрамының талаптары, ұйымдық-құқықтық нысаны, 

жарғылық капиталын қалыптастыру бойынша тәртібі және мөлшері, басқа 

заңды тұлғаларға қатысу және бөлімшелер құруда шектеулер қосымша 

белгіленеді.  

Резиденттер құжаттардан басқа лицензияны алу үшін "Лицензиялау 

туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі нормативтік құқықтық актісінде белгіленген 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне құжаттар шарттарында және 

тәртіппен ұсынады. 

Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша 

қызметтерді жүзеге асыру жөніндегі лицензия немесе лицензия беруден бас 

тарту отыз жұмыс күні ішінде резидент құжаттардың толық топтамасын 

ұсынған күннен бастап беріледі. 

Лицензия беруден бас тартылған кезде өтініш берушіге жазбаша түрде 

дәлелді жауап беріледі. 

Лицензия беруден бас тарту үшін негізі болып: 

1) «Лицензиялау туралы» Заңға сәйкес құжаттарды ұсынбау немесе өзге 

де көзделген ақпараттар қарастырылған;  

2) Нақты Заңмен сәйкес бекітілген өтініш берушінің белгіленген 

талаптарға сәйкес келмеуі; 

3) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған өзге де 

негіздер. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нормативтік құқықтық 

актісінде лицензия алынған қызметті жүзеге асыру жөніндегі тәртібі мен 

нысандарын ұсыну жөніндегі ақпаратты белгілейді. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі валюталық операцияларды 

тіркеуді жүзеге асырады. 

Тіркеу режимі тіркелген валюталық шарт бойынша резиденттің кейінгі 

мәліметтер беруін және валюталық шартты тіркеуді қосады. 

Валюталық операцияларды тіркеу үшін резиденттер Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі тармақшаларында көзделген құжаттарды 1) - 

4), 6), 7), 10) 10-баптың бірінші бөлігінің «лицензиялау Туралы» Заңының 

шарттарда және тәртіпте,  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 

нормативтік құқықтық актісінде белгіленген ұсынады.  
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Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде сілтемелері бар ұсынылған 

құжаттарда қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.  

Он жұмыс күн ішінде резидент құжаттардың толық пакетін көрсеткен 

күннен бастап тіркеу жзеге асырылады.  

Валюталық шартты тіркеу кезінде белгіленген үлгідегі құжат-өтініш 

берушіге тіркеу куәлігі беріледі. 

Тіркеуден бас тарту мынадай жағдайларда жүзеге асырылады: 

1) осы Заңға сәйкес көзделген ақпаратты бермеу, не болмаса дұрыс емес 

ақпарат беру; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасына жүргізілетін операцияның 

сәйкес келмеуі[41]. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық 

актісіне қатысты валюталық шарт тіркелуге жататын, мәміленің сомасынан 

асып кеткен кезде шекті мәні белгіленіп, сондай-ақ тіркеу режимінен ерекше 

жағдайлар, оларға қатысты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

хабарлама режимін белгілеуге құқылы. 

 

7.3 Шетел валютасымен несиелендіру  

 

Шетел валютасымен несиелендіру төрт түрді кіріктіреді: 

- несиелендіру (валюталық несиелерді алу және өтеу,) Қазақстанда 

сыртқы берешекті қалыптастыратын мемлекет мұқтажы; 

-  экспорттық-импорттық операцияларды несиелендіру; 

- бірлескен кәсіпорын қызметін несиелендіру (ұлттық және қандай да бір 

шетелдік); 

- несиелендіру бөлшектеп төлеудің есеп айырысу ақысының түрі ретінде  

Уәкілетті банктер несие беру кезінде экспорттық-импорттық 

операциялар кәсіпорындарға шетел валютасында кредиттер ұсына алады: 

экспорттық өндірістерді құру және дамыту үшін мерзімі-8 жылға дейін; 

ағымдағы қызмет мерзімін қамтамасыз ету үшін 2 жылға дейін; болашақ 

түсімдерді ескере отырып, экспортқа келісім-шартты жасасудың жұмыс 

барысы. 

Валютамен несиелер кәсіпорындарға-қарыз алушыларға кепілдік 

бойынша немесе мүлікті кепілге қою арқылы беріледі.  

Кәсіпорын-қарыз алушы оған шетел валютасымен берілген несиені қатаң 

түрде мақсатқа сай пайдалануы тиіс. 

Кәсіпорын-қарыз несие алу үшін өтініш негізінде коммерциялық банкке 

жүгінеді, онда мыналар көрсетілуі керек: 

а) сұралатын несие сомасы және мерзімі несие алудағы мақсаты,; 
в) сатып несиеге алынатын машиналардың, жабдықтардың, 

материалдардың, өзге де тауарлар мен лицензияларды пайдалану экономикалық 
тиімділігінің өтімділік мерзіміндегі іс-шараларды жүзеге асыруға сұратылатын 
несие; 

г) ұлттық валютадағы жоспарланған іс-шараларды қаржыландыру көздері 

және  шетел валютасында кредитті өтеу көздері. 
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Кәсіпорынның-қарыз алушының өтінішке келесі құжаттары тіркеледі: 

- кепілдік немесе кепілдік хат, сақтандыру;  
- техникалық-экономикалық негіздемесін қамтитын шығыстар сметасы, 

әрбір несиелік іс-шара өтімділік есебіндегі шығындардың.-нысаны бойынша 
несиелендіріледі.  

Уәкілетті банк бақылайды:  

- кәсіпорындар-қарыз алушылармен несиелік келісімдерге қойылған  

шарттарды орындау; 

- валютамен берілген несиелерді кәсіпорындар-қарыз алушылар мақсатты 

және уақтылы пайдалану; 

- негізгі борышты уақтылы және толық өтеу; төлеуге есептелген пайыз.  

Уәкілетті банк белгіленген мерзімде пайдалануға банкпен берілген несие 

валюта есебінен сатып алынған машиналар мен жабдықтарды және оларды 

пайдалану тиімділігін кәсіпорын-қарыз алушыны бақылайды. Мұндай бақылау 

жүзеге асырылады, атап айтқанда, тексеру жүргізу арқылы жергілікті жерлерде. 

Несиелік келісімдер бойынша өз міндеттемелерін орындамаған  

кәсіпорындар-қарыз алушыларға қатысты Уәкілетті банктің келесі құқығы бар: 
-  берілген несиені пайдалануды одан әрі тоқтату; 
- берілген кредит бойынша берешектің барлық сомасын мерзімінен бұрын 

өндіріп алуға; 
- берілген несие есебінен сатып алынған машиналар мен жабдықтар дер 

кезінде монтаждау және эксплуатацияға енгізбеу кезінде берілген кредит 

бойынша пайыздық мөлшерлемесін арттыру.  

Шетел валютасында бірлескен кәсіпорынның қызметін несиелендіру  

(ұлттық және қандай да бір шетел)  кысқамерзімді (1 жылға дейінгі мерзімге), 

орта мерзімді (10 жылға дейін), Ұзақ мерзімді (10 жылдан астам) болады. 

