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АЛҒЫ СӨЗ

Қазақстан Республикасы экономикалық салаларын дамытудың негізгі
бағыттарын анықтай отырып, экономикалық дамудың жаңа концепциясы
жəне модельдерін таңдады. Экономиканың нарықтық қатынастарға өтуі
кезінде кəсіпорындардың тəуелсіздігін, олардың экономикалық жəне
құқықтық жауапкершіліктерін, шаруашылық субъектілерінің қаржылық
тұрақтылығы мəнінің өзгерісін негізге алды.

Елімізде өтіп жатқан нарықтық қатынастар тек экономиканы дамыту
үшін ғана емес, бүкіл қоғамдық өмір үшін де орасан зор маңызы бар
екендігін мемлекеттегі атқарылған жұмыстар көз жеткізе дəлелдейді.
Нарықтық экономика жағдайында экономикалық қызметтің жалпы
экономикадағы негізгі буыны – кəсіпорын болып табылады.

2006 жылдың тамыз айынан АҚШ-ң ипотекалық облигациялар
нарығынан бастау алған қаржылық-экономикалық дағдарыс əлемді əбігерге
салып қойды. Бүгінгі таңда кəсіпорындар күрделі əрі тез өзгеретін жағдайда
əрекет етеді. Осы дағдарыстан шығу үшін жəне нарықтық ортада оған төтеп
беру үшін олар ұйымдастыру, сыртқы ортамен қызмет ету жəне өзара
қатынас принциптері тəсілдерін өзгертуге тиісті. Қолданыстағы нарық
реттеушілерінің қызметтері кəсіпорынның экономикасы мен пайда
мөлшеріне тиімділігі жеткіліксіз əсер етеді.
            Нарық жағдайындағы кəсіпорынның мақсаты – кəсіпорынның жұмыс
істегендегі шығыны мейлінше аз, ал пайдасы барынша көп болатындай етіп,
сондай бейімделумен нарықты молықтыру. Нарықтың тығырықтан шығуы
үшін, нарықтық позицияны ұстай отырып, даму үшін кəсіпорынға
инвестициялар қажет. Отандық ұйымдардың инвестициялық белсенділігінің
жеткіліксіздігі кəсіпорынның тұрақтылығына кедергі келтіреді. Нарықтың
жағдайында белгілі бір дəрежеде оның микродеңгейіндегі, яғни кəсіпорын
деңгейінде əлеуетті мүмкіншілігіне байланысты. Қазіргі таңда көптеген
кəсіпорындардың экономикасы дағдарыстық жағдайда болуда. Кейбір
мамандардың болжауынша басты себеп экономикалық дағдарыс емес,
кəсіпорындардың тұрақсыз жұмыс істеуінде.

Кəсіпорындардың тұрақты дамуының теориялық жəне тəжірибелік
негіздерін, оның құрылымдық аспектілерін көптеген экономист-ғалымдар
зерттеген: Э.Альтман, У.Бивер, Ю.Бригхем, Л.Гапенски, Дж.К.Хорн,
Б.Калласс, И.А.Бланк, В.В.Ковалев, Д.С.Моляков, Е.С.Стоянова,
А.Д.Шеремет жəне отандық экономист-ғалымдар: К.Ш. Дүйсенбаев, Ө.Қ.
Есқараев, Э.Т.Төлегенов, Ж.Г.Жұмағалиева тағы басқалары.

Оқу құралының теориялық жəне əдістемелік негіздеріне отандық
жəне шетелдік ғалым-экономисттердің ғылыми еңбектері, диссертациялар,
интернет, мақалалар негізінде алынған материалдар, көптеген жылдар бойы
жинақталған дəрістік материалдар кіреді.
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1-тарау. ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
ЖƏНЕ ТƏЖІРИБЕЛІК МƏНІ

1.1 Кəсіпорынның қаржылық жағдайын
 талдаудың мəні, əдістері жəне мақсаты

Нарықтық қатынастар жағдайында кəсіпорынның қаржылық
жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Бұл кəсіпорындардың тəуелсіздікке ие
болуымен, сондай ақ олардың меншік иелері, жұмыскерлер, коммерциялық
серіктестер жəне басқа контрагенттер алдында өзінің өндірістік – кəсіпкерлік
қызметінің нəтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты.

Кəсіпорынның  қаржылық  жағдайы  осы  кəсіпорынның  белгілі  бір
кезеңдегі  қаржылық  тұрақтылығын  жəне  оның  өз  шаруашылық  қызметін
үздіксіз  жүргізуі  мен  өзінің  қарыз  міндеттемелерін  уақтылы  өтеуі  үшін
қаржы  ресурстарымен  қамтамасыз  етілуін  көрсетеді.

“Қаржылық жағдай” ұғымы  əдебиеттерде  əртүрлі түсіндіріледі.
Кəсіпорынның қаржылық жағдайы оның қаржы құралдарының құрылуы мен
қолданылуының үрдісін көрсететін көрсеткіштер жиынтығымен
сипатталады. Кəсіпорынның нарықтық экономикадағы қаржылық жағдайы
оның қызметінің қорытынды нəтижелерін көрсетеді. Кəсіпорын қызметінің
қорытынды нəтижелері тек қана оның жұмыскерлерін ғана емес, сонымен
қатар оның экономикалық қызмет бойынша серіктестерін де қызықтырады,
оларға мемлекеттік, қаржылық, салық органдары жəне т.б. жатады. Осының
барлығы кəсіпорынның қаржылық талдауын өткізудің маңыздылығын
анықтайды жəне экономикалық үрдісте осы талдаулардың ролін арттырады,
қаржылық талдау элементі болып табылады 1.

Нарық экономикасы жағдайында кəсіпорынның қаржылық жағдайын
талдаудың басты мақсаты (міндеті) келесілер болып табылады:

- қаржылық жағдайға баға беру жəне оның есеп беру мерзіміндегі
өзгерісі;

- активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы сəйкестікті,
оларды таратудағы рационалды жəне пайдаланудағы тиімділікті зерттеу;

- айналым капиталының көлемін, оның өсуін (кемуін) жəне ағымдағы
міндеттемелермен арақатынасын анықтау;

- қаржы – есептік жəне несие шарттарын сақтау;
- кəсіпорын активтері мен оның міндеттемелерінің құрылымын

зерттеу;
- ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде

дебиторлық борыш жəне қорлар есебі;
- баланстың өтімділігін, кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығының

жəне төлеу қабілеттілігінің абсолюттік жəне салыстырмалы көрсеткіштерін
анықтау, кəсіпорын табыстылығын бағалау;

1 Дүйсенбаев К.Ш.,Жұмағалиева Ж.Г. Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдау: оқу құралы-Алматы:
Экономика, 2001.-б. 6.
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- кəсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай ақ
олардың деңгейінің өзгеруіне əсер етуші факторларды есептеп шығару;

- кəсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ жəне
қысқа мерзімді болжау, яғни оның қаржылық стратегиясын анықтау.

Қаржылық жағдайды талдау кəсіпорынның шаруашылық қызметін
талдаудың қорытындылаушы кезеңі болып табылады .

Нарықтық  қатынастардың  қалыптасуы  шаруашылық  қызметін
біртұтас  кешенді  талдауды:  ішкі  (басқарушылық талдау) талдау; сыртқы
(қаржылық талдау) талдау  деп бөлуді қажет етеді. Ішкі  есеп  берудің
ішіндегі  жауапкершілік  орталықтары  мен  пайда  болу  орындары  бойынша
шығындар  сияқты  жеке  бөлімшелердің жұмыс  нəтижелерін  сипаттайтын
маңызды  есеп  түрлері  болады. Кəсіпорынның жеке бөлімшелеріндегі
шаруашылық жүргізу деңгейін анықтау шығындар мен нəтижелерді
салыстыру, кім қалай жұмыс істейтінін көруге мүмкіндік береді жəне еңбекке
ақы төлеуде қандай да бір негізсіздікті жояды. Ішкі талдау басқару есебі
негізінде жүргізіледі.  Басқарушылық  талдау -  бұл  кəсіпорын  шығаратын
өнімдердің  жеке  түрлерінің  өзіндік  құнының  нормативтері  туралы,
сондай-ақ  сапасының  төмендігіне  немесе  тауардың   мөлшерден  тыс
шығарылып, өтпей  қалуына  байланысты  мəліметтерден  тұратын  қатаң
құпияландырылған, басқа  тұлғалар  үшін  жабық  есеп  болып табылады.

Сыртқы  талдау  қаржылық  есеп  негізінде  жүргізіледі, мұндағы
бəсекелестік  нəтижесінде  өзгеріп  отыратын  нарықтық  конъюнктура
жағдайында  өзінің  жағдайын  нығайтуға  ұмтылатын  кəсіпорынның
шаруашылық  əрекетінің  икемді  стратегиясы  мен  тактикасын  жасауға
қызмет  етеді. Қаржылық қызметте нормативтерді пайдалану  кəсіпорынның
өз  еркінде,  сондықтан  нормативтер  туралы  ақпараттар  коммерциялық
құпияға  айналады. Қаржылық талдауды іске асыру мақсатына байланысты
ол бірқатар белгілеріне тəуелді əртүрлі формаларға бөлінеді:

а) қаржылық талдауды жүргізу ұйымы бойынша:
- ішкі қаржылық талдау – кəсіпорынның қаржылық менеджері

мен кəсіпорын иелерінің барлық ақпараттық көрсеткіштердің
жиынтығын қолдауымен жүргізіледі (мұндай талдау коммерциялық
құпия болуы мүмкін);

- сыртқы қаржылық талдау – кəсіпорынның шаруашылық -
қаржылық қызметінің нəтижесінің дұрыстығын тексеру
мақсатындағы сақтандыру компанияларының, коммерциялық
банктер, аудиторлық фирмалардың, салық органдарының
қызметкерлері іске асырады;
ə) аналитикалық зерттеу көлемі бойынша:

- толық қаржылық талдау – кəсіпорынның бүкіл кешеніндегі
қаржылық жағдайын жəне қаржылық-шаруашылық қызметінің
барлық аспектілерін зерттеу мақсатында жүзеге асырылады;

- тематикалық қаржылық талдау – кəсіпорынның қаржылық
жағдайының жеке мінездемесі жəне қаржылық-шаруашылық
қызметінің жеке жақтарын зерттеумен шектеледі;
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б) қаржылық талдаудың объектісі бойынша:
- кəсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін, жеке

«жауапкершілік орталығын» талдау;
-  кəсіпорынның жеке қаржылық операцияларын талдау;

в) жүргізу мерзімі бойынша:
- алдын ала қаржылық талдау;
- ағымдағы қаржылық талдау;
- кейінгі (ретроспективті) қаржылық талдау.

Қаржылық талдау əдісі – талдау жүргізуге қолданылатын
қабылдаулар мен тəсілдер2.

Қаржылық  талдаудың   тəжірибесі  қаржылық  есепті  оқудың  негізгі
ережелерін  қалыптастырады. Олардың  ішінен 6 негізгі  əдісті  бөліп
қарастыруға болады:

1) Көлденең  (уақыт көлемінде)  талдау – есеп берудің əрбір
позициясын өткен  кезеңімен  салыстыру.  Ол өткен кезеңдегімен
салыстырғандағы бухгалтерлік есептің түрлі баптарының абсолюттік жəне
салыстырмалы ауытқуларын анықтауға мүмкіндік береді.

2) Тікелей  (құрылымдық)  талдау - əрбір  есеп позициясының жалпы
нəтижеге тигізетін əсерін айқындай отырып, қорытынды қаржылық
көрсеткіштердің құрылымын анықтау. Ол жалпы баланс немесе оның
бөлімдері бойынша қорытынды көрсеткіштегі жеке баптардың үлес салмағын
анықтауға мүмкіндік береді.

3) Трендтік  талдау  барлық  көрсеткіштер  100% деп  алынатын
базистік  жыл  деңгейінен,  бірқатар  жылдар  көрсеткіштерінің
салыстырмалы  ауытқуын  есептеуге негізделеді. Трендтік талдау əрбір есеп
позициясын бірқатар өткен кезеңдермен салыстыруды жəне трендті, яғни
жеке кезеңдердің дербес ерекшеліктері мен кездейсоқ əсерлерінен
тазартылған көрсеткіш динамикасының негізгі тенденциясын анықтауды
көрсетеді. Трендтің көмегімен болашақтағы көрсеткіштердің мүмкін болатын
маңызы қалыптасады, ал одан кейін перспективті, болжамдық талдау
жүргізіледі.

4) Салыстырмалы (кеңістіктік) талдау – бұл фирмалардың, еншілес
фирмалардың, бөлімшелердің жəне цехтардың жекелеген көрсеткіштері
бойынша есебінің құрама көрсеткіштерін шаруашылық ішіндегі талдау,
сондай-ақ берілген фирманың көрсеткіштерін орташа салалық жəне орташа
жалпы экономикалық мəліметтері бар бəсекелес фирмалардың
көрсеткіштерімен салыстырғандағы шаруашылық аралық талдау болып
табылады.

5) Факторлық талдау – бұл жекелеген факторлардың (себептердің)
қорытынды көрсеткішке тигізетін əсерін зерттеудің детерминдік (анықтау)
немесе реттелмеген тəсілдері көмегімен талдау.

2 Самошкин А.И. Теория и практика финансового анализа деятельности компании:Учебное
пособие/А.И.Самошкин, А.Я.Ишимов.-М.:Финпресс, 2002. - С. 35
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6) Қаржылық  коэффициенттер  əдісі. Коэффициенттер салыстырмалы
шамалар  болып  табылады, оларды  есептеу  кезінде  шамалардың  біреуін
бірлік  ретінде  алып, ал  екіншісін  бірлікке  қатынасы  ретінде көрсетіледі.
Қаржылық коэффициенттерді есептеу баланстың жеке баптарының арасында
болатын өзара байланыстарға негізделген. Олар кəсіпорынның қаржылық
жағдайын кезекті факторлық талдау үшін алғашқы база болып табылады
жəне олар талдау нəтижесінде талдау жүргізушіге жасырын құбылыстарды
ашуға мүмкіндік беретін екі шаманың арасындағы өзара математикалық
қатынастарды көрсетеді.

Нарық қатынасы жағдайында кəсіпорынның қызметі жəне оның
дамуы көбінде өзін-өзі қаржыландырумен, яғни меншікті капиталдың
көмегімен жүзеге асырылады. Тек меншікті капитал жетпегенде ғана шеттен
капитал тартылады. Бұл кезде кəсіпорынның сырттан тартылған капиталдан
қаржылық тəуелсіздігі аса маңызды орын алады. Активтердің қорландырылу
көздерін талдау кезінде меншікті жəне қатыстырылған капиталдың
көрсетілген көлемі белгіленіп, есеп беру кезеңіндегі олардың өзгеру
себептері анықталып, оларға баға беріледі.

Бұл кезде өз меншігіндегі капиталға басты назар аударылады, себебі
өз қаражаттарының қоры болуы оның қаржылық тұрақтылығының барлығын
көрсетеді. Меншікті капиталдың көлемін ғана анықтап қоймай, сонымен
бірге капиталдың жалпы сомасындағы оның үлес салмағын да анықтау
маңызды. Бұл көрсеткіш арнайы əдебиеттерде əр түрлі атпен берілген
(тəуелсіздік коэффициенті, автономдық коэффициенті), бірақ оның мəні бір
ғана - бұл коэффициентке қарап кəсіпорын сырттан тартылған қаржыдан
қаншалықты тəуелсіз екендігін жəне өз қаражатын қаншалықты ерікті түрде
пайдалана алатынын көруге болады. Тəуелсіздік коэффициентін меншікті
капиталды барлық авансталған капиталға бөлу арқылы анықтайды (Формула
1):

Ктс = Ак
Мк ,                                   (1.1)

мұндағы Ктс - тəуелсіздік коэффициенті;
Мк - меншікті капитал;
Ак - авансталған капитал (баланс валютасының жиыны).
Бұл   коэффициенттің  өсуі   кəсіпорынның   қаржылық тəуелсіздігі

жоғары екендігін көрсетсе,  алдағы уақытта қаржылық қиындықтардың
азаятындығын көрсетеді. Жоғарыда келтірілген меншіктік коэффициентін 0,5
- 0,6 деңгейінде шектеуді орындау, қарызға берушілер үшін ғана емес,
кəсіпорынның өзіне де маңызды. Сондықтан талдаушыға, қаражат көздерін
орналастырудың тиімділігін белгілеуге мүмкіндік беретін, құрылымына
зерттеу жүргізіп баға беру қажет. Тəуелсіздік коэффициентіне кері көрсеткіш
– бұл тəуелділік коэффициенті. Ол мына формуламен анықталады (Формула
2):

Кт = Ак
Кк ,                                   (1.2)

мұндағы Кт -    тəуелділік коэффициенті;
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Қк -  сырттан тартылған (қарыз) капитал;
Ак -  авансталған  капитал  (баланс  валютасының жиыны).
Бұл   коэффициент   авансталған   капиталдың   жалпы сомасындағы

қарыздың үлесін сипаттайды. Бұл үлес жоғары болған сайын, кəсіпорынның
сыртқы қаржыландыру көздерінен тəуелділігі жоғарылайды.

Келесі,  кəсіпорынның  қаржылық  тұрақтылығын   сипаттайтын
меншікті   капиталдың   қатыстырылған   капиталға қатынасын көрсететін
қаржыландыру коэффициенті болып табылады. Ол формула (3) арқылы
анықталады.

Кқ =
Кк
Мк , (1.3)

мұндағы Кқ - қаржыландыру коэффициенті;
Мк - меншікті капитал;
Қк – сырттан тартылған (қарыз) капитал.
Бұл  коэффициент жоғары  болған  сайын,  банктер   мен

инвесторлар   қаржыландыруға   сенімді түрде кіріседі. Бұл коэффициент
кəсіпорын қызметінің қандай бөлігі өз қаражатымен, ал қандай бөлігі қарыз
қаражатымен қаржыландырылатынын көрсетеді.

 Қаржыландыру коэффициенті 1-ден кіші болатын жағдай (кəсіпорын
мүлкінің көп бөлігі қарыз қаражатымен қалыптасқан) төлем қабілеттілігінің
өте қауіпті жағдайға жеткендігін жəне несие алуды қиындатқанын көрсетеді.
Батыс фирмаларында қаржыландыру коэффициентінің кері көрсеткіші
кеңінен  қолданылады - бұл қарыз жəне меншікті қаражаттар қатынасының
коэффициенті (Формула 4):

Кқм=Тк/Мк                                                                 (1.4)
мұндағы КҚМ - қарыз  жəне   меншікті   қаражаттар қатынасының

коэффициенті;
Тк -  сырттан тартылған капитал;
Мк - меншікті капитал.
Бұл коэффициент кəсіпорын активтеріне салынған меншікті

қаражаттың əрбір теңгесіне қанша қарыз қаражатын тартқанын көрсетеді.
Кəсіпорынның тəуелсіздік (дербестік) дəрежесін сипаттайтын ең бір маңызды
көрсеткіштердің бірі қаржылық тұрақтылық коэффициенті болып табылады
немесе оны басқаша инвестицияларды өтеу коэффициенті деп атайды. Ол
меншікті жəне ұзақ мерзімді қарыз капиталының жалпы (авансталған)
капиталдағы үлесін сипаттайды жəне мына формуламен анықталады
(Формула 5):

            Ак
мұндағы  КҚТ - қаржылық тұрақтылық коэффициенті;
Ұм - ұзақ мерзімді міндеттемелер;
Мк - меншікті капитал.

  Кқт = (Мк+Ұм)                                                                     (1.5)
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Батыс тəжірибесінде бұл коэффициенттің қалыпты мəні 0,9-ға тең
болуы керек, ал оның  0,75 - тен төмендеуі қауіпті 3.

Кəсіпорын капиталының құрылымын сипаттай отырып, бөлек топтар
мен көздердің құрылымының өзгерісіндегі əртүрлі тенденцияларды
көрсететін жеке көрсеткіштерді де пайдалану керек. Мұндай
коэффициенттерге бірінші кезекте қарыз қаражаттарын ұзақ мерзімге тарту
коэффициенті жатады. Ол ұзақ мерзімді міндеттемелердің меншікті капитал
мен ұзақ мерзімді  міндеттемелердің сомасына қатынасымен анықталады.
Көрсеткішті есептеу формуласы келесідей (Формула 6):

Кұм=Ұм/(Мк+Ұм)                                                                               (1.6)
 мұндағы КҰ/М - қарыз  қаражаттарын  ұзақ мерзімді тарту

коэффициенті немесе ұзақ мерзімді міндеттемелер коэффициенті;
Мк - меншікті капитал;
Ұм - ұзақ мерзімді міндеттемелер.

             Бұл коэффициент қаржылық есеп берудің активтерін қаржыландыру
үшін меншікті капиталмен қатар сырттан тартылған ұзақ мерзімді несиелер
мен қарыздардың үлесін көрсетеді, кəсіпорын өндірісті жаңарту мен кеңейту
үшін қарыз қаражаттарын қаншалықты интенсивті пайдаланып жатқанына
баға береді. Капиталдың құрылымын қалыптастырудың тиімділігін
(қолайлылығын) анықтау үшін жоғарыда келтірілген көрсеткіштермен қатар
инвестициялау коэффициентін де қолдану ұсынылады. Ол батыс
фирмаларында кеңінен қолданылады жəне меншікті капиталдың негізгі
құралдарға қатынасымен анықталады. Активтерді құрудың ең дұрыс жолы
болып меншікті капитал барлық негізгі капиталды (айналымнан тыс
активтер) жəне айналым капиталының бір бөлігін жабатын кездегі жол
саналады. Меншікті капиталды зерттегенде меншікті айналым
қаражаттарындағы болған өзгерістерге ерекше назар аударылады, яғни
меншікті капиталдың қандай бөлігі иммобильдік сипаттағы құндылықтарда
бекітілмегендігін жəне осы қаражаттарды неғұрлым азды-көпті еркін
жұмсауға мүмкіндік беретін нысанда тұрғандығы анықталады. Меншікті
айналым қаражаттарының көлемін анықтау үшін (Формула 7) қолданылады:

МАК = МК – АҰМ (1.7)
мұндағы МАҚ- меншікті айналым капиталы;
МК — меншікті капитал;
АҰМ – ұзақ мерзімді активтер.
Бұл көрсеткіш абсолютті көрсеткіш болып табылады, оның динамикадағы

өсуі - оң, ал төмендеуі - теріс бағыты ретінде қарастырылады. Талдау кезінде
меншікті айналым капиталының абсолюттік мөлшерін анықтаумен қатар, оның
жалпы меншікті капиталдағы үлес салмағын да табу керек. Бұл көрсеткіш
кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығының əлдеқайда нақты сипаттамасы болып

3 Зудилин А.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий развитых стран:-2-е изд.-Екатеринбург,
2000. – С. 198
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саналады. Арнайы əдебиеттерде оны іс жүзінде жұмсау (маневрлық)
коэффициенті деп аталады. Ол кəсіпорынның меншікті қаражаттарының қандай
бөлігі, осы қаражаттарды еркін жүмсауға болатынын, мобильді формада
екендігін көрсетеді жəне келесі формула (8) арқылы анықталады:

Кж=Мақ/Мк                                                                                        (1.8)
мұндағы КЖ - жұмсау коэффициенті;
МАҚ- меншікті айналым капиталы;
МК - меншікті капитал.
Жұмсау коэффициентінің төмен мəні кəсіпорынның меншікті

қаражатының көп бөлігі иммобильді (айналымнан уақытша оқшауланған)
сипаттағы құндылықтарда бекітілгендігін көрсетеді, ал олар тез айналатын
қаражаттар емес, яғни ақшаға тез айнала алмайды.

Кəсіпорынның тауарлы - материалдық қорлары мен шығындарының
қалыптасу көздерімен қамтамасыз етілуінің абсолютті көрсеткіштері
қаржылық тұрақтылықты талдау үшін басты роль атқаратынына сəйкес,
кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығының басты көрсеткіштерінің бірі
болып қорларды қалыптастырудың өз көздерімен қамтамасыз етілу
коэффициенті саналады, ол меншікті айналым қаражаттарының тауарлы-
материалдық қорлар мен шығындардың құнына қатынасымен анықталады.
Бұл көрсеткішті тауарлы - материалдық қорлар мен шығындарды жабу
коэффициенті деп атайды. Ол келесі формуламен есептеледі (Формула 9):

Ккқ=Мақ/Қтм                                                                                       (1.9)
мұндағы КҚ/Қ - тауарлы-материалдық қорлардың қамтамасыз етілу

коэффициенті;
МАҚ - меншікті айналым капиталы;
ҚТМ -  тауарлы-материалдық қорлар.
Материалды айналым қаражаттарын жабу коэффициенті қандай

дəрежеде тауарлы - материалды қорлар мен шығындар меншікті
қаражаттармен жабылғанын жəне қарыз қаражаттарын тартуды қажет
етпейтінін көрсетеді. Талдау жүргізу үшін қарыз қаражаттарының əрбір
баптарының есеп беретін көрсеткіштерін топтық қорытындылармен
сəйкестендіру қажет, олардың базистік көрсеткіштерден ауытқуларын
анықтап, қатысты өлшемдердің өзерістерін көрсету керек. Сырттан
тартылған (қарыз) капитал кредиторлық борыштан тұрады. Дебиторлық жəне
кредиторлық борыштың арақатынасының коэффициенті (10) формула
арқылы есептеледі:

Кд/к=ДБ/КБ                                                                                        (1.10)
мұндағы Кд/к – дебиторлық жəне кредиторлық борыштың

арақатынасы коэффициенті;
ДБ – дебиторлық борыш;
КБ – кредиторлық борыш.
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Бұл коэффициент қатыстырылған қарыздың дебиторлық қарыздан
қамтамасыз етілу деңгейін көрсетеді. Дебиторлық жəне кредиторлық
борыштың қатынасы негізінен 2:1 болуы керек деп ұсынылған. Егер
кредиторлық борыш дебиторлық борышпен қамтамасыз етілмеген болса,
онда мұндай жағдайды жағымсыз деп айтуға болады.

Егер кəсіпорынның коммерциялық несиелеу жүйесі дамыған болса,
онда дебиторлық борышы қарқынды өсіп кетуі мүмкін. Талдаушының келесі
маңызды жұмысы - кəсіпорынның қаржылық жағдайын, оның қаржылық
тұрақтылығы дəрежесі бойынша топтауға мүмкіндік беретін абсолютті
көрсеткіштерін зерттеу.

Қаржылық тұрақтылықтың абсолютты көрсеткіштері - тауарлы-
материалдық қорлардың, олардың қалыптасу көздерімен қамтамасыз етілу
дəрежесін көрсететін көрсеткіштер. Тауарлы – материалдық қорлардың
(ТМҚ) қалыптасу көздерін сипаттайтын үш негізгі көрсеткіш анықталады:

1) Меншікті айналым капиталының жеткілігі. Бұл көрсеткіш меншікті
капитал мен ұзақ мерзімді активтердің арасындағы айырма ретінде
анықталады (Формула 11):

МАК = МК – АҰМ (1.11)
мұндағы  МАК- меншікті айналым капиталы;
МК — меншікті капитал;
АҰМ – ұзақ мерзімді активтер.
Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда оның көбеюі кəсіпорынның

қызметінің болашақтағы дамуының мүмкіндіктерін көрсетеді.
2) ТМҚ-дың меншікті жəне ұзақ мерзімді қарыздың қалыптасу

көздерінің жеткілікті болуы. Бұл көрсеткіш алдындағы көрсеткішті, яғни
меншікті айналым капиталының ұзақ мерзімді міндеттемелер сомасына қосу
жолымен мына формула (12) арқылы анықталады:

МАК/ҰЗ = МАК + ҰМ                                                                               (1.12)
мұндағы МАК/ҰЗ - ТМҚ-дың меншікті жəне ұзақ мерзімді қарыздың

қалыптасу көздерінің жеткіліктілігі;
МАК- меншікті айналым капиталы;
ҰМ – ұзақ мерзімді міндеттемелер
3) ТМҚ-дың негізгі қалыптасу көздерінің жалпы мөлшері алдыңғы

көрсеткішті қысқа  мерзімді  несиелер  мен  қарыздар  сомасына  қосу
жолымен, мына формула арқылы анықталады (Формула 13):

НК=МАК/ҰЗ + АМ (1.13)
мұндағы МАК- меншікті айналым капиталы;
АМ – ағымдағы міндеттемелер;
НК – негізгі көздер.
 ТМҚ-дың, олардың қалыптасу көздерімен қамтамасыз етілуінің үш

көрсеткішін есептеу кəсіпорынның қаржылық жағдайын оның тұрақтылық
дəрежесі бойынша келесі төрт типке бөлуге мүмкіндік береді:

- қаржылық жағдайдың абсолютті тұрақтылығы: ҚШ (қарыз
шығындары) МАК (меншікті айналым капиталынан) кіші болса;
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- қаржылық жағдайдың қалыпты тұрақтылығы: МАК/ҰЗ ҚШ-нан кіші
ал ҚШ НК-ден кіші болса;

- тұрақсыз қаржылық жағдайы: НК ҚШ-дан төмен болса,
дағдырысты (қауіпті) қаржылық жағдайы.

1.2 Қаржылық  тұрақтылықты  бағалаудың қазіргі замандағы
теориялық бағыттары

Кəсіпорынның қаржысын жемісті басқарудың ең негізгі шарты –
оның қаржылық жағдайын талдау. Нарықтық  қатынастар  кезіндегі
қаржылық  жағдайды   талдаудың  маңызы   өте зор.  Бұл  кəсіпорындардың
тəуелсіздікке  ие  болуымен,  меншік  иелері, коммерциялық  серіктестіктер
жəне  басқа  да  контрагенттер  алдында  өзінің  өндірістік – кəсіпкерлік
қызметінің  нəтижелері  үшін  толық  жауапкершілікте  болуымен
байланысты. Кəсіпорынның  қаржылық  жағдайы  осы  кəсіпорынның  белгілі
бір  кезеңдегі  қаржылық  тұрақтылығын  жəне  оның  өз  шаруашылық
қызметін  үздіксіз  жүргізуі  мен  өзінің  қарыз  міндеттемелерін  уақтылы
өтеуі  үшін  қаржы  ресурстарымен  қамтамасыз  етілуін  көрсетеді.

 Кəсіпорынның қаржылық жағдайы осы кəсіпорынның белгілі бір
кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын жəне оның өз шаруашылық қызметін
үздіксіз жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін
қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді.

Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылық ұғымын, кейбір авторлар «өз
қаражаттарын шебер пайдалану қабілеттілігі, жұмыс процесінде үздіксіздігін
қамтамасыз ететін қаржының жеткілікті болуы» деп түсіндіреді. Қаржылық
тұрақтылық – меншікті жəне қарыз қаражаттарының байланысы деп жазады.

Енді бір ғалымдар «өз қаражаттары есебінен активтерге жіберілген
қаражаттарды жабатын, сондай ақ өтелмеген дебиторлық жəне кредиторлық
қарыздарға жол бермейтін жəне де өз міндеттемелерін уақтысында
қайтаратын шаруашылық субъектілері қаржылық тұрақты болып табылады»
деп жазады.

Бұл ұғымды А.Д. Шеремет пен Р.С. Сайфуллин өте ықшам түрде
анықтайды. Олардың ойынша «Қаржылық тұрақтылық – бұл əрдайым төлем
қабілеттілігін кепілдендіретін кəсіпорынның белгілі бір шоттар жағдайы».

В.М. Радионова мен М.А. Федотова бұл ұғымды келесідей
түсіндіреді: «Кəсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстың шығыннан
артуының өзіне тəн айнасы – қаржылық тұрақтылық болып табылады. Ол
ақша қаражаттарын еркін пайдаланып, оларды тиімді қолдану арқылы өндіру
мен өнімді өткізу процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін, сондай – ақ
кəсіпорынды кеңейтуге жəне жаңартуға қажетті шығындарын
қаржыландыратын кəсіпорынның қаржылық, ресурстық жағдайын
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сипаттайды. Қаржылық тұрақтылық кəсіпорынның жалпы тұрақтылығының
негізгі бөлігі болып табылады»4.

Осы еңбегінде бұл авторлар одан əрі мына анықтаманы келтіреді.
«Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы – бұл тəуекелділіктің мүмкін

болатын деңгейінде төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай
отырып, табысты өсіру негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы
кəсіпорынның дамуын көрсететін қаржы ресурсының жағдайы».

В.Г. Артеменко мен М.В. Беллендер бұл ұғымды былай түсіндіреді:
«Қаржылық тұрақтылық – бұл табыстың шығыннан тұрақты дəрежеде артуы.
Ол ақша қаражаттарын еркін пайдалануды қамтамасыз етеді жəне оларды
тиімді пайдалану арқылы өндіру жəне өнімді сату процесінің үздіксіз
болуына жағдай жасайды. Сондықтан да қаржылық тұрақтылық барлық
өндірістік - шаруашылық қызметі процесінде қалыптасады жəне
кəсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізгі бөлігі болып табылады». Ал
кəсіпорынның жалпы қаржылық тұрақтылығы, ол ең алдымен əрдайым
табыстың шығыннан артуын қамтамасыз ететін ақша ағымының қозғалысын
көрсетеді. Нарық жағдайында ол ең бірінші өнімді (жұмыс, қызмет)
өткізуден түсетін табыстың тұрақтылығын талап етеді жəне оның мөлшері
мемлекетпен, жабдықтаушылармен, несие берушілермен, жұмыскерлермен
жəне тағы басқалармен есеп айырысу үшін жеткілікті дəрежеде болуы тиіс.
Сонымен қатар кəсіпорынның одан əрі дамуы үшін барлық есеп айырысулар
мен барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін, осы кəсіпорында өндірісті
дамытуға, оның материалдық – техникалық базасын жаңартуға жəне де
əлеуметтік климатты жақсартуға жəне басқаларға мүмкіндік беретіндей
дəрежеде табыс қалуы қажет.

Э.А. Маркарьян мен Г.П. Герасименко көзқарастары: «Кəсіпорынның
өз міндеттемелері бойынша есептесу мүмкіндігі» немесе «Сауда, несие жəне
басқа да төлем сипатындағы операциялардың нəтижесінде пайда болатын
кəсіпорынның төлем міндеттемелерін уақтылы жəне толық орындау
мүмкіндігін көрсететін төлем қабілеттілігі, қаржылық тұрақтылықтың
сыртқы көрінісі болып табылады».

Кəсіпорынның жұмысы нарық жағдайына өтумен бірге оның
қаржылық жағдайы жəне оны сауықтыру жолдарын іздеу жөніндегі
мəселелер да шиеленісе түсті.

Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылық жағдайына көптеген факторлар
əсер етеді, оларды В.М. Радионова жəне М.А. Федотова келесідей түрлерге
жіктейді5:

1) пайда болу орнына байланысты – ішкі жəне сыртқы;
2) нəтиженің маңыздылығына байланысты – негізгі жəне негізгі

емес;
3) құрылымы бойынша – қарапайым жəне күрделі;

4 Дүйсенбаев К.Ш.,Төлегенов Э.Т.,Жұмағалиева Ж.Г. Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдау: оқу
құралы-Алматы: Экономика, 2001. – б. 18
5 Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий: учеб.пособие для экон. Вузов-М.:
Академический проект, 2002.-С. 231
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4) əрекет ету уақыты бойынша – тұрақты жəне уақытша.
Ішкі факторлар кəсіпорынның өзінің жұмысын ұйымдастыруына

байланысты болады, ал сыртқы факторлар кəсіпорын еркіне бағынышты
емес.

Негізгі ішкі факторларды қарастырсақ, кəсіпорынның тұрақтылығы
ең бірінші өндіріс шығындарымен үздіксіз байланысқан өндірілген өнім мен
көрсетілген қызметтің құрамы мен құрылымына тəуелді. Сондай ақ, тұрақты
жəне айнымалы шығындар арасындағы қатынас маңызды болып табылады.

Кəсіпорынның өндірілетін өнім жəне өндіріс технологиясымен тығыз
байланысқан қаржылық тұрақтылығының маңызды факторларының бірі –
активтердің тиімді құрамы мен құрылымы, сондай ақ кəсіпорынның басқару
стратегиясын дұрыс таңдап алуы болып табылады. Ағымдағы активтерді
басқару өнері – кəсіпорын шотында оның ағымдағы жедел қызметі үшін
қажет болатын қаржының ең төменгі сомасын ұстаудан тұрады.

Қаржылық тұрақтылықтың ішкі, маңызды факторларының бірі – бұл
қаржы ресурстарының құрамы мен құрылымы, оларды басқару стратегиясы
мен тактикасының дұрыс таңдалынып алынуы. Кəсіпорынның өз қаржы
ресурстары, соның ішінде таза табысы қаншалықты көп болса, соншалықты
ол өзін жайлы сезіне алады.

Сонымен бірге тек таза табыстың көлемі ғана емес, сонымен қатар
оны тарату құрылымы, əсіресе өндірісті дамытуға бағытталған бөлігі де өте
маңызды болып табылады.

Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығына қарыздық капиталдар
нарығындағы қосымша жұмылдырушы (мобилизацияланушы) қаражаттар
үлкен əсерін тигізеді. Кəсіпорын ақша қаражаттарын қаншалықты көп
тартатын болса, оның қаржылық мүмкіндіктері де соншалықты жоғары
болады, алайда, сонымен бірге қаржылық тəуекелділік те өседі – яғни
кəсіпорын өз кредиторларымен уақытында есептесе ала ма, жоқ па деген
қауіп туады.

Жəне де бұл жерде кəсіпорынның төлеу қабілеттілігінің қаржылық
кепілінің бір түрі ретінде резервтерге үлкен роль берілген.

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, кəсіпорынның қаржылық
тұрақтылығына əсер ететін мынадай ішкі факторларды атап көрсетуге
болады:

- кəсіпорынның салалық топқа жатуы;
- шығарылатын өнімнің (жұмыс, қызмет) құрылымы жəне оның

жалпы төлем қабілеттілегі бар сұраныстағы үлесі;
- төленген жарғылық капиталдың мөлшері;
- шығындардың көлемі, олардың ақшалай табыспен салыстырғандағы

динамикасы;
- қорлар мен резервтерді, олардың құрамы мен құрылымын қоса

алғандағы мүлік пен қаржы ресурстарының жағдайы;
- кəсіпорындарды басқару тиімділігі.
Сыртқы факторларға шаруашылық жүргізудің экономикалық

жағдайының  əсері,  қоғамда  үстемдік  етуші  техника   мен   технология,



15

төлеу қабілеті бар сұраныс жəне тұтынушылар табысының деңгейі, ҚР
үкіметінің салық жəне несие саясаты, кəсіпорынның қызметін бақылау
жөніндегі заң актілері, сыртқы экономикалық байланыс жəне тағы басқалары
жатады.

Кəсіпорынның тұрақты қаржылық жағдайын қалыптастыруда оның өз
контрагенттерімен өзара қарым – қатынасы үлкен əсер етеді. Сондықтан да
серіктестермен реттелген іскерлік қатынаста болу – жақсы қаржылық
жағдайының бірден бір шарты болып табылады. Əрине, акционерлер өз
жинақ қорларын тұрақты тиімділікке ие жəне дивидендтерді ұқыпты
төлейтін қаржылық тұрақты кəсіпорындарға салады. Инвестициялық
тартымдылығы болуы үшін, тек бүгінгі күні ғана емес, болашақта да
кəсіпорынның қаржылық жағдайы бəсекелестеріне қарағанда жақсы болуы
тиіс.

Сондай ақ, бұл жыл сайын өз облигациясы бойынша белгілі бір
пайызбен алғысы келетін, ал заем мерзімі біткен уақытта – облигация құнын
толық өтеуді талап ететін облигация иелеріне де қатысты. Кез келген
коммерциялық кəсіпорын сияқты банктер де өз несиелерімен тəуекел ете
отырып несие алушының өз қарызын уақытында жəне толық өтеуін қалайды,
сондықтан оны беру туралы шешім қабылдай отырып, кез келген банк өз
клиентінің қаржылық жағдайын жəне бұл қарыздың қамтамасыз етілуін
тексереді. Басқаша айтқанда, кəсіпорынның қаржылық жағдайы банктер осы
кəсіпорынға несие беру орынды ма, жоқ па, ал бұл сұрақты дұрыс шешкен
жағдайда – қандай пайызбен жəне қанша мерзімге деген сұрақтарды
шешудегі негізгі белгі болып табылады.

Жабдықтаушылар мен тұтынушылар сенімді жəне төлем қабілеттілігі
жоғары кəсіпорындармен келісім – шартқа үлкен ықыласпен отырады. Тіпті
қаржы органдары, əсіресе салық органдары кəсіпорынның жағдайы тұрақты
болғанын қалайды, себебі тек осындай кəсіпорын ғана салықтар мен басқа да
міндетті төлемдерді уақтылы жəне толық төлей алады.