Шетел валютасындағы қысқа мерзімді кредиттер бірлескен кәсіпорындарға 

шетелден   шикізатты, материалдарды, жиынтықтаушы бұйымдарды және басқа 

да тауарларды сатып алуға беріледі. Орта мерзімді және ұзақ мерзімді несиелер 

импорттық жабдықтарды, машиналарды, лицензиялар және басқа тауарларды 

валютамен төлеуге арналған, сондай-ақ қажетті қызмет көрсетуді жетілдіру 

және өндірісті кеңейтуге беріледі. Осы кредиттін құнын өтеуді банк анықтайды 

кредиттеу объектілерінің өзін-өзі ақтау есебіне байланысты, оның нысаны 

бойынша жүргізіледі. 

Кәсіпорын шетел валютасында несие алу үшін уәкілетті банкке өтініш 

жасайды, онда мыналар көрсетіледі: кредит алу мақсаты,  сомасы; мерзімі; 

сұралатын несие; шетелден сатып алынатын тауарлар мен оның құнының 

сипаттамасы; сатып алынған тауардың елі; төлем валютасы; кредит есебінен 

сатып алынатын машиналардың, жабдықтардың, материалдардың, өзге де 

тауарлар мен лицензиялардың экономикалық тиімділігі пайдалану және 

өтімділік іс-шараларды жүзеге асыруға сұратылған несие мерзімі. 
Өтінішке қоса беріледі: 
-  шетел валютасымен банкпен несиелейтін шығындардың өтімділік есебі; 
- экспортқа жіберілген өнімдерден күтілетін түсімнің валюта 

қаражатының анықтама-есебі 
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- кредит бойынша есептелетін шетел валютасындат несиені  пайдалану 

мерзімдерін есептеу және өтеу, пайыздарды төлеу 

Кредиттеу халықаралық сауда  түрі ретінде есеп айырысу төлем мерзімін 

кеңінен қолданылады.  Бұндай несиенің негізгі түрі болып: 

-  фирмалық несие; 

- вексельдік несие; 

- ашық шот бойынша несие; 

- факторинг; 

- форфейтингілеу; 

- акцептілік несие; 

- овердрафт.  

Фирмалық несие- дәстүрлі несие беру нысанын экспорттау кезінде 

экспорттаушы несиені шетелдік сатып алушыға төлемді кейінге қалдыру 

түрінде береді. 

Вексельдік несие - банкінің вексель ұстаушыға вексельде көрсетілген 

соманы мерзімінен бұрын төлеу жолымен несиелендіру нысаны.       

Ашылған шот бойынша несие қызмет көрсету аясы мекемелеріндегі 

тұрақты клиенттерге шот бойынша берілетін несие түрі. 

Факторинг сауда-комиссиялық қызметті, сондай-ақ делдалдық 

коммерциялық қызметті және қысқа мерзімді несиелеу экспортының ерекше 

бір түрін білдіреді.  

Форфетингілеу – келісімнің толық мерзіміне банктің немесе 

форфейтердің алдын-ала келісілген шарттар бойынша вексельдерді (траттаны) 

және басқа да тауарлы – қаржылық құжаттарды сатып алуы.  

Несиелендіру экспортының көп тараған формасы болып акцептелген 

несиесі табылады.   

Овердрафт - қысқа мерзімді қарыз,тұлғаға қолма-қол ақшасыз пiшiнде 

оның есепшотта қаржының жетiспеушiлiгiнде берген берілген [42].  

Әлемдік банк тәжірибесінде валюталық несиелендірудің көп нұсқалары 

бар және ұлттық банкке іс жүзінде болмайтын сызбаларды  нақты жағдайда 

әрбір жағдайды тура қарауға сйәкес келеді. 

 

7.4  Валюталық нарықты реттеу 

 

ҚР Орталық Банкінің негізгі есебінің арасында  реттеу облысының ішкі 

валюта нарығының қазіргі кездегі  негізгі кезеңдерірі: 

- қазақстандық валюталық нарық өтімділігін қамтамасыз ету және 

сәйкесінше сыртқы экономикалық операциялар бойынша тиімділігін есептеу; 

- коммерциялық банктердің валюталық операцияларын жүргізуде 

заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету; уақытша  валюта жүргізу 

операциялары бойынша шектеулерді, күрделі операциялар бойынша шетелге 

шығару капиталын қыскартылуы; 

- теңдестірілген валюталық теңге курсын реттеуді жүргізуде, жалпы 

алғанда экономиканың дамуын және қазақстандық өндірушілердің көптеген 

мүдделеріне жауап беруін к қамтамасыз ету;  
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-  алтын-валюталық резервтерінен экспорттық түсімде міндетті сату 

көлемін арттыру есебінде, импорттаушылармен сатып алынатын валюталық 

қаражатты мақсатты қолдануды бақылау және бірте-бірте валюталық 

интервенция көлемін азайту; 

-  ОБ алтын-валюталық резервтерін басқару тиімділігін арттыру,  ішкі 

нарықта өз мақсаттарын арттыру үшін оларды минималды қолдану. 

Бірінші кезекте орынды болар еді: 

- валюталық операциялар жүргізу барысында пайда болатын 
коммерциялық банктердің қауіп-қатер бақылауын күшейту;  

- форвардтық келісім-шарттарды ресми түрде есептеу тәртібінің 

орнатылуы, халықаралық стандарттарға сәйкес болуы керек; 

-  қазақстандық валюта-қаржы нарығының тұйықталған жүйесін  жасауда 

және шетелге ресурстар ағынын шектеу, ішкі өзін-өзі реттеу нарықтық 

тетіктерін құруға оңай.   

Валюталық саясаттың өзгерістерге сәйкес бағыттары, бәлкім, ҚР ОБ 

валюталық резервтерін басқарудағы тәсілдерін қайта қарастыру.  

ҚР ОБ валюталық резервтерін басқарудағы тиімділік жұмысын арттыру 

бойынша әр түрлі мерзімде қаржы құралдарына түрлі инвестициялау 

пропорциясын таңдауды шоғырландыру. 

Көпжылдық әлемдік тәжірибеде валюталық нарықтарды реттеуде  

әлемнің бірде-бір орталық банкі (әсіресе, Жапония Банкі және Бундесбанктерін 

мысалдар ретінде айқын бұл көрсетеді, сондай-ақ мүлдем таяудағы оқиғалар 

Индонезия, Оңтүстік Корея және Бразилия) ішкі валюталық нарық үшін елеулі 

залалсыз және бүкіл ұлттық экономиканың жеткілікті ұзақ уақыт валюта 

деңгейіндегі  бағамын  ұстауын дәлелдейді. 

Біздің ойымызша, Қазақстандық валюта нарығында бұл заңдылықтар, 

қазірдің өзінде толық байқалуда. 

Күтпеген жағдайлар болдырмау мақсатында қажет: 

- валюталық реттеу және валюталық бақылауда  міндетті сату 

нормаларын арттыруды қоса алғанда, экспорттық түсім 75% - ға дейін. 

Нәтижесінде ішкі нарық валютасында ұсыныстар кеңейтуде алтын-валюталық 

резервтерін толықтыру үшін ресми негізін құра алады; 

- қаржы нарықтарын қалпына келтіруде, бюджетті толықтыру үшін 

ресурстық базаны кеңейту және банк жүйесін қалпына келтірудегі маңызды 

шарты болып табылады.  