Осылайша, қаржылық жағдай кəсіпорынның бəсекелестік қабілетін
жəне оның іскерлік қарым – қатынастағы потенциалын анықтайды,
кəсіпорынның өзінің жəне оның серіктестерінің қаржылық жəне басқа
қатынастар тұрғысындағы экономикалық мүдделерінің қаншалықты
дəрежеде кепілдендірілгенін бағалайды. Кəсіпорынның қаржылық
жағдайының объективті дұрыс бағасын алудың ең жақсы тəсілі, бұл – талдау,
ол кəсіпорынның даму бағытын бақылауға, оның шаруашылық қызметіне
кешенді түрде баға беруге мүмкіндік береді жəне осындай жолмен
басқарушылық шешімдерді өңдеумен кəсіпорынның өзінің өндірістік
кəсіпкерлік қызметі арасында байланыстырушы қызметін атқарады.

Кəсіпорын осы мерзімге дейінгі уақытта қаржы ресурстарын
қаншалықты дұрыс басқарды. Қаржы ресурстары жағдайының нарық
талаптарына сай болуы жəне де кəсіпорынның дамуына байланысты
қажеттіліктерге жауап бере алуы өте маңызды болып табылады, себебі
қаржылық тұрақтылықтың жетіспеушілігі кəсіпорынның төлеу қабілетінің
жоқтығына жəне оның дамуына қажетті қаражатының болмауына, ал көп
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болуы – дамуға кедергі жасап, басы артық қорлармен жəне резервтермен
кəсіпорын шығындарын көбейтуге əкеліп соқтыруы мүмкін.

Нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуші кəсіпорындардың
қаржылық жағдайын талдаудың басты мақсаттары келесілер болуы тиіс деп
есептейміз:

1) қаржылық жағдайға баға беру жəне оның есеп беру мерзіміндегі
өзгерісі;

2) активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы сəйкестігі,
оларды таратудағы рационалдылықты жəне пайдаланудағы тиімділікті
зерттеу;

3) айналым капиталының көлемін, оның өсуін (кемуін) жəне
ағымдағы міндеттемелермен ара қатынасын анықтау;

4) қаржы – есептік жəне несие шарттарын сақтау;
5) кəсіпорын активтері жəне оның міндеттемелерінің құрылымын

зерттеу;
6) ағымдағы активтердің айналымдылық есебі, оның ішінде

дебиторлық борыш жəне қорлар есебі;
7) баланстың өтімділігін, кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығының

жəне төлеу қабілеттілігінің абсолюттік жəне салыстырмалы көрсеткіштерін
анықтау;

8) кəсіпорын табыстылығын бағалау;
9) кəсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай – ақ

олардың деңгейінің өзгеруіне əсер етуші факторларды есептеп шығару;
10) кəсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау;
11) кəсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ жəне

қысқа мерзімді болжау, яғни оның қаржылық стратегиясын анықтау.
Кəсіпорынның қаржылық қызметінің қалыпты болуы əсіресе өз

кезегіндегі қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті жағдайларды
туғызады, оның төлеу қабілеттілігінің кепілі болып табылатын өнім
өндірудің үздіксіздігін жəне кəсіпорынның қаржылық жағдайының
тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Қаржылық жағдайды талдауды қаржылық тұрақтылықтан бастаған
жөн жəне оған мыналар жатуы тиіс:

а) кəсіпорын активтерінің құрылымдық жəне құрамдық динамикасын
талдау;

ə) кəсіпорын активтерінің қалыптасу көздерінің құрамдық  жəне
құрылымдық динамикасын талдау;

б) кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығының абсолюттік жəне
салыстырмалы көрсеткіштерін талдау;

в) кəсіпорынның төлем қабілеттілігін жəне несие қабілеттілігін
талдау.

Қаржылық талдау – тиімді дамуды қамтамасыз етуге жəне оның
нарықтық құнын көтеру мақсатында кəсіпорынның қаржылық - шаруашылық
қызметінің негізгі нəтижелерін жəне қаржылық жағдайын зерттеу процесі.
Қаржылық талдаудың негізгі зерттеу объектілері – қаржылық ресурстар,
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ақшалай қаражаттар ағымы, кəсіпорынның қаржылық жағдайы.
Кəсіпорынның қаржылық жағдайы оның іскерлік белсенділігі жəне
сенімділігінің маңызды мінездемесі болып табылады. Ол кəсіпорынның
бəсекеге қабілеттілігін, іскерлік белсенділіктегі тұрақтылығын анықтайды,
сол кəсіпорын сияқты, оның əріптестерінің тиімді қызметінің кепілі болып
табылады. Қаржылық жағдай кешенді түсінік болып табылады жəне тұрақты
қаржылық мүмкіндіктерді көрсететін көрсеткіштер жүйесімен сипатталады.
Жақсы қаржылық жағдай – бұл тұрақты төлем дайындығы, меншікті
айналым қаражаттарымен жеткілікті қамтамасыз етілуі жəне оны
шаруашылық бағытта тиімді қолдану, анық есептік ұйым, тұрақты қаржылық
базаның болуы.

Айта кету керек, біздің отандық авторлар қаржылық тұрақтылық
ұғымын  былай анықтауды ұсынады:

Қаржылық тұрақтылық деп – өзінің меншікті қаражаттар есебінен
əртүрлі активтерге, соның ішінде: негізгі қорларға, бейматериалды
активтерге, айналым қаражаттарына, жұмсалған ақшалардың орнын
толтыратын, дебиторлық жəне кредиторлық қарыздардың орынсыз көбеюіне
жол бермейтін жəне өз міндеттемелерін уақытында орындай алатын
кəсіпорынды айтады.

Кəсіпорынның қаржылық жағдайы өндірістің даму бағыттарын, оның
қарқынды жəне құрылымдық сипаттамасын, ал негізінде кəсіпорынның
бəсекеге қабілеттілігін, басқа кəсіпорындармен жұмыс істеуіндегі
потенциалын жəне қаржылық пен басқа да экономикалық қатынастағы
əріптестердің, сонымен қатар кəсіпорынның өзінің экономикалық
қызығушылығының қандай деңгейде кепілі бар екенін анықтайды.

1.3 Қаржылық тұрақтылықты бағалаудың əлемдік тəжірибесі

Нарықтық экономика жағдайда ресейлік кəсіпорындардың алдында
дербес жоспарлау, бақылау, бағалау жəне де өзінің қызметін талдау міндеті
алдарына қойылған6. Басқарушылық шешімдер əртүрлі субъектілер
тарапынан қабылданып, талқыланады. Қаржылық жағдайын бағалаудың
нақтылығы аталған шешімдердің мазмұнын жəне сапасын анықтайды.

Шетелдік тəжірибеде кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда
келесідей өзіндік басым бағыттары көрсетіледі. Бірінші бағыт, «эмпирикалық
прагматиктер мектебінің» қызметімен байланысты. Олардың пікірі бойынша,
басты мəселе - кəсіпорынның несиеге қабілеттілігін анықтайтын
көрсеткіштер жиынтығын талдау болып табылады. Бұл бағыттың мақсаты,
кəсіпорын өзінің қысқа мерзімді міндеттемелерін өтей ала ма, жоқ па деген
сұраққа жауап беретін индикаторлар жиынын алу болып саналады.
Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда бұл аспект маңызды роль
атқарады. Сондықтан да барлық аналитикалық көрсеткіштер, қысқа мерзімді

6 Жук И.Н.,Киреева Е.Ф.,.Международные финансы.-Учеб. пособие под ред. И.Н.Жук.-Мн.:БГЭУ,2001.-С.
356
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кредиторлық қарыздарының, меншікті айналым капиталы жəне қор
қайтарымдылық көрсеткіштерін қолданудың негізінде құрылады. Жоғарыда
аталған мектептің өкілдерінің ұстанымдары - корпоративті қаржылық
талдаудың дамуында негізгі үлесі, қаржылық жағдайын басқарушылық
шешімдерін қабылдау үшін қолданылатын көпжақты аналитикалық
көрсеткіштерді анықтау. Бастапқы кезеңде көрсеткіштерді бөлек
анықтайтын, кейінгі кезде талдауда барлық коэффициенттер тобы
қолданылады, содан осы топтардың бір - бірімен байланыстарын талдай
бастады.

Екінші бағыт «статистикалық қаржылық талдау» мектебі тарапынан
анықталған жəне кəсіпорынның несиеге қабілеттілігінің критерийін
өңдеумен байланысты. Бұл бағыттың негізгі идеясы, бухгалтерлік есептің
негізінде есептелген аналитикалық коэффициенттерді анықтау пайдалы деп
есептейді, егер осы коэффициенттерді нормативті көрсеткіштермен
салыстыруға болатын мүмкіндік болған жағдайда.

Əрбір анықталған коэффициенттің рейтингтік реті жəне деңгейінің
негізінде баллдар қойылады, соңында барлық анықталған коэффициенттің
баллдары қосылып, кəсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау
коэффициентін құрайды.

Үшінші бағыт «мультинұсқалық аналитиктер» мектебінің қызметімен
байланысты. Ол кəсіпорынның қаржылық жағдайын көрсететін жəне
ағымдағы қызметтің нəтижелілігін (жалпы табыс, активтердегі қор
қайтарымдылығын жəне т.б.) жəне де қаржылық - шаруашылық қызметінің
жалпылама көрсеткіштерін (авансталған капиталдың тиімділігі)  сипаттайтын
жеке коэффициенттер жиынтығы негізінде қалыптасқан. Бұл мектептің
өкілдерінің ұстанымдарының негізгі міндеті - пирамида (жүйе)
көрсеткіштерін құру болып табылады.

Қазіргі кезде көрсеткіштер жиынтығы базасында интегралды
көрсеткіштерді құру əдісі кəсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауда кең
қолданылады. Бұл бағыт кəсіпорынның қаржылық жағдайын төрт деңгейде
бағалауды ұсынады – қаржылық тұрақтылық, төлем қабілеттілігі, іскерлік
белсенділігі жəне кірістілігі. Кəсіпорынның жалпы қаржылық жағдайы мына
шкала арқылы бағаланады: «қолайлы», «қанағаттанарлық», «қолайсыз».

Төртінші бағыт «банкрот болу ықтималдығын болжауын»
қарастырады. Осы бағыттың өкілдерінің ұстанымдарында кəсіпорынның
қаржылық тұрақтылығын талдауға ерекше мəн беріледі. Альтман индексі
кəсіпорынның экономикалық потенциалын жəне оның өткен жылдағы
жұмысының нəтижесін сипаттайтын көрсеткіштерді анықтайды.
Банкроттықтың ықтималдығын бағалаудың ең жиі қолданылатын əдісі
белгілі американ экономисті Э.Альтман ұсынған 2 модельді əдіс 7. Осы
модельдердің ішіндегі ең қарапайымы екі факторлы модель болып табылады.
Ол негізгі  екі көрсеткішке    негізделеді.  Э.  Альтманның пікірі    бойынша

7 Дронов Р.И.Оценка финансового состояния предприятия/Дронов Р.И.,Резник А.И.,Бунина Е.М.//Финансы.-
2001.№4.-С.16
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банкроттықтың     ықтималдығы:     кəсіпорынның     жалпы жабу
коэффициенті    (К.ж)     немесе    ағымдағы    өтімділік (кАө),   яғни
кəсіпорынның  активтерінің  өтімділігін  сипаттайтын   коэффициентке   жəне
кəсіпорынның   қаржылық   тұрақтылығын   сипаттайтын   қаржылық
тəуелділік коэффициентіне   байланысты   болып   табылады.    Эмпирикалық
жолмен   табылған   бұл   көрсеткіштер   коэффициенттердің  салмақтылық
мағынасына  көбейтіліп,   нəтижелері   белгілі   бір  тұрақты  өлшеммен
қосылады,   ол   да тəжірибелік-статистикалық    тəсілмен    табылады. Егер
нəтиже теріс болса, банкроттық ықтималдық үлкен емес. Ал егер 2 мəні оң
болатын болса, ол банкроттық ықтималдылығының жоғары екенін көрсетеді.
Осы модельдердің ерекшелігі оның қарапайымдылығы, оның кəсіпорын
жайында ақпарат көлемі шектелген жағдайда қолданылу мүмкіндігі болып
табылады. Бірақ берілген модель банкроттықты болжауда жоғары дəлдікті
қамтамасыз етпейді, яғни кəсіпорынның қаржылық жағдайына басқа
маңызды көрсеткіштердің (табыстылық активтердің берілуі, кəсіпорынның
іскерлік белсенділігі) əсерін есепке алмайды. Болжаудың қатесі екі факторлы
модельдің көмегімен мына аралықта бағаланады. Нарықтық экономикасы
дамыған шет елдерде кəсіпорынның банкроттық   ықтималдылығын болжау
үшін қарапайым жəне артықшылық беретін акциялардың нарықтық құны,
қаржылық шаруашылық қызметтің нəтижелері туралы есеп жəне кəсіпорын
балансының негізінде есептелетін Э.Альтманның көп факторлы моделі
кеңінен қолданылады. 1968 жылы ол болжаудың бес факторлы моделін
ұсынған. Басқа да белгілер мəлім болды, мысалы, Британ ғалымдарының бірі
Тофлер төрт факторлы болжамдық модельді ұсынды. Сол жылы Э.Альтман
банкроттық ықтималдылығын 5 жыл бойы қадағалауға мүмкіндік беретін
жеті факторлы модельді жасады, оның дəлдігі 70%-ға дейін болады. Бұл
модель келесі көрсеткіштерді қамтиды:

1)    активтердің рентабельділігі;
2) пайданың динамикасы;
3) несие бойынша пайыздарды жабу коэффициенті;
4) кумулятивті түсімділік;
5) ағымдағы өтімділік коэффициенті;
6) автономия коэффициенті;
7) жиынтық активтер.
Бұл модельдің құндылығы өте дəлдігінде, бірақ қолданылуына

ақпараттың жетіспеушілігі қиындық туғызады (сыртқы пайдаланушыларда
жоқ аналитикалық есептің мəліметтері қажет).

Кəсіпорынның қаржылық жағдайын бағалайтын жəне талдаудың
жоғарғы сапасын қамтамасыз ету үшін келесі талдау əдісінің негізгі
принциптерін қолдану қажет:

а) талдаудың міндетін жəне мақсатын қалыптастыру;
ə) қаржылық көрсеткіштердің нəтижелі жүйесінің оңтайлы нұсқасын

таңдау;
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б) аналитикалық есептеулерді компьютерлік технологияға аударуды
қамтамасыз ету  мақсатымен көрсеткіштерді есептеу алгоритмін жəне
олардың өзгеруіне əсер ететін факторларды өңдеу;

в) талдау нəтижесі бойынша бағалау жəне қорытынды жасауда
абайлау, себебі барлық қойылған сұраққа нақты жауап алуға мүмкіндік жоқ.

Əдістердің   айырмашылығына   қарамастан,  кəсіпорынның
қаржылық жағдайын бағалайтын барлық жоғарыда аталған бағыттардың
əдістерінде мына қаржылық көрсеткіштер жүйесі есептеледі:

- төлем қабілеттілігі жəне өтімділік көрсеткіштері;
- қаржылық тұрақтылық көрсеткіштері;
- іскерлік белсенділік көрсеткіштері;
- тиімділік (кіріс) көрсеткіштері.
Тəжірибе жүзінде əрбір кəсіпорын өз бетімен көрсеткіштер жүйесін

таңдайды. Кəсіпорынның төлем қабілеттілігі мен өтімділігін бағалау үшін
абсолютті жəне қатысты көрсеткіштер қолданылады. Абсолютті ол – таза
айналым капиталының сомасы, неғұрлым өтімді активтер мен неғұрлым
қысқа мерзімді міндеттемелер арасындағы жəне тез өткізілетін активтер мен
қысқа мерзімді пассивтер   арасындағы  айырма,  өткізілуі  баяу активтер
мен   ұзақ    мерзімді пассивтер айырмасы, өткізілуі қиын активтер мен
тұрақты пассивтер айырмасы.

Қатысты көрсеткіштер коэффициенттері: ағымдағы өтімділік (жабу
коэффициенті-ағымдағы активтердің ағымдағы пассивтерге қатынасы),
мерзімді өтімділік (ақша қаражаттарының, дебиторлармен есептесудегі
мобильді қаражаттардың, қысқа мерзімді қаржылық салымдардың ағымдағы
пассивтерге қатынасы), абсолютті өтімділік (ақша қаражаттары мен қысқа
мерзімді қаржылық салымдардың ағымдағы пассивтерге қатынасы).

Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығының анықтамасы қазіргі
заманда экономикалық жəне тəжірибелік проблемаларының бірі болып
табылады. Жеткіліксіз қаржылық тұрақтылық кəсіпорынның төлем
қабілетсіздігіне ұрындыруы жəне банкроттыққа ұшыратуы мүмкін.

Қаржылық жағдайы қалыпты кəсіпорындар, өзінің жоғарғы
рентабельділігі мен кəсіпкерлік белсенділігімен ерекшеленеді. Кəсіпкерлік
белсенділік келесі көрсеткіштер арқылы бағаланады: абсолютті - өнімді
өткізуден түскен түсім мен таза табыс, жəне қатысты – еңбек өнімділігі, қор
қайтарымдылығы, капитал мен жалпы айналымдылық коэффициенттері,
дебиторлық қарыздың қайтарылуының орташа мерзімі, кредиторлық
қарыздың айналым жылдамдығы, меншікті капиталдың айналымдылық
коэффициенті, экономикалық деңгейінің тұрақтылық коэффициенті.
Кəсіпорынның рентабельділігі (тиімділігі) бірқатар көрсеткіштер жүйесімен
сипатталады. Оларға: сату тиімділігі, негізгі қызметтен түскен түсім,
кəсіпорынның жалпы капитал тиімділігі, кəсіпорынның меншікті капитал
тиімділігі жатады.

Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалауда кеңінен
қолданылатын əдістерінің бірі, капитал құрылымын жəне оны қолдау
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мүмкіндігін сипаттайтын қаржылық талдау коэффициенттерін есептеу болып
табылады.

Дəстүрлі əдісте қаржылық тұрақтылықтылықты бағалау батыстағы
(Э.Хелферт, Т.П.Карлин, А.Р.Макмин жəне т.б.) жəне ресейлік (Н.Булатов,
А.Шеремет, М.Крейнина жəне т.б.) оқымыстылар мен мамандар өңдеген
əдіске негізделген. Қаржылық тұрақтылық екі жақты бағалануы мүмкін:
қаражат көздерінің құрылымы мен сыртқы көздерге қызмет көрсетумен
байланысты шығындар. Осыған байланысты көрсеткіштердің екі тобы
ұсынылады, олар: капитализация коэффициенті мен жабу коэффициенттері.

Капитализация коэффициенттерінің ішінде алдымен меншікті жəне
қарыз қаражаттарының қатынасын, олардың баланс валютасындағы бөлігін
көрсетеді. Бірақ бұл көрсеткіштер кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығының
жалпы бағасын көрсеткендіктен, экспресс-талдауда қолданылады. Ал нақты
кəсіпорынның қызметін бағалау үшін əлемдік тəжірибеде келесі
көрсеткіштер жүйесі қолданылады: кəсіпорын иелерінің жалпы қор
сомасындағы бөлігін сипаттайтын меншікті капитал (автономия)
концентрациясының коэффициенті; сырттан тартылған қаражаттар
коэффициенті; қаржылық тəуелділік коэффициенті.

Ұзақ мерзімді пассивтерді сипаттайтын капитализация
коэффициенттері екінші топ – жабу коэффициенттерімен толықтырылады.
Осылар арқылы кəсіпорынның қаражат көздерін тиімді пайдалану
мүмкіндігін бағалауға болады. Қаржылық тұрақтылықтың негізі қаржы
ресурстарын тиімді жəне нəтижелі қалыптастырумен анықталады, ал төлем
қабілеттілік кəсіпорынның сыртқы бейнесі болып табылады.

Кəсіпорынның төлем қабілеттілігі баланстың өтімділігімен тығыз
байланысты. Сонымен бірге төлем қабілеттілігіне басқа да факторлар əсер
етеді. Төлем қабілеттілігін талдау кезінде осы факторларды кешенді түрде
қарастыру маңызды, бұл талданатын кəсіпорынның қаржылық жағдайын
объективті бағалауға мүмкіндік береді 8.

Өтімділіктің   екі   тұжырымдамасы   белгілі. Бірінші тұжырымдама
бойынша өтімділік ретінде кəсіпорынның өзінің қысқа мерзімді
міндеттемелерін өтеу қабілеттілігі ұғынылады. Екінші тұжырымдама
бойынша, өтімділік – бұл ағымдағы активтердің ақша қаражаттарына
айналуға дайындығы мен жылдамдығы.   Баланс  өтімділігін   талдаудың
мəні – активтегі  өтімділік  дəрежесі  бойынша  топталған  қаражаттарды
пассивтегі  міндеттемелермен  салыстыру. Актив  пен  пассив  баптары
белгілі  бір  тəртіппен  топтастырылады - өтімділігі   жоғарылардан  бастап
өтімділігі  төмендегілерге (актив),  яғни  өтімділігінің  төмендеу  тəртібі
бойынша;  қайтару  уақыты  ұзақтардан  қайтару  уақыты  қысқаларға  қарай
(пассив),  яғни  қайтару  уақытын  жоғарылату  тəртібі  бойынша  болады.
Кейде  керісінше  тəртіп  болуы  да  мүмкін.

Кəсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаудың негізгі мақсаты-
кəсіпорынның ішкі жəне сыртқы проблемаларын айқындап, оларды шешу

8 Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы: -М.: Ось-89, 2000. – С.80.



22

жолдарын тауып, ары қарай дамуын, дағдарыстан шығу, инвестиция, несие
тарту жəне басқа да шараларады өткізу.

Бақылау сұрақтары:

1. Қаржылық талдаудың мақсаты қандай?
2. Қаржылық талдаудың негізгі міндеттеріне нелер жатады?
3. Қаржылық талдау мен басқарушылық талдаудың қандай

ерекшеліктері бар?
4. Қаржылық талдаудың қазіргі заманда қандай негізгі теориялық

бағыттары мен мектептері бар?
5. Кəсіпорынның қаржылық жағдайы қалай сипатталады?
6. Кəсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаушы көрсеткіштерді

қандай топтарға бөлуге болады?
7. Кəсіпорынның қаржылық жағдайына ықпал етуші қандай негізгі

факторлар бар?
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2 - тарау. КƏСІПОРЫНДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ-
ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУДЫҢ ҚЫСҚАША ДƏРІСТЕРІ

2.1. 1-дəріс. Қаржылық талдаудың негіздері

Қаржылық талдау шаруашылық субъектісінің өндірістік,
шаруашылық, сауда-саттық жəне т.б. қызметтерінің құрамдас бөлігі болып
табылады.

Кəсіпорынның өндірістік шаруашылық қызметін талдау негізгі екі
бөлімнен тұрады:

1. Қаржылық талдау;
2. Өндірістік-басқарушылық талдау.
Олардың бір-бірінен айырмашылығы:

- қаржылық талдауды жүзеге асыру арқылы алынған нəтижелер
ақпаратты сырттан қолданушыларға арналған;

- басқарушылық талдауда кəсіпорынның нарықтағы орны, шығын
көлемі, құрылымы анықталады жəне оның нəтижелері кəсіпорын
ішінде ғана қолданылатын, құпия мəлімет болып табылады.

Сыртқы қаржылық талдаудың ерекшеліктеріне мыналар жатады:
1. Талдау субъектілерінің саны көп;
2. Талдау субъектілерінің мақсаттары мен мүдделері əртүрлі;
3. Талдау жүргізудің, бухгалтерлік есепті жүргізудің стандарттары мен

əдістемелері бір мемлекеттің көлемінде біркелкі болу керек;
4. Қаржылық талдаудың нəтижелері міндетті түрде жариялы болу керек;
5.  Қаржылық талдаудың міндеттері шектеулі;
6. Кəсіпорынның қызметі туралы талдаудың нəтижелері барынша

транспарентті (ашық немесе қолжетімді) болуы керек.
     Қаржылық талдаудың келесідей сатылары (кезеңдері) болады немесе
мазмұны мынандай:

· пайданың абсолютті көрсеткіштерін талдау;
· рентабельділіктің салыстырмалы көрсеткіштерін талдау;
· кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдау;
· кəсіпорынның нарықтағы тұрақтылығын талдау;
· кəсіпорын балансының өтімділігін талдау;
· кəсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау;
· сырттан тартылған қарыз қаражаттарын пайдаланудың

тиімділігін талдау;
· кəсіпорынның қаржылық жағдайына экономикалық диагностика

жасау жəне эмитенттерге рейтингтік тұрғыдан баға беру.
Қаржылық талдаудың əдістемелері бір-бірімен өзара тығыз байланысты

үш бөліктен тұрады:
1. Кəсіпорын қызметінің қаржылық нəтижесін талдау;
2. Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдау;
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3. Кəсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің тиімділігін
талдау.

Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдауға қажетті ақпараттың негізгі
көзі – бухгалтерлік баланс жəне оған қосымша келесі құжаттар:

- кəсіпорынның пайдасы мен залалдары туралы есебі;
- кəсіпорынның ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есебі;
- кəсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есебі;
- кəсіпорынның меншікті капиталының жағдайы туралы есебі;
- кəсіпорынның сырттан тартылған қаражаттарын пайдаланудың

жағдайы туралы есебі.
Қаржылық талдаудың мақсаты: Кəсіпорынның қаржылық жағдайы

туралы, пайдасы мен шығындары туралы, активтері мен пассивтерінің
құрамындағы өзгерістері туралы, дебиторлармен жəне кредиторлармен
есептесудің жағдайы туралы шынайы жəне дəл мəлімет беретін ақпараттық
сыйымдылығы жоғары аздаған көрсеткіштердің жиынтығын анықтау.

  Қаржылық талдаудың мақсатына жету үшін бірқатар бір-бірімен тығыз
байланысты аналитикалық міндеттерді шешу қажет.

Аналитикалық міндет дегеніміз – қаржылық талдаудың мақсатын
талдаудың ұйымдық, ақпараттық, техникалық жəне əдістемелік
мүмкіндіктерін пайдалана отырып, нақтылау.

 Қаржылық талдаудың сапасы сол талдауды жүргізуге қажетті
мəліметтердің сапасына тікелей тəуелді.

Талдауды жүзеге асырған кезде қаржылық есеп құжаттарында
көрсетілген мəліметтерді аналитикалық тұрғыдан оқу қажет. Аналитикалық
тұрғыдан оқудың негізгі қағидасы – дедукция əдісі. Дедукция əдісі бірнеше
рет қайталанып пайдаланылады.

Қазіргі əлемдік тəжірибеде кеңінен тараған қаржылық талдаудың негізгі
6 əдісі бар. Олар:

1. Көлденеңінен талдау;
2. Тігінен талдау;
3. Трендтік талдау;
4. Салыстырмалы көрсеткіштерді талдау;
5. Кеңістіктегі салыстырмалы талдау;
6. Факторлық талдау.
Көлденеңінен талдау (уақыт көлемінде талдау)  -  қаржылық есеп

құжаттарында көрсетілген əрбір көрсеткішті алдыңғы өткен мерзімдердің дəл
сондай көрсеткіштермен салыстыра отырып талдау.

Тігінен талдау (құрылымдық талдау) – бір уақыт мерзіміндегі əртүрлі
көрсеткіштерді бір-бірімен салыстыра отырып талдау.

Трендтік талдау (өзгеру бағытын талдау) - алдыңғы өткен
мерзімдердегі қаржылық көрсеткіштердің өзгеру динамикасын, яғни
тенденциясын анықтай келіп, болашақ мерзімге болжам жасау.

Салыстырмалы көрсеткіштерді талдау - əртүрлі есеп құжаттарында
көрсетілген əртүрлі көрсеткіштерді бір-бірімен салыстырып талдау. Бұл əдіс
əртүрлі көрсеткіштердің бір-бірімен байланысын, тəуекелін анықтайды.
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Кеңістіктегі салыстырмалы талдау – кəсіпорынның жекелеген
құрылымдық бөлімшелерінің көрсеткіштерін бір-бірімен салыстырып талдау
немесе əртүрлі кəсіпорындардың қаржылық көрсеткіштерін бір-бірімен
салыстырып талдау немесе жеке бір кəсіпорын көрсеткіштерін жалпы
салалық көрсеткіштермен салыстырып талдау.

Факторлық талдау -  кəсіпорынның қаржылық жағдайына ықпал етуші
əртүрлі сыртқы жəне ішкі факторларды ескере отырып талдау.

Кəсіпорынның қаржылық нəтижелерін талдау кезінде міндетті түрде
анықталуы тиіс мəселелерге мыналар жатады:

1. Əрбір көрсеткіштің алдыңғы өткен мерзімдегі көрсеткіштерімен
салыстырғандағы өзгеру динамикасы;

2. Əрбір көрсеткіштің құрылымындағы өзгерістерді анықтау;
3. Алдыңғы өткен мерзімдегі көрсеткіштердің динамикасын

анықтай келіп, болашаққа болжам жасауға талпыныс жасау.
Кəсіпорынның қаржылық жағдайы оның қаражаттарының орналасуы

мен пайдаланылуына байланысты (актив) жəне сол қаражаттардың құрылу
көздеріне байланысты (пассив).

Шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайы дегеніміз – осы
кəсіпорынның қаржылық тұрғыдан бəсекеге қабілеттілігі, төлем қабілеттілігі,
несиені қайтару қабілеттілігі, ресурстар мен капиталды пайдаланудың
тиімділігі, мемлекет пен басқа да шаруашылық субъектілерінің алдындағы
мнідеттемелерін орындау мүмкіндігі.

Кəсіпорынның қаржылық жағдайын анықтаушы негізгі факторлар:
- кəсіпорынның қаржылық жоспарын орындау мүмкіндігі;
- меншікті айналым капиталының пайданың есебінен толығу мүмкіндігі;
- айналым қаражаттарының айналым жылдамдығы.

Кəсіпорынның қаржылық жағдайын анықтаушы негізгі көрсеткіштерге
оның төлем қабілеттілігі жатады.

Кəсіпорынның қаржылық жағдайының құрылымы мен динамикасын
анықтау үшін салыстырмалы аналитикалық балансын құру қажет. Бұл
балансты құру үшін кəсіпорынның бухгалтерлік балансындағы
көрсеткіштерге осы көрсеткіштердің өзгеру қарқынын, құрылымын,
динамикасын қоса отырып, жаңа аналитикалық құжат жасалады.

Салыстырмалы аналитикалық баланстың міндетті көрсеткіштері
мынандай:

1. Баланстың жекелеген баптарында көрсетілген абсолютті
көрсеткіштердің мерзім басындағы немесе мерзім соңындағы
шамалары;

2. Баланстың жекелеген баптарының баланс қорытындысындағы
үлес салмағы;

3. Көрсеткіштердің үлес салмақтарындағы өзгерістері;
4. Жыл басына шаққандағы  көрсеткіштердің  өзгерістерінің

пайыздық шамасы;
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5. Баланстың қорытындысы мен жекелеген баптарындағы
көрсеткіштердің əрбір пайызының бағасы.

2.2. 2-дəріс. Кəсіпорын қызметінің тиімділігін (рентабельділігін,
табыстылығын, пайдалылығын) талдау

        Кəсіпорынның қаржылық - шаруашылық қызметінің рентабельдігін
талдау үшін шартты түрде алынған «Х» Акционерлік қоғамының жыл
басындағы жəне жыл соңындағы қаржылық көрсеткіштерін салыстырамыз.
№2.1 кесте. Шаруашылық субьектісінің қаржылық - шаруашылық қызметінің
нəтижелерін салыстыру.

         Өзгерісі№
      Көрсеткіштер

Жыл басы
мың. тг

Жыл
соңы
мың. Тг

Мың.тг       %

1. Өнімді өткізуден түскен
табыс (түсім)

2097206 1740013 -3571193 -17.03%

2. Өнімнің өзіндік құны 2069206 1743565 -325641 -15.73%
3. Жалпы табыс   (1жол-

2жол)
28000 -3552 -31552 -87.32%

4. Мерзім шығындары 393780 396972 3192 0.8%
4.1 Жалпы жəне əкімшілік

шығындар
392907 393935 1028 0.2%

4.2 Өнімді өткізуге
жұмсалған шығындар
(4жол-4.1жол)

873 3037 2164 247.8%

5. Негізгі қызметтен түскен
табыс (шығын)(3жол-
4жол)

-365780 -400524 -34744 -9.4%

6. Қосымша қызметтен
түскен  табыс (шығын)

41020 100514 59494 145%

7. Салық салуға дейінгі
күнделікті қызметтен
түскен табыс (5жол-
6жол)

-324760 -300010 -24750 -7.62%

8. Корпоративтік табыс
салығы (20%)

0 0 0 0%

9. Салық төленгеннен
кейінгі күнделікті
қызметтен түскен
табыс(шығын) (7жол-
8жол)

0 0 0 0
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2.1-кестенің жалғасы
10. Төтенше жағдайдан

түскен табыс (келген
зиян)

0 0 0 0

11. Таза табыс (зиян)
(9жол+10жол)

-324760 -300010 -24750 -7.62%

Жоғарыдағы 2.1-кестенің мəліметтері негізінде кəсіпорын қызметінің
тиімділігін анықтау үшін келесі негізгі 2 көрсеткіш есептелінеді:
1) Шаруашылық субьектінің жалпы табыс коэффициенті:

Кжт=ЖТ/Түсім
Мұндағы: Кжт – жалпы табыс коэффициенті;
                  ЖТ – жалпы табыс;
                   Түсім - өнімді өткізуден түскен табыс.
         Бұл көрсеткіш кəсіпорынның қарызға алған тауарлары, қызметтері,
жұмыстары, ақша қаражаттары, шикізаттары жəне басқа міндеттемелері үшін
ақша төлегеннен кейінгі қалған əрбір теңгенің пайыздық (%) шамасын
көрсетеді.

Жыл басы  Кжт=28000000/2097206000=0,013
Жыл соңы  Кжт=-3552000/1740013000=-0,002
2) Шаруашылық  субьектісінің қызметінің рентабельділігі:

R=П/Ш*100%
Бұл көрсеткіш кəсіпорынның өнімді өткізуге  жұмсалған шығындарының
əрбір теңгесінің  үстінен көрген пайда мөлшерін көрсетеді.

Жыл басы  R=28000/2069206*100%=1,35%
          Жыл соңы  R=-3552/1743565*100%=-0,2%

Жыл басында  кəсіпорынның  рентабельділігі  1.35 %. болғандықтан, бұл осы
кəсіпорынның əрбір жұмсалған 100тг. үстінен 1тг. 35тиын пайда көргендігін
білдіреді.
Жыл соңында аталған көрсеткіш – 0.2% болған, яғни кəсіпорын өнімді
өндіруге жұмсалған əрбір 100тг. үстінен  20тиын зиян шеккен. Бір сөзбен
айтқанда, шығындарының орнын толтыра алмаған, қызметі тиімсіз деуге
болады.

2.3. 3-дəріс. Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау

Қаржылық тұрғыдан тұрақты кəсіпорын деп келесі шарттарға жауап
беретін кəсіпорындарды айтамыз:

· Активтерге, солардың ішінде негізгі қорларға, бейматериалдық
активтерге, айналым қаражаттарына жұмсалған қаражаттарын
өзінің меншікті қаражаттарының есебінен өтеуге қабілетті
кəсіпорын;
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· Себепсіз дебиторлық, кредиторлық қарыздарға жол бермейтін
кəсіпорын;

· Өзінің мойнына алған міндеттемелерін уақытында орындай алатын
кəсіпорын.

·
№2.2 кесте. Шаруашылық субъектісінің активтерінің құрамы мен
орналасуын талдау.

2008 2009
Ж.б. Ж.с Ж.б Ж.с

№ Активтер

Мың
теңг
е

Үлес
салм.
%

Мың
теңг
е

Үлес
салм.
%

Мың
теңг
е

Үлес
салм.
%

Мың
теңг
е

Үлес
салм.
%

1 Ұзақ мерзімді
активтер

467316
2

84,48 470462
9

84,83 470462
9

84,83 410457
9

52,84

1.1 Бейматериалд
ық активтер

1657 0,03 1690 0,03 1690 0,03 2142 0,027

1.2
.

Негізгі қорлар 434008
2

78,46 437175
1

78,82 437175
1

78,82 405349
3

52,18

1.3
.

Күрделі
қаражаттар

331423 5,99 331188 5,98 331188 5,98 48944 0,63

2 Ағымдағы
активтер

858269 15,52 841571 15,17 841571 15,17 366281
0

47,16

2.1
.

Шығындар,
қосалқы
қорлар

172556 3,12 177038 3,19 177038 3,19 177547 2,29

2.2
.

Дебиторлық
қарыз

660592 11,94 635304 11,45 635304 11,45 343385
3

44,21

2.3
.

Ақша
қаражаттары

25121 0,45 29229 0,53 29229 0,53 51410 0,66

Баланс
қорытындыс
ы

553143
1

100 554620
0

100 554620
0

100 776738
9

100

№2.2 кестенің мəліметтеріне сəйкес, қарастырылып отырған
кəсіпорынның 2008 жылы активтері 14769 мың теңгеге ұлғайған немесе
0,27%-ке өскен. 2009 жылы 2221189 теңгеге немесе 40,05%-ке өскен. Оның
ішінде негізгі қорлар 2008 жылы 31669 мың теңгеге немесе 0,73%-ке өсіп,
2009 жылы 318258 мың теңгеге немесе 7,28%-ке азайған. Ағымдағы активтер
2009 жылы 2821239 теңге. Немесе 339,32%-ке өсіп, 2008 жылы 16698 мың
теңгеге немесе 1,95%-ке төмендеген. Дебиторлық қарыздары 2008 жылы
25288 мың теңгеге немесе 3,83%-ке азайып, 2009 жылы 2798549 мың теңгеге
немесе 440,51%-ке артқан.

Осы кестенің мəліметтері негізінде кəсіпорын активтерінің өсу
қарқынын анықтауға болады:

А=((НҚЖС+ААЖС)/(НҚЖБ+ААЖБ))*100-100
А – кəсіпорын активтерінің талдау мерзіміндегі өсу қарқыны;
НҚЖС – жыл соңындағы негізгі қорлар;
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ААЖС  - жыл соңындағы ағымдағы активтер;
НҚЖБ – жыл басындағы негізгі қорлар;
ААЖБ - жыл басындағы ағымдағы активтер.

          2008 жыл      А=(4371751+841571)/(4340082+858269)*100-100=0,3
  2009 жыл      А=7716303/5213322*100-100=48,01
Кəсіпорынның нақты активтерінің өсу қарқыны бұл кəсіпорынның мүлкі

мен айналымда пайдаланатын қаражаттардың жыл көлеміндегі өзгеру
динамикасын анықтайды.

№2.3 кесте. Шаруашылық субъектісінің қаржылық тұрақтылығын
талдау.

2008 2009№ Қаржылық нəтиже
көрсеткіштері Ж.б Ж.с Ж.б Ж.с

1 Меншікті қаражаттардың
көздері

5064774 4740014 4740014 7266207

2 Негізгі қорлар жəне басқа да
айналымнан тыс активтер

4673162 4704629 4704629 4104579

3 Айналым қаражаттарының
меншікті көздерінің
болуы(МК)

391612 35385 35385 3161628

4 Ұзақ мерзімді несиелер жəне
қарыз қаражаттары

0 0 0 0

5 Кəсіпорынның қосалқы
қорлары  мен шығындарын
қалыптастырудың меншікті
жəне ұзақ мерзімді көздерінің
болуы(МҰМК)

391612 35385 35385 3161628

6 Қысқа мерзімді несиелер жəне
қарыз қаражаттары

0 0 0 0

7 Кəсіпорынның қосалқы
қорлары  мен шығындарын
қалыптастырудың негізгі
көздерінің жалпы
шамасы(ЖНК)

391612 35385 35385 3161628

8 Кəсіпорынның қосалқы
қорлары  мен шығындарының
жалпы шамасы

172556 177435 177435 177824

9 Меншікті айналым
қаражаттарының артылған
бөлігі немесе
тапшылығы(МК¢)

219056 -142050 -142050 2983804

10 Кəсіпорынның қосалқы
қорлары мен шығындарын
қалыптастырудың меншікті,
ұзақ мерзімді қарыз

219056 -142050 -142050 2983804
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көздерінің артылған бөлігі
немесе тапшылығы(МҰМК¢)

11 Кəсіпорынның қосалқы
қорлары мен шығындарын
қалыптастырудың негізгі
көздерінің жалпы шамасының
артылған бөлігі немесе
тапшылығы(ЖНК¢)

219056 -142050 -142050 2983804

1.Егер кəсіпорынның МК¢, МҰМК¢, ЖНК¢<0 болса, онда бұл кəсіпорын -
қаржылық  тұрғыдан дағдарысқа ұшыраған деген қорытынды жасауға
болады;
2.Егер осы 3 көрсеткіштің 2-уі<0 болып, 1-уі>0 болса, онда бұл
кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы – нашар;
3.Егер осы 3 көрсеткіштің 1-уі<0 болып, 2-уі>0 болса, онда бұл
кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы – орташа;
4.Егер осы 3 көрсеткіш>0 болса, онда бұл кəсіпорын қаржылық тұрғыдан
тұрақты кəсіпорын болып табылады.