Валюталық ресурстардың ағыны негізгі экономикалық құлдырау және 

тетіктерін инфляцияны тежеу механизмінің әрекет салдары ретінде , эмиссия 

масштабы, валюталық курс динамикасын анықтайтын параметрлерінің бірі 

болуы тиіс.  Бұл бағыт бойынша сол уақытта ақша-несиелік реттеу, мысалы, 

жинақтарды ынталандыру, банктік несиелендіру және т. б. тек  көмекші рөл 

беріледіі. 
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Бақылау сұрақтары: 

 

1 Валюталық реттеудің мәні неде? 

2 Валюталық нарықты реттеу есебінің мәні неде? 

3 Валюталық операцияларды реттеу ерекшеліктерін атаңыз? 

4 Шетел валютасындағы несиелеу процессін атаңыз. 

5 Қазақстан Республикасының ұлттық банкімен жүзеге асырылатын  

валюталық бақылаудың мәні неде ? 

 

Тесттік сауалдар: 

 

1 Мемлекеттің валюталық ресурстарының негізгі көзі болып не 

табылады?  

А) шетел валютасымен оларды төлеу кезінде валюталық заңнамасын 

бұзғаны үшін айыппұлдар мен өсімпұлдар; 

В) шетел валютасында төленетін кедендік баждар және басқа да кедендік 

төлемдер; 

С) мемлекеттің экономикалық секторындағы тауарлар және 

қызметтердің, экспорттық өнімдерінен түсімдері; 

D) шетел банктерінде депозиттердің және басқа да қаржы ұйымдарының  

орналастырылған түсімдері; 

Е) шетел мемлекеттерінің несиелері мен қарыздары, банктердің,және 

халықаралық мемлекетаралық қаржы ұйымдары. 

  

2 Бір валюта бағасы, басқа валюта бірліктерінде айқындалатын 

........аталады 

А) нақты валюталық курс; 

В) номинальдық валюталық курс; 

С) сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі бойынша валюта курсы; 

D) валюталық курс;  

Е) дұрыс жауабы жоқ. 

 

3 Ұлттық валюта бағамының төмендеуі кезінде басқа елмен 

салыстырғанда бұл жағдайда  қандай болады? 

А) дамуды экспорт алады, өйткені, шетелдіктер үшін отандық тауарлар 

арзан болады; 

В) дамуды импорт алады, өйткені, өз елінде бұл тауарларға сұраныс 

артуда және импорттық тауарлар арзандауда;   

С) дамытуда импорт алады, өйткені, өз елінде бұл тауарларға сұраныс 

артуда және импорттық тауарлар арзандауда;    

D) дамытуда экспорт алады, өйткені, шетелдіктер үшін отандық тауарлар 

арзан болады; 

Е) А) және В) жауаптары дұрыс.  

 

4 Қазақстанда бақылау және валюталық реттеу органы болып: 
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А) ҚР үкіметі; 

В) ҚР Ұлттық банкі; 

С) ҚР Қаржы министрі; 

D) уәкілетті банктер және уәкілетті банктік емес қаржы мекемелері; 

Е) барлық жауаптар дұрыс.  

 

5  Валюталық реттеудің негізгі әдісіне не жатпайды?  

А) санкция әдісі, табысты мағлұмдау, жеңілдіктер,  аванстық төлемдер; 

В)  валюталық операциялардың белгілі бір түрлеріне тыйым салулар мен 

шектеулер белгілеу жасауға; 

С) валюталық операцияларды жүзеге асыруға байланысты қызметті 

лицензиялау; 

D) ұлттық валютада валюталық операция бойынша пайыздық 

ставкаларды белгілеу;  

Е)  шетелде резиденттермен несиені шетел валютасында алу және беруді 

тіркеу.  

 

6 Валюталық курсқа әсер етуші факторлар, болады: 

А) экономикалық; 

В) интегральдық және құрылымдық; 

С) конъюнктуралық және монополистік; 

D) құрылымдық және циклдық; 

Е) құрылымдық және конъюнктуралық. 

 

7  Шетел валюталарының, бағалы қағаздар (акциялар мен облигациялар) 

немесе тауар бағасының қор биржасын  анықтау; 

А) листинг; 

В) баға белгілеу; 

С) айырбас; 

D) сату бағамы; 

Е) РЕПО. 

 

8 Шетел валютасына сұранысы және оның ұсынысымен анықталатын 

валюта курсы қалай аталады?  

А) тіркелген валюта курсы; 

В) биржалық валюталық курс; 

С) ресми валюталық  курс; 

D) икемді валюталық  курс; 

Е) тепе-тең валюталық курс. 

 

9 Елдің халықаралық валюталық өтімділігіне не жатады? 

А) алтын; 

В) ұлттық валюта; 

С) резервтік валюта; 

D) валюталық құндылықтар; 
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Е) асыл тастар. 

 

10 Қазақстан Республикасының валюталық реттеу мақсатының негізі 

болып: 

А) Қазақстан Республикасының әлемдік экономикаға одан әрі интеграция 

үшін жағдай жасау; 

В) Қазақстан Республикасындағы валюталық құндылықтардың 

айналысының тәртібін белгілеу;  

С) мемлекеттің саясатына жәрдемдесу бойынша орнықты экономикалық 

өсуге қол жеткізу және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; 

D) ақпараттық базаны валюталық операциялар және капитал ағындары 

бойынша қамтамасыз ету;  

Е) валюталық мониторинг объектілері жүзеге асыратын валюталық 

операциялар бойынша ақпараттық базасын құру. 
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Тақырып 8. Эмиссиялық операцияларды және ақша айналымын  

ұйымдастыру 

 

8.1 Қолма-қол ақша эмиссиясы 

 

Қолма-қол ақша эмиссиясы ең алдымен ағымдағы бағаларда тауар 

айналымының өсімімен байланысты болады өйткені бұл ақша көбінесе тұтыну 

нарығындағы операцияларға қызмет етеді. 

Алтынға айырбасталмайтын несие қағаз белгілерінің заңмен белгіленген 

тәртіп бойынша шығарылып айналымға енгізілуі эмиссиялық жүйе ретінде 

ұғылады. 

Эмиссиялық операцияларды Орталық банк және қазына мекемесі (қаржы 

министрлігі) жүзеге асыруы мүмкін. 

Қазақстанда эмиссиялық операцияларды ҚР Ұлттық банкі жүзеге 

асырады.қағаз және несие ақшалар қолма-қол ақшасыз баламаны алумен екінші 

деңгейлі банктерге сату түрінде банк билеттері ретінде шығарылады. 

Сондықтанда олардың арасында нақты шекара болмайды. 

Эмиссия – бұл мемлекеттің банкноталардың монеталардың бағалы 

қағаздардың шығарылуы. Ол қолма-қол түрінде де немесе қолма-қолсыз 

түрінде де болуы мүмкін. 

Қолма-қол ақша түріндегі эмиссия – айналысқа банкноталар мен 

монеталардың қосымша шығарылуын сипаттайды. 

Қазақстанадғы теңгенің көп эмиссиялануының негізгі себептерінің бірі – 

кәсіпорындар арасындағы дәстүрлі қолма-қолсыз есеп айырысулардың 

біртіндеп қолма-қол есеп айырысуларға ауысуы бұны әрине жағымсыз құбылыс 

деп есептеуге болады. 