Жоғарыдағы кестенің мəліметтері негізінде кəсіпорынның автономия
коэффициентін есептеуге болады. Басқаша айтқанда, бұл коэффициент
кəсіпорынның қаржылық тұрғыдан тəуелсіздік коэффициенті деп аталады.
Бұл көрсеткіш қарастырылып отырған кəсіпорынның сырттан тартылған
қарыз қаражаттарынан тəуелсіздігін жəне меншікті қаражаттардың
жеткіліктілігін көрсетеді. Келесі формуламен есептеледі:

КА=МҚ / БҚ≥0,6
МҚ – меншікті қаражаттар;
БҚ – баланс қорытындысы.
2008 ж.б.К=0,92
2008 ж.с. К=0,85
2009 ж.б. К=0,85
2009 ж.с. К=0,93
Қорытынды:
Бұл кəсіпорынның 2009 ж.б. КА=0,85, ал осы жылдың соңындағы

КА=0,93, яғни 0,07-ге көбейген. Бірақ КА арнайы нормативтен жоғары
болғандықтан, бұл кəсіпорынның сырттан тартылған қарыз қаражаттарынан
тəуелсіз жəне меншікті қаражаттарының жеткіліктілігін көрсетеді.

Икемділік коэффициенті – кəсіпорынның меншікті қаражаттарының
ішіндегі неғұрлым икемді, яғни күнделікті қаржылық-шаруашылық
қызметінде пайдалану үшін қол жетімділігі жоғары қаражаттардың үлесін
көрсетеді.

КИ=(МҚ-(НҚ+АТА)) / МҚ≥0,5
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Мұндағы: Ки-икемділік коэффициенті;
МҚ-меншікті қаражаттар;
НҚ-негізгі қорлар;
АТА-айналымнан тыс активтер.
2008 ж.б.К=0,08
2008 ж.с. К=0,07
2009 ж.б. К=0,07
2009 ж.с. К=0,43
Қорытынды:
Бұл кəсіпорынның талданып отырған мерзім ішіндегі КИ арнайы

нормативтен жоғары болғандықтан, кəсіпорынның меншікті қаражаттардың
ішіндегі неғұрлым икемді қаражаттардың үлесінің біршама жоғары екендігін
көрсетеді.

Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын анықтайтын соңғы көрсеткіш –
қарыз коэффициенті. Бұл көрсеткіш кəсіпорынның өз кредиторларының
алдындағы қарыздарының ақшалай көлемін көрсетеді. Қарыз
коэффициентінің ұлғаюы кəсіпорынның қаржылық тəуекелінің өскендігін
білдіреді. Ал, азаюы қаржылық тұрақтылыққа оң ықпалын тигізеді.

КҚ=ҚММ / БҚ

Мұндағы: Кқ – қарыз коэффициенті;
                  ҚММ – қысқа мерзімді міндеттемелері;
                  БҚ – баланстың қорытындысы.

2.4. 4-дəріс. Кəсіпорынның меншікті айналым қаражаттарының
жеткіліктілігін жəне қозғалысын талдау

№2.4 кесте. Кəсіпорынның меншікті айналым қаражаттарының
жеткіліктілігі мен қозғалысын талдау.

Мың теңге.
2008 2009 Өзгеріс№ Көрсеткіштер

Ж.б Ж.с Ж.б Ж.с 2008 2009

1 Жарғылық қоры 120749
2

120749
2

120749
2

458653
0

0 337903
8

2 Қосымша
төленбеген
капитал

385728
2

385728
2

385728
2

297968
8

0 -877594

3 Үлестірілмеген
табыс(өтелмеге
н шығын)

0 -324760 -324760 -300011 -
32476
0

24749

Қорытынды 506477
4

474001
4

474001
4

726620
7

-
32476
0

252619
3
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2.4-кестенің жалғасы
(-)

1 Бейматериалдық
активтер

1657 1690 1690 2142 33 452

2 Негізгі
қорлар(құралдар)

434008
2

437175
1

437175
1

405228
3

31669 -319468

3 Аяқталмаған
күрделі
қаражаттар(күрде
лі құрылыс)

331423 331423 381188 48944 0 -332244

4 Ұзақ мерзімді
күрделі
қаражаттар

0 0 0 0 0 0

Қорытынды 467316
2

470462
9

470462
9

410336
9

31467 -601260

 Меншікті
айналым
қаражаттары

391612 35385 35385 316283
8

-
35622
7

312745
3

2.5. 5-дəріс. Кəсіпорынның кредиторлық қарызының қозғалысын
талдау

№2.5 кесте. Кəсіпорынның кредиторлық қарызының қозғалысын талдау.
Мың теңге.

2008 2009 Өзгеріс№ Кредиторлық қарыз
түрлері Ж.б Ж.с Ж.б Ж.с 2008 2009

1 Кредиторлармен
есептесу

1.1 Төленуге тиісті
шоттар мен
вексельдер

509808 469766 469766 236578 -
40042

-
233188

1.2 Салықтар бойынша
қарыздар

23221 10282 10282 65663 -
12939

55381

1.3 Басқа да
кредиторлық
қарыздар

166934 202520 202520 71954 35586 -
130566

Қорытынды 699963 682568 682568 374195 -
17395

-
308373

2 Сатып алушылар
мен тапсырыс
берушілерден
алдын-ала алынған
аванстар

39521 50551 50551 47211 11030 -3340
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Барлығы 739484 733119 733119 421406 -6365 -
311713

Кəсіпорынның кредиторлық қарыздарының қозғалысын талдаған кезде
кредиторлық қарыздардың айналымдылық коэффициентін жəне оның
өтелуінің орташа мерзімі бойынша динамикасын анықтау арқылы талданады.
Бұл көрсеткіштердің тағайындалған нормативтері болмайды. Сонымен қатар
кредиторлық қарыздарды талдағанда, оның мерзімі мен субъектілері
бойынша талдау жасалады.

1. Кредиторлық қарыздың айналымдылық коэффициенті -
кəсіпорынның кредиторлық қарыздары белгілі бір уақыт мерзімінде қанша
рет қайтарылатынын көрсетеді.

ККҚА=Түсім / ∑КҚ
Мұндағы: Ккқа - кредиторлық қарыздардың айналымдылық

коэффициенті;
                  Түсім - өнімді өткізуден түскен табыс;
                   ∑КҚ – кредиторлық қарыздың жалпы сомасы.
2008 ж.с. ККҚА=2,86
2009 ж.с. ККҚА=4,13
2. Осы көрсеткіштің негізінде кəсіпорынның кредиторлық

қарыздарының өтелуінің орташа мерзім коэффициенті есептеледі. Бұл
көрсеткіш кəсіпорынның кредиторлық қарыздарын қайтарып беруге
жұмсалатын уақытын көрсетеді.

ККҚӨОМ=Күн саны / ККҚА
Мұндағы: ККҚӨОМ - кредиторлық қарыздарының өтелуінің орташа мерзім

коэффициенті;
Күн саны – талдау мерзіміндегі күндер саны(1 жылдағы 365

күн);
                   ККҚА  - кредиторлық қарыздардың айналымдылық

коэффициенті.

2008 ж.с. ККҚӨОМ=128 күн
2009 ж.с. ККҚӨОМ=88,4 күн≈89 күн
Кəсіпорынның кредиторлық қарыздарының айналым коэффициентінің

ұлғаюы жəне ККҚӨОМ азаюы  кəсіпорынның несиеге алатын тауарларының,
қызметтерінің немесе атқарылған жұмыстарының көлемінің азайғандығын
көрсетеді.

Талдау нəтижесінде бұл шаруашылық субъектінің кредиторлық
қарыздары азайғанын көреміз. Ол өз кезегінде кəсіпорынның қаржылық
жағдайына оң ықпалын тигізеді.
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2.6. 6-дəріс. Кəсіпорынның айналым қаражаттардың айналымдылығын
талдау

       Кез келген шаруашылық субъектінің айналым қаражаттары оның
қаржылық жəне шаруашылық қызметін жүргізуде аса үлкен роль атқарады.
Айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігі бірқатар экономикалық
көрсеткіштер жүйесі арқылы бағаланады. Кəсіпорынның айналым
қаражаттарының айналым жылдамдығы айналым қаражаттарын
пайдаланудың тиімділігінің негізгі көрсеткіші болып табылады.
Бұл көрсеткіш келесі үш негізгі көрсеткіштің негізінде анықталады:
  1) Айналым қаражаттарының бір айналымының ұзақтығы.
  2) Айналым қаражаттарының бір жылдағы айналым саны.
  3) Өткізілген өнімнің бір данасына шаққандағы айналым қаражаттарының
шамасы.
 1)  Айналым қаражаттарының бір айналымының ұзақтығы

Ұақ = АҚҚалд * Күн саны /Tүсім
Мұндағы: Ұақ -  айналым қаражаттарының бір айналымының ұзақтығы;

                   АҚҚ – айналым  қаражаттарының  қалдығы;
                    Түсім - өнімді өткізуден түскен табыс.

2) Айналым  қаражаттарының бір жылдағы айналым санын айналым
қаражаттарының айналымдылық коэффициенті арқылы есептеледі.
Кақа = Түсім /АҚҚ
Мұндағы:  Кақа - айналым қаражаттарының айналымдылық коэффициенті;
                   Түсім - өнімді өткізуден түскен табыс;

АҚҚ – айналым қаражаттары.
3) Айналым қаражаттарының айналымға қосылу коэффициенті – алдыңғы
көрсеткішке кері пропорционал жəне өткізілген өнімнің əрбір теңгесіне
келетін айналым қаражаттарының шамасын көрсетеді

Кақақ =АҚҚ /Түсім = 1/Қақа
Мұндағы: Кақақ -  айналым қаражаттарының айналымға қосылу
коэффициенті;
        Жоғарыда қарастырылған көрсеткіштер кəсіпорынның айналым
қаражаттарының айналымын жалпы бағалауға мүмкіндік береді. Жалпы
бағалаушы 3 көрсеткіштен бөлек, қажет болған жағдайда айналым
қаражаттарына жекелей баға беруші көрсеткіштерді анықтауға болады.
       Мысалы: Кəсіпорынның ақша қаражаттарының, дебиторлық
қарыздарының, тауарлы-материалдық қорларының жəне басқа активтердің
айналымдылық көрсеткіштері.
 № 2.6 кестенің мəліметтері негізінде осы кəсіпорынның тауарлы –
материалдық қорлардың айналымдылық коэффициентін есептеуге болады.

Ктмқа=Түсім/ТМҚ
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Мұндағы: Ктмқа - тауарлы – материалдық қорлардың айналымдылық
коэффициенті;
                        Түсім - өнімді өткізуден түскен табыс;

ТМҚ - тауарлы – материалдық қорлар.

2008 жыл   К=2097206 /177038 + 397=2097206 /177435=11,8
  2009 жыл   К=1740013 /177547+ 277=1740013 / 177824=9,8

2.6-кесте.

2.7. 7-дəріс. Кəсіпорынның дебиторлық қарызының қозғалысын талдау

Кəсіпорын қызметіндегі негізгі көрсеткіштердің бірі – дебиторлық
қарыз.

Ол кəсіпорынның контрагентіне алдын ала жеткізіліп берген
тауарлары, қызметтері жəне атқарған жұмыстары үшін алынуға тиісті
қаражаттарды білдіреді.

№2.7- кесте. Шаруашылық субьектісінің дебиторлық қарызының құрамы мен
қозғалысын талдау.

2008 2009 Өзгерістер
Ж.б Ж.с Ж.б Ж.с 2008 2009

Айналым
қаражатт
арының
түрлері Мы

ң
   т

Үлес
Салм.
%

Мы
ң
   т

Үлес
Салм.

%

Мы
ң
   т

Үлес
Салм.
%

Мы
ң
   т

Үлес
Салм.
%

Мы
ң
   т

Үлес
Салм.
%

Мы
ң
   т

Үлес
Салм.
%

Материал
дар

171
706

20 177
038

21,1 177
038

21 177
547

4,89 533
2

1,1 509 16,3

Тауарлар 850 0,19
9

398 0,1 398 0,1 277 0,1 -
453

-50,1 -
120

-0,03

Дебитор
лық
қарыз

660
592

76,9
7

634
907

75,4
4

634
907

75,4
4

343
363
6

93,8 -
256
85

-1,6 279
872
9

18,3

Ақша
қаражатт
ары

251
21

2,93 292
29

3,47 292
29

3,47 514
10

1,42 410
8

0,6 221
81

-2.1

Барлығы 858
269

100 841
571

100 841
571

100 366
287
0

100 -
166
98

0 282
129
9

0
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       2008           2009       Өзгерісі№ Дебиторлық
қарыз түрлері. Ж.б. Ж.с Ж.б Ж.с 2008 2009

1 Жеткізушілер
мен
мердігерлерге
алдын-ала
төленген
аванстар

16278 16861 16861 19117 583 2256

2 Айналым
қаражаттарын
алуға тиісті
шоттар

380009 350230 350230 327496 -29779 -22734

3 Айналым
қаражаты
алынуға тиісті
вексельдер

0 0 0 0 0 0

4 Айналым
қаражатындағы
лауазымды
тұлғалардың
қарызы

0 0 0 2037 0 2037

5 Басқа да
дебиторлық
қарыздар

230520 267816 267816 3084926 37296 2817110

 Қорытынды 626807 634907 634907 3433576 8100 2798669

Осы кестенің мəліметтері негізгі кəсіпорынның дебиторлық қарызының
айналымдылық коэффициентін есептеуге болады. Бұл коэффициент
кəсіпорын тарапынан өз контрагентіне берген қарызын орта есеппен жылына
неше рет қайтарып алатынын көрсетеді.

Кдқа=Түсім/∑ДҚ
Мұндағы: Кдқа - дебиторлық қарыздардың айналымдылық

коэффициенті;
                  Түсім - өнімді өткізуден түскен табыс;
                   ∑ДҚ – дебиторлық қарыздың жалпы сомасы.

2008 ж.с.    КДҚА=2097206/634907= 3,3 рет қайтарған
2009 ж.с.    КДҚА= 1740013/3433676=0,5

Дебиторлық қарыздың айналым коэффициентінің азаюы кəсіпорын өз
контрагентіне берген қарызын қайтарып алуының қиындықтарын көрсетеді.

Мұндай жағдайда 2 жағдай орын алуы мүмкін:
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- кəсіпорын тауарлары мен қызметін тұтүнушының төлем қабілеттілігі күрт
нашарлаған;
 - кəсіпорын қайта ұйымдастырылуына байланысты дебиторлық қарыз
көбейіп кеткен.

Жоғарыдағы көрсеткіш негізінде дебиторлық қарыздың өтелуінің
орташа мерзімінің коэффициентін есептеуге болады.

КДҚӨОМ =Күн саны/ КДҚА
Мұндағы: КДҚӨОМ - дебиторлық қарыздарының өтелуінің орташа мерзім

коэффициенті;
Күн саны – талдау мерзіміндегі күндер саны(1 жылдағы 365

күн);
                          КДҚА - дебиторлық қарыздардың айналымдылық
коэффициенті.
2008ж.с = 365/3,3= 110,6 күн
2009ж.с = 365/0,5=730 күн

Дебиторлық қарыздың қайтарылуының орташа мерзім
коэффициентінің ұлғаюы кəсіпорын басшыларының алдына үлкен мəселе
қояды. Себебі күмəнді қарыз міндеттері көбейіп кеткен жəне берілген
несиелермен жұмыс істеу нашар ұйымдастырылған. Дебиторлық қарыздың
азаюы кəсіпорынның айналым қаражатының көбеюіне жəне қаржылық
тұрақтылығының жақсаруына жол ашады.

2.8. 8 - дəріс. Кəсіпорынның төлем қабілеттілігін, несиені қайтару
қабілеттілігін жəне балансының өтімділігін талдау

Кəсіпорынның төлем қабілеттілігі – оның өз контрагенттерінің
алдындағы, жеткізушілердің, мердігерлердің, инвесторлардың,
акционерлердің, құрылтайшылардың, кредиторлардың, жұмыскерлердің
жəне мемлекеттің алдындағы мойнына алған міндеттемелерін уақтылы,
толық көлемде өтеу мүмкіндігі.

Несиені қайтару қабілеттілігі – банктерден жəне басқа қаржылық
ұйымдардан несие алу мүмкіндігінің болуы жəне сол несиені уақытында,
толық көлемде қайтарып беру қабілеттілігі.
    Кез келген кəсіпорынның төлем қабілеттілігі мен несиені қайтару
қабілеттілігі оның балансының өтімділігіне тəуелді.

Кəсіпорын балансының өтімділігі – баланстағы өтімді активтердің
жеткіліктілігі жəне сол активтердің есебінен өз міндеттемелерін уақтылы
орындау мүмкіндігі.
    Кəсіпорынның неғұрлым өтімді активтеріне мыналар жатады:
1.Кассадағы, есеп шоттағы ақша қаражаттары;
2.Өтімді, қысқа мерзімді бағалы қағаздар;
3.Тауарлы-материалдық қорлар;
4.Дебиторлық қарыз.
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№2.8 кесте. Кəсіпорын балансының өтімділігін талдау.
                                                                                                                    мың теңге
№ Активтер 2008 жыл 2009 жыл

ж.б ж.с ж.б ж.с
1 Неғұрлым өтімді активтер (А1) 25121 29229 29229 51410
2 Өтімділігі жылдам активтер

(А2)
660592 634907 634907 3433576

3 Баяу өтімді активтер (А3) 172556  177435 177435 177824
4 Өтуі қиын активтер(А4) 4673162 4704629 4704629 4104579
 Баланс 5531431 5546200 5546200 7767389

Пассивтер
1 Неғұрлым дереу өтелуі тиіс

міндеттемелер (П1)
739484 733119 733119 421406

2 Қысқа мерзімді пассивтер(П2) 0 0 0 0
3 Ұзақ мерзімді пассивтер(П3) 51933 73067 73067 79776
4 Тұрақты пассивтер(П4) 4740014 4740014 4740014 7266207
 Баланс 5531431 5546200 5546200 7767389

 Активтің пассивтен артылған
бөлігі немесе тапшылығы

1 А1-П1 -714363 -703890 -703890 -369996
2 А2-П2 660592 634907 634907 3433576
3 А3-П3 120623 104368 104368 98048
4 А4-П4 -66852 -36385 -35385 -3161628

Баланс 0 0 0 0

Егер, А1,А2, А3,А4 ≥ П1, П2, П3,П4 болса, кəсіпорын балансы абсолютті
тұрғыдан өтімді деп есептелінеді жəне төлем қабілеттілігі абсолютті түрде
өте жоғары деп есептелінеді.
Егер активтің қандай да бір 3 бөлігі пассивтің қандай да бір 3 бөлігінен артық
болса, онда кəсіпорынның төлем қабілеттілігі жоғары деп есептелінеді.
Егер активтің қандай да бір 2 бөлігі пассивтің қандай да бір 2 бөлігінен үлкен
болса, онда кəсіпорынның төлем қабілеттілігі орташа деп есептелінеді.
Егер активтің қандай да бір 3 бөлігі пассивтің қандай да бір 3 бөлігінен төмен
болса, кəсіпорынның төлем қабілеттілігі төмен.
Егер А1,А2, А3,А4 ≤ П1, П2, П3,П4, П4 болса, кəсіпорын балансы абсолютті
тұрғыдан өтімсіз деп есептелінеді жəне төлем қабілеттілігі жоқ деп
есептелінеді.
   Жоғарыдағы мəліметтердің негізінде кəсіпорынның өтімділік
коэффициентін есептеуге болады.

Кө=(А1+0,5*A2+0,3*A3)/(П1+0,5*П2+0,3*П3)
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2008 жыл басы K=4071838/7550639=0,54
2008 жыл соңы K=372606/7550391=0,49
2009 жыл басы K=372606/7550391=0,49
2009 жыл соңы K=18215452/4453388=4,09

Қорытынды:
Бұл кəсіпорынның 2008 жылдың жыл басында активтердің, яғни А2,А3 › П2,
П3 болғандықтан осы мерзімде кəсіпорынның балансының өтімділігі орташа
жəне төлем қабілеттілігі де орташа. Ал, 2008 жылдың жыл соңында дəл
сондай болса, 2009 жылдың жыл соңында А2,А3 › П2, П3 бұл мерзімде де
кəсіпорынның төлем қабілеттілігі орташа.
      Таза айналым капиталы  - бұл көрсеткіш кəсіпорынның сырттан қаражат
тартпай, өзінің меншікті қаражаттарының есебінен шаруашылық қызметін
ұйымдастыруға айналым қаражаттарының жеткіліктілігін көрсетеді.

ТАК=АА-ҚММ = (А1+А2+А3) – (П1+ П2+ П3)

Мұндағы: ТАК – таза айналым капиталы;
                  АА – ағымдағы активтер(айналым қаражаттары);
                  ҚММ – қысқа мерзімді міндеттемелер.
Бұл көрсеткіш оң шамамен шығатын болса, онда бұл кəсіпорынның ақша
қаражаттары жеткілікті, керісінше теріс шығатын болса ақша қаражаттары
жетпейді. Сол себептен кəсіпорын банктен несие алуға мəжбүр болады.
2008 ж.б ТАК=66852 теңге
2008 ж.с ТАК=35385 теңге
2009 ж.с  ТАК=3161628 теңге
Осыдан кейін кəсіпорынның ағымдағы өтімділік коэффицентін есептеуге
болады. Бұл көрсеткіш кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеуге
қажетті ағымдағы активтердің жеткіліктілігін көрсетеді.

Кағө=АА/ҚММ=(А1+А2+А3)/(П1+П2+П3)>2

Мұндағы: Кағө - ағымдағы өтімділік коэффициенті;
                  АА – ағымдағы активтер(айналым қаражаттары);
                  ҚММ - қысқа мерзімді міндеттемелер.

2008ж.б К=1,08
2008ж.с К=1,04
2009ж.б К=1,04
2009ж.с К=7,3
Мерзімді өтімділік коэффиценті – кəсіпорынның неғұрлым өтімді
активтердің есебінен  өзінің мойнына алған қысқа мерзімді міндеттемелердің
өтеу қабілеттілігін көрсетеді.

Kмө=АА-ТМҚ/ҚММ=((А1+А2+А3) - А3)/(П1+ П2+ П3)≥1
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Мұндағы: Кмө - мерзімді өтімділік коэффициенті;
                  АА – ағымдағы активтер(айналым қаражаттары);
                  ТМҚ – тауарлы-материалдық қорлар;
                  ҚММ - қысқа мерзімді міндеттемелер.

2008 ж.с=0,82
2009 ж.с=6,95

Абсолютті өтімділік коэффиценті – шаруашылық субъектісінің қысқа
мерзімді қарыздарын қайтару үшін қажетті ақша қаражаттарын қысқа уақыт
аралығында жинақтау мүмкіндігін көрсетеді.

Кабс.ө.=АҚ/КҚ= А1/ П1≥0,25

Мұндағы: Кабс.ө. - абсолютті өтімділік коэффициенті;
                  АҚ – ақша қаражаттары;
                  КҚ – кредиторлық қарыздар.

2008 ж.б=0,03
2008 ж.с=0,04
2009 ж.с=0,12

Қаражаттарды сырттан тарту коэффициенті – кəсіпорынның сырттан
тартылған қарыз қаражаттарынан қаржылық тұрғыдан тəуелсіздігін
көрсетеді. Бұл коэффициент неғұрлым төмен болған сайын шаруашылық
субъектісінің несиені қайтару қабілеттілігі соғұрлым жоғары деп
есептелінеді.

Ксқт=КҚ/АА= П1/( А1+А2+А3)

Мұндағы: Ксқт – сырттан қарыз тарту коэффициенті;
                  КҚ – кредиторлық қарыздар;
                  АА – ағымдағы активтер(айналым қаражаттары).

2008 ж.б=0,86
2008 ж.с=0,87
2009 ж.с=0,12

Қорытынды:
Бұл кəсіпорынның таза айналым капиталы-2008 жылы қалыпты болып, 2009
жылдың соңында бірнеше есеге артқан, яғни айналым қаражаттары
жеткілікті. Ағымдағы өтімділік коэффициенті де 2009 жылдың соңында
өскен, яғни қысқа мерзімді міндеттемелерді өтеуге қажетті ағымдағы
активтердің жеткілікті екенін көрсеткен. Мерзімді өтімділік коэффициенті
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жəне абсолютті өтімділік коэффиценті 2009 жылдың соңында арта түскен.
Сырттан қаражат тарту коэффициенті жылдан-жылға төмендеген, яғни бұл
шаруашылық субьектісінің несиені қайтару қабілеттілігі біршама жоғары деп
айтуға болады.

2.9. 9-дəріс. Несие алушылардың несиені қайтару қабілеттілігін
талдаудың классикалық (дəстүрлі) əдісі

Қазіргі таңда банктер тарапынан несие берген кезде несие
алушылардың несиені қайтарудың қабілеттілігін бағалаудың көптеген
əдістері қолданылады. Бұл əдістердің барлығы несиені қайтару қабілеттілігін
талдаудың дəстүрлі, яғни классикалық əдісіне негізделген.
Дəстүрлі классикалық əдіс негізгі 4 көрсеткішті анықтауға бағытталған:

1. Кəсіпорынның абсолютті өтімділік коэффициенті:

                          Кабс.ө= АҚ+ҚМҚЖ/ҚММ
Мұндағы: Кабс.ө. - абсолютті өтімділік коэффициенті;
                  АҚ – ақша қаражаттары;
                  ҚМҚЖ – қысқа мерзімді қаражат жұмсалымдары;
                  ҚММ – қысқа мерзімді міндеттемелер.
        Бұл көрсеткіштің қабылданған нормативтері 0,2 – 0,25 болуы керек.
                                                                                     3    2    1 (30%)
      Бұл көрсеткіш кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін барынша
өтімді активтердің есебінен өтеу қабілеттілігін көрсетеді.

2. Кəсіпорынның ағымдағы өтімділік коэффициенті:

Кағ.ө= АҚ+ҚМҚЖ+ДҚ/ҚММ
Мұндағы: Кағ.ө. - ағымдағы өтімділік коэффициенті;
                  АҚ – ақша қаражаттары;
                  ҚМҚЖ – қысқа мерзімді қаражат жұмсалымдары;
                  ДҚ – дебиторлық қарыз;
                  ҚММ – қысқа мерзімді міндеттемелер.
        Бұл көрсеткіштің қабылданған нормативтері 0,5 – 0,8 болуы керек.
                                                                                      3    2    1 (20%)
      Бұл көрсеткіш кəсіпорынның неғұрлым өтімді активтерінің есебінен оның
қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеу қабілеттілігін көрсетеді.

3. Кəсіпорынның жалпы өтімділік коэффициенті:

КЖ.Ө=АҚ+ҚМҚЖ+ДҚ+ҚҚШ/ҚММ
Мұндағы: Кж.ө. - жалпы өтімділік коэффициенті;
                  АҚ – ақша қаражаттары;
                  ҚМҚЖ – қысқа мерзімді қаражат жұмсалымдары;
                  ДҚ – дебиторлық қарыз;
                  ҚҚШ – қосалқы қорлар мен шығындар;
                  ҚММ – қысқа мерзімді міндеттемелер.
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         Бұл көрсеткіштің қабылданған нормативтері 1 -  2,5 болуы керек.
                                                                                      3  2   1 (30%)
         Бұл көрсеткіш кəсіпорынның қысқа мерзімді активтерінің есебінен
қысқа мерзімді міндеттемелерінің өтелу қабілеттілігін көрсетеді.

4. Кəсіпорынның автономиялық коэффициенті (қаржылық тəуелсіздік
коэффициенті)

                              Кавт=МҚ/БҚ
Мұндағы: Кавт. - автономия коэффициенті;
                  МҚ – меншікті қаражаттары;
                  БҚ – баланс қорытындысы.
        Бұл көрсеткіштің қабылданған нормативтері 50% - 60%   болуы керек.
                                                                                     3     2     1 (20%)
      Бұл көрсеткіш кəсіпорынның меншікті қаражаттарының жеткіліктілігін
жəне сырттан тартылған қарыз қаражаттарына тəуелсіздігін көрсетеді.

I. Егер несие алушы кəсіпорынның жинаған баллдарының жалпы сомасы
100-ден 150-ге дейін болса, бұл кəсіпорын 1-ші классты несие алушыға
жатады. Мұндай кəсіпорынға банктер үлкен сеніммен қарайды жəне
овердрафт, несиелік желі сияқты несиелік жеңілдіктер беруге тырысады.

II. Егер несие алушы кəсіпорынның жинаған баллдарының саны 151-250
болса, оларға несиені қайтарудың барлық шарттарын белгілей отырып,
жалпылама шарттармен несие береді.

III. Егер 251-300-ге дейін болса, мұндай кəсіпорынға банктер несие
бермейді, себебі, олардың несиені қайтару қабілеттілігі жоқ. Несие
берілген күннің өзінде берілген несие мен оның қайтарылу сомасының
мөлшері сол кəсіпорынның жарғылық қорынан аспауы керек.

2.10. 10-дəріс. Кəсіпорын капиталын пайдаланудың тиімділігін талдау

Кəсіпорын капиталы тиімді жұмсалуы тиіс.
Кəсіпорын капиталын пайдаланудың тиімділігі дегеніміз – оның
капиталының əрбір теңгесіне келетін пайда мөлшері.
Кəсіпорын капиталын пайдаланудың тиімділігі капитал рентабельділігі
арқылы анықталады:

R(капитал) = ТТ/БҚ *100%
Мұндағы: R(капитал) – капитал рентабельділігі;
                  ТТ – түскен табыс;
                  БҚ – баланс қорытындысы.
Кəсіпорын капиталын пайдаланудың жиілігі капиталдың айналымдылық
коэффициенті арқылы есептеледі:

К(айналым) = Түсім/ БҚ
Мұндағы: К(айналым) – капиталдың айналымдылық коэффициенті;
                  Түсім – өнімді өткізуден түскен табыс;
                  БҚ – баланс қорытындысы.
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Бұл көрсеткіштердің арасындағы арақатынас келесі формуламен есептеледі:
R(капитал) = R(өө)* К(айналым)

Бұл көрсеткіштер кəсіпорынның қаржылық жағдайын жəне іскерлік
белсенділігін талдауда негізгі көрсеткіштер ретінде қолданылады.
R(капитал) – талдау жүргізушіге кəсіпорын капиталын жұмсаудың басқа
балама нұсқаларымен салыстыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл
көрсеткіш кəсіпорынды басқарудың тиімділігін, инвестициялауға қажетті
жеткілікті пайда мөлшерін жəне болашақтағы пайда шамасын болжауға
мүмкіндік береді.
      Кəсіпорынның айналым капиталын пайдаланудың тиімділігі олардың
айналымдылық коэффициенті арқылы есептеледі жəне кəсіпорын
капиталының өндіріс пен сауда-саттық процесінің жекелеген сатыларынан
өту ұзақтығын көрсетеді.
Келесі формуламен есептеледі: Z=ҚМА*Күн саны / Түсім;
Мұндағы: Z – айналым капиталының айналымдылық коэффициенті;
                 ҚМА – қысқа мерзімді активтер;
                 Күн саны – талдау мерзіміндегі күн саны (1 жылда 365 күн);
                 Түсім – өнімді өткізуден түскен табыс.
Мысалы:
2008 жылдың соңы Z=841 571*365 / 2 097 206= 147 күн.
2009 жылдың соңы Z=3 662 810*365 / 1 740 013 = 769 күн.

Қаражаттардың айналымдылық коэффициенті кəсіпорынның айналым
қаражаттарының əрбір теңгесіне шаққандағы өнімді өткізуден түскен
түсімнің көлемін көрсетеді. Бұл көрсеткіштің азаюы айналым қаражаттарын
пайдаланудың тиімділігінің төмендегенін көрсетеді. Сонымен қатар,
айналым қаражаттарының талданып отырған уақыт мерзіміндегі айналым
санын анықтайды.

К(қа) = Түсім / АА(ҚМА)
Мұндағы: К(қа) – қаражаттардың айналымдылық коэффициенті;
                 ҚМА – қысқа мерзімді активтер;
                 АА – ағымдағы активтер;
                 Түсім – өнімді өткізуден түскен табыс.
Мысалы:
2008 жылдың соңы К(қа) = 2 097 206 /841 571 = 2,5
2009 жылдың соңы К(қа) = 1 740 013 / 3 662 810 = 0,48

Капиталдың жалпы айналымдық коэффициенті кəсіпорынның өнімді
өткізуден түскен табысын қамтамасыз ету үшін активтердің жалпы көлемінің
пайдаланылуының тиімділігін көрсетеді.

К(кжа) = Түсім / БҚ
Мұндағы: К(кжа) – капиталдың жалпы айналымдылық коэффициенті;
                 Түсім – өнімді өткізуден түскен табыс;
                 БҚ – баланс қорытындысы.
Мысалы:
2008 жылдың соңы К(кжа) = 0,38
2009 жылдың соңы К(кжа) = 0,22
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Бұл жағдайдан кəсіпорын табысын қалыптастыру үшін активтер толық
көлемде пайдаланылмағанын байқауға болады.

Кəсіпорынның меншікті капиталының айналымдылық коэффициенті
кəсіпорын табысын қалыптастыруда оның қолында бар меншікті капиталын
пайдаланудың тиімділігін көрсетеді.

К(мқа) = Түсім / МҚ
Мұндағы: К(мқа) – меншікті капиталдың айналымдылық коэффициенті;
                 Түсім – өнімді өткізуден түскен табыс;
                 МҚ – меншікті қаражаттар.
Мысалы:
2008 жылдың соңы К(мқа) = 0,44
2009 жылдың соңы К(мқа) = 0,24
Бұл көрсеткіштің төмендеуі кəсіпорынның қолында бар меншікті айналым
қаражаттарының тиімсіз пайдаланылғандығын дəлелдейді.

Қаражаттардың айналымға қосылу коэффициенті өнімді өткізуден
түскен түсімнің, яғни табысының əрбір теңгесін қалыптастыруға авансталған
(алдын-ала жұмсалған) меншікті қаражаттарының сомасын көрсетеді.Яғни
кəсіпорыннның əрбір теңге табысын алуға жұмсалған айналым
қаражаттарының шығынын көрсетеді.

К(қақ) = (АА / Түсім) * 100%
Мұндағы: К(қақ) – қаражаттардың айналымға қосылу коэффициенті;
                 Түсім – өнімді өткізуден түскен табыс;
                 АА – ағымдағы активтер (айналым қаражаттары).
Мысалы:
2008 жылдың соңы К(қақ) = 40,13 – 4 тиын
2009 жылдың соңы К(қақ) = 210,5 – 21 тиын.
Бұл көрсеткіштің ұлғаюы кəсіпорынның меншікті айналым қаражаттарының
тиімсіз пайдаланылғандығын көрсетеді.Ал, кемуі кəсіпорынның қаржылық
жағдайына оң ықпалын тигізеді.

№2.9 кесте. Айналым қаражаттарының айналымдылығын талдау.
№ Көрсеткіштер 2008 жыл 2009 жыл Өзгерісі

1. Түсім (өнімді өткізуден түскен
табыс) (мың теңге)

2 097 206 1 740 013 -357 193

2. Талдау мерзіміндегі күн саны 365 365 0
3. Бір күндік табыс (мың теңге) 5 745 4 767 -978
4. Айналым қаражаттарының

қалдығы (мың теңге)
35 385 3 161 628 3 126 243

5. Бір айналымның ұзақтығы (күн) 6,16 663,5 657,3
6. Қаражаттардың айналымдылық

коэффициенті
59,3 0,6 -58,7

7. Қаражаттардың айналымға
қосылу коэффициенті

0,02 1,7 -1,68
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Қорытынды:
№2.9 кестенің мəліметтеріне сəйкес талданып отырған кəсіпорынның өнімді
өткізуден түскен табысы ( - 357 193 мың т) төмендеген. Ал, бір күндік
табысы ( - 978 мың т) азайған. Кəсіпорынның айналым қаражаттарының
əрбір теңгесіне шаққандағы өнімді өткізуден түскен түсім көлемі (- 58,7)
кеміген, яғни айналым қаражаттарын пайдаланудың тиімділігінің
төмендегенін көрсетеді. Қаражаттарының айналымға қосылу
коэффициентінің 1,68-ге көбейгендігі меншікті айналым қаражаттарының
тиімсіз пайдаланылғандығын көрсетеді. Яғни, кəсіпорын жұмысын тиімсіз
деп тануға болады.

2.11. 11 – дəріс. Кəсіпорындардың негізгі қорларын пайдаланудың
тиімділігін талдау

      Кəсіпорындардың негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін бағалау
үшін келесі көрсеткіштер жүйесі қолданылады:

1. Қор қайтарымдылығы;
2. Қор сыйымдылығы;
3. Негізгі қорлармен қамтамасыз етілу көрсеткіші;
4. Еңбек өнімділігін талдау.

     Өнімнің қор сыйымдылық көрсеткіші кəсіпорынның негізгі
қорларының бір жылда өндірілген өнімнің көлеміне қатынасы арқылы
анықталады. Бұл көрсеткіш кəсіпорынның өндірген өнімнің əрбір
теңгесіне жұмсалған негізгі қорлардың мөлшерін білдіреді.
Кəсіпорынның қор сыйымдылығы неғұрлым төмен болған сайын оның
негізгі қорларын пайдалану тиімділігі соғұрлым жоғары болып
есептеледі.
     Кəсіпорынның қор қайтарымдылық көрсеткіші кəсіпорынның
негізгі қорлардың əрбір теңгесіне шаққандағы өндірілген өнімнің
көлемін кəсіпорынның негізгі қорлардың орташа жылдық бағасына
бөлу арқылы анықталады.
    Қор қайтарымдылығы мен қор сыйымдылығы бір-біріне қарама-
қарсы көрсеткіш, яғни кері пропорционал көрсеткіштер. Қор
сыйымдылығына қарағанда қор қайтарымдылығы кəсіпорынның негізгі
қорларын пайдаланудың тиімділігін тікелей анықтайтын көрсеткіш
болып табылады. Себебі, қор қайтарымдылығы неғұрлым жоғары
болса, кəсіпорынның негізгі қорлары соғұрлым тиімді пайдаланылады.

Қор қайтарымдылығы келесі формула арқылы есептеледі:

Мұндағы: ҚҚ – қор қайтарымдылығы;
                 Түсім – өнімді өткізуден түскен табыс;
                 ҰМА – ұзақ мерзімді активтер (негізгі қорлар).
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ҚҚ2008=                                    ҚҚ2009=

Қор сыйымдылығы кəсіпорынның өндірген өнімдерді өткізуден түскен
табысының əрбір теңгесіне авансталған, яғни алдын-ала жұмсалған негізгі
қорлардың шығын мөлшерін көрсетеді. Қор сыйымдылығы төмендеген
сайын кəсіпорынның негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігі арта түседі.

Мұндағы: ҚС – қор сиымдылығы;
                 ҚҚ – қор қайтарымдылығы;
                 Түсім – өнімді өткізуден түскен табыс;
                 ҰМА – ұзақ мерзімді активтер (негізгі қорлар).

ҚС2008=                                            ҚС2009=

Бұл көрсеткіштің көбейгені теріс көрсеткіш, негізгі құралдарды көп
пайдаланып, табыс соғұрлым төмен болған.
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Жоғарыда алынған көрсеткіштерді жүйелеу мақсатында оларды келесі
кестеге жинақтаймыз:

2.10 – кесте. Шаруашылық субъектісінің негізгі қорларын
пайдаланудың тиімділігін талдау.

№ көрсеткіштер 2008 2009 өзгеріс
1 Өнімді өткізуден

түскен табыс (түсім),
мың теңге.

2097206 1740013 -357193

2 Негізгі қорлардың
орташа жылдық құны

(мың теңге)

4704629 4104579 -600050

3 Қор сыйымдылығы
(тиын)

2,24 2,36 0,12

4 Қор қайтарымдылығы
(теңге)

0,45 0,42 -0,03

2009 жылы қор қайтарымдылығы 0,03 теңгеге, яғни 1 тиынға азайған,
ол өз кезегінде қор сыйымдылығының 0,12 тиынға көбейгендігіне
ықпал еткен.
Күрделі қаражаттарды жұмсаудың үнемделуі келесі формуламен
есептеледі.

Үнемд. = .

2.12. 12-дəріс. Кəсіпорындағы еңбек өнімділігін талдау

Кəсіпорындағы сағатпен есептелгендегі орташа уақыт мерзімі
кəсіпорындағы еңбек өнімділігінің негізгі факторы болып табылады.
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Кəсіпорында еңбек өнімділігіне ықпал етуші факторлар екі топқа
бөлінеді:

· Өндірістің еңбек сыйымдылығының өзгеру факторлары.
· Өндірістің еңбек өнімділігін бағалаудың құндық факторлары.

Бірінші топқа өндірістің техникалық даму деңгейі, оның тиімді
ұйымдастырылуы жəне өнімді өндіруде кеткен ақауларды түзеуге жұмсалған
өндірістік емес шығындар жатады.
Екінші топқа өнімдерді өндіру көлемінің өзгеруі, өнімнің құрылымының
өзгеруі жəне өнімді өндіруге қажетті шикізаттарды, материалдарды жеткізу
жатады. Бұл факторлардың еңбек өнімділігіне ықпалын анықтау үшін
тізбектеп есептеу əдісі қолданылады. Бұл əдіске сəйкес жоспарлы жəне
нақты еңбек өнімділігі салыстырылады. Еңбек өнімділігіне ықпал ететін тағы
бір маңызды факторға кəсіпорындағы жұмыс уақыты жəне жұмыс тəртібі
жатады. Кəсіпорындағы еңбек өнімділігі келесі формуламен есептеледі:

ЕӨ2008 =  мың теңге

ЕӨ2009 =  мың теңге

Кəсіпорында қормен қамтамасыз етілу көрсеткіші осында жұмыс істейтін
əрбір жұмыскерге шаққандағы негізгі құралдардың мөлшерін білдіреді. Яғни,
əрбір жұмыскерге негізгі қорлардың жеткіліктігін көрсетеді.

Мұндағы: ҚҚК – қормен қамтамасыз етілу көрсеткіші;
                 ҰМА – ұзақ мерзімді активтер (негізгі қорлар).

ҚҚК2008 =

ҚҚК2009 =
Қор қайтарымдылығын көбейтудің ең басты шарты -  еңбек өнімділігінің өсу
қарқынын қормен қарулану көрсеткіштерінің өсу қарқынынан арттыру
(артық деңгейде ұстау).

2.11 – кесте. Шаруашылқ субъектісінің негізгі құралдарының қор
қайтарымдылығына факторлық тұрғыдан талдау.

№ Көрсеткіштер 2008 2009 өзгеріс
1 Түсім, мың теңге. 2097206 1740013 -357193
2 Жұмыскерлердің саны 2045 2045 0
3 1 жұмыскерге

шаққандағы еңбек
өнімділігі, мың теңге.

1025,53 850,86 -174,67
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2.11- ші кестенің жалғасы
4 Негізгі қорлардың орташа

жылдық құны, мың теңге.
4704629 4104579 -600050

5 1 жұмыскердің қормен
қарулану мөлшері

2300,55 2007,13 -293,42

6 Қор қайтарымдылығы 0,45 0,42 -0,03

2.13. 13-дəріс. Бағалы қағаздарды шығарушы эмитент кəсіпорынның
қаржылық тұрғыдан сенімділігін талдау

          Бағалы қағаздардың сенімділігін анықтау үшін сол бағалы қағаздарды
шығарушы эмитент кəсіпорынның  қаржылық жағдайына талдау жасайды,
яғни олардың қаржылық жағдайының сенімділігі анықталады.
Мұндай талдауды жүзеге асыру үшін инвесторға  келесі қаржылық есеп
құжаттары керек:

1. бухгалтерлік баланс;
2. кəсіпорының пайдасы мен шығындары туралы есеп;
3. кəсіпорының ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп;
4. кəсіпорының қаржылық - шаруашылық қызмет туралы есеп.

Бағалы қағаздарды шығарушы эмитент кəсіпорынның сенімділігін бағалау
көрсеткіштерін 3 - топқа бөледі.

1. Эмитент кəсіпорының қаржылық тұрғыдан сенімділігін жалпылама
анықтаушы көрсеткіштер;

2.  Инвестордың бағалы қағаздарға жұмсалған қаражаттарының қайтарылу
тұрғысынан эмитенттің сенімділігін анықтайтын көрсеткіштер;

3. Инвестордың бағалы қағаздар бойынша табыс табу мүмкіндігін
анықтайтын жəне эмитенттің сенімділігін көрсететін көрсеткіштер.

1-топтағы көрсеткіштер.
1. Капиталға шаққандағы қарыз.

ЖҚ         <      1
КШҚ =      ЖМК

Мұндағы: КШҚ-капиталға шаққандағы қарыз;
                   ЖҚ – жалпы қарыз.
                   ЖМК – жалпы меншікті капитал.

ЖҚ:  1.  Арендалық міндеттемелер;
2.  Құрылтайшылармен есептесу;
3.  Банктердің ұзақ, қысқа мерзімді  несиелері;
4.  Ұзақ, қысқа мерзімді займдар;
5. Жеткізілген тауарлар, көрсетілген қызметтер үшін

дебиторлармен есептесу;
6. Еңбекке ақы төлеу жөніңдегі есептесулер;
7. Басқа да қысқа мерзімді пассивтер.
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ЖМК=ЖҚ – Төленбеген капитал– ААҚ +Қосымша төленген капитал+
+Қосымша төленбеген капитал +  РК +ҮТ(ӨШ)

        ЖҚ- жарғылық қор
        ААК- айналымнан алынған капитал
        РК- резервтік капитал
        ҮТ-үлестірілмеген табыс
        ӨШ- өтелмеген шығын

Мысал:

  АҚ ҚММ ҰММ МҚ
Х  200  160  400

      У 160  180 420
      Z   220  140   380

                       200+160
        КШҚх = 400           = 0.90

340
        КШҚу =     420            = 0.81- ең сенімді эмитент
                            360
        КШҚz  =    380            = 0.95 – тəуекелі жоғары эмитент

Капиталға шаққандағы қарыз - бұл көрсеткіш кəсіпорынның қарыздары мен
міндеттемелерін өтеу үшін қажетті меншікті капиталдарының жеткіліктілігін
көрсетеді.

2.Қысқа мерзімді міндеттемелердің өтімді активтердің есебінен өтелу
коэффициенті.

ӨА
               КҚММӨАӨ = >  2

ҚММ

ӨА - өтімді активтер
ҚММ – қысқа мерзімді міндеттемелер

Бұл көрсеткіш кəсіпорынның ағымдағы міндеттемелерін өтеу үшін қажетті
неғұрлым  өтімді активтерінің  жеткіліктілігін көрсетеді.

 Неғұрлым өтімді активтерге мыналар кіреді :
1. Кассадағы, есеп шоттағы ақша қаражаттары;
2. Өтімді бағалы қағаздар;
3. Дебиторлық қарыздар;
4. Тауарлы-материалдық қорлар.

Қысқа мерзімді міндеттемелерге мыналар кіреді :
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1. Кəсіпорынның қысқа мерзімді қарыздары;
2. Басқа да қысқа  мерзімді пассивтер.

Мысал:
    АҚ     ӨА  ҚММ

     Х      400   170
     У      600    260
      Z      250     110

Кх = 2.35 – ең сенімді кəсіпорын
         Ку = 2.31
         Кz = 2.27 – неғұрлым тəуекелі жоғары кəсіпорын

3. Қысқа мерзімді міндеттемелердің  икемді активтердің есебінен өтелу
коэффициенті.

ИА
         КҚММИАӨ =     ҚММ

Икемді активтерге өтімді активтердін ішіндегі неғұрлым өтімділігі жоғары
активтер кіреді:
    Оларға:

1. Кассадағы, есеп шоттағы ақша қаражаттары;
2. Өтімді бағалы қағаздар;
3. Дебиторлық қарыздар.

2-топтағы көрсеткіштер
1.  Облигациялардың өтелу коэффициенті.
                   Обл.қамтамасыз ететін активтер АЖС-Ш-БЕ-БМА-АҚ-Е
   КОӨ =         ∑ обл. займ =   Обл.саны х номинал

            АЖС – активтердің жалпы сомасы;
      Ш – шығындар;
      БЕ – бюджетпен есептесу;
      БМА – бейматериалдық активтер;
      АҚ – акционерлердің жарғылық қорға қарызы;
      ЕАТЖЕ – еңбекке ақы төлеу жөніндегі есептесулер;
       ∑ Обл. Займ – облигациялық займ сомасы.
Мысал:

р/с Активтер Х У Пассивтер Х У

1 Негізгі қорлар 1500 2000 Жарғылық қор 2000 2000
2 Бейматериалдық

активтер
700 700 Еңбекақы төлеу

жөніндегі
есептесулер

500 1000

3 Өндірістік қорлар  500 800 Ұзақ мерзімді
займдар

1000 500



52

 кестенің жалғасы
4 Қатысушылармен

есептесу
500 800 Бюджетпен есептесу 500 700

5 Дебиторлармен
есептесу

800 300 Қысқа мерзімді
несиелер

500 800

6 Персоналмен
есептесу

100 200

7 Есеп айырысу
шоты

400 200

          Баланс 4500 5000  Баланс 4500 5000

Х  АҚ номиналдық құны – 1000 USD тұратын 1000 облигацияны айналымға
шығарды.
У АҚ номиналдық құны  - 1000 USD тұратын 500 облигация шығарды.

                     4500-0 – 500- 700-500-500 2300
КОӨХ  = = = 2.3

1000000                                                 1000000

                    5000-700-700-800-1000 1800
Коөу =                                                             = = 3.6

500000 500000
Неғұрлым сенімді кəсіпорын.

2. Артықшылық беретін акциялардың өтелу коэффициенті.

ТА АЖС-Ш-ЖҚ – БМА -АҚ
КАБАӨ = ∑АБА     = АБА саны х номиналдық құны

ТА – таза активтер;
АБА – артықшылық беретін акциялардың сомасы;
АЖС - активтердін жалпы сомасы;
Ш – шығындары;
ЖҚ - жалпы қарыз;
БМА – бейматериалдық активтер;
АҚ – қатысушылармен есептесу.

3.  Қарапайым акциялардың  өтелу коэффициенті.
ҚАҚЕА     ТА – АБА саны

         ККАӨ =        ҚАС            =        ҚА саны

ҚАҚЕА – қарапайым акцияларды қамтамасыз ететін активтер;
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ҚАС – қарапайым акциялардың саны;
ТА – таза активтер;
АБА саны– артықшылық беретін акциялардың саны.

Мысалы:
р/с Активтер қаңтар шілде Пассивтер қаңтар шілде

1 Негізгі қорлар 3500 3400 Жарғылық қор 4000 400
2 Бейматериалдық

активтер
6000 1000 Мақсатты

түсімдер
0 400

3 Өндірістік қорлар 300 500 Кредиторлық
қарыздар

900 600

4 Қатысушылармен
есептесу

600 100 Ұзақ мерзімді
займдар

600 600

5 Есеп айырысу
шоты

100 200 Қысқа мерзімді
несиелер

500 600

 6 Шығындар (зиян) 600 600

 7  Дебиторлармен
есептесу

300 400

          Баланс 6000 6200  Баланс 6000 6200
                                       6000-600-2000-600-600

КАБАӨ қантар = 1000 х 1000 =2.2

Кəсіпорынның артықшылық беретін акцияларының үлесі 25%.
Акцияның барлық түрлерінің номиналдық құны – 1000 теңге

2200- 1000
КҚАӨ қаңтар = =0.4

3000
                       6200-600-1800-1000-100 2700
КАБАӨ шілде = 3000 = 1млн = 2.3

2700-1000
КҚАӨ шілде = 3000 = 0.6

3-топтағы  көрсеткіштер.
1. Облигациялар бойынша төленетін пайыздық төлемдерінің өтелу
коэффициенті.
                                Таза пайда                   баланстық пайда -  салымдар
         Кобтптө =      ∑Обтпт           =       купондық ставкалар х обл.займдар

Мысалы:
Х АҚ айналымға 1млн USD облигациялық займын шығарды. Жылдық
купондық ставкалар 50%, пайыздық төлемдер жылына 1 рет төленеді.
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Жыл қорытындысы бойынша бұл кəсіпорынның баланстық пайдасы 2 млн
USD. Табысқа салынатын  салық - 30%.
Осы эмитенттің облигация бойынша төленетін пайыздық төлемінің өтелу
коэффициентін анықтаймыз.
                                            2млн - 600000

Кобтптө= 50% х 1млн              = 2.8 есе

Бұл көрсеткіш эмитент кəсіпорынның тапқан пайдасының айналымға
шығарылған  облигациялар бойынша төленетін пайыздық төлемдерін өтеуге
жеткіліктілігін көрсетеді.

   2. Артықшылық беретін акциялар бойынша төленетін  дивидендтердің
өтелу коэффициенті.

Таза пайда - ∑ОБТПТ
                     КАБАБТДӨ=

∑АБАБТД

∑АБАДТД   = Дивид.став х ∑ Арт.беретін акциялар (артықшылық
беретін акц.саны х номиналдық құны).

Бұл көрсеткіш эмитент кəсіпорынның тапқан пайдасынан облигациялар
бойынша проценттік төлемдерді төлегеннен кейінгі қалған пайдасының
артықшылық беретін акциялар бойынша дивидендтерді  төлеуге
жеткіліктілігін көрсетеді.

3.Қарапайым акциялар бойынша төленетін дивидендтердің өтелу
коэффициенті.

                                            Қарапайым акцияларға келетін таза пайда
                        ҚқАБТДӨ= =
                                                                   ∑ ҚАБТД

                                         Таза пайда – (∑ОАБТД+АБАТД)

                                                                  ∑ ҚАБТД

Мысал:
Х АҚ айналымға 2700 облигация шығарады. Жылдық купондық ставкасы -
30%. Сонымен қатар, 6000 қарапайым, 600 артықшылық беретін акция
шығарды.
Артықшылық беретін  акциялар бойынша төленетін тұрақты дивиденд - 40
%.
У АҚ айналымға 17 000  қарапайым, 1000 артықшылық беретін акция
шығарды. Төленетін тұрақты дивиденд - 40 %.



55

Осы 2 кəсіпорынның қаржылық мəліметтері келесі кестеде берілген.

р/с   Активтер  Х  У  Пассивтер  Х   У

1. Негізгі қорлар 450 1000 Жарғылық қор 660 180
2. Бейматериалдық

активтер
 20 100 Резервтік қор 70 200

3. Ұзақ мерзімді
қаржылық
жұмсалымдар

 350 0 Ұзақ мерзімді
займдар

270 0

4. Есеп айырысу шоты 380 1000 Пайда 200 100
 Баланс 1200 2100 Баланс 1200 2100

Барлық бағалы қағаздардың номиналдық құны - 100 USD . Салық -30%.

                                       200- (30 % х 2700)                        1400000- 81000
            (Х) КАБАБТДӨ =                                             =    =

40% х 600                                           24000

159000 = 2.46

                                 24000
            (У) Кабабтдө=1,75

2.14. 14-дəріс. Бағалы қағаздардың табысы  мен  табыстылығын талдау

1.Облигациялардың табысын анықтау.
2.Облигациялардың табыстылығын анықтау.

Бағалы қағаздардың табысы дегеніміз -  пайыз, дивиденд, купондық
мөлшерлеме жəне басқа түрде эмитент тарапынан инвесторға төленетін
белгілі бір ақша сомасы. Облигациялардың табысын анықтаудың 3 əдісі бар:
- Купондық əдіс;
- Дисконттық əдіс;
- Аралас əдіс.

1. Купондық əдіс.
Əдетте, облигациялар инвесторға облигацияның номиналдық құнына
шаққандағы белгілі бір тұрақты пайыз түрінде табыс əкеледі. Бұл жағдайда
табыс купондар арқылы төленеді. Купон дегеніміз -  ішінде купондық
мөлшерлеменің цифры жазылған купондық карта.
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 Облигацияны ұстаушы облигацияны сатып алған кезде купондық картамен
бірге алады жəне өзінің табысын алу үшін купондық картаны қолданады.
 Бұл жағдайда купондық мөлшерлеме келесі формуламен есептелінеді:

Кс=(Табыс/Номинал)*100%
1)Табыс=(Кс*Номинал(тг))/100%

2. Дисконттық əдіс.
Кейбір жағдайларда облигациялар купонсыз шығарылады. Бұл кезде эмитент
инвесторға облигацияны оның номиналдық құнынан төмен бағаға сатады.
Яғни, инвестордың табысын облигацияның номиналдық құны мен сатылу
құнының арасындағы айырма ретіндегі дисконт құрайды.

2)Табыс=(Номинал*Дисконт(%))/100%
3. Аралас əдіс.
Кейде эмитент облигацияларды айналымға шығарғанда оның үстінен
купондық мөлшерлеме тағайындап қана қоймай, оны төмен бағаға сатады,
яғни дисконтпен сатады. Мұндай жағдайда инвестордың табысы дисконттан
жəне жыл сайын төленетін пайыздан тұрады.

3)Табыс=Номинал*(Кс+Дисконт)/100%
 Егер облигацияға деген сұраныс өте үлкен болса, эмитент оны номиналдық
құнынан жоғары бағаға сатып жіберуі мүмкін. Мұндай жағдайда
инвестордың табысы ажио (үстеме) деп аталады.

3.1)Табыс=(Номинал*(Кс-Ажио))/100%

Мысал.
Келесі облигациялардың табысын салыстырыңыз.

А-мемлекеттік займ облигациялары
Айналым мерзімі-5 жыл
Номиналдық құны – 1000тг
Эмиссия кезіндегі дисконт-10%
Купондық мөлшерлеме жылына-50%

Ə-комерциялық банк облигациясы
Айналым мерзімі -5 жыл
Номиналдық құны – 1000 тг.
АЖИО - 20%
Жылдық купондық мөлшерлеме - 80%

Б-өндірістік кəсіпорын облигациясы
Айналым мерзімі-5 жыл
Номиналдық құны – 1000 тг.
Км-75%

А
Табыс=(1000тг*(50%+10%))/100%=2600 теңге
Ə
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Табыс=(1000тг*(400%-20%)/100%)= 3600 теңге
Б
Табыс=(75%*1000тг)/100% =750*5 =3750 теңге

Облигацияның табыстылығын анықтау.
Табыспен салыстырғанда табыстылық жылдық пайызбен есептеледі жəне
инвестордың облигацияларға жұмсалған қаражаттарының
қайтарымдылығын, яғни инвестициялық қорлардың тиімділігін көрсетеді.
Облигациялардың табыстылығының 2 түрі бар:
1. Ағымдағы табыстылық;
2. Жалпы табыстылық.
 1) Ағымдағы табыстылықты анықтаған кезде инвестордың 1 жылдағы
немесе жарты жылдағы немесе 1 тоқсандағы, 1 айдағы табысы ескеріледі.
Сондықтан ағымдағы табыстылықты анықтағанда купондар бойынша
төленетін табыстар ғана есептелінеді.
 Кейбір жағдайларда дисконтпен шығарылған облигациялар бойынша да
ағымдағы табыстылық есептелінеді, бірақ ондай облигациялардың айналым
мерзімі 1 жылдан аспауы керек.
1)АТ=(Табыс/НҚ)*100%
НҚ(нарықтық құны)-облигацияның сатылу құны
2)АТ=(ҚМ  обл. бойынша төленетін табыс /(номинал-дисконт))*100%
Мысал.

Келесі облигациялар ішінен ағымдағы табыстылығы неғұрлым жоғарысын
анықтаңыз.
А-айналым мерзімі 1 жыл
Дисконт 40%
Ə-айналым мерзімі 3 жыл
Кс-50%
Б-айналым мерзімі 1 жыл
Қс-40%
Нқ-90%
АƏБ. Номиналдық құны-100$
А.  (40%*100$)/100% =40$    40$/(100$-40$)= 40/60 66,7%
Ə.  (50%*100$)/100% 50$*1=50$
       50/(100-0)*100% 50%
Б.    (40%*100$)100% =40$*1=40$+10= 50$
       50$/90$*100% 55,6%

2) Жалпы(орташа жылдық) табыстылықты анықтағанда инвестордың
табысын қалыптастыратын барлық факторларды ескеру қажет.
Ø Егер облигация инвестордың қолында облигацияның айналым мерзімі

біткенше жүретін болса, онда облигацияның жалпы табыстылығы
келесі формуламен өрнектеледі:

ЖТ=(Табыс/Айн.м*(ном.қ-дисконт))*100%
Табыс=Барл ЖПТ+дисконт
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БЖПТ-барлық жылдардағы пайыздық төлемдер.
 Номиналдық құны 10 USD тұратын, жылдық купондық мөлшерлемесі -80%,
айналым мерзімі - 5 жыл жəне сатқан кезіндегі дисконты 20%-қ
облигацияның ағымдағы жəне жалпы табыстылығын салыстырамыз.
 ЖТ=((40+2)/5жыл*(10-2))*100%=105%
АТ=8/(10-2)*100%=100%
Ø Егер инвестор облигацияны айналым мерзімі бітпей жатып, қайталама

нарықта сатып жіберсе, оның жалпы табыстылығы мына формуламен
есептеледі.

ЖТ=Табыс/(ОҚБЖ*НҚ)
Табыс=БЖПТ+ОҚСТТ
ОҚБЖ – облигацияның қолда болған жылдары;
БЖПТ – барлық жалдардағы пайыздық табыс;
ОҚСТТ – облигацияны қайта сатудан түскен түсім.

Бақылау сұрақтары оқу құралының соңындағы тесттер түрінде
берілген.
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3-тарау. БАНКТЕРДІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ
НЕГІЗДЕРІ

3.1. 1-дəріс. Коммерциялық банктердегі экономикалық жəне қаржылық
талдаудың мəні жəне маңызы

Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау дегеніміз - банк қызметінің
қаржылық - экономикалық  нəтижелерін зерттеу, банктің дамуының негізгі
бағыттарын анықтау жəне қаржылық - шаруашылық процестерінің негізгі
факторларын, тенденцияларын жəне арақатынастарын анықтауға
бағытталған арнаулы білімдердің жүйесі.
Коммерциялық банктердің жағдайын талдаудың негізгі обьектісі - ол жеке
банктердің немесе оның құрылымдық бөлімшелерінің жəне жекелеген банк
топтарының коммерциялық қызметі.
Талдаудың субьектілері:

1. коммерциялық банктер
2. банктің контрагенттері
3. мемлекеттің орталық эммиссиялық банкісі
4. əртүрлі қаржы ұйымдары
5. мемлекеттік салық органдары
6. аудиторлық фирмалар
7. жергілікті жəне орталық билік органдары
8. қазіргі жəне болашақтағы клиенттер мен банктердің

корреспонденттері
9. басқа да заңды тұлғалар

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк жəне Қаржылық қадағалау
агенттігі екінші деңгейлі банктердің мемлекет тарапынан тағайындалған
пруденциалдық нормативтердің орындалуын жəне сол банктің Қазақстан
Республикасының заңдарын орындау жағдайын үнемі бақылап отырады.
Мемлекеттік органдар екінші деңгейлі банктерге қызмет атқаруға рұқсат
берген кезде келесі 3 талапқа мəн береді:

1. банк капиталының ең төменгі мөлшеріне қойылатын талап;
2. банктің бақарушы тұлғаларына қойылатын талап;
3. банктің құрылтайшыларының меншік құқықтарын шектеу жəне

реттеу.

3.2. 2-дəріс. Банк қызметін талдаудың ақпараттық тұрғыдан
қамтамасыз етілуі

Банктің қаржылық қызметін талдауды ақпараттық тұрғыдан
қамтамасыз ету дегеніміз - қаржылық талдауға қажетті мəліметтерді
сыртқы жəне ішкі ақпарат көздеріне жинақтау жүйесі.
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Сыртқы ақпарат жүйесіне банк жұмыс атқаратын нарықтың жағдайы туралы,
соның ішінде, бəсекелестер, клиенттер, инвесторлар жəне басқа нарық
қатысушылары туралы жинақталған мəліметтер кіреді.
Негізгі сыртқы ақпарат көздеріне мыналарды жатқызуға болады:

1. Бұқаралық ақпарат құралдары (газет, журналдар, теледидар, радио);
2. Банктердің жыл сайын жариялайтын жылдық есептемелері;
3. Өндірістік статистика мəліметтері;
4. Тұтыну статистикасының мəліметтері;
5. Банк клиенттерімен тікелей кездесу арқылы жинақталатын мəліметтер;
6. Басқа банктердің қызметкерлерімен ақпарат алмасу.

Ішкі ақпарат жинау жүйесіне негізгі 2 көз жатады:
1. Ағымдағы іскерлік ақпарат жинақтау жүйесі;
2. Банктің қаржылық жағдайы туралы опертивтік жедел мəліметтер

кіреді.
Ішкі ақпарат көздеріне мыналар жатады:

ü Бухгалтерлік есеп мəліметтері;
ü Статистикалық есеп мəліметтері;
ü Клиенттерді несиелеу жөніндегі бағалау мəліметтері;
ü Салалық немесе аймақтық басқармалардың есептері;
ü Ішкі талдау, зерттеу жұмыстарының нəтижелері;
ü Əртүрлі ревизиялар мен тексерулердің актілері;
ü Əртүрлі анықтамалар.

Кəсіпорынның жалпы қаржылық жағдайын бағалаушы негізгі құжат -
банктің қаржылық жағдайы туралы есеп. Бұл құжаттарды талдау кезінде
Ұлттық Банк пен Қаржылық қадағалау агенттігі, банк басшылары, əртүрлі
заңды тұлғалардың басшылары жəне жеке тұлғалар  бұқаралық ақпарат
құралдары кеңінен қолданады.Банктің қаржылық есебінің негізгі ерекшелігі -
бұл оның кешенділігі. Сондықтан ол экономикалық жəне қаржылық
талдаудың негізгі əдісіне сəйкес келеді. Жүйелі түрде жасалған қаржылық
есеп банк басшыларына басқарушылық шешімдерді қабылдауға қажетті кез-
келген мəліметті дереу алуға мүмкіндік береді. Банктің аналитикалық талдау
жұмысы келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
v Банк балансы мен басқа да қаржылық есеп құжаттарын талдау;
v Банкте жүзеге асырылатын бухгалтерлік есеп пен есеп беру жағдайын

талдау;
v Əртүрлі келісімшарт пен құрылтайшылық құжаттарының орындалу

жағдайын талдау.
Банктегі аналитикалық жұмыстың негізгі бағыттары:

1.Банк балансы мен басқа да қаржылық есеп құжаттарын талдау.
1.1 Баланс баптарын талдау;
1.2 Баланстан тыс баптарды талдау;
1.3 Басқа да есеп құжаттарын, соның ішінде, банктің қаржылық нəтижелерін
талдау.
2. Банкте жүзеге асырылатын бухгалтерлік есеп пен есеп беру жағдайын
талдау.
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2.1 Аналитикалық есеп мəліметтерін талдау;
2.1 Аналитикалық есеп мəліметтері мен синтетикалық есеп мəліметтерінің
сəйкестігін талдау.
3. Əртүрлі келісімшарттар мен құрылтайшылық құжаттардың орындалу
жағдайын талдау.
3.1 Операциондық келісімшарттарды талдау;
3.2 Шаруашылық келісімшарттарды талдау;
3.3 Құрылтайшылық құжаттарды талдау.
Банктегі бухгалтерлік есеп пен есеп беру процесі екі бөліктен тұрады:

1. Аналитикалық есеп;
2. Синтетикалық есеп.

Синтетикалық есеп, банк қызметінің жалпылама көрсеткіштерін анықтайды.
Ал, аналитикалық есеп, жалпылама көрсеткіштерді таратып талдауға
мүмкіндік береді. Баланс шоттары бойынша аналитикалық есеп жүргізгенде
жекелеген клиенттер мен шот иелерінің түрлеріне жəне сол шоттарда
сақталған активтердің түрлеріне байланысты дербес шоттар ашу арқылы
жүргізіледі. Ал, синтетикалық есеп, аналитикалық есеп мəліметтерін
топтауды жүзеге асырады.Синтетикалық есептің негізгі қаржылық құжаты  -
банктің балансы болып табылады. Банктің бухгалтерлік балансында
бухгалтерлік-аналитикалық есептегі дербес шоттардағы ақша сомаларының
қалдықтары синтетикалық есеп шоттарына  біріктіріле отырып көрсетіледі.
Банктің балансынан басқа қаржылық талдау мақсаттарында банктің кассалық
жəне бухгалтерлік журналдары, жинақтаушы карточкалары, айналым
ведомосттары сияқты құжаттар қолданылады.

3.3. 3-дəріс. Банктің балансын талдау жəне оқудың əдістемесі

     Банктің балансы оның қаржылық жағдайын талдаудың негізгі ақпарат көзі
жəне банктің жағдайын кешенді түрде көрсететін негізгі құжат болып
табылады. Банк балансын талдау арқылы оның активтерінің өтімділігін,
табыстылығын жəне жекелеген банк операцияларын жүзеге асыруда пайда
болуы мүмкін тəуекелдерді анықтауға мүмкіндік береді. Баланстан алынған
ақпараттың көмегімен банктің меншікті жəне сырттан тартылған
қаражаттарының негізгі көздерін жəне белгілі бір уақыт мерзіміндегі
қаражаттардың орналасу бағыттарын анықтауға болады.
     Қазіргі банк практикасында жəне ғылымында кəсіпорынның қаржылық
талдауы сияқты барлық елдерде қалыптасқан біркелкі қаржылық талдау
əдістемесі жоқ. Сондықтан банк балансын талдаудың жалпыға бірдей
əдістемесі қалыптасып болған жоқ.
     Біздің елімізде банк активтері мен пассивтерін орналастырудың
қабылданған əдісіне байланысты банктің капиталы 2 топқа бөліп
қарастырылады:
   1.Алғашқы активтер (1-деңгейлі);
   2.Екінші деңгейлі резервтер(қайталама активтер).
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Банк балансын құрудың негізгі қағидалары:
    1.Балансты оқу оңай болу қажет;
    2.Баланс көрсеткіштері түсінікті жəне анық болу керек;
    3.Баланс баптарын топтаудың қағидалары экономикалық жəне логикалық
тұрғыдан негізді болу керек;
    4.Баланс жүргізетін барлық банктер үшін баланс құрудың схемасы біркелкі
болуы керек;
    5.Балансты құрған кезде мəліметтер барынша шынайы жəне көрнекі болуы
қажет;
    6.Банк операцияларын жеке-жеке таратып көрсету барысында олардың
коммерциялық құпия заңына сəйкестігі орындалу керек;
    7.Сондықтан банк балансында келесі операциялар бөліп көрсетіледі:

-Күмəнді операциялар;
          -Зиян əкелетін операциялар;
          -Келген зиянның орнын толтыруға арнап құрылған сақтандыру
резервтері көрсетілмейді.
    8.Банк балансы коммерциялық ақпарат құралына жататындықтан, онда
көрсетілген мəліметтер келесі талаптарға сəйкес болуы керек:
          -Оперативтілігі;
          -Нақтылығы;
          -Сенімділігінің жоғарылығы.
Банк балансының оперативтілігі дегеніміз - ондағы мəліметтердің күнделікті
жаңартылып отырылуы.
Нақтылығы дегеніміз - ол нақты көрсеткіштің көзі болып табылады, яғни
банктің ақша қаражаттарының жеткіліктілігі, банктің жəне оның
клиенттерінің төлем қабілеттілігі деп нақтыланады.
Сенімділігінің жоғарылығы дегеніміз - банктің есеп құжатында көрсетілген
мəліметтердің сенім туғызатын,яғни шынайы болуы.

3.4. 4-дəріс. Банк балансын құрудың схемасы (тəртібі)

Банк қызметінің ерекшелігі - өздерінің салымшыларының қаражаттарын
депозит түрінде жинақтай отырып, сол қаражаттардан бірнеше есе көп
қаражаттарды несие алушыға қарызға беріп, қайтадан қайтарып алу процесін
ұйымдастыру.
       Банктің балансы «T» формасында құрылады, яғни барлық ақша
қаражаттары қозғалыс барысында екі топқа бөлінеді:
Ø Активтер;
Ø Пассивтер.

Коммерциялық банк балансының  жалпылама схемасы.
N АКТИВТЕР ПАССИВТЕР
1 Қолма-қол ақша Акциялар
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 кестенің жалғасы
2 Резервтер

.

Салымдар (депозит)
- мерзімді депозит;
- талап етілгенге дейінгі

депозит.

3 Несиелер
- мерзімді несиелер;

талап етілгенге дейінгі несие

Алынған қарыздар

4 Банктің өз меншігі Пайда

Қорытынды Қорытынды

Банктің балансы дегеніміз – бір уақыт мерзіміне (датаға) арналып
жасалған банктің қаржылық жағдайы, банк операцияларының көлемі,
құрылымы жəне сипаттамасы жөніндегі мəліметтер беретін жиынтық кесте.
       Банк балансындағы мəліметтердің ішіндегі міндетті резервтер деп
аталатын түрі ерекше маңызға ие болады. Себебі, бұл көрсеткіштің міндетті
резерв нормаларын арнайы мемлекеттік органдар белгілейді:

- Қазақстан Республикасының Қаржылық қадағалау агенттігі;
- Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.
Банктің балансы дегеніміз – банктің сырттан тартылған жəне меншік

қаражаттарының арақатынасын, олардың шығу көздерін жəне басқа несиелік
активті операцияларының жағдайын көрсететін бухгалтерлік құжат.

Банктің операцияларын бухгалтерлік есеп тұрғысынан үш топқа бөліп
қарастырады:

- Активті операциялар -  банктің қаражаттарын орналастыруға жəне
табыс табуға бағытталған операциялары;

- Пассивті операциялар -  банктің сырттан қаражат тартуға бағытталған,
яғни банктің ресурстарын құруға арналған операциялары;

- Активті жəне пассивті операциялар – кассалық операциялар, бағалы
қағаздармен байланысты т.б. операциялар.

Банк балансының жалпылама базалық моделін келесі теңдеу түрінде
көрсетуге болады:

АКТИВ = ПАССИВ
АКТИВ = МІНДЕТТЕМЕ + МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жəне басқа да екінші деңгейлі
банктердің барлығы Ұлттық Банк тарапынан қабылданған «Банктің типтік
шоттар жоспарын» пайдаланады.
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3.5. 5-дəріс. Банк балансын талдаудың  негізі  бағыттары

     Коммерциялық банктің балансын экономикалық - қаржылық тұрғыдан
талдаудың  негізгі бағыттарына мыналар жатады:
1) банктің пассивтік операцияларының құрылымын талдау;
2) банктің активтік  операцияларының құрылымын талдау;
3) банктің активті – пассивті операцияларының құрылымын талдау;
4) банк қызметінің қаржылық нəтижелерін талдау.
      Банктің пассивтік операциялары қаражат тарту көздері мен банктік
қаржылық қарым- қатынастарының табиғатын сипаттайды.
      Пассивтік операциялардың нəтижесінде банктердің ресурстық базасы
қалыптасады жəне сол арқылы банк ресурстарының пайдаланудың негізгі
бағыттары мен мөлшері анықталады.
Банктің пассивтік операцияларының негізгі формаларына мыналар
жатады:
1) Өз табыстарын қалыптастыруға жəне ұлғайтуға  бағытталған банк
пайдасының бір бөлігін  аудару операциялары;
2) Басқа заңды тұлғалардан алынған несиелер;
3) Банктің депозиттік операциялары;
4) Банктің бағалы қағаздар шығарып, сату арқылы тартылған қаражаттары.
     Банктің пассивтік операцияларын талдаған кезде, ең алдымен, банктің
меншікті қаражаттары мен сырттан тартылған қаражаттардың үлес
салмақтарын жəне арақатынастарын анықтау қажет.
     Талдаудың екінші кезеңінде банк міндеттемелерінің клиенттер топтары
бойынша жəне орындалу мерзімдері бойынша үлес салмақтары анықталады.
Мұндай талдаудың нəтижесінде банк ресурстарының экономиканың қандай
салаларынан жəне қандай мерзімге тартылғандығын анықтауға
болады.Пассивтік операциялардың құрылымын талдау барысында банк
пассивтерін басқару жөніндегі негізгі міндеттер анықталады:
1) Банктің міндетті резервтерінен басқа бағыттағы  табыс əкелмейтін
қаражаттарының болуына жəне оның ұлғаюына жол бермеу;
2) Клиенттердің алдындағы  міндеттемелерді орындауға жəне əртүрлі
активтік операцияларды дамытуға қажетті несиелік ресурстарды табу жəне
олардың мөлшерін ұлғайту;
3) Қаражаттарды арзанға тарту жəне қымбат бағалы қағаздары орналастыру
арқылы банктің қажетті мөлшерде пайдасын қамтамасыз ету.
Банктің активтік операцияларының құрылымын талдау дегеніміз – банк
ресурстарын пайдаланудың негізгі бағыттарын талдау. Бұл жағдайда банк
ресурстарын кімге, қандай  мақсатқа жəне қанша мерзімге берілгендігі
туралы мəселе қойылады. Активтік операцияларды талдау үшін ең  алдымен,
несиелеу көрсеткіштері, банк балансының өтімділігі жəне əртүрлі  активтік
операциялардың  тəуекел мөлшері анықталады.
Банк активтерін басқарудың негізгі міндетіне банк балансының өтімділігін
сақтай отырып,  оның табыстылығының  мөлшерін арттыру жатады.
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Банктің əртүрлі активтерінің табыстылық  мөлшері жəне оның тəуекел
деңгейі əртүрлі  болып келеді. Сондықтан активтерді басқару  барысында
банк оларды келесі белгілері бойынша жіктейді:
Ø Активтердің жұмсалу мерзімі бойынша;
Ø Олардың əкелетін табыстылық мөлшері бойынша;
Ø Тəуекел мөлшері бойынша.

Дүниежүзілік тəжірибеде банктер активтерді басқару процесінде олардың
əкелетін табыстылығын жəне олардан келетін тəуекелдерді алдын-ала
болжау, есептеу барысында математикалық модельдеу əдісін қолданады. Ол
əдістің негізгілеріне мыналар жатады:
1) бір факторлы немесе көп факторлы  корреляция əдісі;
2) регрессия əдісі;
3) статистикалық - математикалық əдіс;
4) дискреттік талдау əдісі;
5) ықтималдықтар теориясы.
      Комерциялық банктердің қаржылық нəтижелерін талдау барысында есеп
беру кезеңінің табыстылық  көрсеткіштері бұрынғы өткен табыстылық
көрсеткіштерімен салыстыра отырып, динамикасын анықтауға бағытталады.
      Егер банктің негізгі қаржылық көрсеткіштері өсу динамикасын көрсетсе
жəне банктің операциялық табыстарының үлесі ұлғайса,  оның активтерінің
сапасының өскендігін көрсетеді жəне жалпы қаржылық жағдайының
жақсарғанын көрсетеді.

3.6. 6-дəріс. Банктің қаржылық жағдайын талдаудың
кезеңдері(сатылары)

№ Операция түрі Операцияның мазмұны Талдау барысында
қолданылатын əдістер

Алдын-ала дайындық кезеңі
1 1.Əртүрлі

құрылымдық
топтарға бөлу
2.Бақылау жəне
қадағалау
3.Калькуляция
4.Салыстыру
5.Көрнекі
материалдарды
дайындау

А. Баланстың актив,
пассивтерін баптар
бойынша топтау
Ə. Актив, пассивтің əртүрлі
баптарының талдаудың
əртүрлі бағыттары
бойынша сəйкестігін
тексеру
Б. Бағалаушы жəне
нормативтік көрсеткіштерді
есептеу
В. Есептелген
көрсеткіштерді бір-бірімен
салыстырып сипаттау
Г. Зерттеліп отырған
көрсеткіштің динамикасы
мен құрылымын кесте,

1.Топтау əдісі
2.Экономикалық-
статистикалық,
салыстырмалы
əдістері
3. Абсолютті жəне
салыстырмалы
шамалар əдістері
немесе
коэффициенттер əдісі
4.Салыстыру əдісі,
динамикалық
қатарларды талдау
əдісі, индекстік əдіс
5.Алынған
нəтижелерді көрнекі
түрде көрсету əдісі
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график, схема түрінде
көрсету

Аналитикалық кезең (талдау кезеңі)
2 Талдау Алынған есептік

көрсеткіштерге сипаттама
беру

Қорытынды кезең

3 Эксперттік талдау Талдау нəтижесін баяндау,
сол арқылы банкке
ұсыныстар мен нұсқаулар
беру

3.7. 7- дəріс. Банк балансын экономикалық -қаржылық тұрғыдан талдау
əдістері

Банктің жағдайын экономикалық қаржылық тұрғыдан талдау əдісі
дегеніміз – ақпараттарды өңдеудің математикалық, статистикалық,
бухгалтерлік есеп жəне басқа тəсілдерін қолдана отырып, банктің жағдайын
кешенді түрде жəне бір-бірімен тығыз байланыстыра отырып зерттеу.