Эмиссия жүйесі- ақша белгілерін айналысқа шығарудың заң жүзінде 

белгіленген тәртібі; ақша жүйесінің құрамдас бөлігі.  

Ақша эмиссиясының тәртібі – бастапқы және қайталама ақша эмиссяисы 

деп ажыратуға болады.  

Бастапқы эмиссия – ақша экономикада қолма-қолсыз ақша нысанда 

шығарылады, клиент банктен несие түрінде алынған банк шоттарындағы 

жазбалар, бұл ретте қолма-қолсыз ақша несиелік ақшаға тең.   

Қайталама эмиссия - шығару ақша қолма-қол ақша қашан иелерінің 

өтінімдері бойынша банктік шоттарын жүреді, олардың қолма-қол ақшаға 

айналдыру, яғни банктер преобразуют қолма қол емес ақша қолма-қол  

выпуск денег в наличной форме, когда по заявкам владельцев банковских 

счетов происходит их обналичивание, т.е. банки преобразуют безналичные 

деньги в наличные. 

   Қолма-қол ақша эмисиясы – бұл айналымға ақша шығару, 

айналыстағы қолма-қол ақша массасы артады.  Командалық экономикадағы 

эмиссия мөлшері мемлекетпен қатаң регламенттелген, нарықтық экономикада 

эмиссияны болжау әдісі бар[21].  

Эмиссиондық операцияларды (ақшаны айналыстан алу және шығару 

бойынша операциялар) жүзеге асырады: 
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- қолма-қол ақша айналымының басым бөлігін құрайтын, банктік 

билеттер (банкнот) шығарудың монополиялық құқығын пайдаланатын, орталық 

банк (эмиссиондық банк); 

-  қазынашылық (мемлекеттік атқарушы орган), ұсақ купюралы қағаз-

ақшалы белгілерді шығаратын (дамыған елдерде жалпы қолма-қол ақша 

шығарылымының 10% құрайтын арзан металл түрлерінен жасалған 

қазынашылық билеттер мен тиындар). 

Мемлекет өндіріс процесін реттеу шараларын экономикалық процестерде 

циклдық тербелістердің әлсіреуі мүмкін болатын ақша жүйесінің және несиені 

пайдалана отырып қолданады. Көптеген елдерде инфляцияның күшейю 

әсерінен,  экономиканы тұрақтандыру әдісі сияқты, таргеттеу (шектеу, 

нысаналау) — бұл инфляцияның нысаналы деңгейіне қол жеткізуге 

бағдарланған ақша-кредит саясатының режімі, онда орталық банктер 

басшылыққа алуы тиіс. Ақша айналымы әр түрлі экономикалық факторлардың 

ықпалында ғана емес, сонымен қатар  ақша массасының санының өсуіне ғана 

байланысты болмай, онда көптеген елдер қазіргі уақытта ақша агрегаттарын 

нысаналаудан бас тартқан. Шын мәнінде таргеттеу ақша массасының көлемін 

өзгертуге тікелей шектеу қоюды білдіреді. Маңызды әсері,  ақша массасының 

мақсатты бағдарлар көмегімен реттеу динамикасының тиімділігіне әсері болып, 

соңғы белгілеу тәртібі: бақылау сандары нысанында (Франция), депозиттер 

(АҚШ), болжамдар (Жапония) табылады. 

 

8.2 Қолма-қол ақша айналымы 

 

Қолма-қол ақша айналымы – бұл қолма-қол ақша қозғалысын 

айналыс құралы, сондай-ақ төлем құралы ретінде сипаттайтын, белгілі бір 

уақыт кезеңі үшін төлемдердің жиынтығы.  

Қолма-қол ақшаны қолдану саласы негізінен халқтың кірістері 

мен шығыстарына байланысты және мынаны қамтиды:   

1) халықтың бөлшек сауда және қоғамдық тамақтану кәсіпорындарымен 

есеп айырысуы;  

2) еңбекақыны және басқа да ақшалай кірістерді төлеу;  

3) халықтың салымдарға ақшаны енгізуі және банктен ақша алуы;  

4) зейнетақы, жәрдемақы, шәкіртақы, сақтандыру өтемақыларын төлеу; 

5)  несиелік ұйымдардың тұтынушылық несиелерді беруі; 

6)  бағалы қағаздарды және олар бойынша кірістерді төлеу; 

7)  коммуналдық төлемдер, халықтың бюджетке салық төлеуі. 

Осылайша, қолма-қол ақша тауарлар мен қызметтер айналымы, тауарлар мен 

қызметтер қозғалысына байланысты емес есеп айырысу үшін пайдаланылады. 

Қолма-қол ақша айналымы әр түрлі ақша түрлерінің көмегімен жүзеге 

асырылады: банкнот, темір тиындар, басқа кредиттік инстременттер (векселдер, 

банктік векселдер, чектер, кредиттік карточкалар). Қолма-қол ақша 

эмиссиясын, әдетте, орталық банктер, жекелеген елдерде қазынашылық жүзеге 

асырады.  Кәсіпорындар мен ұйымдар арасында, жалпы ереже бойынша, қолма-

қол ақша айналымы мардымсыз. 
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Қолма-қол ақша айналымы кеңеюінің негізгі себептері:  

- экономикалық дағдарыс; 

- қолма-қол ақша дағдарысы; 

- төлемеушілік дағдарысы; 

- есеп айырысудың бәсеңдеуі; 

- банкаралық есеп айырысу жүйесінің жеткіліксіз ұйымдастырылуы; 

- салықтан жалтару мақсатында саналы түрде пайданы қысқарту және 

банктен тыс жерде қолма-қол төлемдердің кеңеюі.  

Қолма-қол ақша айналымын күрт кеңейту айналым шығындарының 

өсуіне, ескі купюраларды жаңасына ауыстыруға, «қаралай қолма-қол ақша» 

пайда болуына,  салық төлемдерін толтыра алмауға әкеледі. Нәтижелері 

бюджет тапшылығы, қаржылық тұрақсыздық болып табылады. Егер ақша 

айналымы банктік шоттар бойынша өткенде, орталық банкте оны ескеруге, 

басқаруға және экономика жағдайы жөнінде толық ақпаратқа ие болуға 

мүмкіндік көбірек болар еді. Бұл эмиссияны кеңейтпеуге мүмкіндік беретін еді. 

Есепке алынбаған қолма-қол ақша айналымы әдетте валютаға аударылады, ал 

бұл бюджеттен төлеу үшін мемлекеттен қолма-қол ақша эмиссиясы процесінің 

кеңейтілуін талап етеді [10].  

Қолма-қол ақша айналымы халықтың ақшалай табыстарының көп бөлігін 

алу мен жұмсауға қызмет көрсетеді. Атап айтқанда қолма-қол ақша 

айналымына үнемі қайталанып отыратын қолма-қол ақшалардың айналымы 

қалыптасады.  

Қолма-қол ақша айналымы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 

есеп айырысу-кассалық орталықтарында басталады. Қолма-қол ақша сақтық 

қорларынан айналым кассасына аударылады, осылайша олар айналымға түседі. 

Есеп айырысу-кассалық орталықтары айналым кассаларынан қолма-қол 

ақшалар коммерциялық банктердің операциялық кассаларына жіберіледі. Осы 

ақшалардың бір бөлігін банктер бір-біріне ақылы негізге беруі мүмкін, бірақ 

қолма-қол ақшаның көп бөлігі клиенттерге – жеке және заңды тұлғаларға 

беріледі. Кәсіпорындар мен ұйымдар кассаларындағы қолма-қол ақшаның бір 

бөлігі, олардың арасындағы есеп айырысулар үшін қолданылады, бірақ көп 

бөлігі әр түрлі ақшалай табыстар түрінде  халыққа беріледі.   

Тұрғындар сондай-ақ қолма-қол ақшаны өзара есеп айырысу үшін 

пайдаланады, бірақ оның көп бөлігі салықтарды, алымдарды, сақтандыру 

төлемдерін, пәтерақы мен коммуналдық төлемдерді, қарыздарды өтеуді, 

тауарларды сатып алу мен түрлі ақылы қызметтерді төлеуге, бағалы қағаздарды 

сатып алуды және т.б. төлеуге жұмсалады.    

Қолма-қол ақша айналымын ұйымдастырудың қолданыстағы тәртібіне 

сәйкес әрбір кәсіпорын үшін олардың кассаларындағы қолма-қол ақша 

қалдығының лимиттері орнатылады. Лимиттен асатын ақша кәсіпорынға 

қызмет көрсететін коммерциялық банкке тапсырылуы керек. Коммерциялық 

банктер үшін де олардың операциялық кассаларына лимит орнатылады, 

сондықтан лимиттен асатын соммада, олар қолма-қол ақшаны есеп айырысу-

кассалық орталығына тапсырады. Сонғыларының айналым кассаларына да 
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лимит орнатылады, сондықтан лимиттен асатын сомадағы ақша сақтық 

қорларына аударылады, яғни айналымнан алып тасталынады.   

Қолма-қол ақша айналымы келесі қағидалар негізінде ұйымдастырылады:  

1) барлық кәсіпорындар мен ұйымдар қолма-қол ақшаны (лимитпен 

орнатылған бөлікті есептемегенде) коммерциялық банктерде сақтауы керек;  

2) банктер меншіктің барлық нысандарындағы кәсіпорындар үшін қолма-

қол ақша қалдығының лимиттерің белгілейді;  

3) қолма-қол ақша айналысы болжамды жоспарлау объектісі болып 

табылады;  

4) ақша айналысын басқару орталықтандырылған тәртіппен жүзеге 

асырылады;  

5) қолма-қол ақша айналымын ұйымдастырудың мақсаты – ақша 

айналысының тұрақтылығын, икемділігін және үнемділігін қамтамасыз ету;  

6) кәсіпорындар қолма-қол ақшаны тек өздеріне қызмет көрсететін банк 

мекемелерінде ала алады. [43]. 

 

8.3 Қолма-қолсыз ақша эмиссиясы 

 

Қолма-қолсыз ақша эмиссиясы банктердің белсенді операциялар жүргізу 

процесінде банк шоттарының көлемін ұлғайтуды білдіреді.  

Қолма-қолсыз ақша эмиссиясы қолма-қол ақша эмиссиясына қарағанда 

бастапқы болып табылады. Банк клиенттерге, егер оларда банк шоттарында 

ақша қаражаттары болса, және осы қаражат шегінде болса, қолма-қол ақшаны 

береді. Бір уақытта беру сомасына клиент шотынан қолма-қолсыз ақша 

қаражаттарын есептен шығару жүргізіледі. Банктің кассаларынан қолма-қол 

ақшаны беру көлемін ұлғайту үшін, алдымен бантердің шоттарындағы қаражат 

қалдықтарының өсуі қажет, яғни қолма-қолсыз эмиссия болғаны шарт.  

Қолма-қол және қолма-қолсыз ақша  бірыңғай табиғатты және өзара 

тығыз байланысты. Өзінің жұмыс істеу процесінде олар бірформадан 

басқасына өте алады. Қолма-қол ақша, банк кассасына түскенде және 

экономикалық субъектілер шоттарына аударылғанда, қолма-қолсыз ақшаға 

айналады. Қолма-қолсыз ақша, банк клиенттері өз шоттарынан ақшалай 

қаражаттың бір бөлігін алғанда қолма-қол түрінде алғанда, қолма-қол ақшаға 

айналады [44]. 

Қолма-қолсыз ақша эмиссиясы банктер өздерінің активті операцияларын 

жүргізу процесінде жүзеге асырылады.  Бұл ретте айналымдағы қолма-қолсыз 

ақша массасын ұлғайту орталық банктің, сондай-ақ коммерциялық банктердің 

активті операцияларын жүзеге асыру кезінде болуы мүмкін.  

Алайда айта кету керек, қазіргі уақытта экономистер арасында банк 

жүйесіндегі қолма-қолсыз ақша эмиссиясындағы орталық банктің ролі жөнінде 

бірыңғай көзқарас жоқ.  

Негізгі позицияларды келесіге жинақтауға болады: 

-  қолма-қолсыз эмиссияны негізінде орталық банк жүзеге асырады; 

коммерциялық банктер көбінесе тек орталық банкпен жасаған қолма-қолсыз 

ақшаны қайта бөле алады.   
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- қолма-қолсыз эмиссияны тек қана орталық банк жүзеге асырмайды – 

коммерциялық банктер, орталық банктер сияқты, өзінің активті процестерінде 

қолма-қолсыз ақша массасын жасайды.  Егер міндетті резервтеу нормасы 100 % 

тең болғанда, орталық банк қолма-қолсыз эмиссия монополиясына ие болар еді.   

Барлық қолма-қолсыз ақша эмиссиясы коммерциялық банктер жүйесімен 

жүзеге асырылады. Орталық банктің ақша базасын құрайтын қолма-қолсыз 

ақша қаражаттары екінші сипатты болып келеді, себебі банк жүйесі алдындағы 

оның міндеттемелері боып табылады.   

Тиісінше, орталық банк қолма-қолсыз эмиссия көлемін (яғни қолма-

қолсыз ақша ұсынысын) қандай дәрежеде бақылай және реттей алатындығы, 

және  орталық банк ақша базасын құрайтын сол немесе өзге де өсімдерін 

қаншалықты бақылай алатындығы жөнінде әртүрлі көзқарастар бар.  
Қолма-қолсыз ақша эмиссиясы процесіне орталық банк және 

коммерциялық банктер де қатысады деген пікір ең көп тараған болып 

табылады: егер орталық банк коммерциялық банктерге қолма-қол ақша 

айналымын қолдау және қорларды арттыру үшін қосымша ақша қаражаттарын 

бермейтін болса, коммерциялық банктердің қолма-қолсыз ақша эмиссиясы 

шектеледі немесе мүлдем тоқтатылады. Осылайша, банк жүйесінің қолма-

қолсыз ақша эмиссиясының негізі елдің орталық орталық банкінің ақша 

базасын арттыру болып табылады.   

 

8.4 Қолма-қолсыз ақша айналымы 

 

Қолма-қолсыз ақша айналымы – қолма-қол ақшаны пайдаланусыз 

жүзеге асырылатын, төлемдер жиынтығы. Қолма-қолсыз есеп айырысу – 

қаражат алушылар мен төлеушілер шоттары бойынша жазбалар арқылы, немесе 

өзара талаптарды есепке жатқызу, яғни қолма-қол ақшаны пайдаланбау арқылы 

жасалатын, ақшалай есеп айырысулар [43]. 