Талдау əдісінің негізгі ерекшеліктеріне мыналар жатады:
1. Банк қызметін жан-жақты сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін қолдану;
2. Осы көрсеткіштердің өзгеру себептері мен факторларын зерттеу;
3. Бұл көрсеткіштердің арақатынасын жəне өзара байланысын анықтау,

өлшеу.
      Қаржылық талдау əдісін қолданғанда негізгі бухгалтерлік есеп пен
бақылау нəтижесінде жинақталған ақпараттар қолданылады. Банктің
қызметіне экономикалық - қаржылық тұрғыдан талдау жасау əртүрлі
экономикалық құбылыстарды бір-бірімен байланыстыра отырып зерттеуге
мүмкіндік береді.
      Теріс жəне оң фактордың ықпалын анықтауға ескі жəне жаңа
мəліметтердің бір-біріне ықпалын, бір-бірімен байланысын, сондай-ақ
əртүрлі сандық жəне сапалық көрсеткіштердің қарым-қатынасын, ықпалын
анықтауға мүмкіндік береді.
      Банк жағдайын экономикалық-қаржылық тұрғыдан талдау жүйесі келесі
негізгі 2 бөліктен тұрады:

- Статистикалық банк;
- Математикалық модельдер банкі.

1. Статистикалық банк дəстүрлі түрде бұрыннан қалыптасқан
ақпараттарды өндеудің статистикалық əдістерін біріктіреді.

Олардың негізгілері:
- Салыстыру;
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- Топтау;
- Талдау нəтижелерін көрнекі түрде көрсету;
- Коэффициентер əдісі;
- Индекстер əдісі;
- Жүйелі талдау əдісі;
- Элеменирлеу əдісі;

Қазіргі кезде талдаудың статистикалық əдісінің жетілген əдістері де
қолданылады:

- Корреляциялық;
- Регрессиялық;
- Дисперсиялық;
- Кластерлік;
- Факторлық;
- Аналитикалық теңдестіру əдісі;
- Трендті анықтау үшін өзгермелі орташа көрсеткіштерді анықтау

əдісі;
- Болжау əдісі.

2. Математикалық модельдер банкі дегеніміз – оңтайландыру
міндеттерін шешуге арналған модельдер кешені. Бұл модельдер банк
қызметінің əртүрлі салаларын қамтиды.

Олардың негізгілері:
- тұтынушылар əрекетінің моделі;
- бəсекелестің ықтимал əрекетінің моделі;
- баға құру жүйесінің моделі;
- ұйымдық құрылымды оңтайландыру əдісі т.б.

         Математикалық модельдеу банкісі банк басшыларына басқарушылық
шешімдерді қабылдауға қажетті стратегия мен тактиканы жасауына өз
ықпалын тигізеді.

Топтау əдісі əртүрлі экономикалық құбылыстардың өзара байланысын
жəне өзара тəуелділігін ұсынуға мүмкіндік береді. Яғни жекелеген
фактордың ықпалын анықтай отырып, сол фактордың пайда болу
заңдылықтарын анықтауға болады.

Топтау əдісінің көмегімен банк қызметінің əр түрлі көрсеткішін белгілі
бір қасиеттеріне қарай жіктеп, топтау жүзеге асырылады. Сол топтау арқылы
талдап отырған құбылыстар мен процестің мəнін ұғуға мүмкіндік туады.
Активтер 4 –ке бөлінеді:
1 Активті қаражаттар жəне оған теңдестірілген қаражаттар;
2 Несиелік жəне оған теңдестірілген активтер;
3 Оқшауланған (иммобилизацияланған) активтер;
4 Квази – активтер.
Пассивтер 4-ке бөлінеді:
1 Брутто – сырттан тартылған қаражаттар;
2 Брутто – меншікті қаражаттар;
3 Брутто – қарыз қаражаттары;
4 Квази – пассивтер.
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Салыстыру əдісі банк қызметі туралы нақты мəліметтер алу үшін
қолданылады.

      Салыстыру əдісінің түрлері

        Коэффициенттер əдісі баланстың əртүрлі бөлімдері мен топтары,
баптарының арасындағы сандық байланыстарды анықтауға бағытталған. Бұл
əдістің көмегімен баланстың жекелеген бабының баланстың жалпы
сомасындағы үлес салмағын анықтауға болады.

Талдау нəтижесін көрнекі түрде көрсететін əдістер:
1. Табулирлеу əдісі;
2.  Графиктік əдіс.
        Индекстік əдіс банк статистикасында кеңінен тараған əдіс жəне банктің
іскерлік белсенділігін зерттеуде кеңінен қолданылады.
        Жүйелі талдау əдісі – қазіргі заманғы ең тиімді əдіс. Себебі бұл əдістің
көмегімен жекелеген көрсеткіштерді дербес талдап қана қоймай, оларды
біріктіріп компьютер көмегімен жүйелі түрде, жан-жақты, терең талдауға
болады.
         Элиминициялау əдісі – жекелеген фактордың банктің қаржы
қызметінің жалпылама нəтижесіне ықпал етуін басқа фактордан ажырата
отырып зерттеу. Бұл əдісті қолданудың негізгі шарты - əр құбылыстың
арасындағы мультипликациялық байланыстың болуы.
         Бұл əдістің 2 түрі белгілі:
1. Абсолюттік айырма əдісі;
2. Салыстырмалы айырмалар əдісі.

Бизнес
жоспармен
салыстыру

Өткен
мерзімдер-

мен
салыстыру

Ұлттық банк
тарапынан

тағайындала-
тын жəне

ҚҚА
тарапынан

қабылданаты
н

нормативтік
көрсеткіштер

мен
салыстыру.

Басқа
коммерция
лық банк

көрсеткіште
рімен

салыстыру.

Экономика
лық

модельдер
мен

салыстыру.

Салыстыру
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Банктің қорытынды нəтижесіне жекелеген факторлардың ықпалын анықтау
жəне өлшеу əдісі.

3.8. 8-дəріс. Экономикалық  – қаржылық талдаудың түрлері

      Коммерциялық банктің қаржылық жəне экономикалық жағдайын талдау
əдістері көп жəне оларды əртүрлі критерийлері бойынша  жүйелерге бөлуге
немесе жіктеуге болады.
І. Банк балансын уақыт мерзімдегі жиілігі бойынша келесі түрлері
болады:
1. күн сайын талдау;
2. апта сайын талдау;
3. ай сайын талдау;
4. тоқсан сайын талдау;
5. жарты жылдық қорытындысы бойынша талдау;
6. жылдық қорытынды бойынша талдау;
7. ұзақ мерзімді талдау.
ІІ. Қарастырылып отырған мəселе  бойынша:
1. толық талдау;
2. тақырыптық немесе тематикалық талдау.
     Толық – кешенді талдау барысында банк қызметтеріне ықпал ететін
сыртқы жəне ішкі факторларды ескере отырып талдау жасалады.

Элиминация
əдісі

Тізбектік
қатарлар əдісі

Абсолюттік
айырмалар əдісі

Баланстық
əдіс

Экономикалық-
математикалық
əдіс

Оңтайландыру
əдісі

Көп өлшемді
статистикалы
қ талдау əдісі

Қорытынды көсеткішке ықпал
етуші əртүрлі факторлардың
ықпалын өлшеу əдістемесі

Салыстырмалы
айырмалар əдісі
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    Тематикалық талдау кезінде банк қызметтерінің жекелеген бағыттарына
терең талдау жасалады.
ІІІ. Талдаудың сипаттамалары мен мақсаттарына байланысты келесі
түрлері болады:
1. Алдын ала талдау;
2. Бақылау-оперативтік талдау;
3. Қорытынды талдау;
4. Болжам жасау мақсаттарын талдау:
А) Фьючерстік талдау;
Ə) Экстраполяция;
Б) Интерполяция;
В) Коньюнктуралық;
Г) Варианттық;
Д) Эксперименттік.
         Ең көп тарағаны – варианттық, яғни банктің күнделікті қызметі мен
болашақ қызметінің салыстырмалы түрдегі тиімділігі анықталады.
IV. Талдау барысында қолданылатын статистиалық əдістерінің
түрлеріне байланысты:
1. корреляция əдісі;
2. регрессиялық əдісі;
3. факторлық талдау;
4. дисперсиялық əдіс;
5. классификациялық əдіс;
6. мультипликациялық əдіс;
7. аппроксимация əдісі.
V .Талдау барысындағы статистикалық əдістерге байланысты:
1. Банктің табысы мен тəуекелдердің арақатынастарын анықтауға
бағытталған талдау.
2.  Баланстық өтімділіктерін талдау жəне банк операцияларын бағалау əдісі.
3. Эксперттік талдау.
4. Трендтік талдау.
5. Каузалдық талдау.
6. Утилитарлық талдау.
7. Рейтингтік талдау.
8. Салыстырмалы талдау.
9. Оптимизациялық талдау.
VI .Зерттеу объектілеріне байланысты:
1. Функционалдық талдау.
2. Құрылымдық талдау.
3. Операциондық-құндық талдау.
4. Халықаралық шаруашылық талдау.
Функционалдық талдау нəтижесі банктің өз контрагенттерімен байланысы,
банктің өз функциясын қалай атқарып жатқандығы талданады.
Құрылымдық талдау -  банктертің жекелеген активтік, пассивтік
операцияларының құрылымын талдау.
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Операциондық – құндық талдауда банктің рентабельділігі, яғни пайдасы мен
шығынының арасындағы байланыс талданады.
Банктің қаржылық-экономикалық жағдайларын талдаудың əртүрлі əдістері
математикалық, статистикалық, баланстық т.б. ақпараттарды өңдеудің
əртүрлі əдістерін қолдана отырып, банктерінің коммерциялық қызметіне
сипаттама беруге мүмкіндік береді.
Коммерциялық бантердің қызметін жоғары деңгейде білікті түрде талдау
үшін оперативтік, бухгалтерлік, статистикалық есептерді жақсы білу керек.
Сондықтан талдау жүргізушінің математикалық дайындығы мен
экономикалық білім деңгейі жоғары болу керек.

3.9. 9-дəріс. Банктің меншікті капиталын талдау

Коммерциялық банктің меншікті капиталы банктің қаржылық
ресурстарын құрудың негізгі көзі болып табылады.

Дүниежүзілік тəжірибеде банктің қаржы ресурстарына деген сұранысын
меншікті капиталы есебінен 12-20% мөлшерінде қанағаттандырады.

Банктің меншікті капиталы оның қызметін  бастаған кезде өте үлкен
роль атқарады. Себебі, банк құрылтайшылары банк қызметін бастай сала, ең
алғашында кететін шығындардың орнын осы меншікті капиталдың
көмегімен жабады.

Сондай-ақ банк қызметін бастағаннан кейін одан əрі даму үшін де
меншікті капиталдың атқаратын рөлі үлкен.

Сонымен қатар, банк қызметі барысында меншікті капиталдың жалпы
активтердегі үлесін жəне олардың сырттан тартылған қаражаттары мен
арақатынасын үнемі жеткілікті деңгейде қолдап отыру қажет.

1988 жылы шілдеде Швейцарияның Базель қаласында дүниежүзілік банк
ұйымдары банктің меншікті капиталына қойылатын талаптар жөніндегі
халықаралық келісімге келді. Бұл келісімге сəйкес, банк капиталының
мөлшерін анықтаудың, банк капиталын құру принциптерін жəне меншікті
капиталдың міндеттемелермен арақатынасын анықтайтын баршаға бірдей
əдісі анықталды.

Банктің меншікті капиталының ең негізгі құрамдас бөлігі – базистік
капитал деп аталатын төленген акционерлік капитал мен резервтік капитал
болып табылады.
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Банктің акционерлік капиталының құрылымы.

Банктің базистік капиталының мөлшерін оның қаржылық есеп құжаттарынан
табу оңай. Базистік капитал – банк операцияларының табыстылығы мен
бəсекеге қабілеттілігіне айтарлықтай ықпалын тигізеді. Оның негізінде банк
капиталының жеткіліктілік коэффициенті анықталады.

Банктің акционерлік капиталының мөлшері – оның шығарған
акцияларының номиналдық құнының қосындысына, яғни жалпы сомасына
тең.

Үлестірілмеген табыс дегеніміз – банк балансындағы табыстардың оның
шығындарынан артылған бөлігі.

Резервтік капитал құрылтайшылардың пайдасы есебінен құрылады.
Олар ол пайданы акционерлік капиталды айналымға шығарудан табады жəне
ағымдағы табыстардың бір бөлігін резервтерге аудару арқылы құрылады.

Банк капиталының құрылымында базистік капиталдан басқа сенімділігі
төменірек қосымша капитал да құрылуы мүмкін. Банктің меншікті
капиталының жалпы құрылымы келесі түрде құрылуы мүмкін:

1. Базистік капитал(1-дəрежелі):
1.1. Төленген акционерлік капитал;
1.2. Жарияланған ашық резервтер (резервтік капитал).
2. Қосымша капитал (2-дəрежелі):
2.1. Құпия, жарияланбайтын резервтер (провизиялар);
2.2. Активтерді қайта бағалау кезіндегі резервтер;
2.3. Күмəнді қарыздардың орнын толтыру үшін құрылған жалпы

резервтер;
2.4. Құпия табыстар;
2.5. Айналым мерзімі белгісіз субординациялық қарыздар мен

бағалы қағаздар.
Базель келісіміне сəйкес банк капиталының сенімділігін арттыру

мақсатында банк капиталының құрылымына қойылатын талаптар:

Акционерлік капитал

Үлестірілмеген
пайданы
қосқандағы банктің
акционерлік
капиталы

Резервтік
капитал

Банктің ұзақ
мерзімді
міндеттемелері(ұза
қ мерзімді
вексельдер,
облигациялар)
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1. Банктің меншікті капиталының жалпы көлеміндегі базистік
капиталдың мөлшері 50%-дан кем болмау керек. Банктің базистік
капиталының мөлшері түскен пайдадан салықтар төленгеннен
кейін есептелінеді;

2. Қосымша міндеттемелердің сомасы базистік капиталдың жалпы
сомасының 50%-нен аспауы керек;

3. Егер несиелер қайтарылмаған жағдайда банктің резервтік қорының
мөлшері тəуекелді активтердің жалпы сомасының қалыпты
жағдайда 1,25%-нан аспауы керек, ал қалыпсыз жағдайда 2%-нан
аспауы керек;

4. Активтердің құнының өсуі жағдайында құрылатын резервтер
сатылмаған бағалы қағаздарды сатудан түсетін құпия табыстар
формасында болуы керек жəне бұл жағдайда меншікті капиталдан
55% мөлшерінен аспауы керек.

Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігін талдау барысында негізгі
2 коэффициент анықталуы керек:

1. Банктің меншікті капиталының жеткіліктілік коэффициенті:
КМКЖ =МК/Активтер≥8%

2. Банктің меншікті капиталы мен сырттан тартылған
қаражаттарының арақатынас коэффициенті:

КМК/СТҚ=МК/СТҚ
Елімізде жүзеге асып жатқан экономикалық өзгерістерге сəйкес жəне

əлемдік экономикаға интеграциялану барысында банк қызметін реттеудің
нормативтері мен заңдылықтары əлемдік талаптарға сəйкестендірілуде. Кез
келген жағдайда банк жүйесін реттеу барысында банктің меншікті капиталы
келесі талаптарға жауап беруі керек:

· Банктің меншікті капиталы кез келген жағдайда пайда болуы
мүмкін шығындардың орнын толтыруға жеткілікті болуы керек;

· Меншікті капиталдың жеткіліктілігі банктің басқа операцияларын
тиімді жүзеге асыруға түрткі болуы керек.

3.10. 10-дəріс. Коммерциялық банктердің меншікті қаражаттарын
талдау

Коммерциялық банктердің меншікті қаражаттары дегеніміз – оның
өзіне тиесілі басқа жақтан қарызға алынбаған қаражаттары.

Банктің меншікті қаражаттарының құрылымы келесі түрлерден тұрады:
І. Банктің капиталы жəне қорлары:
1.1. Жарғылық қоры;
1.2. Акционерлерден кері сатылып алынған меншікті акциялары;
1.3. Қосымша капитал;
1.4. Банктің қорлары;
1.5. Берілген несиелер қайтарылмаған жағдайда олардың орнын толтыру

үшін құрылған резервтер (банктік провизиялар).
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ІІ. Болашақ мерзімнің табыстары:
2.1. Шетел валютасымен есептелген меншікті қаражаттарды қайта

бағалау;
2.2. Шетел валютасымен есептелген барлық қаражаттарды қайта

бағалау;
2.3. Бағалы қағаздарды қайта бағалау.

ІІІ. Табыстар жəне пайда.
Банктің меншікті қаражаттарын талдаудың негізгі міндеттері:

1. Банктің меншікті қаражаттарының жағдайына баға беру;
2. Меншікті қаражаттардың құрылымының өзгеруіне баға беру;
3. Банктің меншікті қаражаттарының оқшаулануының

(иммобилизациясының) пайда болуының себептерін анықтау;
4. Банктің меншікті қаражаттарын тиімді пайдалану арқылы оның

балансының өтімділігі мен табыстарының өсуінің мүмкіндіктерін
анықтау.

Банк қорлары. Банк қорларын құру жəне оларды пайдалану тəртібі
банктің Директорлар кеңесі тарапынан белгіленеді. Банк қорларының ең
негізгі элементі – жарғылық қор.

Банктің жарғылық қоры дегеніміз – оның міндеттерін орындаудың
негізгі кепілі болып табылатын капиталдың ұйымдық-құқықтық формасы.
Жарғылық қордың мөлшері акционерлердің шешімі негізінде банк
жарғысында белгіленеді.

Банктің жарғылық қорын ұлғайтудың келесі жолдары бар:
· Құрылтайшылар тарапынан жаңа акциялар сатып алу;
· Банктің мүлкін қайта бағалау;
· Дивидендтерді реинвестициялау арқылы.

Жарғылық қорды азайту үшін бұрын шығарылған, орналастырылған
акцияларды кері сатып алуға болады. Жарғылық қордың ұлғаюын немесе
азаюын банк міндетті түрде Ұлттық Банкте, Қаржылық Қадағалау
Агенттігінде тіркеуден өткізуі керек.

Резервтік қор дегеніміз – банк міндеттерімен жүзеге асырылатын
операциялар бойынша пайда болатын тəуекелдер орнын толтыру мақсатында
құрылады. Резервтік қор пайданың есебінен құрылады жəне салық
салынғанға дейінгі табыс есебінен аударылады.

Қазақстан Республикасында банктер резервтік қорды құру үшін
пайданың 5%-тен кем емес мөлшерін аударып отырады. Оның мөлшері
жарғылық қордың 25%-не жеткенде аударымдар тоқтатылады.

Банктің сақтандыру қоры, басқа да арнайы құрылған қорлар пайданың
есебінен құрылады жəне міндетті түрде несиенің қайтпай қалуынан сақтану
үшін құрылады. Банктің сақтандыру қоры неғұрлым көп болған сайын, оның
сенімділігі де жоғары болады. Арнайы құрылған қорлар негізгі 3 түрден
тұрады:
1. Банктің қосымша меншікті қаражаттары (құрылтайшылық пайда);
2. Негізгі қорларды қайта бағалаудан түскен қаражаттар;
3. Тез тозатын жəне арзан бағалы заттарды қайта бағалаудан түскен пайда.
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Банктің экономикалық қолдау қоры – пайда есебінен құрылады, банктің
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша банк қызметкерлеріне материалдық
тұрғыдан қолдау көрсету, банк ісін одан əрі дамыту, əлеуметтік, өндірістік
мақсаттарда құрылады.

Негізгі қаражаттар қоры – банктің негізгі құралдар қоры банктің негізгі
құралдарға капитализацияланған несиелік ресурсы болып табылмайды,
себебі, банктің ғимараттарға, құрылғыларға жұмсалған қаражаттардың
өтімділігі төмен. Сондықтан оларды несиелік ресурс ретінде  пайдалану
мүмкін емес.

Банктің пайдасы. Банктің меншікті қаражаттарының тағы бір үлкен
бөлігі – пайда. Банк пайдасы оның табыстарынан шығындарды алып тастау
арқылы анықталады. Банктің пайдасы мен қорларының жиынтығы оның
активті операцияларын жүзеге асырудың негізгі көзі болып табылады.

Банктің меншікті қаражаттарының сапалық құрамын талдау үшін олардың
жекелеген түрлерінің жалпы көлеміндегі үлесін анықтаймыз. Дүниежүзілік
банк тəжірибесінде банктің меншікті қаражаттарының ішінде ең үлкен  үлес
алатыны - жарғылық қор болып табылады (80-85%). Пайда мен басқа да
экономикалық қолдау қорларының үлесі 4-10 %, резевтік қор 20-25%.

Банктің жарғылық қорын талдау барысында ең алдымен оның өсу
қарқынын анықтау қажет. Оның өсу қарқынын есептеу арқылы банктің
мəртебесін жəне банк қызметіндегі экспансия қарқынын (оның алатын
үлесін) анықтауға болады.

1. Жарғылық қордың өсу қарқыны:
ЖҚӨҚ=Нақты төленген жарғылық қордың ∑/Банк жарғысында
көрсетілген жарияланған жарғылық қордың∑*100%.
2. Жарғылық қорды талдағанда оның белгілі бір мерзімдегі өсу қарқынын

анықтауға болады.
3. Жарғылық қордың меншікті қаражаттардағы үлесі:

d1=ЖҚ/МҚ*100%
4. Банктің жарғылық қорының жалпы баланс қорытындысындағы үлесі:

d2=ЖҚ/БҚ*100%
Банктің жарғылық қорын кешенді түрде талдауда келесі кесте
қолданылады:

№ Көрсеткіштер 2007жыл 2008жыл 2009жыл
1 Банк акционерлері тарапынан

жарғылық қордың төленбеген
сомасы,тг

2 Нақты төленген жарғылық қор, тг
3 Жарғылық қордың төленген үлесі,%
4 Активтік операциялардың 1тг-не

шаққандағы жарғылық қор,тг
5 Берілген несиелердің 1 тг-не

шаққандағы жарғылық қор,тг
6 Меншікті қаражаттардың 1 тг-не



76

шаққандағы жарғылық қор,тг

7 Сырттан тартылған қаражаттардың 1
тг-не шаққандағы жарғылық қор,тг

8 Қарыз қаражаттарының 1 тг-не
шаққандағы жарғылық қор, тг

9 Банк міндеттемелерінің 1 тг-не
шаққандағы жарғылық қор, тг

10 Баланс қорытындысының 1 тг-не
шаққандағы жарғылық қор,тг

11 Бір акционерге шаққандағы
жарғылық қор,тг

12 Бір акцияның номиналдық құны,тг
13 Бір акцияның жарғылық қордың

жалпы сомасындағы үлесі, %

3.11. 11-дəріс. Банктің таза меншікті қаражаттарының (нетто) мөлшерін
анықтау.

        Банктің меншікті қаражаттарының жалпы үлесін 2 бөлікке бөліп
қарастыруға болады:
1) Брутто - жалпы меншікті қаражаттар;
2) Нетто - таза меншікті қаражаттар.
        Банктің меншікті қаражаттарының ішіндегі айналымда несиелік
ресурстар ретінде пайдалануға болатын бөлігін нетто-меншікті
қаражаттар деп атайды.
         Ал, брутто-меншікті қаражаттарға айналымнан тыс
капитализацияланған, иммобилизацияланған қаражаттар жəне  нетто-
меншікті қаражаттар кіреді.
        Иммобилизацияланған меншікті қаражаттардың соммасы банктің
қызметіне теріс ықпалын тигізеді. Иммобилизацияның мөлшері неғұрлым
көп болған сайын банктің табыстылығы мен төлем қабілеттігі төмендейді.
Иммобилизацияланған меншікті қаражаттар баланстың активінде көрсетіледі
жəне олар айналымнан тыс қалған активтер деп есептелінеді.
        Олардың құрамына мыналар кіреді:
1) Инвестициялық активтер:
А) Капитализацияланған активтер, яғни қалдық құнымен есептелінген
материалдық жəне бейматериалдық инвестициялар;
Ə) Қаржылық инвестициялар, яғни банктің басқа заңды тұлғалардың
капиталындағы үлесі, портфельдік қаржылық инвестициялар, бағалы
қағаздарға жұмсалатын инвестициялар жəне банктің басқа қаржы-несиелік
ұйымдарындағы депозиттері.
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2) Банктің шығындары;
3) Келген зияндар.

       Банктің брутто -меншікті қаражаттарына мыналар кіреді:
1)    Резервтелген брутто- меншікті қаражаттар;
2) Айналымда пайдаланылатын меншікті брутто-қаражаттар (банктің
капиталы жəне қорлары,банктің табыстары,оның ішінде, операциялық жəне
басқа табыстар, инкассалық табыстар, клиенттерден алынған айыппұлдар,
əртүрлі төлемақылар,банктің есеп беру мерзімінде жəне оған дейін алынған
табыстар).
      Банктің меншікті қаражаттарының сапалық құрамын анықтау
мақсатында келесі негізгі 3 көрсеткіш қолданылады:

1)Ким=Иммоб.қ Σ/Брутто МҚ Σ
 Иммобилизациялау коэфицентінің төмендеуі банктің табыстылығы мен
төлем қабілеттігінің артқандығын көрсетеді.
                                      2)Банктің меншікті қаражаттарын пайдалануының
тиімділік коэффициенті:

Қмқпт=МҚ Σ/БН Σ
                                      3)Банк тəуекелін қамтамасыз етуге меншікті
қаражаттардың жеткіліктілік коэффициенті

ҚБТМҚЖ=МҚ Σ /ТЖА Σ
                                      4)Банктің меншікті қаражаттарын басқа заңды
тұлғалардың капиталының үлесін сатып алуға жұмсалу нормативі (Н12)

Н12=(МҚБЗТКҮА/МҚ)*100
Н12≤25%

          Банктің меншікті капиталын оңтайлы басқару арқылы банк
балансының өтімділігін, банктің төлем қабілеттілігін жəне табыстылығын
ұлғайтуға жол ашылады.

3.12. 12-дəріс. Банк міндеттемелерін талдау

          Банк қызметін ұйымдастыруға оның меншікті қаражаттары жеткіліксіз.
Қазіргі кезде банк операцияларын жүзеге асыру үшін сырттан тартылған
жəне қарызға алынған ресурстарды пайдаланады. Банк өзінің несиелік
ресурстарын көбейту үшін негізгі 2 қаражат көзін пайдаланады:

1. Үлестірілмеген табыс;
2. Сырттан тартылған қаражат.

Банктің сырттан тартылған қаражаттарына мыналар кіреді:
1. Клиенттердің депозиттері;
2. Арнайы құрылған қорлар;
3. Клиенттердің есеп айырысу жəне ағымдағы шоттарындағы

қаражаттардың уақытша бос бөлігі;
4. Клиенттердің кредиторлық қарыздары;
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Қарыз қаражаттарына мыналар кіреді:
1.Банкаралық несиелер;
2.Банкаралық уақытша қаржылық көмек;
3.Айналымға шығарылып, сатылған қарыз бағалы қағаздары.

Сырттан тартылған қаражаттармен қарыз қаражаттарының айырмашылығы  -
сырттан тартылған қаражаттарды банк өз клиенттерінің бастамасы бойынша
тартады. Ал, қарыз қаражаттарын алған кезде,өз бастамасы бойынша жүзеге
асады..Банктің сырттан тартылған қаражаттары мен қарызға алынған
қаражаттарының жиынтығы банктің міндеттемелерін құрайды.
Банк міндеттемесі дегеніміз -  ол банктің меншігіне жатпайтын, бірақ оның
активтік операцияларын жүзеге асырудың көзі болып табылатын, банк
қорларының айналымына уақытша қатысатын қаражат.
Банк міндеттемелерін екі топқа бөліп қарастыруға болады:
1. Ағымдағы міндеттемелер;
2. Басқа да міндеттемелер.
Банктің ағымдағы міндеттемелеріне мыналар жатады:

· Басқа банктердің алдындағы міндеттемелері;
· Клиенттердің алдындағы міндеттемелері;
· Жинақ депозиттері;
· Клиенттердің берілген кепілдік бойынша міндеттемелері;
· Төленбеген дивидендтер;
· Төленбеген салықтар жəне т.б.

Банктің басқа да міндеттемелеріне келесі қорлар кіреді:
1. зейнетақы жəне сақтандыру қорлары;
2. күмəнді қарыздардың орнын толтыру үшін құрылған резервтер;
3. банктің меншікті қаражаттарының құрамына кірмейтін басқа да əртүрлі

қорлар мен резервтер.
       Банктің сырттан тартылған жəне қарыз ресурстарын талдаған кезде
оларды сырттан тарту көздері бойынша келесі топтарға бөліп қарастырады:

I. Мерзімді жəне талап етілгенге дейінгі депозиттер;
II. Есеп айырысу шоттарындағы қаражаттар;

III. Қарыз бағалы қағаздарын заңды жəне жеке тұлғаларға сатудан түскен
қаражаттар;

IV. Басқа банктерге берген несиелері;
V. Кредиторлардың берген қаражаттары.

Осы жоғарыдағы бес топтың əрқайсысының жалпы міндеттемелердегі үлесін
анықтау арқылы талдау жасауға болады. Жоғарыда аталған қаражат
топтарының ішіндегі неғұрлым тұрақтысы -  мерзімді депозиттер.Мерзімді
депозиттердің, сырттан тартылған міндеттемелердегі үлесі 50%-дан кем
болмауы керек.
Біздің елімізде əлемдік тəжірибемен салыстырғанда міндеттемелерді
басқарудағы келесі ерекшеліктері бар:

1. Отандық банктерде сырттан тартылған қаражаттармен салыстырғанда
меншікті қаражаттардың үлесі өте аз;
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2. Банк депозиттерін клиенттер топтары бойынша диверсификациялау
мөлшері өте төмен, яғни ол банктің жүзеге асырған активтік
операцияларының тəуекелдігінің ұлғайуына алып келеді;

3. Отандық банктер сырттан, яғни шетелдік банктердің қаржыларын
тарту арқылы өзінің ішкі несиелік операцияларын жүзеге асыруда;

4. Банктер бір жерден алған қарызды бірнеше рет айналымға салу
арқылы пайда табуда.Сырттан тартылған қаражаттардың ішінде қысқа
мерзімді ресурстардың үлесі үлкен. Банктің активтік операцияларын
жүзеге асырудағы негізгі көзі - қысқа мерзімді ресурстар болып
қалуда;

5. Банктің сырттан тартылған қаражаттарының болашағы зор түрі -
бағалы қағздарды шығарып сату арқылы қаражат тарту төмен
деңгейде қалуда.

Банк міндеттемелерін талдаған кезде талдаудың келесі көрсеткіштері
қолданылады:

1. Банктің сырттан тартылған қаражаттардың тиімділігі:
Тстқ = ∑СТҚ (сырттан тартылған қаражат)/∑Несиелер (берілген
несиелер);
Бұл көрсеткіш берілген несиелердің əрбір теңгесіне шаққандағы сырттан
тартылған қаражаттардың мөлшерін көрсетеді. Бұл көрсеткіштің төмендігі -
банктің сырттан тартылған қаражаттарын тек қана несие беру үшін
емес,басқа да мақсаттарға қолданатынын көрсетеді;

2. Тұрғындардың,яғни жеке адамдардың салымдарын(депозиттерін)
тарту нормативі (Н11):

Н11=∑ТС (тұрғындардың салым суммасы) ⁄ ∑МК(меншікті капитал);
Бұл норманың ең жоғарғы мөлшері 1-ден немесе 100%-тен аспауы керек.Бұл
көрсеткіш банктің меншікті капиталының қажет жағдайда тұрғындардың
салымдарын қайтарып беруге жеткіліктілігін көрсетеді.

3. Банк міндеттемелерінің жалпы сомасын талдаған кезде, сырттан
тартылған қаражаттар мен қарыз қаражаттарының əр тобының үлес
салмағын анықтау қажет жəне банктің міндеттемелерінің баланс
қорытындысындағы үлесін анықтау қажет;

dбм=∑ БМ(банк міндеттемелері)/  ∑БҚ (баланс қорытындысы)*100%;

4. Банк міндеттемелерін пайдаланудың тиімділігі келесі формула
арқылы анықталады:

 Тбмп=∑ Міндеттемелер / ∑ ББН (барлық берілген несие);
Бұл көрсеткіш банктің несие түрінде берген қаражаттардың əрбір теңгесіне
келетін сырттан тартылған қарыздар мен міндеттемелердің мөлшерін
анықтайды.Бұл көрсеткіш 1-ден төмен болуы керек.Егер 1-ден жоғары болса,
бұл банк сырттан тартылған қаражаттарын тиімсіз пайдаланғандығын
көрсетеді.

5. Банктің алған міндеттемелерінің тəуекел мөлшерін анықтайтын
көрсеткіш:

ТМ =∑Міндеттемелері  / ∑ТБА (тəуекелі бар активтер);
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Бұл көрсеткіш банктің тəуекелді активтердің əрбір теңгесіне келетін
міндеттеме мөлшерін көрсетеді.

3.13. 13-дəріс. Сырттан тартылған нетто - қаражаттар мен қарызға
алынған нетто - қаражаттарының мөлшері

          Банк пассивтерінің құрылымын талдаған кезде олардың сырттан
тартылған жəне қарызға алынған мөлшерін анықтаудың маңызы зор. Банк
баптарын брутто, нетто бөліктеріне топтаған кезде келесі тəртіп
қолданылады. Ең алдымен, сырттан тартылған жəне қарызға алынған брутто
қаражаттарға мыналар кіреді:

1. Сырттан тартылған депозиттер:
1.1 Ағымдағы, яғни қысқа мерзімді депозиттер. Оларға: заңды жəне

жеке тұлғалардың есеп айырысу шоттарындағы қаражаттар жəне барлық
талап етілгенге дейінгі депозиттер кіреді;

1.2   Заңды жəне жеке тұлғалардың қысқа, орта жəне ұзақ мерзімді
депозиттері;

1.3 Мемлекеттің жəне банк клиенттерінің ұзақ мерзімді
жұмсалымдары, күрделі қаражаттары жəне сақталу мерзімі белгісіз квази
мерзімді сырттан тартылған қаражаттар.

2. Есеп айырысу үшін арнайы шоттарда резервтелген, клиенттердің
сырттан тартылған қаражаттары. Оларға: аккредитив, акцепттелген
төлем тапсырмалары мен талаптары, есеп айырысу чектері, инкассолық
нұсқамалары, клирингтік тапсырмалар, төлем карточкалары жатады.

3. Арнайы құрылған қорлар мен сырттан тартылған қаражаттар:
Оларға: зейнетақы қорларына аударылатын қаражаттар, мемлекеттік,
əлеуметтік, медициналық сақтандыру мақсаттарына арналған қаражаттар
жəне т.б. жатады.

4. Кредиторлармен есептесу. Оларға: банктің операциялық қызметі
бойынша, күрделі қаражаттар бойынша жəне шетел валюталарымен
жасалатын операциялар бойынша алынған қаражаттар жатады.

5. Есеп айырысу операциялары бойынша сырттан тартылған
қаражаттар. Оларға: банктің корреспонденттік жəне басқа шоттар
бойынша тартылған қаражаттары жатады.

Банк міндеттемелерінің сомасын анықтау үшін баланс
қорытындысынан оның брутто - меншік қаражаттарының сомасын алып
тастаймыз. Сырттан тартылған жəне қарызға алынған қаражаттар банктің
активтік операцияларын жүзеге асыру үшін қажетті ресурстардың əлеуеті
ғана болып табылады. Яғни, олардың барлығы пайда табу үшін
қолданылмайды. Қарыз қаражаттарының брутто бөлігі келесі топтама
негізінде анықталады:

1. басқа банктерден алынған несиелері;
2. басқа банктерден уақытша көмек ретінде алынған қаражаттары.
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          Яғни, банктің сырттан тартылған жəне қарызға алынған барлық брутто-
қаражаттары банктің активтік операциялары үшін толық көлемде
пайдаланылмайды. Олардың пайда табу үшін қолданылатын бөлігі сырттан
тартылған жəне қарызға алынған нетто- қаражаттар деп аталады.

3.14. 14-дəріс. Банкаралық несиелердің тиімділігін талдау

Банкаралық несиелер нарығы дегеніміз – несиелік мекеменің уақытша
бос ақша қаражаттарын банктердің арасында бір-біріне қарызға беру
операциялары жүзеге асырылатын несиелік капитал нарығы.

Банкаралық несиелік операциялардың екі түрі болады:
1. Активтік несиелік операциялар;
2. Пассивтік несиелік операциялар.
Соған байланысты банкаралық несиелік операциялар нарығы да екі

бөліктен тұрады:
1. Банкаралық депозиттер нарығы;
2. Банкаралық несиелер нарығы – бір банктің екінші банкке берген

несиесі.
Банктер өзара əр түрлі байламға түседі, яғни олар бір-бірімен бəсекелес,

серіктес-корреспондент банктер болуы, тіпті бір-біріне клиент те болуы
мүмкін.

Банкаралық несиелер банктің ағымдағы өтімділігін қолдап отыруға,
қаражаттың пайдаланылуының тиімділігін қамтамасыз етуге қажет.

Көп жағдайда банкаралық несиелер қысқа мерзімді болып келеді жəне
оларды қайтаруға көп уақыт кетпейді. Көбінде банкаралық несиелер
банктердің көрсеткіштік қатынастарының негізінде жүзеге асырылады жəне
басқа ресурстармен салыстырғанда қымбат ресурс болып табылады.

Банкаралық несиелер мерзімі бойынша екі түрге бөлінеді:
- Мерзімді;
- Мерзімсіз.
Банкаралық несиелердің проценттік мөлшерлемесі Ұлттық Банк

тағайындаған қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің негізінде
тағайындалады. Кей жағдайда ЕДБ Ұлттық Банктен де несие ала алады. Ол
несиелер ЕДБ-ге несиелік аукцион арқылы беріледі.

Несиелік аукциондарға қатысушы банктерге Ұлттық Банк тарапынан
қойылатын талаптар:

- Банк нарығында кем дегенде бір жылдан артық жұмыс атқаратын
банктер;

- Ұлттық Банк қоятын барлық пруденциалдық нормативтерін орындап
келе жатқан банктер;

- ЕДБ-дің Ұлттық Банкке міндетті түрде аударылатын резервтерін
уақытында толтырып отыратын банктер;

- Банктер тарапынан берілген қаржылық есептерде қателіктің,
кемшіліктің болмауы;
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- ЕДБ-дің Ұлттық Банкте ашылған корреспонденттік шотының болуы
жəне сол шотта дебеттік қалдықтың болмауы;

- Ұлттық Банктің бұрын берген несиелері бойынша қарыздарының
болмауы.

Ұлттық Банк тарапынан банкаралық несиелер нарығында жүзеге
асырылатын бірнеше саясат түрлері бар:

1. Қайта қаржыландыру саясаты (екі жақты қарастырылған);
2. Рестрикция саясаты (ЕДБ-ден несиені азайту);
3. Экспансия саясаты (ЕДБ берілген несиені көбейту).
Банктердің банкаралық несиелерден тəуелділіктерін талдаған кезде

келесі көрсеткіш қолданылады:
1. Қайта қаржыландыру коэффициенті

ҚҚҚ1 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑ Барлық несиелік ресурстар

Бұл көрсеткіш банктің басқа банктерден алған несиелерінің банктің
барлық берген несиелеріне қатынасын көрсетеді, яғни несиелік
міндеттемелердің несиелік активтерге қатынасын анықтайды.

2. ҚҚҚ2 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑ Басқа банктерге
берілген несиелер

3. ҚҚҚ3 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑ Барлық міндеттемелер
≤ 20 %

4. ҚҚҚ4 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑ Меншікті
қаражаттардың нетто

5. ҚҚҚ5 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑ Меншікті
қаражаттардың брутто

6. ҚҚҚ6 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑ Жарғылық қор

7. ҚҚҚ7 = ∑ Басқа банктен алынған несие / ∑ Баланс қорытындысы

Осы көрсеткіштер қайта қаржыландыру коэффициенті банктің:
· Несиелік жұмсалымдарының;
· Банкаралық несиелерінің;
· Сырттан тартылған қаражаттарының;
· Меншікті қаражаттарының;
· Жарғылық қордың жəне баланс қорытындысының əрбір теңгеге

шаққандағы басқа банктерден алынған несиелерінің мөлшерін
сипаттайды.
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         Қайта қаржыландыру коэффициентінің мөлшері үлкен болса, бұл
банктің жүзеге асырылған операциялардың табыстылық деңгейі одан əрі
ұлғайғанда үлкен мүмкіндігінің бар екендігін көрсетеді. Бірақ, бұл
көрсеткіштің шектен тыс ұлғайып кетуі банк міндеттемелерінің көбейіп
кетуіне, соның нəтижесінде сырттан тартылған қаражаттардың
диверсификациясына кері əсерін тигізеді. Банкаралық несиелердің көбейіп
кетуі банк ресурстарының қымбаттауына алып келеді. Сондықтан
банкаралық несиелер нарығын мемлекет, соның ішінде, ҚР Ұлттық Банкі
жəне ҚР Қаржылық қадағалау агенттігі қадағалап, реттеп отырады.