Қолма-қолсыз ақшалай есеп айырысу ерекшеліктері келесіде көрінеді:  

- қолма-қол есеп айырысуға, қолма-қол қаражатты табыстайтын, 

төлеуші және алушы қатысады. Қолма-қолсыз ақшалай есеп айырысуда 

қатысуңшылар үшеу: төлеуші, алушы және төлеуші мен алушы шоттары 

бойынша тіркеу формасында есеп айырысу жүзеге асырылатын, банк.   

- қолма-қолсыз ақшалай есеп айырысудың қатысушылары банкпен 

кредиттік қатынаста болады.  Бұл қатынастар мұндай есеп айырысуларға 

қатысушылар шотындағы қалдық соммаларында байқалады. Қолма-қол ақша 

айналымында осындай кредиттік қатынастар жоқ; есеп айырысудың бір 

қатысушысының ақшасын екіншісінің пайдасына ауыстыру (аудару) олардың 

шоттары бойынша жазбалар арқылы жүргізіледі, соның нәтижесінде банктің 

мұндай операциялардың қатысушыларымен кредиттік қатынастары өзгереді. 

Басқаша айтқанда, мұнда ақша көмегімен істелінетін, кредиттік операция 

жасалынады.    

Қолма-қолсыз ақша айналымын  ұйымдастырудың қағидалары:  

1. Банк шоттары бойынша есеп айырысуларды жүргізу алушы, жеткізуші 

және төлеушіде болуы қажет. Есеп айырысушылық қызмет көрсету үшін 
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клиент пен банк арасында банктік шот келісімі жасалады, ал банктер мен басқа 

кредиттік мекемелер өзара есеп айырысуларды жүргізу үшін бір-бірінде 

корреспонденттік шоттар ашады; 

2. Есеп айырысушылық қатынасқа қатысушылардың өтімділік және 

төлем қабілеттілігін қамтамасыз ету. Бұл қарыз міндеттемелерін уақытылы 

орындаудың қажетті шарты;  

3. Төлеушінің төлемге келісуінің(акцепт) болуы.  Берілген қағида 

мыналарды:  қаражаттарды есептен шығару жөнінде иесінің қаулысын 

куәландыратын, тиісті төлем құралын (чек, жай вексель, төлем тапсырмасы), 

немесе қаражатты алушылармен жазылып берілген арнайы құжаттар акцептін 

(тапсырманың төлем талабы, төлем талабы, аудармалы вексель)  қолдану 

арқылы іске; 

4. Төлем шұғылдығы. Бұл қағида тауарлар мен қызметтерге шот төлеу 

кезеңіне ғана емес, сондай-ақ банктерменг есеп айырысу операцияларын 

орындау уақытына да қатысты.     

5. Есеп айырысуларды жүргізудің дұрыстығы мен уақытылығына есеп 

айырысу қатынастарының субъектілерін бақылау. Бұл принциппен 

айыппұлдарды, өсімпұлдарды  төлеу,  шығындарды қайтару формасындағы 

келісімшарттық шарттардың орындалуы үшін және т.б. шарттық міндеттемелер 

бұзылған жағдайда  мүліктік жауапкершілік принципі тығыз байланысты.  

Бағалы қағаздарды табыстаумен орындалатын, қолма-қолсыз ақша 

айналымының маңызды басымдылығы болып, яғни, мұндай операциялар 

банктегі төлеуші шотында ақша қаражаттары болмаса да жүзеге асады.  

 

8.5 Қолма қолсыз есеп айырысу формалары 

 

Қолма-қолсыз есеп айырысу жеке және заңды тұлғалардың ақша 

белгілерін пайдаланбай міндеттемелерін өтеуін білдіреді.  ҚР Азаматтық 

кодексіне сәйкес заңды тұлғалар арасындағы есеп айырысулар, сондай-ақ жеке 

тұлғалардың қатысуымен болатын есеп айырысулар көп жағдайда қолма-

қолсыз тәртіпте жүргізілуі тиіс (Сурет 12 қараңыз). Олар есеп айырысу 

(ағымдағы) шоты ашық банктер мен өзге де кредиттік-қаржылық мекемелер 

арқылы жүргізіледі.  

 

 
 

Сурет 12 - Қолма қолсыз есеп айырысу формалары 

Қолма-қолсыз есеп айырысу 

Төлем есебімен 

есеп  айырысу 

Аккредитив бойынша 

есеп айырысу 

Чектермен есеп 

айырысу 

Инкассо бойынша 

есеп айырысу 
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Қазақстанның Орталық Банкі қолма-қолсыз есеп айырысу, есеп айырысу-

кассалық орталықтары ұйымдарын байланыстыратын, басқаратын және 

лицензияландыратын орган болып табылады. Ол есеп айырысуды жүзеге 

асырудың ережесін, формасын, мерзімі мен стандартын орнатады.  Қолма-

қолсыз есеп айырысудың жалпы мерзімі ҚР аумағындағы скубъектілерге екі 

операциялық күннен, Қ Раумағынан тыс бес күннен  аспауы керек. Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі өзінің есеп айырысу-кассалық орталықтары 

арқылы банкаралық есеп айырысуларды орындайды.  

Қолма-қолсыз есеп айырысулар мына жолдар арқылы іске асады:  

1) ақшалай міндеттемеден тұратын төлем құжатын беру, немесе ақшаны 

төлеу туралы ереже;   

2)  ақшалай міндеттемеден тұратын төлем құжатын көрсету, немесе 

ақшаны төлеу туралы ереже;   

3) ақшаны төлеу туралы ережеден тұратын,  төлем құжатын немесе 

электрондық хабарламаны табыстау.  

Заңнамаға сәйкес шетел валютасы  тауарлар мен қызметтер үшін қолма-

қолсыз есеп айырысуларда төлем құралы ретінде, республикалық заңдарда 

қарастырылған жағдайда  ғана пайдаланылуы мүмкін.  

Шаруашылық операцияларды қолма-қолсыз тәртіпте орындау үшін 

клиенттерге банктерде есеп айырысу және ағымдық шоттарды ашу қажет.  

Ондай құжаттарды не үшін ұсыну қажет:  

1) бекітілген форма бойынша шот ашуға өтініш.  

2) Заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу туралы нотариалды 

куәландырылған куәліктің көшірмесі, жеке кәсіпкер үшін – заңды тұлға 

білімінсіз-ақ.  

3)  нотариалды куәландырылған қол қойылған үлбгілер бар карточка. 

4)  салық органында есепке қою туралы анықтама.  

5) тұлғаның міндетті медициналық сақтандыру қорына сақтық 

салымдарды (төлемдерді) төлеуші ретінде тіркелгенін растайтын құжат.   

6) банкке ұсыну үшін Зейнетақы қорының анықтамасы.   