3.15. 15-дəріс.Банк балансының пассивті шоттарын кешенді түрде
талдау жəне тиімді несиелік ресурстар көлемін анықтау

Банк балансының пассивті шоттарын кешенді түрде талдау тігінен жəне
көлденеңінен жүргізіледі.
         Тігінен талдаған кезде əрбір баланс бабының пассивтердің жалпы
сомасындағы үлесін анықтайды. Мұндай талдаудың нəтижесінде пассивтің
құрылымында болып жатқан өзгерістерді анықтап, олардың жалпы
пайдасына ықпалын реттеуге болады.
          Пассивтерге көлденең талдау жүргізген кезде талданып отырған
көрсеткіштердің  өзгеру себептерін анықтауға мүмкіндік туады.
Банк пассивтерін кешенді түрде талдаудың ең негізгі мақсаты - əртүрлі
көптеген көрсеткіштердің ішіндегі аздаған неғұрлым
көрсеткіштерді таңдап алу арқылы, пассивтердің құрылымындағы өзгерістер
мен олардың динамикасын анықтау арқылы пайда болатын пассивтердің
басқару саясатының тиімділігін анықтау.

Банк пассивін талдау кестесі
2006ж 2007ж 2008ж№ Пассив баптары
ақшалай
∑(мың
тг)

П.Ж ∑
үлес
салмағы

ақшалай
∑(мың
тг)

П.Ж ∑
үлес
салмағы

ақшалай
∑(мың
тг)

П.Ж ∑
үлес
салмағы

1 Жарғылық қор
2 Резервтік қор
3 Басқа да қорлар
4 Кəсіпорындар мен

ұйымдардың
е/а, ағымдағы
жəне
инвестициялық
шоттарындағы
қаражаттар

5 Салымдар жəне
депозиттер

6 Басқа да
банктерден
алынған несиелер
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кестенің жалғасы
7 Əртүрлі е/а

операциялары
үшін ашылатын
шоттар

8 Кредиторлардың
қаражаттары

9 Пайда
Баланс
қорытындысы   100%   100%   100%

          Банктің несиелік ресурстары оның меншікті жəне сырттан тартылған
қаражаттарының есебінен құрылады. Бірақ ол ресурстардың барлығы несие
беру үшін қолданылмайды. Мысалы, негізгі қорлардың, бейматериалды
активтердің жəне басқа да айналымнан тыс активтердің есебінен құрылған
қорларды несие ретінде беруге болмайды.  Сондықтан, банк ресурстарының
ішіндегі ресурстардың бір бөлігін, яғни несиеге беруге болатын 1 бөлігін
банктің тиімді ресурстарының көлемі деп атайды.
Тиімді несиелік ресурстардың көлемін анықтау үшін келесі формула
қолданылады:

HPT=ЖҚ+ҚМҚ+Д+ҚЕАШ+ҚБСТҚ-ӨТА-0,14*ҚД1-0,12*ҚД2-0,08*ҚД3-0,09*ҚВ-
0,05*ҚНРРП-Н

HPT  - тиімді несиелік ресурстар сомасы
ЖҚ – жарғылық қор
ҚМҚ – банктің меншікті қорларының қалдықтары
Д – депозиттер
ҚЕАШ – клиенттердің есеп айырсу жəне басқа да шоттарындағы қалдықтары
ҚБСТҚ – басқа да сырттан тартылған қаражаттарының қалдықтары
ӨТА – негізгі қорлар жəне басқа да өтімділігі төмен активтер түріндегі
ресурстар
ҚД1 – талап етілгенге дейін сақталатын жəне сақталу мерзімі 30 күннен
аспайтын мерзімді депозиттер
ҚД2 – сақталу мерзімі 31 күннен 90 күнге дейінгі мерзімді депозиттер
ҚД3 – сақталу мерзімі 90 күннен асатын депозиттер
ҚВ – клиенттердің валюталық шоттарындағы қалдықтары
ҚНРРП-Н – неғұрлым несие ресурстары ретінде пайдаланылмайтын өтімді
активтердің қалдықтары

Банктің несиелік ресурстарының уақытша бос бөлігін немесе тапшылығын
анықтау үшін тиімді  несиелік  ресурстары мен нақты берілген несиелік
ресурстарының  айырмасын анықтаймыз.

∑HPУБ (HPТ) = ∑HPТ -∑БHPН
HPУБ – уақытша бос несие ресурстары
HPТ – несиелік ресурстардың тапшылығы
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∑HPТ – несиелік ресурстардың тиімді бөлігі
∑БHPН – нақты берілген несиелік ресурстардың сомасы

Несиелік ресурстарын пайдаланудың тиімділігін келесі формула арқылы
анықтайды:

THР=∑БНРHi * ti / ∑HРTi *ti

∑БНРHi – нақты берілген несиелік ресурстардың i-ші жағдайындағы сомасы
∑HРTi – тиімді несиелік ресурстардың i-ші жағдайындағы сомасы
ti - i-ші жағайда берілген несиелердің мерзімі

Осыдан кейін несиелік ресурстардың пайдаланылмай қалған бөлігін немесе
артылған бөлігін анықтауға болады.

Rп =(1-TНР)*100%

Rп – пайдаланылмаған несиелік ресурстардың резервтері.

3.16. 16-дəріс. Банк балансының активтерін талдау

Банк активтері мен пассивтері бір-бірімен тығыз байланысты. Банктер
өздерінің активтік операцияларын жүзеге асырғанда, яғни өз клиенттеріне
несиелер бергенде, басқа да қызметтер көрсеткенде, бағалы қағаздар мен
валюта нарықтарында пайда табуға бағытталған операцияларды жүзеге
асыруда өз пассивтерінің құрылымын үнемі бақылап отырады. Активтер мен
пассивтер арасындағы қатынас өте күрделі. Сондықтан, банк қызметінің
барлық салалары айқын, тиімді түрде үйлестіріліп отыруы керек.

Демек, банк өз қызметінде активтік, пассивтік операцияларды жүзеге
асыруда келесі үш қағиданы ұстануы керек:

Ø Активтерді диверсификациялау қағидасы. Ресурстарды бір-біріне
ұқсас операцияларға немесе несие алушылардың аз бөлігіне беруге
болмайды;

Ø Ресурстарды мерзімі бойынша реттеу қағидасы. Егер сырттан
тартылған қаражаттардың мерзімі негізінен қысқа мерзімді болса,
онда орта, ұзақ мерзімді несиелерді шектеу қажет;

Ø Ақша қаражаттарының күнделікті белгілерінің бір бөлігі үнемі
банк қолында қалып отыратындықтан, сол қысқа мерзімді
қаражаттарды барынша тиімді пайдалану керек.

Банктің активтік операцияларын негізгі 4 топқа бөліп талдайды:
1. Кассалық операциялар;
2. Бағалы қағаздарға жұмсалған инвестициялар;
3. Несиелік операциялар;
4. Басқа да активтер.
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1) Банктің клиенттері кез келген уақытта өздерінің сақталған ақша
қаражаттарын кері қайтарып беруге немесе басқа біреуге төлеуге талап қоюы
мүмкін. Сондықтан, банк кассасында кез келген уақытта белгілі бір ақша
сомасы үнемі сақталып тұруы керек. Кассадан бөлек, Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған корреспонденттік жəне
резервтік шоттарда өз қаражаттарын сақтайды. Сол себепті кассалық
операцияларды жүзеге асырғанда банктер өздерінің қолында қалатын ақша
қалдықтарын барынша тиімді пайдалануға тырысады.

2) Банктер өз қаражаттарының бір бөлігін мемлекеттік немесе
корпоративтік бағалы қағаздар сатып алуға жұмсай алады. Сол арқылы
дивиденд, пайыз түрінде пайда табуға тырысады.

3) Несиелік операциялар негізгі 2 топқа бөліп қарастырылады. Ол
активтік операциялардың ең үлкен, əрі табысты бөлігін құрайды:

- талап етілгенге дейін берілген несиелер мен қысқа мерзімді несиелер;
- клиенттерге берілген несиелер мен басқа да шоттар.
4) Еншілес кəсіпорындардың, акциялардың құны, банк ғимараттары мен

басқа да негізгі қорлар, материалдық емес активтер, басқа да айналымнан тыс
активтер кіреді.

Баланс қорытындысын есептеу үшін активтер келесі топтарға
жіктеліп қарастырылады:
1. Ақша қаражаттары жəне оған теңестірілген қаражаттар:

Ø Банк кассасындағы ақша қаражаттары жəне оған теңестірілген
қаражаттар;

Ø Кəсіпорын мен ұйымдардың ағымдағы, есеп айырысу шоттарында
сақталған ақша қаражаттары;

Ø Валюталық құндылықтар, соның ішінде, қымбат бағалы
металлдар, қолма-қол шетел валютасы жəне шетелдік банктерде
ашылған шоттар;

Ø Банктің корреспонденттік шоттарындағы ақша қаражаттары;
Ø ҚР ҰБ-де ашылған резервтік шоттардағы қаражаттар;
Ø ҚР ҰБ-гі депозиттік шоттарға орналастырылған қаражаттар;
Ø ҚР ҰБ-гі корреспондеттік шоттардағы қаражаттар.

2. Несиелік операциялар жəне соған теңестірілген активтер:
Ø Басқа банктерге берілген несиелер;
Ø Заңды тұлғаларға берілген несиелер;
Ø Жеке тұлғаларға берілген несиелер;
Ø Банктің берілген кепілдіктері, яғни басқа заңды тұлғалар үшін

берілген əртүрлі кепілхаттар т.б.;
Ø Факторингтік операциялар;
Ø Форфейтингтік операциялар;
Ø Лизингтік операциялар.

3. Оқшауланған (иммобилизацияланған) активтер:
Ø Дебиторлық қарыздар:
а) банктің операциялық қызметі барысында қалыптасқан қарыздар;
ə) күрделі қаражаттар бойынша қалыптасқан қарыздар;
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б) шетелдік операциялар бойынша қалыптасқан қарыздар.
Ø Инвестициялық активтер:
а) капитализацияланған активтер;
ə) қаржылық инвестициялар.
Ø Есептесулерге жұмсалған қаражаттар:
а) клиенттердің клирингтік операцияларын жүзеге асыру;
ə) банкаралық есептесулер.

Банктің іскерлік белсенділігін талдау үшін олардың келесі қызмет
бағыттары бойынша талдау жасалынады:

1. Экономиканың əртүрлі салаларына несие беру;
2. Валюталық операциялар;
3. Бағалы қағаздармен жасалатын операцияларды жүзеге асыру;
4. Басқа банктерге несие беру;
5. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар.

3.17. 17- дəріс. Несиелік операциялардың құрылымын талдау

          Банктің несиелік операциялары дегеніміз – банк пен клиенттердің
арасындағы қарызға ақша беру жөніндегі қалыптасқан қатынастар жүйесі.
Несиелік қарым-қатынастарға түсушілерді келесі 2 топқа бөледі:
1. несие беруші;
2. несие алушы.
Банктің несиелік операциялары 2 негізгі топқа бөлінеді:
1. активтік несиелік операциялар;
2. пассивтік несиелік операциялар.
Несиелік операциялардың 2 формасы белгілі:
1.несиелер;
2.депозиттер.
Несиелеу обьектісіне сол несиеге берілген зат немесе іс жатады. Несиелеу
субьектісіне несиелік қатынастарға қатысушылар жатады.
Қазіргі заманғы несиелеу жүйесі келесі негізгі ережелерге негізделген.
1. Барлық несиелеу жүйесі банктің ресурстарына негізделген.
2. Несиелік операциялар коммерциялық сипатта жүзеге асады.
3. Несиелердің көлемі банк ресурстарының көлеміне ғана емес,

сонымен қатар,  əртүрлі экономикалық нормативтер мен міндетті
резервтердің мөлшеріне де тəуелді.

4. Банктің несиелік саясаты əртүрлі келісімшарттар негізінде жүзеге
асады.

5. Несиенің берілуі тек қана оның қайтарылуына жақсы, сенімді
кепілдік беру арқылы жүзеге асады.

6. Несиелерді беру белгілі бір қағидалар арқылы жүзеге асады:
- Пайыздық мөлшерлеме;
- Несие сұраушы тұлғаның жағдайы;
- Алғашқы мерзімі.
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7. Несиелеуді ұйымдастыру процесі себептілік қағидасына
негізделеді.

Банктің несиелік саясатына ықпал ететін факторлар 2 топқа бөлінеді:
1. сыртқы факторлар;
2. ішкі факторлар.
Банктік  несиелерге қойылатын талаптар жəне олардың сапасын талдау.
Отандық банк тəжірибесінде несиелеудің 3 негізгі əдісі қолданылады:
1. қалдық бойынша несиелеу;
2. айналымы бойынша несиелеу;
3. материалдық жəне өндірістік шығындардың жиынтығы бойынша

несиелеу.
Банктің несиелік жұмсалымдарын талдаған кезде олардың əрбір түрінің
жалпы несиелік ресурстардағы үлесін анықтайды.
Несиелік ресурстарды талдау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады:
1. Пайыз түрінде табыс əкелетін несиелік активтердің жалпы

активтердегі  үлесі
К1= несиелік активтер/ Активтер≥0,8

2. Несиелік операциялардың тиімділігін бағалау үшін олардың уақыт
мерзіміндегі өсу қарқынын анықтауға болады:

Өқ =Несиелік акт(биылғы)/Несиелік акт(былтырғы)*100%≥100%

3. Одан əрі несиелік ресурстарды тереңдете талдау үшін алға озу
коэффициенті қолданылады.Бұл көрсеткіш несиелік активтердің өсу
қарқынының жалпы активтердің өсу қарқынымен салыстырғанда алға
озу мөлшерін көрсетеді.

К3= Өқ(несиелік активтер)/Өқ(активтер)≥1

Банк активтерін əртүрлі көрсеткіштер бойынша жіктегенде келесі
критерийлер қолданылады:

1.Актив топтары бойынша: акциялар, облигациялар, мемлекеттік бағалы
қағаздар, жылжымайтын мүлік.

2.Құнының өзгеру тəуекелі бойынша: жоғары тəуекел, өте жоғары тəуекел,
төмен тəуекел, орташа тəуекел.

3.Мерзімдері бойынша: қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзімді,
мерзімсіз.

4.Өтімділік деңгейі бойынша: төмен өтімділік, орташа өтімділік, өтімділігі
жоғары, өтімсіз.

4. Банк қызметін талдаған кезде оның меншікті жəне сырттан
тартылған қаражаттарының орналасу жылдамдығын көрсететін
көрсеткіштер қолданылады:

Т= МҚ/Несиелік ресурстар
Т= СТҚ/ НР
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5. Сонымен қатар, банктің берілген несиесінің жоспардағы жəне нақты
айналым жылдамдығын тоқсан сайын салыстырып отырады.

Несиенің айналым мерзімі баяулайтын болса, банк өз клиенттеріне айыппұл
салады. Несиенің айналым жылдамдығы келесі формуламен есептелінеді:
Наж = Несиенің орт.қалдығы/Несиенің қайт.айналымдылығы * күн
саны

6.Несиенің айналым жылдамдығы əрбір тоқсанға арналып жоспарланады
жəне келесі формула бойынша анықталады:
Т= 1 тоқсанда берілген несиелік жоспар мөлшері/ 1 тоқсанда
қайтарылған несиелік жоспар мөлшері * 1 тоқсандағы күн саны

7. Несиенің нақты айналымдылығын келесі формуламен анықтайды:
Н = 1т НР қайтпаған қалдық/1т БНРҚ * 1тоқсандағы күн саны
Несиенің нақты айналымдылығы мен жоспарлы айналымдылығының
арасындағы айырманы  абсолютті шамамен немесе пайызбен есептеуге
болады. Айырманың пайыздық шамасын банк сол несиені кешіктірмей
клиенттке айыппұл салу үшін қолданады.

3.18. 18-дəріс. Несиелік операциялардың түрлерін талдау

Банктік несиелерді келесі белгілері бойынша жіктеуге болады:
1.Мақсаты;
2.Кепілдік түрі;
3.Мерзімдері;
4.Қайтару əдісі;
5.Несиенің берілу көздері.
Несиелеудің мақсаттары бойынша:
1.капиталды ұлғайтуға бағытталған несиелер;
2.ақша қаражаттарының тапшылығының орнын толтыруға арналған

несиелер;
3. тұтыну мақсатына алынатын несиелер.

Несиелерді алушылардың түрлеріне байланысты:
1.клиенттерге берілетін несиелер;
2.банкаралық несиелер.
Мерзімдеріне байланысты:
1.онкольды (талап етілген мезетте қайтарылатын) несиелер;
2.қысқа мерзімді несиелер;
3.орта мерзімді несиелер;
4.ұзақ мерзімді несиелер.
Банктің берілген несиелері бойынша олардың тиімділігі мен өзін өзі ақтау
мерзімін анықтауға болады:

Тнр= эффект/ шығындар

ӨӨАМ= Шығындар/ эффект



90

Несиенің қайтарылу сипатына байланысты:
1.мерзімді несиелер;
2.кешіктірілген несиелер;
3.пролонгацияланған (қайтарылу уақыты созылған) несиелер.

Қайтарылу тəртібіне қарай:
1.біртіндеп қайтарылатын несиелер;
2.белгілі бір уақыт мерзімі өткеннен кейін толығымен қайтарылатын

несиелер.
Проценттік өсімақы төлеу əдісі бойынша:
1.қарапайым;
2.дисконттық.

Проценттік өсімақының сипаттамасы бойынша:
1.тұрақты;
2.айнымалы.

Қайтарылуының қамтамасыз ету сипаты бойынша:
1. қамтамасыз етілген несиелер;
2. бланктік (қамтамасыз етілмеген) несиелер.
Қазіргі кезде қарқынды дамып жатқан несие түрлері:
Ø Овердрафт
Ø Ипотекалық
Ø Ломбардтық
Ø Авальдық
Ø Акцепт
Ø Контокорренттік.т.б. несиелер.

3.19. 19-дəріс. Банктік несиелеудің проценттік мөлшерлемесін талдау.

          Несиелеу жөніндегі қызметтер көрсету банктің ең негізгі қызметі
болып табылады. Банктер қаржылық делдалдардың қызметін атқара отырып,
салымшылардан қарызға алынған депозиттерді несие алушыға қарызға
береді, салымшылар сол үшін проценттер түрінде өсімақылар алады. Ал,
несие алушылар белгілі бір уақыт мерзімінде ірі ақша сомасын уақытша
пайдалануға мүмкіндік алады. Осы жерде банктің басты мүддесі несиелер
мен депозиттер бойынша төленетін проценттік төлемнің айырмасы
проценттік маржа болып табылады. Банктің алатын проценттік пайдасын
процент нормасымен өлшейді немесе оны проценттік мөлшерлеме деп
атайды.
Проценттік мөлшерлеме келесі формуламен анықталады:

ПС=Табыс / Қарызға алынған қаражат сомасы *100%
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        Көпшілік жағдайда проценттік мөлшерлеменің мөлшері жылдық
процент түрінде есептеледі. Проценттік мөлшерлеменің ұлғаюы несиенің
қымбаттауын, ал азаюы арзандағанын білдіреді.

Несие құнының өзгеруі банк пен оның клиенті үшін ғана емес, бүкіл ел
экономикасы үшін де маңызы зор. Кез келген банктің проценттік саясатын
құрудың келесідей қағидалары болады:
1. Банктер қызметінің коммерциялануы мен проценттік саясат тығыз
байланысты.
2. Депозиттік, демек пассивтік жəне несиелік, яғни активтік операциялар
бойынша проценттік мөлшерлемелерді бір мезетте реттеп отыру.
3.  Банктің операцияларының рентабельділігін қамтамасыз ететін жəне
клиенттер үшін қолайлы болатын проценттік мөлшерлеменің мөлшерін
дифференциалды түрде, яғни əр түрлі етіп тағайындау.

Банктің проценттік мөлшерлемесінің өзгерісін талдағанда олардың
өзгеруіне ықпал ететін əртүрлі сыртқы факторларды ескеру қажет:
- Мемлекеттің ақша - несие саясаты;
- Несие қызметі нарығындағы бəсекелестік мөлшері.

Проценттік мөлшерлеменің мөлшеріне ықпалын тигізетін ішкі
факторларға мыналар жатады:
- несиенің қайтпай қалу ықтималдығы;
- несиелік операциялардан түсетін пайда мөлшері;
- несиенің уақытында қайтуын қамтамасыз ету мақсатында кепілдікке
қойылған кепілзаттың сипатына байланысты;
- берілетін несиелердің мөлшері;
- несиелердің қайтарылу мерзімі;
- несиені рəсімдеуге, бақылауға кеткен шығындар;
- банк пен несие алушының арасында қалыптасқан қатынастар сипаты.

Банктер проценттік мөлшерлемелерді тағайындағанда келесі
көрсеткіштерді ескереді:
- Инфляция;
- Инфляциялық тəуекелге байланысты банктің алатын нақты пайдасы;
- Несиеге деген сұраныс мөлшері;
- Мемлекеттік сектордың қарыз қаражатына деген сұранысы;
- Валютаның айырбас бағамының өзгеруі.

Несиелер бойынша проценттер мөлшері банк пен клиент арасындағы
келісімшартқа сəйкес тағайындалады. Несие үшін төленетін проценттік
мөлшерлеме несиелік ресурстардың құны болып табылады.
Несиелік ресурстардың құны келесі формуламен есептеледі:

I= i* a *KC/ 100 *1 жылдағы күн саны
I - несие бойынша есептелген проценттің мөлшері
I – несиелердің үстінен есептелген проценттік мөлшерлеме
KC- несие беру мерзіміндегі күн саны
A – шоттардағы қаражаттардың орташа қалдығы.



92

A= ag*(2+a2+a3+……+аi+am) *2/ (m-1)
аg- белгілі бір уақыт мерзімңндегі ақша қаражаттарының қалдығы
m- несиенің берілген мерзімі.
Несиелер бойынша процент есептеудің екі түрі бар:
- қарапайым проценттер əдісі;
- күрделі проценттер əдісі.
Мысал:
Банк алты айға жылдық өсімақысы – 120 % болатын 5000 USD несиеге берді.
Қайтарылатын сома -?
120 % /2= 60 %
5000 – 100 %
Х     -     60 %       Х= 3000 USD
5000 + 3000 = 8000 USD

Əлемдік банк тəжрибесінде несиелер бойынша процент есептегенде
қолданылатын уақыт  базасының үш түрі белгілі:
1. Герман тəжірибесі.
Əрбір айдағы нақты күн санын алады жəне бір жылда 360 күн бар деп
есептелінеді.
2.Француз тəжірибесі.
Бір айдағы күн саны – 360 күн,1 жылдағы күн саны  360 күн.
3.Ағылшын тəжірибесі.
Бір айдағы күн саны– нақты күн саны бойынша,1 жылдағы күн саны -365
күн.
Банк тарапынан берілген несиелер мен қабылданған депозиттер бойынша
белгіленген бір мерзімде жиналған проценттің мөлшері келесі көрсеткіштер
арқылы есептеледі:
1.Проценттік күндер

ПК= Сома * Күн санымен есептелген мерзім ұзақтығы\100
Барлық мерзімдегі жинақталған проценттің мөлшерін есептеу үшін мына
формула қолданылады:

ЖП = 1жылдағы күн саны\ 1жылдағы проценттік мөлшерлеме

3.20. 20-дəріс. Банк балансының өтімділігін талдау

Банк балансының өтімділігін талдағанда келесі міндеттер шешілуі
керек:

Ø Банктің нақты өтімділігін анықтау;
Ø Банктің нақты өтімділігінің экономикалық-пруденциалдық

нормативтерге сəйкестігін анықтау;
Ø Банктің нақты өтімділік көрсеткіштерінің экономикалық

нормативтерден ауытқуының себептерін анықтау.
Банктің өтімділігін талдауды ең алдымен депозиттік базаны талдаудан

бастайды. Банктің депозиттік базасының өтімділігін анықтайтын факторларға
мыналар кіреді:
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1. Сырттан тартылған депозиттердің түрлері;
2. Депозиттердің мерзімдері;
3. Сырттан тартылған қаражаттардың көздері;
4. Депозиттік базаның тұрақтылығы.
Пассивтік операцияларды салыстырмалы түрде талдай отырып,

пассивтердің көлеміндегі өзгерістерді жəне олардың баланс өтімділігіне
ықпалын анықтауға болады. Банк депозиттерінің есеп айырысу жəне
ағымдағы шоттарындағы қаражаттардың жалпы сырттан тартылған
қаражаттардағы үлесі əрбір ресурстың жалпы несие потенциалындағы орыны
мен маңызын көрсетеді.

Банк активтері мен пассивтерінің көлемдері, мерзімдері жəне құрылымы
бір-біріне сəйкес болса, банк өзінің қысқа мерзімді ресурстарының ұзақ
мерзімді ресурстарға айналу коэффициентін есептей алады. Ол коэффициент
трансформация коэффициенті деп аталады жəне келесі формуламен
есептеледі:

Кт=(R-S) /R*100%
R – қысқа мерзімді ресурстар
S – қысқа мерзімді несиелер

Сонымен қатар, бухгалтерлік баланс пен айналым ведомостарының негізінде
банктің ұзақ мерзімді несиелік ресурстар түрінде қолдана алатын
қаражаттардың мөлшерін есептеуге болады:

ҰМн=( АҚжб + Ка – АҚжс)*Кт + КҚжб – КҚжс + Ка
ҰМн – ұзақ мерзімді несиелер түрінде қолданыста болатын қаражаттар.
АҚжб – жыл басындағы талап етілгенге дейінгі сақталатын

депозиттердегі ақша қаражаттары.
АҚжс – жыл соңындағы талап етілгенге дейінгі сақталатын

депозиттердегі ақша қаражаттары.
Ка – кредиттік айналым, яғни талап етілгенге дейінгі депозиттер мен

сақталу мерзімі 1 айдан аспайтын шоттарға келіп түсетін ақша
қаражаттарының орташа мөлшері.

Кт – трансформация коэффициенті.
КҚжб – жыл басындағы күрделі қаражаттар түрінде қолданыста болатын

ақша қаражаттарының сомасы.
КҚжс – жыл соңындағы күрделі қаражаттар түрінде қолданыста болатын

ақша қаражаттарының сомасы.
Банктің өтімділігін талдағанда өтімділік деп аталатын ақша

қаражаттарының ағымын немесе қорын түсінуге болады. Банк тəжірибесінде
кеңінен қолданылатын өтімділік көрсеткіштеріне келесі коэффициенттер
кіреді:
1) К1 - өтімділігі шектеулі ресурстар үшін қолданылады (талап етілгенге
дейінгі депозиттерде сақталатын қаражаттар мен мерзімі 6 айдан аспайтын
қаражаттар).

К1=(ТЕДСД + СМ6айданАД )/ Пассивтер≥0,2
ТЕДСД – талап етілгенге дейінгі сақталатын депозиттер.

2) К2 - өтімділігі орташа ресурстар.
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К2=(СМ6айданАД + СМ1жылғаДД) /Пассивтер≥0,5
3) К3 - өтімділігі жоғары ресурстар.

К3=СМ1жылданАД /Пассивтер≥0,7
Банк өтімділігін көрсететін келесі көрсеткіш – неғұрлым өтімді активтердің
осы банктің міндеттемелеріндегі үлесін көрсететін көрсеткіш.

К=Қолма-қол ақшалар / Салымдар сомасы.
Акционерлік капиталдың мультипликаторы банк активтерінің оның

меншікті акционерлік капиталының есебінен өтелу деңгейін көрсетеді.
М=Активтер / Акционерлік капитал.

Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштерден басқа банк өтімділігін анықтауда
келесі көрсеткіштер қолданылады:

Ø Бір несие алушыға берілетін несиенің ең көп мөлшері;
Ø Банктің меншікті қаражаттары мен сырттан тартылған

қаражаттарының арақатынасы;
Ø Банк қаражаттарының өтелу коэффициенті(сенімділік

коэффициенті);
Ø Өтімді активтердің барлық активтердің сомасындағы үлесі.

Ұлттық Банк тарапынан екінші деңгейлі банктердің балансының өтімділігін
қадағалаған кезде бірнеше өтімділік коэффициенттері қолданылады:

Ø Н2=Активтер(өтімділігі жоғары) / Талап етілгенге дейінгі
міндеттемелер

Бұл көрсеткіштің экономикалық мəні əрбір ЕДБ талап етілгенге дейін
сақталатын депозит қабылдаған кезде сол қаражаттардың 10 % дейінгі
қаражаттардың мөлшерін арнайы резервтерге аударып отыруы керек. Себебі,
Ұлттық Банк тарапынан ақша массасын реттеп отыру үшін бұл резервтердің
мөлшері ұлғайса, ЕДБ-ң пассивтік шоттарындағы ақшалардың көбеюіне жол
бермейді. Керісінше, бұл резервтердің мөлшері азайса, онда ЕДБ-ң
эмиссиялық мүмкіндіктері азаяды. Н2>20% болса, бұл банктің алдыңғы жəне
жақын айлардағы төлем қабілеттілігі жоғары болады.
Ø Н3 – ағымдағы өтімділік нормативі.

Н3=Неғұрлым өтімді активтер / Талап етілгенге дейін сақталатын
депозиттер(30 күге дейін)*100%

50% - 70%
Бұл нормативті қолдану арқылы банктің активтік-пассивтік
операцияларының арасалмағын реттеуге болады. Себебі, олардың
балансының өтімділігін қолдап отыру керек.
Ø Н4 – ұзақ мерзімді өтімділік нормативі.

Н4=Ұзақ мерзімді несиелер / (Капитал + Міндеттемелер)* 100%
Н4≤120%

Бұл көрсеткіш банктің барлық берілген несиелерінің, заемдарының жəне
басқа мекемелерге сақтау үшін салынған қымбат бағалы металлдар түріндегі
депозиттердің барлық сомасының 1 жылдан артық мерзімге салынған
қаражаттарының банктің меншікті капиталы мен барлық міндеттемелеріне
қатынасын көрсетеді. Егер бұл көрсеткіш тағайындалған нормативтен
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жоғары бола беретін болса, онда бұл банк басшылығы депозиттік саясатын
қайта қарау керек жəне өзінің пассивтік операцияларын жандандыру керек.
Ø Н5 – жалпы өтімділік нормативі.

Н5=Өтімді активтер / (Активтер – Резервтер)* 100%
Н5≥20%

Бұл көрсеткіш банктің өтімді активтерінің жеткіліктілігін қамтамасыз ету
мақсатында тағайындалған.
Ø Н14 – қымбат бағалы металлдармен жүзеге асырылатын операциялар

бойынша өтімділік нормативі.
Н14=Өтімді активтер(қымбат бағалы металлдар түріндегі)

/Міндеттемелер(қымбат бағалы металлдар түріндегі)
Н14≥10%.

3.21. 21-дəріс. Коммерциялық банктердің сенімділігінің рейтингісін құру
əдістемесі

Банктердің сенімділігі банк акционерлерінің, салымшылардың,
клиенттердің, мемлекеттік қадағалау органдарының т.б. мүдделерін қорғау
мақсатында қамтамасыз етілуі тиіс. Кез келген банктердің банкроттығы
экономикаға теріс ықпалын тигізеді.Сондықтан, коммерциялық банктердің
сенімділігін қамтамасыз ету олардың қызметін талдаудың ең маңызды
бағыты болып табылады.

Қазіргі таңда еліміздің банк жүйесінде банк сенімділігін бағалаудың
біркелкі стандартты əдісі қалыптасып болған жоқ. Банк сенімділігін
бағалаудың біркелкі стандартты əдістемесін қалыптастыру үшін əрбір
банктің қызметі мен қызмет ету заңдылықтарын ескеретін жан-жақты, терең
талдау жұмысы  жасалу керек. Əлемдік деңгейде банктің сенімділігінің
рейтингісін жариялап отыратын ең белгілі консалтингтік-рейтингтік
агенттіктеріне мыналар кіреді:
Ø Швейцарияның рейтингтік агенттігі;
Ø Standard and Poor ’s;
Ø Artur Anderson;
Ø Moody ’s;

Көп тараған рейтингтерге байланысты əрбір банктің сенімділік рейтингісі
анықталады да, осы көрсеткіштің негізінде олар негізгі 9 топқа бөлінеді:
А3 В3  С3
А2                В2                  С2
А1                В1                  С1
Standard and Poor ’s  рейтингтік агенттігінің рейтинг құру əдістемесіне
сəйкес:
1) А3 тобына 15 банк В3 тобына 300 банк
    А2 тобына 40 банк                  В2 тобына 700 банк
    А1 тобына 100 банк                В1 тобына 700 банк кіретін болып анықталды.
    Ал, С3, С2, С1  тобына кіретін банктер саны шектелмейді.
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2) Қызмет ету уақыты бойынша:
А3 – 5 жылдан артық жұмыс істейтін банктер.
А2 – 3 жылдан артық жұмыс істейтін банктер.
А1 – 2 жылдан артық жұмыс істейтін банктер.
В3 – 1 жылдан артық жұмыс істейтін банктер.
3) Жарғылық қорының мөлшеріне байланысты.
4) Баланс қорытындысы бойынша.

Жоғарыдағы көрсеткіштердің 4 тобының негізі банктің сенімділік
көрсеткіштері келесі формула арқылы есептеліп шығарылады:

F=∑Ki*Ai
Ai - əртүрлі сенімділік көрсеткіштерінің қосындысы;
Ki – көрсеткіштердің үлес салмағын көрсететін коэффициент.

Ai-көрсеткішіне кіретін көрсеткіштер келесі топтарға біріктіріледі:
Ø А1-А20 – банк балансының мəліметтері негізінде есептеледі;
Ø А21-А29 – ҚР ҰБ стандартты нормативтері негізінде есептеледі;
Ø А30 – мемлекеттік құрылымның банктің жарғылық қорындағы үлесі

негізінде есептеледі;
Ø А31 – банк қызметінің мерзімі(ай);
Ø А32 – банк қызметкерлерінің саны;
Ø А33 – банк филиалдарының саны;
Ø А34-А42 – 10 балдық шкаламен эксперименттік бағалау арқылы жүзеге

асады.
F=∑K42*A42

Коммерциялық банктің сенімділігін бағалаудың неғұрлым тартымды əдісіне
көпөлшемді статистикалық талдау əдісі немесе кластерлік талдау əдісі
кіреді. Бұл əдіске сəйкес арналған есептеу жұмысының нəтижесінде
кластерлер құрылады. Кластер дегеніміз – біртекті объектілер топтары.

Статистикалық көзқарасқа сəйкес кластердің бірқатар қасиеттері болады.
Олардың негізгілеріне:

- тығыздығы;
- дисперсия;
- көлемі;
- формасы;
- оқшаулану қасиеті.

Тығыздық – кластерді анықтау үшін кеңістікте шоғырланған нүктенің басқа
нүктелермен салыстырғандағы бір-біріне жиірек орналасуы.
Дисперсия – кластердің орталығына шаққандағы нүктелердің кеңістікте
шашырау дəрежесі.
Кластер көлемі – көпөлшемді кеңістіктегі гиперсфераның немесе
эллипсойдтың радиусына жəне диаметріне сəйкес анықтауға болады.
Форма – кеңістіктегі нүктелердің гиперсфера, эллипсойд немесе созылған
кластерлер түріндегі пішіні.
Оқшаулану - əртүрлі нүктелердің, кластердің кеңістіктегі бір-бірінен оқшау
орналасқан қашықтығы.
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STATGRAFICS бағдарламасының көмегімен компьютер арқылы
кластерді жүзеге асырады.

Банктің сенімділігін анықтаудың тағы бір əдісі олардың меншікті
капиталының шамасының негізінде анықталады. Бұл əдіс қаржы
нарығындағы банктің əлеуеттік мүмкіншілігін анықтауға тиімді жағдай
туғызады. В. Кромонов бастаған сарапшылар тобы жасаған əдіске сəйкес
келесі 6 көрсеткіш қолданылады:

1. К1 – банк сенімділігінің басты коэффициенті.
К1= Меншікті капитал / Табыс əкелетін активтер

К1≥1
Бұл коэффициент банктің табыс табу үшін жұмсалатын тəуекелді

активтердің сол банктің жарғылық қорымен қамтамасыз етілуін көрсетеді,
яғни табыс табу үшін жұмсалған активтер қайтпай қалған жағдайда олардан
келген шығындардың орнын толтыру үшін меншікті капиталдың, соның
ішінде, жарғылық қорының жеткіліктілігін көрсетеді.

2. К2 – абсолютті өтімділік коэффициенті.
К2=Өтімді активтер / Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер≥1

Бұл көрсеткіш клиенттердің қаражаттарын банк тарапынан меншікті
несиелік ресурстар ретінде пайдалану дəрежесін көрсетеді.

3. К3 – Кросс-коэффициент.
К3=Барлық міндеттемелер / Табыс əкелетін активтер≤3

4. К4 – басты өтімділік коэффициенті.
К4=(Өтімді активтер + Қорғалатын капитал)/Барлық

міндеттемелер≥1
Қорғалатын капитал=Негізгі қорлар-Бейматериалдық активтер +

Күрделі қаражаттар + Қымбат бағалы металлдар.
Бұл көрсеткіш банктің клиенттері сеніп тапсырған қаражаттарының

өтімді активтермен жəне қорғалатын капиталмен қамтамасыз етілу дəрежесін
көрсетеді.

5. К5 – капиталдың қорғалу коэффициенті.
К5= Қорғалатын капитал / Меншікті капитал≥1

Бұл коэффициент банк тарапынан инфляциялық процестерді ескеру
дəрежесін көрсетеді.

6. К6 – банк пайдасының қор нарығындағы капитализациялану
коэффициенті.

К6= Меншікті капитал / Меншікті капитал≥3
Бұл көрсеткіш банк қызметінің тиімділігін жəне банк

құрылтайшыларынан тəуелсіздігін көрсетеді. Бұл 6 көрсеткішті шартты
түрде екі топқа бөліп қарастырады:

1) Сенімділік көрсеткіштері (К1, К3, К5, К6);
2) Өтімділік көрсеткіштері (К2, К4).
В.Кромоновтың əдісіне сəйкес бұл көрсеткіштердің əрқайсысына

өздерінің үлес салмағы берілген жəне интегралды банк сенімділігін анықтау
көрсеткіштері келесі формуламен анықталады:

N=(К1/1*45) + (К2/1*20) + (К3/3*10) + (К4/1*15) + (К5/1*5) + (К6/3*5)
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4 – тарау.  «ФИРМА АЛТАЙПРОМСНАБ» ЖШС ҚАРЖЫЛЫҚ
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ ЖƏНЕ ОНЫ БАҒАЛАУ

4.1 Баланс активтерінің құрамы мен құрастырылу көздерінің
динамикасын талдау

Осы «Фирма Алтайпромснаб» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің жарғысы шаруашылық серіктестіктердің жəне шағын
кəсіпкерлік субъектілердің қызметтеріне сілтеме жасайтын Қазақстан
Республикасының 22.04.98 ж. «Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша
жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» жəне 31.01.2006 ж. «Жеке
кəсіпкерлік туралы» заңдары негізінде сəйкес жасалған. «Фирма
Алтайпромснаб»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қазақстан
Республикасының заңдары бойынша шағын кəсіпкерлік субъект ретінде
заңды тұлға болып табылады.

Серіктестіктің заңды мекен – жайы: Қазақстан Республикасы, Шығыс
Қазақстан облысы, 070000, Өскемен қаласы, Объездное тас жолы, 21.

Серіктестіктердің қызмет түрлері мен мақсаты:
1) Серіктестіктің негізгі қызмет мақсаты пайда түсіру болып

табылады.
2) Көрсетілген қызмет мақсатына жету үшін серіктестік заңға қайшы

келмейтін келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
- делдалдық қызмет;
- коммерциялық қызмет;
- компьютерлерді жөңдеу жəне сату жұмыстары;
- жалпы құрылыс жұмыстары;
- құрылыс – монтаждау жұмыстары;
- құрылыс материалдарын шығару;
- ақылы автотұрақ ұйымдастыру;
- автосервис саласында қызмет көрсету;
- металл қалдықтарын, қара жəне түрлі түсті металлдарды

жинау;
- Қазақстан Республикасы заңдарымен тиым салынбаған басқа

да қызмет түрлері.
Серіктестіктің қызмет мерзімі шектелмеген.
Баланс активтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау

- кəсіпорынның барлық мүліктерінің жəне оның жекелеген түрлерінің
абсолютті жəне салыстырмалы арту немесе кему мөлшерін белгілеуге
мүмкіндік береді.

Активтердің жалпы құрылымын жəне оның жеке топтарын талдау,
олардың рационалды таратылуын талқылауға мүмкіндік береді.

Активтердің өсуі кəсіпорынның болашақтағы дамуын көрсететін
болғандықтан, ол осы кəсіпорын жұмысының оң нəтижесін сипаттайды.

Мəліметтер негізінде кəсіпорынның нақты активтерінің өсу қарқынын
көруге болады. (Формула 14):
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(НҚжб+ААжб)
                                                                                                         (4.1)
            Мұндағы НҚжс – негізгі қорлар (жыл соңы);

ААжс – ағымдағы активтер (жыл соңы);
НҚжб – негізгі қорлар (жыл басы);
ААжб – ағымдағы активтер (жыл басы);
2006ж = (1051433910 + 7741029780/ 1174405610) * 100% - 100 = 42%,
2007-2008 жылдары да бұл көрсеткіш 42% болып қалды. Бұл

көрсеткіш кəсіпорынның нақты активтерінің уақыт мерзімдегі өсу қарқынын
көрсетеді.

Егер ағымдағы активтердің үлесі 2006 жылдың басында 5 014 644 690
тг болса, жыл аяғында ол  7 741 029 780 теңгені құрады. 2007 – 2008
жылдары бұл көрсеткіш өзгеріссіз болып отыр. Ал ұзақ мерзімді активтер
2006 жылдың басында 1 174 405 610 теңгені құрады, жыл аяғында 1 051
433 910 теңге болып отыр.

Осы көрсеткіштен кейін баланс валютасындағы ағымдағы активтер
үлесін анықтау маңызды: ағымдағы активтер құнының кəсіпорынның барлық
мүлкінің құнына қатынасымен анықталатын кəсіпорын активтерінің іске
тартылу коэффициентінің өсуін анықтау қажет.
            Талдау жүргізіліп отырған кəсіпорында бұл коэффициент 2006
жылдың басында 0,64 (501464460: 7880556600), ал жылдың аяғында 0,52
(7741029780: 14785571420). Бұл көрсеткіш 2007 – 2008 жылдары да қалыпты
болып қалған.

Кəсіпорын активтерін тартудың тиімділігін сипаттайтын келесі
көрсеткіш – мобильді жəне иммобильді қаражаттар қатынасының
коэффициенті. Ол ағымдағы активтер құнын ұзақ мерзімді активтер құнына
бөлу арқылы анықталады. Берілген көрсеткіштің деңгейі 0,5 – тен төмен
болмауы тиіс.

Талданып отырған кəсіпорында бұл көрсеткіш деңгейі 2006 жылдың
басында 4,27 (5014644690/1174405610) құрап отыр, ал жыл соңында 1,91
(7741029780:4051433910). Осы көрсеткіш 2007-2008 жылдары қалыпты
болып қалған. Бұл коэффициент деңгейі мобильді қаражаттардың өсу
қарқыны иммобильді қаражаттардың өсу қарқынан артуының нəтижесінде
өсіп отыр. 2006 жылы біріншілері, яғни мобильді қаражаттар 1,54
(7741029780:5014644690), екіншілері – 89,53(1051433910:1174405610*100)
өсіп отыр.

Кəсіпорын ең төменгі қаржылық тұрақтылыққа, кəсіпорын
міндеттемелері кепілдендірілген түрде ағымдағы активтермен өтелген
жағдайда қол жеткізеді жəне келесі шарттың орындалуы осы тұрақтылықтың
белгісі болып табылады: ағымдағы жəне ұзақ мерзімді активтер
қатынасының коэффициенті қарыз капиталы мен меншікті капитал
қатынасының коэффициентінен артық болуы керек.

А = (НҚжс+ААжс) * 100% - 100,



100

0,35
0,53

0,18
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

2006ж 2007ж 2008ж
            жылдар

К
ж

т

Кəсіпорынның қызметінің рентабельділігі деп - оның өндіріске
немесе саудаға жұмсалған əрбір теңгенің үстінен көрген пайдасын атауға
болады.

Кəсіпорынның көрсетілген көрсеткіштері бойынша «Фирма
Алтайпромснаб» ЖШС 2006 – 2008 жылдар аралығында табыс таппады
деген тұжырымға келуге болады. 2006 жылы -1082690 теңгеге зиян шеккен,
ал 2008 жылы бұл көрсеткіш -2969440 теңгеге ұлғайған, яғни 2008 жылы
зиян артты деуге болады.

Кəсіпорынның тиімділігін анықтауға бағытталған жалпы табыс
коэффициентін есептеуге болады. Ол мына формула арқылы анықталады
(Формула 15):

Кжт=ЖТ/Түсім                                                                        (4.2)
мұндағы Кжт-жалпы табыс коэффициенті;
ЖТ-жалпы табыс;
Түсім - өнімді өткізуден түскен табыс.
Осы формула арқылы кəсіпорынның жалпы табыс коэффициентін

анықтаймыз.
Кжт 2006 ж=127420:362300=0,35
Кжт 2007 ж= 1569690:2940920=0,53
Кжт 2008 ж=707650:3829270=0,18
Жалпы табыс коэффициентін қолдана отырып, соңғы үш жылдың

көрсеткіштерін анықтадық.
Бұл кезде қиын болса да сырттан тартылған капиталдан қаржылық

тəуелсіздік аса маңызды орын алады, бірақ онсыз əрине мүмкін емес.
Сондықтан да қаржылық есеп берудің ағымдағы активтерінің құрастырылу
көздерін шектеу керек.

Кəсіпорын рентабельділігін талдау үшін оның үш жылдағы қаржылық
– шаруашылық   қызметі   туралы   нəтижелерін салыстыру жəне осы үш
жылдағы өзгерістерді анықтайды.

Кəсіпорынның нарықтық экономика  жағдайында қызмет етуінің
экономикалық пайдалылығы табыс табуымен анықталады. Кəсіпорынның
табыстылығы абсолюттік жəне салыстырмалы көрсеткіштермен сипатталады.
Табыстылықтың абсолютті көрсеткіші - бұл табыстар немесе пайдалардың
сомасы.

Жалпы табыс коэффициенттерінің нəтижелерін график түрінде
көрсетуге болады.
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1 сурет Жалпы табыс коэффициентінің өзгеру динамикасының
графигі

Бұл сызба қорытындысы бойынша жалпы табыс коэффициенті 2006
жылы 0,35 болса, 2007 жылы бұл көрсеткіш 0,53 – ке дейін күрт өсіп, 2008
жылы 0,18 – ге дейін төмендеп кеткен.

Осы көрсеткіштің төмендеуі кəсіпорынның өнімді өткізуден түскен
табысының азайғанын жəне жалпы қаржы жағдайының төмендеуін көрсетеді.
Біздің жағдайда бұл көрсеткіш төмен болып отыр, яғни кəсіпорынның тапқан
табысы 2008 жылы азайғанын байқаймыз.

Əрі қарай кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау қажет.
Кəсіпорынның сырттан тартылған қаржыдан қаншалықты тəуелсіз

екендігін жəне өз қаражаттарын қаншалықты жұмсай алатынын анықтау
үшін, тəуелсіздік (автономия) коэффициентін анықтау керек. Бұл көрсеткіш
мына формуламен есептеледі (Формула 16):

Ка=МҚ/БҚ≥0,6                                                     (4.3)
мұндағы Ка - тəуелсіздік коэффициенті;
МҚ – меншікті қаражаттары;
БҚ – баланс қорытындысы.
Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығына талдау жүргіздік.
Тəуелсіздік (автономия) коэффициентін анықтау барысында, келесі

көрсеткіштер нəтижелері шығарылды:
Ка 2006 ж.б= 4 722 434 690:7 880 556 600=0,60
Ка 2006 ж.с=5381807500:14785571420=0,36
Ка 2007 ж.б=5381807500:14785571420=0,36
Ка 2007 ж.с= 4 722 434 690:7 880 556 600=0,60
Осы көрсеткіштер негізінде автономия коэффициентінің графигін

құрдық.

2 сурет Автономия коэффициентінің өзгеру динамикасының графигі

Бұл көрсеткіштің 2006 – 2007 жылдар аралығындағы өзгерісін көріп
отырмыз. 2006 жылдың басында тəуелсіздік коэффициенті нормамен сəйкес
келіп тұр, яғни 0,6. Ал жыл соңында, бұл коэффициент 0,36 – ға дейін
төмендеген, кəсіпорынның қаржылық тұрғыдан тəуелсіздігінің төмендегенін
жəне қаржылық қиындықтарының тəуекелдігінің өскенін білдіреді. 2006 –
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2007 жылдар басында кəсіпорынның меншікті қаражаттарының
жеткіліктілігін көреміз.

Икемділік коэффициенті кəсіпорынның меншікті қаражаттарының
ішіндегі неғұрлым икемді, яғни бір формадан екінші формаға жеңіл
ауысатын, пайдалануға ыңғайлы, кəсіпорынның қолында кез келген уақытта
тұратын қаражат үлесін көрсетеді.

Икемділік коэффициентін келесі (17) формула негізінде анықталады:

МҚ
                                                                                                                             (4.4)
            мұндағы Ки – икемділік коэффициенті;

МҚ – меншікті қаражаттар;
НҚ –негізгі қорлар;
АТА – айналымнан тыс активтер.
Ки 2006ж.б =472 234 690-(1174405610+1174405610)/472 234 690= -3,97
Ки 2006ж.с =5381807500-(1051433910+1051433910)/5381807500= 0,61
Ки 2007ж.б =472 234 690-(1174405610+1174405610)/472 234 690=-4
Ки 2007ж.с =5381807500-(1051433910+1051433910)/5381807500=0,6
Ки 2008ж.б =472 234 690-(1174405610+1174405610)/472 234 690=-3,9
Ки 2008ж.с =5381807500-(1051433910+1051433910)/5381807500=0,6
Бұл көрсеткіш 2006 жылдың басында -3,97 – ге дейін төмен болған,

осы коэффициенттің төмендегені кəсіпорынның икемді қаражаттарының
жеткіліксіздігін білдіреді. Ал 2006 жыл соңында 0,61 – ге дейін жоғарылаған.
2008 жылдың соңында  0,6 боды, яғни нормативтен біршама жоғарылағанын
көреміз. Бұл көрсеткіштерді анықтап болған соң, кəсіпорынның төлем
қабілеттілігін жəне несиеге қабілеттілігін талдау қажет.

4.2 Кəсіпорынның төлем жəне несиеге қабілеттілігін талдау

Кəсіпорынның төлем қабілеттілігі оның қаржылық тұрақтылығының
маңызды белгілерінің бірі жəне сондықтан онымен тығыз байланысты
болады. Кəсіпорынның төлем қабілеттілігі деп - оның дер кезінде өзінің
барлық міндеттемелері бойынша төлемдер жүргізуге дайындығын түсінуі.
Табыс табу қабілеттілігі деп - болашақта кəсіпорынның негізгі қызметінен
тұрақты табыс алу қабілеттілігі түсіндіріледі9. Осы қабілеттілікті бағалау
үшін ақша қаражатының жеткіліктігі мен оның капиталға айналдыру
коэффициенттері талданады. Ақша қаражатының жеткіліктілік коэффициенті
(КАҚЖ) кəсіпорынның күрделі шығындары, айналым қаражатының өсуі немесе
дивидендтерді төлеуді жабу үшін табыс табу қабілеттілігін көрсетеді.
Есептеу келесі (18) формула бойынша жұргізіледі

9 Жуйриков К.К. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия// Банки
Казахстана.2005. №2.-С. 15

Ки = МҚ-(НҚ+АТА) ≥ 0,5
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(Күрделі шығындар+Айналым
қаражаттарының өсуі)

мұндағы КАҚЖ - ақша қаражатының жеткіліктілікті коэффициенті;
Бұл көрсеткіш 1-ге тең ақша қаражатының жеткіліктілікті

коэффициенті кəсіпорынның сыртқы қаржыландыруға жүгінбей, қызмет
істей алатынын көрсетеді. Егер бұл коэффициент 1-ден төмен болса, онда
кəсіпорын өз қызметінің нəтижесі есебінен дивиденд төлеуге жəне өндірістің
қазіргі деңгейін қолдауға қабілетті емес.

КАҚЖ 2006ж = 362300/(224580+(-7287400310))=0,00006
КАҚЖ 2007ж = 2940920/(554990+(-7287400310))=0,0004
КАҚЖ 2008ж = 3829270/(2462250+(-7287400310))=0,0005
Осы көрсеткіштерге сүйене отырып біз 2006 жылы 0,00006, ал 2007

жылы 0,0004-ке, 2008 жылы 0,0005-ке дейін жоғарылағанын көріп отырмыз.
Бұл көрсеткіштер нəтижесі нормативтен төмен болғандықтан кəсіпорынның
қызметінің нəтижесі есебінен дивиденд төлеуге жəне өндірістің қазіргі
деңгейін қолдауға қабілетті емес деп айтуға болады.

Ақша қаражатын капиталға айналдыру коэффициенті (КАҚА) кəсіпорын
активіндегі инвестиция деңгейін анықтауда қолданылады жəне келесі
формула бойынша есептеледі (Формула 19):

( негізгі кұралдар+ меншікті айналым
капиталы)

                                                                                                                       (4.6)

мұндағы КАҚА- Ақша қаражатын капиталға айналдыру коэффициенті.
КАҚА 2006ж = 362,30/(1051433,91+1955128,07+5381807,50)=0,00004
КАҚА 2007ж = 2940,92/(1051433,91+1955128,07+5381807,50)=0,0003
КАҚА 2008ж = 3829,27/(1051433,91+1955128,07+5381807,50)=0,0005
Ақша қаражатын капиталға айналдыру деңгейі 8 – 10 % шегінде

жеткілікті болып саналады. Ал біздің жағдайымызда осы анықталған
коэффициенттер 2006 жылы 0,00004 болса, 2008 жылы 0,0005-ке дейін
жоғарылаған. Бұл көрсеткіштер нəтижесіне сүйене отырып, ақша
қаражаттарын капиталға айналдыру деңгейі жеткіліксіз екенін көріп
отырмыз.

Кəсіпорынның төлем қабілеттілігі баланстың өтімділігіне тығыз
байланысты. Өтімділіктің   екі   тұжырымдамасы   белгілі. Бірінші
тұжырымдама бойынша өтімділік ретінде кəсіпорынның өзінің қысқа
мерзімді міндеттемелерін өтеу қабілеттілігі ұғынылады. Екінші
тұжырымдама бойынша, өтімділік – бұл ағымдағы активтердің ақша

КАҚЖ = Табыс (өнімді өткізуден түскен) ≥ 1, (4.5)

           КАҚА = Өнімді өткізуден түскен табыс
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қаражаттарына айналуға дайындығы мен жылдамдығы.   Баланс  өтімділігін
талдаудың  мəні  активтегі өтімділік  дəрежесі  бойынша  топталған
қаражаттарды   пассивтегі  міндеттемелермен  салыстыру келесі 4.1 кесте
негізінде жүргізіледі.
4.1  кесте Кəсіпорынның баланс өтімділігін талдау

2006 жыл м.т. 2007 жыл м.т. 2008жыл м.т.Активте
р жыл басы жыл соңы жыл басы жыл соңы жыл басы жыл соңы

Неғұрл
ым
өтімді
актив-р

583173,94 440784,03 440784,03 590173,9 590173,9 440784,03

Жылдам
өткізілеті
н актив-р

1731470,7 7300245,7 7300245,7 1731470,8 1731470,8 1700245,7

Баяу
өткізілеті
н актив-р

- - - - - -

Өткізілуі
қиын
актив-р

1174405,6 1051433,9 1051433,9 1174405,6 1174405,6 1061433,9

баланс 3489050,3 8792463,6 3489050,3 8792463,7 3489050,3 8792463,7

2006 жыл м.т. 2007 жыл м.т. 2008жыл м.т.Пассивт
ер жыл басы жыл соңы жыл басы жыл соңы жыл басы жыл соңы

неғұрлы
м
жылдам
өтелуге
тиісті
міндетте
мелер

6369356 7117301,7 7117301,7 6369356 6369356 7117301,7

Қысқа
мерзімді
пассивте
р

5983305,7 8711064,2 8711064,2 5983305,7 5983305,7 8711064,2

Ұзақ
мерзімд
і
пассивт
ер

- - - - - -
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4.1. кестенің жалғасы

Тұрақт
ы
пассивт
ер

-6163611,4 7036771,04 -7036771,04 -6163611 -6163611 -7036771,04

баланс 6189050,3 8791594,9 8791594,9 6189050,3 6189050,3 8791594,7
«Фирма Алтайпромснаб» ЖШС қаржылық есеп құжаттары негізінде автор құрастырған

Өтімділік  дəрежесіне,  яғни  ақша  қаражатарына  айлану
жылдамдығына  байланысты  кəсіпорын  активтері  келесідей  топтарға
бөлінеді.

А1 Ең өтімді активтер. Ақша  қаражаттары  мен  құнды  қағаздар
(қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар) – айналым қаражаттарының ең
мобильді бөлігі. Ақшамен бірден есеп айырысуға болады, ал құнды қағаздар
қолма-қол ақшаға тез айналады.

А2 Тез өткізілетін активтер. Қысқа мерзімді дебиторлық борыш басқа
да активтерді жатқызады. Дебиторлық борыш сомалары есеп айырысу
шотына белгілі бір уақытта келіп түсіп, бұлар да өз міндеттемелерін төлеуге
жұмсалуы мүмкін. Есеп айырысу құжаттары бойынша жіберілген, сатып
алушылар уақытында төленбеген тауарлар бойынша, төлеу уақыты ұзарып
кеткен борыштардың өтімділігі анағұрлым төмен, себебі төлемнің қашан
келіп түскені белгісіз.

А3 Баяу өткізілетін активтер. Баланс активінің «Тауарлы-материалдық
қорлар» бабы жəне баланс активінің «Ұзақ мерзімді инвестициялар» бабы.
Бұл кезде "Алдағы кезең шығындары" есепке алынбайды .

А4 Өткізілуі қиын активтер. Баланс активінің «Ұзақ мерзімді
активтер» бөлімнің алдындағы топтарға еңгізілген баптарынан  басқа барлық
баптары. «Ұзақ мерзімді активтер» бөлім жиынынан "Үзақ мерзімді
қаржылық инвестициялар" бабы бойынша соманың бір бөлігі ғана алынып
тасталынғандықтан, баяу өткізілетін активтер құрамында басқа
кəсіпорындардың жарғылық капиталға салған салымдары ғана есепке
алынады. Баланс  активінің  баптары  оларды  өтімділік  дəрежесі  бойынша
топтағанда, басты орынды ең өтімді жəне  əр жақты  меншік  нысаны алады –
кассадағы, банктегі есеп айырысу, валюта  жəне ағымдағы  шоттардағы  ақша
қаражаттары. Бұдан кейін бағалы  қағаздарға  салынған  қысқа  мерзімді
қаржылық  инвестициялар, дебиторлармен  есеп  айырысулар  тұрады.
Активтің бұл қарастырылған баптары негізінен кəсіпорынның "өтімділігін"
(өтімді капиталын), яғни активтің бірінші кезектегі міндеттемелерді төлеу
үшін қаражаттар алынатын бөлігін көрсетеді. Өтімділігі  бұдан  төмен
элементтер  тауарлы - материалдық  қорлар  мен  негізгі  капиталдың
баптарына  топтастырылған. Баланс  пассивтері  оларды  қайтару, төлеу
уақытының  мерзіміне  байланысты  топтастырылады.

П1 Неғұрлым  дереу төленуге  тиісті міндеттемелер - уақытында
төленбеген  кредиторлық  борыш, қарыздар, басқа да қысқа мерзімді
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міндеттемелер, жұмыскерлермен олардың алған қарыздары бойынша есеп
айырысу көлемінен асқан мөлшерде жұмыскерлерге берілген қарыздар.

П2 Қысқа мерзімді  міндеттемелер - қысқа мерзімді  несиелер  мен
заемдар жəне жұмыскерлерге арналған қарыздар.

П3 Ұзақ  мерзімді  міндеттемелер - ұзақ мерзімді несиелер мен
заемдар.

П4 Тұрақты  міндеттемелер - пассивтің «Меншікті капитал» бөлімінің
баптары. Актив пен пассивтің балансын сақтау үшін бұл топтың жиыны
баланс активінің "Алдағы кезең шығындары" бабы бойынша сомаға
азайтылады.

Баланс өтімділігін анықтау үшін актив пен пассив  бойынша
келтірілген  топтар  жиындарын салыстыру  керек. Баланс толық өтімді деп
келесідей қатынастарда салыстырылады:

А1 > П1 ; А2 > П2 ; А3 > П3;  А4 < П4
Егер  активтің  сол  алғашқы  үш теңсіздігінің  əрбір  тобы

кəсіпорынның  сəйкес  міндеттемелер  тобын  жапса  немесе оған тең болса
баланс өтімді болады, ал кері жағдайда баланс өтімді емес. Берілген схема
бойынша жүргізіліп жатқан талдау уақытылы есеп айырысу мүмкіндіктері
бойынша қаржылық жағдайды толығымен көрсетеді. Ол берілген кезеңдегі
кəсіпорынның нақты қаржылық жағдайын əрқашанда дəл көрсете алмайды,
оның себебі – бухгалтерлік есеп берулер негізінде сыртқы талдау жүргізіп
жатқан талдаушының ақпараттарының шектеулілігінде. Баланстың
өтімділігін бұдан да дəл бағалауды есеп мəліметтерін пайдалану негізінде,
яғни қаржылық жағдайды ішкі талдау шеңберінде жүргізуге болады.
Өтімділіктің  жалпы көрсеткіші келесі формуламен есептелінеді (Формула
20):

(П1+0,5×П2+0,3×П3)
                                                            (4.7)

мұндағы Кө
ж - жалпы өтімділік коэффициенті;

салмақтылық коэффициенттері;
А мен П – актив пен пассив бойынша сəйкес топтарының жиындары.

Біз талдап отырған кəсіпорынның жалпы өтімділік коэффициентін анықтаған
кезде, келесі көрсеткіштерді алдық.

Кө
ж

2006 ж.б=(583173,94+0,5*1731470,75)/(6369356+0,3*5983305,7)=0,2
(440784,03+0,5*7300245,75)

 Кө
ж

2006ж.с = (7117301,72+0,3*8711064,23) =0,42

(440784,03+0,5*7300245,75)
 Кө

ж
2006ж.с = (7117301,72+0,3*8711064,23) =0,42

Кө
ж

2007 ж.с=(583173,94+0,5*1731470,75)/(6369356+0,3*5983305,7)=0,18
Осы көрсеткіштерді пайдалана отырып, келесі 3 суреттегі графикті

құрдық.

Кө
ж= (А1+0,5×А2+0,3×А3)

,
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3 сурет Жалпы өтімділік коэффициентінің өзгеру динамикасының графигі

Баланс өтімділігінің жалпы көрсеткіші кəсіпорынның барлық өтімді
айналым қаражаттарының сомасының барлық төлем міндеттемелерінің
сомасына қатынасын көрсетеді. Бұл 0,9-дан төмен болмауға тиіс. Көрсеткіш
кəсіпорынның міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша қашықтағы жəне
таяу арадағы есеп айырысуды жүзеге асыру қабілетін көрсетеді. Бірақ бұл
көрсеткіш кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеу жөніндегі
мүмкіндіктерін көрсете алмайды. Сондықтан, осы көрсеткішпен қатар,
кəсіпорынның төлем қабілеттілігін бағалау үшін, өтімді қаражаттардың
жиынымен ажыратылатын, өтімділік көрсеткіштерінің бүтіндей жүйесі
қолданылады. Қарастырылған жүйедегі маңыздылары болып үш көрсеткіш
саналады:

1) абсолютті өтімділік коэффициенті;
2) мерзімді өтімділік коэффициенті;
3) ағымдағы өтімділік коэффициенті.
Абсолютті өтімділік коэффициенті (21) формула арқылы есептеледі:

Каө=АҚ/КҚ≥1                                                                         (4.8)
мұндағы КАӨ - абсолютті өтімділік коэффициенті;
АҚ – ақша қаражаттары;
КҚ –кредиторлық қарыз.
Бұл көрсеткіш кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін оның

ақша қаражаттары есебінен өтеу қабілеттілігін көрсетеді, яғни кəсіпорын
күнделікті қаржылық – шаруашылық қызметіне қажетті ақша
қаражаттарының жеткіліктілігін көрсетеді.

Талданып отырған кəсіпорынның абсолютті өтімділік коэффициентін
анықтау барысында мынандай көрсеткіштерді анықтадық.

КАӨ 2006 жс= 583173,94/6369356=0,09
КАӨ 2007 жб= 583173,94/6369356=0,09
КАӨ 2007 жс= 440784,03/7117301,72=0,06
Бұл көрсеткіш нəтижесінде кəсіпорынның қысқа мерзімді

міндеттемелерін оның ақша қаражаттар есебінен өтеу қабілеттілігінің нашар
екендігін көрсетеді, яғни кəсіпорын күнделікті қаржылық – шаруашылық
қызметіне қажетті ақша қаражаттарының жеткіліксіздігі жəне нормативтен
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төмендігін анықтап, 2006-2007 жылдар аралығында ешқандай өзгерістер
байқалмаған.

Осы көрсеткіштерді қолдана отырып, мына графикке енгіздік,
төмендегі суреттен көруге болады.

4 сурет Абсолютті өтімділік коэффициентінің өзгеру динамикасының графигі

Мерзімді өтімділік коэффициенті мына формуламен анықталады
(Формула 22):

Кмө=(АА-ТМҚ)/ҚММ≥1                                                         (4.9)
мұндағы Кмө - мерзімді өтімділік коэффициенті;
АА- ағымдағы активтер;
ТМҚ – тауарлы-материалдық қорлар;
ҚММ – қысқа мерзімді міндеттемелер.
Бұл көрсеткіш кəсіпорынның  дебиторлармен  өз  уақытында  есеп

жүргізу  жағдайында  болжамданған  төлемдік  мүмкіндігін  көрсетеді, яғни
ағымдағы  міндеттемелердің  қандай  бөлігі  тек  ақша  қаражаттары  есебінен
емес, сонымен  қатар  өткізілген   өнімдер, орындалған  жұмыстар  немесе
көрсетілген  қызметтер  үшін  түсімдер  есебінен  өтелетінін  сипаттайды.

Кмө 2006 жс=7741029,78/15828365,95=0,5
Кмө 2007 жб=7741029,78/15828365,95=0,5
Кмө 2007 жс= 2314644,69/12352661,7=0,2

Осы анықталған көрсеткіштер келесі сызбада бейнеленген (5 сурет).
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5 сурет Мерзімді өтімділік коэффициентінің өзгеру динамикасының графигі

Осы көрсеткіштерге сүйене отырып, келесідей қорытындыға келуге
болады: кəсіпорынның  қысқа мерзімді міндеттемелерінің өтімді активтердің
есебінен өтеу қабілеттілігінің өте төмен екендігін көруге болады. 2006
жылдың соңында 0,5 – ке тең екені байқалды. 2007 жыл соңында  бұл
көрсеткіш 0,2-ге дейін төмендегенін көріп отырмыз. Ағымдағы өтімділік
коэффициенті мына формула арқылы есептеледі (23 Формула):

ҚММ

                                                (4.10)
мұндағы Кағ.ө- ағымдағы өтімділік коэффициенті;
АҚ – ақша қаражаттар;
ҚМҚЖ – қысқа мерзімді қаражаттар жұмсалымдары;
ДҚ – дебиторлық қарыз;
ҚММ – қысқа мерзімді міндеттемелер.
Осы көрсеткіш өтімді  құралдар  жедел  жəне  қысқа  мерзімді

міндеттемелерінің  сомасын  өтейтінін  белгілеуге  мүмкіндік  береді  жəне
сонымен  баланс  құрылымының  тұрақтылық  дəрежесін ғана  емес,
кəсіпорынның  өзінің  қысқа  мерзімді  қарыздары  бойынша  дереу  есептесе
алу  қабілеттілігін  дəлелдейді. Берілген көрсеткіш үшін мына шектеу
қалыпты мəн болып табылады: К ағ.ө.  2-ден жоғары болуы..

Осы формулаға сүйене отырып кəсіпорынның ағымдағы өтімділік
коэффициентін табуға болады.

Кағ.ө 2006 жб= 583173,94+2314644,69+1731470,75/12352661,7=0,4
Кағ.ө 2006 жс= 440784,03+7741029,78+7300245,75/15828365,95=1
Кағ.ө 2007 жб= 440784,03+7741029,78+7300245,75/15828365,95=1
Кағ.ө 2007 жс= 583173,94+2314644,69+1731470,75/12352661,7=0,4
Бұл көрсеткіштер нəтижесінде қысқа  мерзімді  міндеттемелерінің

сомасын  өтеуге мүмкіндігінің төмен екендігін көреміз жəне  сонымен
баланс  құрылымының  тұрақтылық  дəрежесіне ғана  емес, кəсіпорынның
өзінің  қысқа  мерзімді  қарыздары  бойынша  есептесе  алу  қабілеттілігінің
нашарлауына əкеледі. Берілген көрсеткіш үшін мына шектеу қалыпты мəн
болып табылады: К ағ.ө. 2-ден төмен немесе тең. 2006 жылдың соңында

Кағ.ө= АҚ+ҚМҚЖ+ДҚ ≥2,
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ағымдағы өтімділік коэффициенті 1 болса, 2007 жыл соңында осы
коэффициент 0,4 – ке дейін төмендеген. Берілген көрсеткіштің нормативі 2
болғандықтан, біздің есептеуіміз бойынша ағымдағы өтімділік коэффициенті
тым төмендігін көреміз. Бұл көрсеткіштердің нəтижелерін келесі суретте
көруге болады. Осы анқталған көрсеткіштерден кейін кəсіпорынның несиеге
қабілеттілігін анықтау қажет. Суретте кəсіпорынның ағымдағы өтімділік
коэффициентінің өзгеру динамикасын көріп отырмыз.

6 сурет Ағымдағы өтімділік коэффициентінің өзгеру динамикасының графигі

Шаруашылық субъектілерінің несиеге қабілеттілігін талдаудың
мақсаты – банкпен несиелеу мүмкіндігі жəне шарттары туралы мəселені
шешу алдында анықталатын, қарыз алушыға сапалық баға беру, клиенттің
қарызға алған қаржыны несие шарттарының баптарына сəйкес қайтаруға
қабілеттілігі мен несиелік салымдарының мақсатқа сайлығын жəне банк пен
қарыз алушы арасындағы несиелеу тұрғысындағы əрі қарайғы қатынастың
негізделуін жəне дұрыстығын бағалау (несиелеуді жалғастыру, тоқтату,
ұқыпсыз қарыз алушыға санкцияларды қолдану).

Кəсіпорынның несиеге қабілеттілігін бағалаудың басты əдісі – оның
ресми бухгалтерлік есеп беру құжаттарын талдау. Осыған сүйене отырып,
банк мыналарды бағалауы керек:

1. кəсіпорынның төлем қабілеттілігін жəне өтімділігін;
2. айналым қаражаттарын жəне алған несиені пайдаланудың

тиімділігін;
3. барлық қарыз міндеттемелерді, несиенің сұралған сомасын қоса,

өтімді қаржылармен жабуын;
4. шаруашылық айналымда меншікті айналым қаражаттарының

болуын;
               5. кəсіпорынның табыстылығын бағалау.

Талдау негізінде банк қарыз алушыға несие беру мүмкіндігі туралы
қорытынды жасайды.

Банк мекемелері табыстылығы төмен, қаржылық жағдайы тұрақсыз
қарыз алушылармен несиелік қатынас орнату кезінде ерекше сақтық
көрсетулері керек. Осындай кəсіпорынға несие беру банк үшін жоғары
тəуекелмен байланысты жəне билік органдарының немесе жоғары тұрған
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буындардың негізделген өтініштері бойынша тиянақты жеке ықпалынан
кейін, тек осы несиелерді қайтаруға кепілдеме алғаннан соң шешілуі мүмкін.

Несиеге қабілеттілігін бағалау кезінде банктер, өтеудің ағымдағы
өтімділік коэффициенттерімен қатар, мерзімді өтімділік коэффициентін кең
қолданады. Егер бұл коэффициент 1-ден төмен болса, онда банк төлем
қабілеттілігі жоқ кəсіпорынмен істес болады деп саналады жəне несие тек
ерекше шарттармен ғана беріледі. Осы коэффициенттің 1-1,5 шегіндегі
деңгейі қарызды уақтылы өндіріп алуда белгілі бір тəуекелге ұрындыруы
мүмкін, коэффициенттің 1,5-тен жоғары деңгейінде қарыздың қамтамасыз
етілуі жəне оның қайтарылу кепілдігі жеткілікті болады.

Нарықтық  қатынастарға  өту  несиеге деген сұранысты  көбейтті,
бұдан  оны беру жағдайының қатаюы туындайды. Банк кəсіпорынға несие
беру туралы мəселені шеше отырып, қарыз алушыларды үш категорияға
бөледі: сенімді (несиеге қабілетті); тұрақсыз (несие қабілеттілігі шектеулі);
сенімсіз (несиеге қабілетсіз).

Сөйтіп оларды бағалау жүйесін қалыптастырады. Сенімді қарыз
алушы жалпы жағдайларда несиеленеді, бұл жағдайда несиелеудің жеңілдікті
тəртібі қолданылуы мүмкін. Егер қарыз алушы тұрақсыз клиент болса, онда
несие шартын жасау кезінде қарыз алушының қызметін жəне несиенің
қайтарылуын  бақылау нормалары қарастырылады (кепілдік, кепілдеме,
қамтамасыз етуін ай сайын тексеру, кепіл құқығының шарттары, мөлшерлеме
пайызын көтеру т.б.). Егер қарыз алушы сенімсіз клиент болса, онда оны
несиелеуді жүзеге асыру орынды болмайды. Банк тек несие келісімінде
қарастырылған ерекше шарттарға сəйкес несие бере алады. Кəсіпорынның
несиеге қабілетсіздігінің басты себептері анықталмаған дебиторлық
борыштардың болуы, клиенттер алдында міндеттемелерді бұзу, артық
өндірістік жəне тауар қорларын жинау, шаруашылық қызметінің төмен
дəрежедегі тиімділігі, айналым қаражаттарының айналымдылығының
бəсеңдеуі болып табылады.

Келесі мəліметтерді қолдана отырып, кредиторлық қарыздың
айналымдылығының коэффициентін есептеуге болады. Бұл көрсеткіш
кредиторлық қарыздары жылына неше рет қайтарылып берілетіндігін
көрсетеді. Бұл көрсеткіш (24) формула арқылы есептеледі:

Ккқа=Түсім/КҚ                                                                                   (4.11)
 мұндағы Ккқа - кредиторлық қарыздың айналымдылығының

коэффициенті;
Түсім - өнімді өткізуден түскен табыс;
КҚ – кредиторлық қарыз.
Кредиторлық қарыздың негізсіз өсуі кəсіпорынның қаржылық

жағдайының нашарлауына алып келеді.
Көрсетілген формула арқылы біз талдап отырған кəсіпорынның

кредиторлық қарыздың айналымдылығының коэффициентін анықтаймыз.
Ккқа 2006 ж = 362,30:146771,06 =0,002
Ккқа 2007 ж =2940,92: 14654366,66 =0,0002
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Ккқа 2008 ж =3829,27: 14393996,08 =0,0003
Егер бұл көрсеткіш жоғары болса, онда кəсіпорынның кредиторлық

қарызын аз уақыт ішінде қайтарып беруін көрсетеді.
Анықталған көрсеткіштерді график түрінде көрсетуге болады. Ол 7

суретте бейнеленген.

Ошибка!

7 сурет Кредиторлық қарыздың айналымдылығының коэффициентінің
өзгеру  динамикасының гафигі

Ал біздің жағдайымызда бұл көрсеткіш 2006 жылы 0,002 болды. 2007
жəне 2008 жылдары осы коэффициенттер төмендеп кеткен. Қорытындылап
айтқанда кəсіпорынның кредиторлық қарызын қайтарып беру қабілеттілігі
төмен деп айтуға болады.

Бұл көрсеткіштер кəсіпорынның кредиторлық қарыздарын бір жылда
неше рет қайтарып беруін көрсетеді. Талданып отырған кəсіпорынның
кредиторлық қарыздың айналымдылығының коэффициенті төмен екенін
көріп отырмыз.

Кəсіпорынның кредиторлық қарыздың айналымдылығының
коэффициенті негізінде осы кəсіпорынның кредиторлық қарыздың өтелуінің
орташа мерзім коэффициентін есептеуге болады.

Осы аталған коэффициент кəсіпорынның кредиторлық қарызды
қайтарып беруге жұмсайтын орташа уақытын көрсетеді. Ол (25) формуламен
есептеледі:

Ккқа

                                           (4.12)
мұндағы Ккқө - кредиторлық қарыздың өтелуінің орташа мерзім

коэффициенті;
Ккқа - кредиторлық қарыздың айналымдылығының коэффициенті.
Ккқө 2006ж= 365: 0,002=183 (күн)
Ккқө 2007ж= 365:0,0002=1810 (күн)
Ккқө 2008ж= 365: 0,0003=1216667 (күн)
Бұл көрсеткіштер кəсіпорынның қарызды өтеудің орташа мерзімін

көрсетеді.
Егер бұл көрсеткіш төмен болса соғұрлым кəсіпорынның қарызды

өтеуге аз уақыт жұмсауын көрсетеді. Біздің жағдайда 2006 жылы орташа

Ккқө = Күн саны (1жылдағы)
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мерзімі 183 күн болса, 2007 – 2008 жылдар аралығында күрт өсіп кетуін
көріп отырмыз.

Осы көрсеткіштер негізінде клесі 8 суреттегі графикті құрдық.

8 сурет Кəсіпорынның кредиторлық қарыздың өтелуінің орташа мерзім
коэффициентінің өзгеру динамикасының графигі

Осы мəліметтерге сүйеніп, кəсіпорынның кредиторлық қарыздың
өтелуінің орташа мерзім коэффициентінің өсуі осы кəсіпорынның
шикізаттар, тауарлар, материалдар жəне басқа да активтерді қарызға
алуының ұлғайғанын көрсетіп отыр.

Кредиторлық қарызды анықтап болғаннан кейін, дебиторлық қарызды
талдадық.

Бұл көрсеткіш кəсіпорынның дебиторлық қарыздың бір жылдағы
қайтарылып беру жиілігін көрсетеді, яғни түптеп келгенде кəсіпорын
тұтынушылырының төлем қабілеттілігін анықтайды. Осы көрсеткіш формула
(26) арқылы анықталады:

Кдқа=Түсім/ДҚ                                                                                  (4.13)
мұндағы Кдқа - дебиторлық қарыздың айналымдылығының

коэффициенті;
Түсім - өнімді өткізуден түскен табыс;
ДҚ – дебиторлық қарыз.
Талданып отырған кəсіпорынның дебиторлық қарыздың

айналымдылығының коэффициентін анықтау барысында мынандай
нəтижелерді алдық:

Ккқа 2006 ж =362,30:483004,68=0,0007
Ккқа 2007 ж =2940,92: 814714,26 =0,0036
Ккқа 2008 ж =3829,27: 554343,68 =0,0069
Осы көрсеткіштер негізінде дебиторлық қарыздың

айналымдылығының коэффициенті 2006 жылы 0,0007 болса, 2008 жылы
0,0069-ға дейін жоғарылаған, бірақ бұл көрсеткіш тым төмен болғандықтан
кəсіпорынның берген қарыздарының қайтарып алу проблемасы көбейген
деген қорытындыға келуге болады.

Жоғарыда анықталған коэффициенттер негізінде дебиторлық
қарыздың қайтарылуының орташа мерзімінің коэффициентін есептеуге
болады. Бұл көрсеткіш қарыздың қайтарылуына жұмсалатын орташа уақыт
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мөлшерін көрсетеді, жəне де айта кеткен жөн, кəсіпорынның қаржы
жағдайына дебиторлық борыштың нақты бар болуы емес, оның көлемі,
қозғалысы жəне түрі, яғни бұл борыштың пайда болу себебі əсер етеді.
Мəліметтер негізінде кəсіпорынның дебиторлық қарыздың айналымдылық
коэффициентін есептеуге болады.

 Дебиторлық қарыздың қайтарылуының орташа мерзім
коэффициентін анықтау үшін келесі (27) формула бойынша есептеледі:

Кдқа

                                              (4.14)
мұндағы Кдқө - дебиторлық қарыздың қайтарылуының орташа мерзім

коэффициенті;
Кдқа - дебиторлық қарыздың айналымдылығының коэффициенті.
Осы (27) формула арқылы біз талданып отырған кəсіпорынның

дебиторлық қарыздың қайтарылуының орташа мерзім коэффициентін
анықтаймыз.

Кдққ 2006ж= 365: 0,0007 =521428 (күн)
Кдққ 2007ж= 365: 0,0036=101388 (күн)
Кдққ 2008ж= 365: 0,0069 = 52898(күн)
Кəсіпорынның дебиторлық қарыздың қайтарылуының орташа мерзім

коэффициентінің 9 суретте көрсетілгендей кəсіпорынның қаржылық
жағдайына теріс ықпалын тигізеді.

Анықталған көрсеткіштер негізінде мына графикті құрдық.

9 сурет Кəсіпорынның дебиторлық қарыздың қайтарылуының орташа мерзім
коэффициентінің өзгеру динамикасының графигі

Сонымен қатар күмəнді қарыз міндеттемелерінің көбейіп кеткенін
білдіреді, яғни бұл кəсіпорын өзінің берген қарыздарын қайтару жөніндегі
шараларды күшейтуі қажет деп қорытындылаймыз.