Қолма-қол есеп айырысулар туралы ереже есеп айырысулар мен 

банктерде бірыңғай құжат айналымын ұйымдастырудың жалпы тәртібін 

регламенттейді. Кәсіпорындар арасындағы келісім бойынша, банктерді 

ескермей, өзара берешектердің есебі жүргізілуі мүмкін. Бұл жағдайда банкке 

тапсырмалар, есептелмеген соммаға чек тапсырылады.  Төлеушілер мен 

қаражат алушылар арасындағы есеп арйырысулар бойынша өзара 

наразылықтар банк қатысуынсыз бекітілген тәртіпте тараптармен қаралады.  

Банктік операцияларды орындаумен байланысты банкке (есеп айырысу-

кассалық орталығына - ЕКО) деген наразылықтар, кәсіпорыннан (банктен)  заң 

бұзылушылық жасаған банкке бағытталады.  Шағым беру және талап қою 

шоттар бойынша операцияларды тоқтатпайды.  

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес кәсіпорындар арасындағы есеп 

айырысуларды банктер жүргізеді.  Банктер арасындағы есеп айырысулар ЕКО 

арқылы іске асырылады. Есеп айырысулар бойынша банктік операциялар 
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банкаралық келісім негізінде бір бірінде ашылатын банктердің 

корреспонденттік шоты арқылы жүргізіле алады.  

Қолма-қолсыз есеп айырысулар кезінде, төлем тапсырмасы, чектер, 

аккредитивтер, төлем талабы-тапсырмасы, пластикалық карточкалар сияқты 

құжаттарды пайдалануға рұқсат етіледі.  

Қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың негізгі қағидалары:  

-  төлем және есеп айырысуды жүргізудің құқықтық жүйесі.  

-  есеп айырысуды банктік шоттар бойынша жүргізу.  

- төлемдерді үздксіз жүзеге асыруды қамтамасыз ететін деңгейде 

өтімділікті қолдау. 

-  төлемге төлеуші акцептінің болуы. 

-  төлем шұғылдығы. 

- барлық қатысушыларды есеп айырысуды жасаудың дұрыстығы үшін, 

оларды жүргізу тәртібі туралы бекітілген ережелердің орындалғандығын 

бақылау    

- келісімшарттық шарттардың сақталуы үшін мүліктік жауапкершілік.  

Есеп айырысу құжаттарын рәсімдеу тәртібі  

1.  Есептік құжаттар белгіленген стандарттар талаптарына сәйкес 

болуы тиіс мен қамтуы тиіс. 

2. Есеп айырысу құжаттары банктегі шоттар бойынша есептік-ақшалық 

операцияларды жасау үшін қол қоюға құқығы бар лауазымды тұлғалардың 

қолы болған жағдайда банкпен орындалуға қабылданады.   

3. Есеп айырысу құжаттары оларға белгіленген сомаға қарамастан 

орындауға қабылданады. 
4. Төлеушінің шотынан қаражатты есептен шығару есеп айырысу 

құжатының (телефакс арқылы берілген құжат) бірінші данасының негізінде 

ғана жүзеге асады, егер басқа жағдайлар Қазақстан Республикасының Орталық 

банкімен айтылмаса.    

Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезінде келесі есеп айырысу құжаттары 

қолданылады:  

-  төлем тапсырмасы; 

-  аккредитивтер; 

-  чектер; 

-  инкассо; 

-  шығыс құжаттары; 

-  Төлем талабы ; 

-  инкассалық тапсырма [8]. 

Банкаралық есеп айырысуларда ажыратылады:  

- ҚР ОБ ашылған,  корреспондеттік шоттар(субшоттар) арқылы есеп 

айырысулар; 

- басқа банктерде ашылған,  корреспондеттік шоттар арқылы есеп 

айырысулар; 

- бір банктің бөлімшелері арасындағы филиал аралық есеп айырысулар 

шоттары бойынша есеп айырысу операциялары.  
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Бақылау сұрақтары: 

 

1 «Қолма-қол ақшалай эмиссия» және «қолма-қол ақшасыз эмиссия» 

түсініктерін ашып беріңіз. 

2 Қолма-қол ақша айналымына сипаттама беріңіз.  

3 Қолма-қол ақшасыз айналымның мәні неде?  

4 Қолма қолсыз есеп айырысу нысандарын атаңыз. 

5 Есеп айырысудың аккредитивтік нысанын сипаттап беріңіз. 

 

Тесттік сауалдар: 

 

1 Банктер атқаратын қызметтеріне байланысты екі негізгі түрге бөлінеді:  

А) эмиссиондық және эмиссиондық емес; 

В) банктік және банктік емес; 

С) коммерциялық және орталық; 

Dмемлекеттік және мемлекеттік емес; 

Е) эмиссиондық және мемлекеттік. 

 

2 Ақша эмиссиясына кімнің құқы бар?  

А) ҚР Үкіметі; 

В) ҚР Ұлттық Банкі; 

С) ҚР Қаржы министрлігі; 

D) АҚ; 

Е) коммерциялық банктер. 

 

    3 Сатып алушының шотына қаражатының нақты ақшалай сомасын 

аударуға есеп құжатын толтыру 

А) аккредитив;  

В) төлем тапсырмасы;  

С) инкассо; 

D) төлем талабы; 

Е) чек. 

 

  4 Есептік құжат, оның негізінде даусыз тәртіппен төлеушілер 

шоттарынан ақшалай қаражаттарды есептен шығару жүргізіледі  

А) аккредитив; 

В) төлем тапсырмасы; 

С) инкассалық тапсырма; 

D) төлем талабы; 

Е) чек. 

 

5 Банк-эмитент атқарушы банкке аккредитив сомасы шегінде ода 

жүргізілетін корреспондеттік шоттан қаражаттарды есептен шығаруға құқық 

береді: 

А) өтелмеген аккредитив; 
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В) төлем тапсырмасы; 

С) инкассо; 

D) төлем талабы; 

Е) чек. 

 

6 Барлық банктерде – банк корреспондеттерінде осы кредит шегінде ақша 

алуға мүмкіндік беретін аккредитив түрі  

А) жаңартпалы (револьверлік) аккредитив; 

В) расталған аккредитив; 

С) өкімхатты аккредитив; 

D) резервтік аккредитив; 

Е) өтелмеген аккредитив. 

 

7 Ақша белгілерін пайдаланбай, жеке және заңды тұлғалардың 

міндеттемелерін өтеу – бұл:  

А) қолма-қол есеп айырысу; 

В) қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар; 

С) халықаралық есеп айырысу; 

D) қарапайым есеп айырысулар; 

Е) күрделі есеп айырысулар. 

 

8  Шаруашылық операцияларды қолма-қолсыз тәртіпте жүзеге асыру 

үшін, жеке немесе заңды тұлғалардың банкте қандай шоты болуы қажет?   

А) депозиттік шот; 

В) кредиттік шот; 

С) қолма-қол ақша шоты; 

D) қолма-қол ақшасыз шот; 

Е) есеп айырысу шоты. 

 

9 ҚР қолданыстағы заңнамаға сәйкес қолма-қол ақшасыз есеп 

айырысудың неше негізгі нысандарын пайдалануға болады?  А) 3; 

В) 4; 

С) 5; 

D) 6; 

Е) 7. 

 

10 Қолма-қол ақша эмиссиясы – бұл….. 

А) экономикалық агенттердің қосымша кажетттіліктерін қанағттандыру 

үшін айналымдағы ақша белгілерін коммерциялық банктерде шығару; 

В) экономикалық агенттердің қосымша қажеттіліктерін қанағттандыру 

үшін айналымдағы қолма -қолсыз ақша белгілерін орталық банкте шығару; 

С) бұл қолма-қолсыз формадағы ақша белгілерінің үздіксіз қозғалысының  

процесі; 

D) бұл қолма-қол және қолма-қолсыз формадағы ақша белгілерінің 

үздіксіз қозғалысының  процесі; 
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Е) айналымға ақша белгілерін орталық банкпен шығару үшін 

экономикалық агенттердің қолма-қол ақша нәтижесінде қосымша қажеттілікті 

қанағаттандыру, тұтастай алғанда ел бойынша олардың түсуінен банктерге 

қолма-қол ақшаны беруде асып түсуінен туындауы    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

Пайданылған әдебиеттер тізімі 
 

 

1 Иришев Б.К. Денежно-кредитная политика: концепция и механизм. 

- Алматы: Чылым, 2009. -368 с. 

2 Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. 

Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Инфра-М, 2007. –  495 с. 

3 Ескараев О.К. Государственное регулирование экономики в РК. -  

Алматы: Экономика, 2007. – 232 с. 

4 Ильясов А. А. Денежно-кредитная  политика: учеб. пособие для 

вузов / А. А. Ильясов. - Алматы: Экономика, 2007. - 115 с. 

5 Мырзасалиев Б.С. Государственное регулирование экономики. 

Алматы:  Нуп-пресс, 2007. - 522 с. 

6 Темирбекова А. Б. Экономическая теория : краткий курс лекций: 

учеб. пособие / А. Б. Темирбекова. - Алматы: Экономика, 2007. - 

280 с. 

7 Айдарханов М. Х. Основы экономической теории: учеб. для учащ. 

начального и сред. проф. образования / М. Х. Айдарханов. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - Астана: Фолиант, 2008. - 432 с.  

8 Кравцова Г.И., Румянцева О.И., Тарасов В.И. Денежно-кредитное 

регулирование. Учебное пособие. Минск:  2011. - 461 с. 

9 Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги : практикум : учеб. пособие 

для вузов / Е. Ф. Жуков и др. ; под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2010. – 310 с. 

10 Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки. - М.: Книжный Дом, Мисанта, 

2005. - 512 с. 

11 Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина; 3-е изд., 

перераб и доп. М.: КНОРУС, 2004. - 576 с. 

12 Елемесов М. Что даст экономике повышение Нацбанком базовой 

ставки? 5 сентября 2015. Режим доступа: https:// i-newa.kz   
13 Что даст экономике повышение Нацбанком базовой ставки? Режим 

доступа: www.zakon.kz 

14 Деньги. Кредит. Банки. Под ред. Кучуковой Н.К. – Алматы, 1998. 

15 Усоскин В.М. Денежный мир Милтона Фридмена. - М.: Мысль, 

1989. 

16 Денежно-кредитная политика: теория и практика: Учеб. пособие / 

Под ред. С.Р. Моисеева. - М.: Экономист, 2005. 

17 Назарев В.К. Основные принципы прогнозирования и анализа 

исполнения денежно-кредитной политики. – Алматы:  Гылым, 

1995. 

18 Фролова Т.А Экономическая теория: Конспект лекций Таганрог: 

ТТИ ЮФУ, 2009. 



 100 

19 Макконелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. 

с англ. 11-го изд. Т.1./ К.Р. Макконелл - М.: Республика, 2006. – 399 

с. 

20 Жуков Е. Ф. Банки и банковские операции. - М.: Банки и биржи; 

ЮНИТИ, 2007. - 351с. 

21 Деньги, кредит, банки: Под ред. Г.Н. Белоглазовой. - М.: Юрайт, 

2007. - 620 с. 

22 Деньги, кредит, банки: Учебник / под ред. О.И. Лаврушина. - М.: 

КНОРУС, 2006. - 560 с. 

23 Фетисов Г.Г., О.И. Лаврушин, И.Д. Мамнова Организация 

деятельности Центрального Банка. Учебник под общ. ред. 

Г.Г.Фетисова – М.: КНОРУС, 2006. 

24 Деньги. Кредит. Банки: учебник под ред. Е.Ф. Жукова. – М.: Юнити 

– Дана, 2012. - 783 с. 

25 Официальный сайт Национального банка Республики Казахстан 

Режим доступа: http://www.nationalbank.kz 

26 Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 

1271 Об утверждении Положения и структуры Национального 

Банка Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 28.12.2015 г.) 

27 Указ Президента РК, имеющий силу Закона от 31.08.95 «О банках и 

банковской деятельности в РК» (с изменениями и дополнениями на 

11.12.2015г.) 

28 Бабич A.M. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник/ 

А.М.Бабич, Л.Н.Павлова. М.: Юнити - Дана, 2000. - 688 с. 

29   Деньги, кредит, банки. Учебник под ред. Колесникова В. - СПб, 

Питер,  2005. 

30 Деньги. Кредит. Банки. Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С. – М.: 

Дашков и К, 2014. - 400 с. 

31 Ильясов А. А. Денежно-кредитная  политика: учеб. пособие для 

вузов / А. А. Ильясов. - Алматы: Экономика, 2009. – 480 с. 

32 Деньги, кредит, банки. Лаврушин О.И. электронный учебник. 

Режим доступа: http://uchebnik-online.com 

33 Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов / Щегорцов В.А., Таран 

В.А. – Москва: Юнити-Дана. 2012. - 415 с. 

34 Комекбаева Л. С. Финансы, деньги и кредит : практикум для студ. 

начального и сред. образования / Л. С. Комекбаева, Е. С. Карибаев, 

Ж. К. Альжанова. - Астана: Фолиант, 2008. - 296 с. 

35    Деньги. Кредит. Банки. Под ред. Жукова Е.Ф. – М.: Финансы и 

статистика, 2009. 

36 Миллер, Р. Л. Современные деньги и банковское дело: учебник для 

вузов: пер. с англ. / Р. Л. Миллер, Дэвид Д. Ван-Хуз. – 3-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2000. – 855 с. 



 101 

37 Сизов В. В. Финансы и кредит : учеб. пособие/ В. В. Сизов; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск: 

Изд.-во ТГПУ. Ч. 2. – 2006. – 255 с. 

38 Меркулова И. В. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие для вузов / 

И. В. Меркулова, А. Ю. Лукьянова. – М.: КНОРУС, 2010. – 347 с. 

39 Баймуратов У.Б. Национальная экономическая система. - Алматы: 

Гылым, 2000.-  536 с. 

40 Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле» от 

14.04.96 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

28.12.2015 г.) 

41 Закона  РК «О лицензировании» от 16.05.2014 № 202-V 

42 Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. - М.: КНОРУС, 2008. - 560 с. 

43 Деньги. Кредит. Банки. Под ред. Сейткасимова Г.С. - Алматы. 

Экономика, 2009. 

44 Купцов М.М. Денежное обращение, финансы, кредит и налоговая 

система. - М.: РИОР, 2011. - 128 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

 

 

 

 

 

 


	SUB270200
	SUB270201
	SUB270202
	SUB270203
	SUB280000
	SUB280200
	SUB290000
	SUB290200
	SUB290300
	SUB290301
	SUB290400
	SUB1000399102