Дебиторлық қарыздың азайюы оның айналым қаражаттарының
көбейюіне жол ашады жəне кəсіпорынның қаржылық жағдайының
тұрақтылығына оң ықпалын тигізеді. Кəсіпорынның төлем қабілетсіздігі

Кдққ = Күн саны (1жылдағы) ,
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жағдайында бұл маңызды мəселеге айналуы мүмкін, өйткені нақты ақшаның
артық көлемі пайдалы жұмысты сипаттамайды.

4.3 Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етудегі
проблемалар

Жоғарыда талдап өткен көрсеткіштер негізінде кəсіпорынның
қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету проблемаларын анықтадық. Талдап
отырған кəсіпорынның активтерінің жалпы құрылымын талдау барысында,
нақты активтерінің өсу қарқыны төмен екеніне көз жеткіздік. Бұл
көрсеткіштердің төмен болғаны кəсіпорынның болашақтағы кызметінің теріс
нəтижесін сипаттайды. Осы көрсеткіштерді анықтағаннан кейін, баланс
валютасындағы ағымдағы активтер үлесін анықтадық. Осы көрсеткіш
қарыздарды өтеуге арналған қаражат үлесін сипаттайды. Талдау жүргізілген
кəсіпорында бұл коэффициент төмендеген, яғни кəсіпорынның үздіксіз
қызмет етуі жəне кредиторлармен есеп айырысу мүмкіндігі де нашарлаған.
Осы көрсеткіштер негізінде кəсіпорынның ең төменгі қаржылық
тұрақтылыққа ие болып отырғанын көреміз.

Қазіргі нарықтық қатынастар жағадайында кəсіпорынның жұмыс
ісетуі жəне оның дамуы көбіне өзін - өзі қаржыландырумен, меншікті
капиталдың көмегімен байланысты болады.

Қаржылық талдауда кəсіпорынның рентабельділігін анықтау басты
роль атқарады. Анықталған көрсеткіштер бойынша «Фирма Алтайпромснаб»
ЖШС 2006-2008 жылдар аралығында табыс таппады, яғни зиян артты деуге
болады. Осы көрсеткіштердің төмендегені, жалпы қаржылық жағдайына
тікелей əсерін тигізіп отыр. Кəсіпорынның сырттан тартылған қаржыдан
қаншалықты тəуелсіз екендігін жəне икемділік коэффициентін анықтадық.
Осы көрсеткіштер негізінде кəсіпорынның қаржылық қиындықтарының
тəуекелдігінің өскенін жəне икемді қаражаттарының жеткіліксіздігіне көз
жеткіздік.

Кəсіпорынның тиімділігін анықтауға бағытталған жалпы табыс
коэффициентін анықтадық. Бұл көрсеткіш 2006 – 2008 жылдар аралығында
күрт төмендеген. Анықталған көрсеткіштерге сүйене отырып, кəсіпорынның
өнімді өткізуден түскен табыстың азайғанын көрсетеді, ал табыстың
азайғаны қаржылық жағдайдың нашарлауына əкеліп соқтырады.

Кəсіпорынның төлем қабілеттілігі оның қаржылық тұрақтылығының
негізгі белгілерінің бірі болғандықтан, онымен тығыз байланысты болады.

Кəсіпорынның перспективті төлем қабілеттілігін анықтау үшін
кəсіпорын активіндегі ақша қаражатына айналдыра алатын жылдамдық жəне
дайындықты сипаттайтын өтімділіктің статистикалық көрсеткіштері кеңінен
пайдаланылады. Олар: абсолютті өтімділік коэффициенті, мерзімді өтімділік
коэффициенті жəне ағымдағы өтімділік коэффициенті. Осы аталған
көрсеткіштердің əрқайсысын анықтадық.

Абсолютті өтімділік коэффициентін анықтау барысында төмен
нəтижені көрсетті, яғни нормативтен төмен болғаны анықталды. Егер бұл
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көрсеткіш төмен болса онда ағымдағы міндеттемелердің баяу өтелуін
көрсетеді. Келесі көрсеткіш кəспорынның дебиторлармен өз уақытында есеп
жүргізу жағдайында болжамданған төлемдік мүмкіндігін көрсетеді, яғни
ағымдағы міндеттемелердің қандай бөлігі тек ақша қаражаты есебінен емес,
сонымен қатар өткізілген өнімдер, орындалған жұмыстар немесе көрсетілген
қызметтер үшін түсімдер есебінен өтелетінін сипаттайды.

Айналым қаражаттарының өтімді бөлігінің ағымдағы
міндеттемелерге қатынасын ашып көрсететін бір көрсеткіштің есебі айналым
құралдарының жеке категорияларының өтімділігі бірдей еместігінен шығып
отыр.

Ағымдағы өтімділік коэффициенті барлық ағымдағы активтердің
жедел жəне қысқа мерзімді міндеттемелердің көлеміне қатынасын көрсетеді.
Ол ағымдағы активтер мен міндеттемелердің қандай есесін өтейтінін
белгілеуге мүмкіндік береді жəне дебиторлармен өз уақытында есеп айырысу
жəне дайын өнімді тиімді өткізу жағдайларында ғана емес, сонымен бірге
материалды айналым құралдарының басқа элементтері қажет болған кезде
сату жағдайында бағаланатын кəсіпорынның төлемдік мүмкіндіктерін
көрсетеді.

Ағымдағы өтімділік коэффициенті өтімді құралдар жедел жəне қысқа
мерзімді міндеттемелерінің сомасын өтейтінін белгілеуге мүмкіндік береді
жəне сонымен баланс құрылымының тұрақтылық дəрежесіне ғана емес,
кəсіпорынның өзінің қысқа мерзімді қарыздары бойынша дереу есептесе алу
қабілеттілігін дəлелдейді.

Нарықтық экономикасы дамыған елдерде бұл көрсеткішке
кəсіпорынның ағымдағы өтімділігін бағалау кезінде ерекше мəн беріледі.
Оның кеңінен қолданылуының себептері:

1) біріншіден, ағымдағы активтермен ағымдағы пассивтердің өтелу
дəрежесін көрсетеді. Бұл көрсеткіш қаншалықты жоғары болса, соншалықты
қысқа мерзімді міндеттемелерді төлеу сенімділігі жоғары болады;

2) екіншіден, ағымдағы активтердің ағымдағы пассивтерден асып
кетуі ағымдағы активтерді сату немесе жою (тарату) кезінде зияндардың
пайда болуына бөгет болады. Бұл қарсы əрекеттің қаншалықты күштірек
болуы, кредитор үшін соншалықты тиімді. Бұл арттыруды шетел
компанияларда жұмыс істеуші капитал немесе қаржы – эксплуатациялық
қажеттілік деп атайды.

Ағымдағы өтімділік коэффициенті өндіріс сипатына байланысты күрт
ауытқуы мүмкін. Оның деңгейіне тиелген тауарлар мен көрсетілген
қызметтермен есеп айырысу нысандары, өндіріс циклінің ұзақтығы, тауарлы-
материалдық құндылықтар қорларының құрылымы жəне басқалар əсер етеді.
Талданып отырған кəсіпорында бұл көрсеткіш қалыпты мəнінен яғни 2-ден
төмен болып отыр. Қорытындыласақ кəсіпорын міндеттемелерді өтеуге
қабілетсіз.

Ағымдағы активтердің ағымдағы міндеттемелерден артық болуы
орынсыз болып саналады, себебі бұл кəсіпорынның өз қаражаттарын
рационалды салмауы мен оларды тиімсіз пайдалануын көрсетеді.
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Ағымдағы өтімділік коэффициентінің 2-ге тең нормативтік мəні
біздің елімізде есеп беру кəсіпорындағы нақты жағдайды ескермей,
кəсіпорынның банкроттығы туралы шешім қабылдау үшін қажет белгілердің
бірі ретінде алынған. Ағымдағы өтімділік коэффициентінің нормативтік мəні
барлық кəсіпорындар үшін бірдей, яғни шаруашылық субъектісінің өндіріс
түрі мен салалық ерекшеліктері есепке алынбайды.

Көптеген отандық кəсіпорындарды банкроттық анықтамаға
жатқызуға болады. Яғни, бұндай белгілермен анықтау дұрыс емес, себебі көп
кəсіпорындар ішінен нақты банкроттық шаралар қаупі төнген
кəсіпорындарды бөліп көрсетпейді.

Бұл нормативтік мəн əлемдік есептік талдау тəжірибесінде салалар
жəне салааралық бойынша бөлшектеліп қолданылады. Біздің елде де
статистикалық материалдарды жинақтау мөлшеріне қарай бұл көрсеткіштің
мəнін салалар мен салааралық бойынша бөлшектеп жəне активтің өтімділігін
талдауда қолдану керек.

Кəсіпорын өтімді қаржының болуын оларға ұтымдылық қажеттілік
шегінде реттеуі қажет. Ол - əрбір нақты кəсіпорын үшін келесі факторларға
байланысты:

- кəсіпорын жəне оның қызметінің көлемі, мөлшері (өндіру жəне
өткізу көлемі қаншалықты көбірек болса, соншалықты тауарлы-материалдық
құндылықтар қоры мол болады);

- өнеркəсіп жəне өндіріс салалары (өнімге деген сұраныс жəне оларды
өткізуден түскен түсімнің келу жылдамдығы);

- өндірістік цикл ұзақтығы (аяқталмаған өндіріс көлемі);
- материал қорын қалпына келтіруге қажет уақыт (олардың айналу

жылдамдығы);
- кəсіпорын жұмысының маусымдылығы;
- жалпы экономикалық конъюнктура.
Егер ағымдағы активтер мен қысқа мерзімді міндеттемелердің

арақатынасы 1:1 төмен болса, онда кəсіпорын өз шоттарын төлей алмайды
деуге болады. 1:1 арақатынасы ағымдағы активтер мен қысқа мерзімді
міндеттемелердің теңдігін білдіреді. Активтер өтімділігінің əртүрлі
дəрежесін ескере отырып, активтердің барлығы тез арада өтімді деуге
болмайды, яғни бұл жағдайда да кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығына
қауіп төнеді. Біздің жағдайда талданып отырған кəсіпорында ағымдағы
өтімділік коэффициенті 1:1 арақатынасынан төмен болды, онда
кəсіпорынның өзіндік көздері есебінен құралатын бос ресурстардың жоқ
болғаны туралы қорытынды жасауға болады.

Кəсіпорынның төлем қабілетсіздігі жағдайында бұл маңызды
мəселеге айналуы мүмкін, өйткені нақты ақшаның артық көлемі пайдалы
жұмысты сипаттамайды. Кейінге қалдырылған кредиторлық қарыздардың
жоғары деңгейін иеленгенде кəсіпорын маңызды қаржылық
қиыншылықтарға ұшырауы мүмкін, өйткені кредиторлардың қысымы
дебиторлық қарызды алғанға дейін, кəсіпорын қызметіне кері əсерін тигізуі
мүмкін.
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Дебиторлық борыштың пайда болуы кредиторлық борыш сияқты
ақшаны аудару арқылы есеп айырысу жүйесі кезеңіндегі шаруашылық
қызметтегі объективті процесс болып табылады. Дебиторлық борыш барлық
уақытта да қаржылық жағдайды нашарлатады деуге болмайды. Сондықтан
да, оны меншікті қаражатты толығымен айналымнан шығару деп есептеуге
болмайды, өйткені оның бір бөлігі банктік несиелендірудің нысаны болып
табылады да кəсіпорынның төлем қабілеттілігіне ешбір ықпал етпейді.

Осылайша, біз кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығының маңызды
көрсеткіштерінің бірі – төлем қабілеттілігін толық қарастырдық. Ол
баланстың өтімділігіне тығыз байланысты. Сонымен бірге кəсіпорынның
төлем қабілеттілігіне басқа да факторлар – елдегі саяси жəне экономикалық
жағдай, ақша нарығының жағдайы, кепілдік жəне банктік заңдардың жетілуі,
меншікті капиталмен қамтамасыз етілуі, дебиторлық борыш, кəсіпорынның
қаржылық жағдайы жəне басқалар əсер етеді.

Кəсіпорынның төлем қабілеттілігін сипаттайтын маңызды
көрсеткіштердің бірі – несиеге қабілеттілігі. Төлем қабілеттілігі
кəсіпорынның барлық қарыздарын өтеуге, соның ішінде алған банк несиесін
қайтаруға мүмкіндік беретін қаржылық жағдайын сипаттайды.

Қазіргі кезде нарықтық қатынастарды реттейтін заңдар əсерінен
кəсіпорынға олардың ұйымдастыру – құқықтық нысандарына тəуелсіз,
кешенді несие – есептік жəне кассалық қызмет көрсететін мемлекеттік,
коммерциялық банктердің тармақталған желісі қалыптасуды.

Несиеге   қабілеттілігін  талдаудың   мақсаты   –   банк тарапынан
несиелеу мүмкіндігі жəне шарттары туралы мəселені шешу алдында
анықталатын, қарыз алушыға сапалы баға беру, клиенттің қарызға алған
қаржыны несие шарттарының баптарына сəйкес қайтаруға қабілеттілігі мен
несиелік салымдарының мақсатқа сайлығын жəне банк пен қарыз алушы
арасындағы несиелеу тұрғысындағы одан кейінгі қатынастың негізделуін
жəне дұрыстығын бағалау (несиелеуді жалғастыру, тоқтату, ұқыпсыз қарыз
алушыға санкцияларды қолдану).

Банк несиелерді қайтарымдылық, жеделдік, тиімділік принциптерін
қатаң сақтау, несиелерді мақсатты пайдалану мен заңда қарастырылған жəне
екі жақпен келісілген жағдайда коммерциялық негізде беріледі.

Талданып отырған кəсіпорынның несиеге қабілетсіздігінің басты
себептері анықталмаған дебиторлық борыштардың болуы, клиенттер
алдында міндеттемелерді бұзу, артық өндірістік жəне тауар қорларын жинау,
шаруашылық қызметінің төмен дəрежедегі тиімділігі, айналым
қаражаттарының айналымдылығының бəсеңдеуі болып табылады.
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5-тарау. КƏСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ НЕГІЗІНДЕ

ЖОҒАРЫЛАТУ ТƏСІЛІ

5.1 Шаруашылық субъектілерінің қаржылық тұрақтылығын
қамтамасыз ету жолдары

Қаржылық тұрақтылық – ол кəсіпорынның қаржылық «саулығы», осы
кəсіпорынның белгілі бір кезеңдегі өз шаруашылық қызметін үздіксіз
жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы
ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді.

Теориялық негізде көрсеткендей, қаржылық тұрақтылық капиталдың
құрылымымен тығыз байланысты. Ал кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша
кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығының маңыздылығы ретінде
активтердің жабық көздерінің құрылымын білдіреді.

Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы дегеніміз – кəсіпорынның
төлем қабілеттілігі жəне меншікті айналым құралдарымен жеткілікті
қамтамасыз етілуі мен оны шаруашылық бағытта тиімді қолдану, анық
есептік ұйым, тұрақты базаның болуын айтамыз.

Қаржылық тұрақтылықтың маңыздылығының жаңа көзқарасы екі
жақты болып келеді, оны бағалауда тұрақсыздықтың бір көрсеткішін
анықтау керек. Бұл мақсатқа жету үшін капиталдың құрылымын анықтайтын
классификацияны қолдану шарт. Қаржылық тұрақтылықтың
классификациясының уақытша факторын қосу тек икемділік принципін
жүзеге асыру ғана емес, сонымен қатар, оны предикативті мақсатта
қолдануға болатынын көрсетеді.

Бұл классификацияны қолдануға оптимистік фактор (бұл  капитал
құрылымының  динамикасы кəсіпорынның сыртқы қаржылық тұрақтылығын
күшейтуге бағытталған) жəне теңдік нүктесі графикте көрсетілгендей тікелей
қарыз (заем)  жəне меншікті капиталдың қиылысуын көрсетеді, ол заемды
капиталдың меншік капиталына  қатынасы 1-ге тең болады10.

Біздің ойымызша, бүгінгі таңда кəсіпорынның қаржылық
классификациясы оптимистік  фактор бойынша 4 деңгейде бейнеленуі тиіс:
оптимистік қаржылық тұрақсыздық, оптимистік қаржылық тұрақтылық,
пессимистік қаржылық тұрақтылық, пессимистік қаржылық тұрақсыздық, ол
келесі 10 суретте көрсетілген.

10 Дронов Р.И. Оценка финансового состояния предприятия/Дронов Р.И.,Резник А.И.,Бунина
Е.М.//Финансы.2001.№4. – С. 16
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а) оптимистік қаржылық  тұрақсыздық  б) оптимистік қаржылық тұрақтылық

теңдік нүктесі    зк
МК2

қт

      теңдік нүктесі ҚТ ұзк
ҰЗК

 ЗК                                                          МК                   қт

     МК
1

                                                                                                                      ЗК

қзк                                                        ұзк
қзк

уақыт уақыт

в) пессимистік қаржылық тұрақтылық г) пессимистік қаржылық
тұрақсыздық

мк2
мк2     қт мк1

зк                                                                    зк қт

қзк                                                           ұзк
         қт                                         МК 1 мк2

ұзк                                                           мк1
                                                                                                            қзк

                       уақыт       уақыт

10 сурет Қаржылық тұрақтылықтың оптимистік фактор бойынша
классификациясы

мұндағы МК2-меншікті капитал;
ҚТ-қаржылық тұрақтылық;
ЗК-заемдық капитал;
ҰЗК-ұзақ мерзімді заемдық капитал;
ҚЗК-қысқа мерзімді заемдық капитал.
Көрсетілген классификация қарапайым  тəжірибеде  қолдануда тиімді

деп есептейміз. Қаржылық  тұрақтылықты бағалаудың тəжірибесінде,
қаржылық  тұрақтылықтың маңыздылығын  біржақты бағытты қабылдау,
оның біржақты ғана əдісті бағалау болып табылады. Кең қолданылған
коэффициенттелген əдіс керекті талаптарға жауап бермейді.

Кəсіпорынның активтерін қаржылық жəне қаржылық емес деп
бөлінуі əлдеқайда тиімді əдістеме болып табылады. Ол кəсіпорынның  ішкі
қаржылық тұрақтылығын сипаттай отырып, сонымен бірге қаржылық
тұрақтылықтың индикаторы ретінде қолданудың  маңыздылығын ескеріп,
оның сəйкестендірілген классификацияның негізі бола алады. Қаржылық
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тұрақтылық индикаторының классификациясының  бейнесі төмендегі 11
суретте көрсетілген.

мк, өтімділік
мобильді қар-
жылық актив-
тер
мобильді емес                                                                           таза несиелеу
 қаржылық тұрақты
активтер
өтімді қаржы- тұрақсыз
лық емес
активтер          таза тəуелділік

өтімді емес
 қаржылық
емес активтер

         0 тəуекел  қысым   тұрақты   жеткілікті       супертұрақтылық   МК=0  ҚТ
                                                            тұрақтылық

11 сурет Меншікті капитал есебінен активтерді жабу деңгейіндегі
қаржылық тұрақтылықтың классификациясы

Осы суретте кəсіпорынның қаржылық тұрақтылықтың жеткілікті
деңгейін анықтауға  жеңілдету жолдары көрсетілген.

Бағалаудың əмбебаптылық əдісі статистикалық көрсеткіштерін
көрсету қажет, яғни қаржылық тұрақтылықтың əрбір жақтарының
жеткіліктілігін жəне динамикалық көрсеткіштер жиынын  көрсету керек. Ол
үшін келесі 12 суретте бейнеленген кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын
бағалаудың алгоритмін қолдану арқылы, біз қажетті көрсеткіштер жиынын
аламыз. Қаржылық тұрақтылықтың индикаторы қаржылық тұрақтылықтың
жеткілікті деңгейін бағалаудың жабылу құрылымында қаржылық
тұрақтылық индикаторы қолданылады, ол пассивтер құрылымында
бағалаудың жеткіліктілігі автономия коэффициенті таңдалған жəне оның
минималды көрсеткіші 0,6-ға тең екені ұсынылған зерттеуде дəлелденген.
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1.
1.1 Баланс өтімділігін анықтау

таза байланыс
таза несиелеу              И<0                  негативті                    позитивті

И≥0      nМК≤nНА
nМК≤nНА

пассивтер құрылымын зерттеу
1.2

Ка≥0,6

2.

пессимистік ЗК/МК>1
            оптимистік                   ∆МК<ЗК∆

≥1ж. <1ж.
∆МК≥ЗК∆          ЗК/СК≥1                       ЗК/МК≤1

>1ж
           ≤1ж

3.

12 сурет Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау алгоритмі
Алгоритмнің критерийлері сəйкесінше оның тігінен өтетіні

көрсетілген, қарсы жағдайда факторлар коррекциясының төмендеуі
қаржылық тұрақтылықтың деңгейіне əсері етеді. Алгоритмнің екінші
бөлімінде, бағалау кезеңдерін жүргізу барысында факторларды анықтау үшін
уақытша фактор қолданылуы қажет деп есептейміз. Көрсетілген алгоритм

қалаған уақытта
өзгерісті есептеу

жеткіліктілік

Иқт есептеу

ҚТ-тың шегін
анықтау

ЭА құрылымының
динамикасын зерттеу

ЭА құрылымын
өзгерту,
шығындарды азайту

Ка есептеу

ЗК/МК есептеу

оптимистік

ЗК,МК өсімін талдау банкроттыққа дейінгі
уақытты анықтау

тиімділікті
талдау

МК өзгерту,
жарғылық қорға
қосымша ақша
қаражаттарын
тарту, эмиссия

теңдік
нүктесіне

жету уақытын
есептеу

нəтиже/ болжам
тиімділікті

өзгерту
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кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалаудың əдісіне негізделген. Ол
келесі кезеңдерді қамтиды:

а) 1 кезең – дайындық – қаржылық есептің экспресс-талдауын жүргізу
– кəсіпорының қаржылық механизмдердің жүзеге асуының жалпы
мəліметтері, жұмыстың неғұрлым төмен табыстылығының кезеңін
айқындайды:

- пассивтердің құрылымын зерттеу;
- активтердің құрылымын зерттеу;
- жабылған құрылымын зерттеу;
- қаржылық тұрақтылық индикаторының есебі.

ə) 2 кезең – негізгі – нақтыланған мəліметтер негізінде бағалау
алгоритмі көмегімен қаржылық тұрақтылықты бағалап, алдыға қояр бағыт
беруді ұсынады:

- өткен кезеңге – ағымдағы қаржылық тұрақтылықты бағалау;
- кəсіпорынның неғұрлым төмен табысты кезеңдегі жұмысты

экспресс – талдау нəтижесінде анықтау;
- кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығына қолайсыз уақытта

негативті факторлардың əсерін анықтау;
- белгіленген мерзімде кəсіпорынның тиімді жұмыс істеуінің

көрсеткішін бағалау;
б) 3 кезең – болжамдық – қаржылық жоспарды құру үшін

жағдайларды  қарастыру кезеңі болып табылады..
Ұсынылған əдіс ең алдымен қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз

етуге бағытталған, сонымен бірге кəсіпорынның басқа да тиімді қызмет
көрсетудің көрсеткіштерін ескеруге көмектеседі жəне қаржылық жоспарды
құру үшін керекті базаны дайындайды.  Бағалаудың негізгі жəне дайындық
кезеңдері жəне де талдау негізінде жүргізілген көрсеткіштер нəтижесін
қолдана отырып, кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын болашақта
қамтамасыз етуге бағытталған жоспарға айналуы мүмкін.

Аталған əдіс соңғы есеп нəтижелерінде жүргізілген экспресс-талдауда
кəсіпорынның ең төменгі көрсеткіштері анықталған, соның негізінде, қайта
өңдеуге қаржылық тұрақтылыққа əсер ететін факторларды бақылау
ұсынылады.

Осы əдісті «Фирма Алтайпромснаб» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігінің қаржылық тұрақтылығын бағалауда қолдандық. Ол үшін
соңғы соңғы үш жылдың яғни 2006-2008 жылдар аралығындағы қаржылық
есеп құжаттарын пайдаландық. Бағалау нəтижесінде кəсіпорынның 2006
жылы қаржылық жағдайы тұрақты болып, ал 2008 жылы қаржылық
тұрақсыздыққа ие болған. Əрбір жылдың қауіпті факторлары анықталып,
оларды жоюға арнлаған ұсыныстар берілген.

Алдын ала анықталған тұрақтылық деңгейі қаржылық
тұрақтылықтың пассивті құрылымын біртіндеп төмендетуді ұсынып, жабық
көздерінің нақты бағалауы, қайта өңдеу пропорцияларын сақтау кезінде
негізгі балансты тұрақтандырып қолдау.
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Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің дебиторлық қарыздың үлес
салмағын төмендету керек, ол оның қарыз капиталын қаржыландыруға
кеткен бөлігін азайтады; ағымдағы активтердің үлесін көбейту; меншікті
капиталдың пассивті құрылымындағы «Фирма Алтайпромснаб»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қор деңгейін төмендетуді ұсынамыз,
пассивтегі тиімділікті жоғарылатуда жəне меншікті капиталдың үлесін
арттыру шараларын жүргізу. Міндетті түрде қаражат бөлігін активтерге
қаржылық инвестицияларды құйса,  қосалқы қорларды қаржыландыруға
кеткен активтердің тиімділігін арттырады.

Ұсынылған бағалау əдісте негізгі мəліметтер ретінде кəсіпорынның
балансы қолданылса, ал қаржылық тұрақтылыққа ықпалын тигізетін табыс
деңгейін қаржылық қауқар қорының көрсеткіштерін қолдану қажет.

Осы айтылған ұсыныстың дəлеліне ұшбұрыш ұсынылған, оның
жоғарғы шыңы шығынсыз нүктесі (Нш/з) болып табылады, ал нақты түсім
нүктесі (Ннт), нақты шығын нүктесі (Ннш) төмендегі 13 суретте көрсетілген.
Келесі 12 суретте кəсіпорынның қаржылық қауқар қоры мен пайда көлемінің
қатынасын көре аламыз.

      ш
      ы
      ғ       З Нт       Түсім
      ы
      н                                                                              В      П
      д
      а Б Қосылған шығындар
      р Нш
                     Шығынсыз А
                          нүктесі

А Қққ                      ӨК

Б

өткізу көлемі
13 сурет Кəсіпорынның қаржылық қауқар қоры мен пайда көлемінің

қатынасының көрінісі

13 суретте қаржылық қауқар қорының шығыны жəне тікелей
түсімінің бұрышы қиылысуының функциясы мен пайдаға тəуелді екенінің
формуласы шығарылған (Формула 5.1)

Кқққ=П*CosA*Cos(А+Б)/SinБ                 (5.1)
  мұндағы Қққ – қаржылық қауқар қоры;

П – пайда;
А – тура жиынтық шығынның қиылысу бұрышы;
Б – тікелей түсімнің қиылысу бұрышы.
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Кəсіпорынның қаржылық қауқар қорының пайдаға жəне басқа да
тұрақты немесе ауыспалы шығындарға тəуелділігі графикті жəне
тригонометриялы түрде дəлелденген. Шығынсыз график көмегімен
қаржылық қауқар қорының алтернативті есеп формуласы анықталды
(Формула 5.2):

Қққ=П(өнімді өткізу көлемі – ауыспалы шығын) * 100 %,                   (5.2)
мұндағы Қққ – қаржылық қауқар қоры;
П-пайда.
Қаржылық  қауқар  қорының  алтернативті  формуласы  басқа  есеп

формулаларымен салыстырғанда өте қарапайым қолданылады, себебі
кəсіпорынның қаржылық есебін жүргізуде өзінің көрсеткіштерімен
ерекшеленеді. Оның негізінде кəсіпорынның қаржылық қауқар қорының
толық бағалау əдістемесі құрастырылыған, ол төмендегі белгілерімен
анықталған:

1) қаржылық қауқар қоры алтернативті формуласы бойынша
есептеу;

2) өндіріс көлемі мен сату көлемін талдауының əсері қаржылық
қауқар қоры арқылы қосалқы қорлар көлемін ескере отырып өндірістің
көлеміне əсері;

3) қаржылық қауқар қорының шектеулі шегін жəне өткізу көлемінің
тиімді өсімін есептеу.

Ғылымға алғаш рет қаржылық тұрақсыздықтың тұйық түсінігі
енгізілген, ол сату көлемінің жəне өнімнің көлемі сəйкестенбеуінде пайда
болып, есеп жүргізу кезінде анықталады. Осыдан келе, қосалқы қорлардың
белгілі бір өсімі, сату көлеміне өзгеріс алып келеді. Бұл дəлел шығынсыз
график жолымен көрсетілген. Ол үш түрлі нұсқада болуы мүмкін11:

а) сату көлемі өндіру көлеміне тең;
ə) сату көлемі өндіру көлемінен кем;
б) сату көлемі өндіру көлемінен артық.
Нақты сату көлемі қосалқы қорлар сомасының өзгеруіне əкелетін

жағдай екі жақты қарастырылады, бірінші жағдайда қаржылық қауқар
қорының бөлігі тұйық қаржылық тұрақсыздық болып табылады. Екінші
жағдай 13 суретте ұсынылған.

Қаржылық қауқар қорының шектеуі – бұл жаңа түсінік болып
табылады жəне ол экономикалық өсімін көрсететін жəне қаржылық қауқар
қорының сомасы ретінде есептелетін формулалардың бірін қолданып
есептеледі. Теория жүзінде кəсіпорын шығынсыз нүктесін жоюды көздеп,
шектеу енгізуді мақсат етеді, сол себепті қаржылық қауқар қорын
жоғарылатып, экономикалық дамудың қарқынымен шектелуі тиіс деп
есептейміз.

11 Гребенщикова Е.В. Механизм обеспечения финансовой устойчивости предприятия// автореферат

диссертации/ Латвияс экономистс.-Рига, 2006.-№ 9.-С. 20
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Айтылған проблемаларды шешу үшін ақша айналымын жақсарту
механизмі қолданылған, ол кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын
күшейтуге бағытталған. Мұндай жұмыс кəсіпорынның ақша айналымын
қалыптастыруда тиімді шешім қабылдауды ұсынады, ақша айналымының
көлемін жоғарылату, қаржылық айналым активтердің оңтайлы құрылым
көздерін қалыптастыру. Шығынсыз график жолымен көрсетілген екінші
жағдай 14 суретте бейнеленген.

    х2
    шығындар

                                                       х1
п1 П2                               с0

2

х0
2 с2

         с0
1

х0
1

қққ1
                                                       қққ2

о ш/з
1 о ш/з

2 о р о п өндіріу көлемі

14 сурет Сату көлемі өндіру көлемінен кем кезеңдегі шығынсыз графигі

Осы суретте тұйық қаржылық тұрақсыздықтың өлшемі о ш/з
1 о ш/з

2

жуан сызықпен көрсетілген.
Кəсіпорынның ақша айналымын жетілдіру үш кезеңнен құралады: 1

кезең – талдау, 2 кезең – оңтайландыру, 3 кезең – алынған нəтижелер
қорытындысын жəне ұсыныстарды тіркеу. Бірінші кезең нəтижесі үш
аналитикалық кестеден тұрады. Ол төмендегі көрсеткіштерде келтірілген:

- айналымдағы активтерді қаржыландыру принципі;
- айналым активтерінің құрылымы;
- айналымдылық көрсеткіштерін талдау;
- активтердің өтімділігі;
- кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығына əсері.
Аталған шартты кестені құрастыруды ұсынамыз, ол қаржылық

тұрақтылықтың оңтайлы жағдайымен үйлесіп, кəсіпорынның қор
қайтарымдылығын жақсартуды көздейді. Сонымен қатар, шешуші кестеде
нақты баланс көрсеткіштерін өзгерту көмегімен қойылған шарттарға жетуге
бағытталған.

Ақша айналымын оңтайландырудың екі кезеңінде, қаржылық
тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатымен өндірістік кəсіпорынның
айналым активтерінің құрылымын жетілдіру айтарлықтай проблема болып
табылады.
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                     автономия қаржылық тұрақтылық
   коэффициенті     индикаторы

қаржылық емес активтер
мен меншікті капиталдың

байланысы
(2)

қаржылық жəне
қаржылық емес

активтердің байланысы
(3)

активтер
құрылымы

(4)

қосалқы қорлар мен
инвестицилардың байланысы

(5)айналым активтерінің
құрылымы

(6)

пассивтер
құрылымы

(1)

жабылу
көздерінің
құрылымы

(7)

Кəсіпорынның
қаржылық

тұрақтылығы

Қаржылық тұрақтылықты бағалауда қолданылатын негізгі
көрсеткіштер жиынтығы қолданылды. Əрбір көрсеткіш баланстың
құрылымын сипаттайды, ал баланстың бір құрылымының өзгеруі баланстың
толық өзгеруіне əкеліп соқтырады. Сондықтан кəсіпорынның қаржылық
тқрақтылығын қамтамасыз ететін моделі ауыспалы болып келеді. Ол келесі
15 суретте бейнеленген.

МК/ЗК
тиімділік

қаржылық қауқар
қоры

балансталған
есеп тұйық қаржылық

тұрақсыздық

15 сурет Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету моделі

Баланстық көрсеткіштерден басқа да жұмыс нəтижелілігі тəуелді
болғандықтан, егер кəсіпорынның қаржылық тұрақтылық деңгейін
сипаттайтын көрсеткіштер оңтайлы болса, онда ол жан-жақты нəтижелі жəне
балансталған болып табылады. Ұсынылған модельдің сыртқы сақинасындағы
байланыстар математикалық есептеумен көрсетіледі. Қаржылық
тұрақтылықты ұстап тұратын математикалық есептеулер шығарылған. Олар
келесілерге бағытталады:

1) меншікті капиталдың заемдық капиталдан үлкен немесе тең
болуы (МК≥ЗК);

2) меншікті капитал қаржылық емес активтерден жоғары немесе тең
болуы (МК≥ҚеА);

3) қаржылық активтер қаржылық емес активтерден жоғары немесе
тең болуы (ҚА≥ҚеА);

4) айналым активтерінің айналымсыз активтерден жоғары болуы
(АА≥АзА);

5) қаржылық айналым активтерінің 0-ден жоғары болуы (ҚАА>0);
6) қосалқы қорлар: дебиторлар: инвестиция жəне ақша қаражаттары

ағымдағы активтерде тең үлесте болуы.



128

Зерттеу барысындағы анықталған математикалық байланыстар
кəсіпорынның қаржылық тұрақтылық моделін ұсынып, баланс
құрылымының оңтайлы əдісі ретінде 5.1 кестеде көрсетілген.
5.1 кесте Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылық құрылымының типтік моделі

Көрсеткіштер Нормативтік
шегі

Есеп
номері

Есептеу
формуласы

Жеткілікті
деңгейі (%)

Айналымнан тыс
активтер (АТА)

53% 7 =А-АА 39-58

Қаржылық емес
айналымнан тыс
активтер (АТҚеА)

31% 5 =МК-З-3% 20-52

Қаржылық
айналымнан тыс
активтер (ҚАТА)

22% 8 =АТА-ҚеАТА 10-20

Айналым активтері
(АА)

47% 6 =ЗК-1-3% 42-61

Ақша қаражаттары
(АҚ)

3% 6

Инвестициялар
(Инв)

12% 6

Айналым
активтерінің

оңтайлы
құрылымы

2-5

Дебиторлар (Д) 16% 6
Қосалқы қорлар
(Ққ)

16% 4 =ҰЗК-1% 6-21

Активтер (А) 100% 100
7 кестенің жалғасы
Меншікті капитал
(МК)

50% 1 МК 40-60

Ұзақ мерзімді
заемдық капитал
(ҰЗК)

17% 2 =Ка-МК 7-21

Қысқа мерзімді
заемдық капитал
(ҚЗК)

33% 3 =100%-МК-
ҰЗК

30-40

Қысқа мерзімді
несиелер (Н)

3% 9 =АҚ 2-5

Саудалық қарыз
(СҚ)

30% 10 =ҚЗК-Н 29-38

Пассивтер (П) 100% 100

Алынған нəтижелер қорытындысы кəсіпорын баланс құрылымы
бойынша тəжірибелік мəні, əрбір кəсіпорын үшін қаржылық тұрақтылық
деңгейіне жетуге жəне оны жоспарлау үрдісін жеңілдетеді. Осы
есептеулердің кейбір қайшылықтары болғандықтан, қосымша автономия
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коэффициентіне əсерін тигізетін кəсіпорынның пассивтер құрылымын
зерттеу жұмыстарын жүргіздік.

Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету моделі
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету құралы болып табылады.

Жұмысты қорытындылай келе құрылымындағы кез-келген ағымдағы
активтерді қолдану бұл кəсіпорында қаржыны басқарудағы кемшілік екендігі
көрсетілген. Дебиторлардың көбеюі – бұл несие саясатындағы жүргізілетін
кемшілік, инвестиция – бұл қаражаттың негізгі қызмет бағытынан ауытқуын
білдіреді. Əртүрлі деңгейдегі ағымдағы активтердің үш элементі: қосалқы
қорлар, дебиторлық қарыз, бағалы қағаздар жəне ақша қаражаттары тең
үлесте болуы тиіс. Ақша қаражатының көлемі мен қысқа мерзімдегі
инвестициялардың көрсеткіштері өтімді болғандықтан бір – бірімен тығыз
байланысты жəне есеп жүргізу кезінде олар бір формадан екінші формаға
жеңіл ауысатын, пайдалануға ыңғайлы болып табылады, сондықтан оларды
біртұтас элементі ретінде санауы мүмкін.

5.2 Кəсіпорындар жұмысының тұрақтылығын қамтамасыз
етудегі   нарықтың ролі

Қазақстанда нақты нарыққа көшудің орнына əңгіме ету көбірек орын
алуда. Кəсіпорындар əлі нарықтық қатынастарға дайын емес, нақты
кəсіпорынның нарықтық қатынастарға көшудегі айқын əзірленген жүйесі
жоқ. Бұл күрделі үдеріс. Мəселе, экономикалық тетіктердің елеулі бөлігі
нарықтық нысандарды қабылдамайды. Нəтижесінде зор өндірістік əлеуеті
бар кəсіпорындар нарықтық прогресс жолы бойынша жылжымайды. Қызмет
ететін нарықтық тетік керек. Оны əзірлеу қажеттілігі, біріншіден, өнеркəсіп
пен ауыл шаруашылығының қазіргі деңгейінің дамуы халықтың азық-түлік
өнімдеріне сұранысының жылдам өсуіне сай келуінен тұрады. Екіншіден,
бізге нарық тетігі еңбек ұжымдары мен əрбір қызметкерлердің бастама
көтеруіне, дербестігіне жол ашу үшін керек.

Нарықтың дамуы кəсіпорынның үздіксіз дамуымен тығыз
байланысты. Алайда кəсіпорынның экономикалық дамуындағы нарықтың
рөлі нақты нарықтық материалда əлі анықталған жоқ. Нарық өз табиғаты
бойынша өзін - өзі реттейтін жүйе болады, бірақ ол өндіріс пен өнімді
тұтынушы арасында байланыстыратын буын ретінде ұдайы өндірісті
қамтамасыз ете отырып, мемлекеттің араласуын қажеттілігін жоймайды.

Кəсіпорынның одан əрі дамуына кедергі келтіретін, тұрақсыздандыру
факторына, мемлекеттік қолдаудың жоқтығын, ішкі нарықтың импорттық
тауардан қорғалуын, өңдеуші кəсіпорындармен бастапқы тауар
өндірушілермен тікелей байланыстың болмауын жатқызуға болады.
Республикада өндіріс тауарларының бағасы дүниежүзілік нарықтан жоғары
жəне шетелдік валютаға қатысты теңгенің бағамы төмен болғанда импорт
экспортқа қарағанда əлдеқайда тиімді екенін атап өтетін іс жүзінде тауардың
орасан зор импортты шетелдік тауар өндірушілерді қолдайды.
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Мұның барлығы əзірге нарықтың теориялық түрде өмір сүретін жəне
іс жүзінде толыққанды қызмет етпейтінін дəлелдейді. Сондықтан нарықтың
көмегімен республикалық кəсіпорындардың даму проблемасы түбегейлі
шешілмейді, себебі нарық кəсіпорынның дамуы үшін қолайлы жағдайлар
тудыра алмайды.

Егер бұл проблемалар жуық арада жеткілікті түрде шешімін тез арада
таппаса, онда республикадағы халықтың тұрмыс деңгейінің тұрақты түрде
төмедеуі салдарынан оның күйреуіне əкеп соқтырады. Үкімет өндіріске,
шикізатты жеткізуге, қызмет көрсетуге, өнімді өткізуге жауаптылық
танытпайды жəне оларға əртүрлі демеу қаржы бермейді.

Басқаша айтқанда, кəсіпорындар мемлекеттік бақылау салаларынан
тыс бола тұрып, өзінің табыстары мен шығындарына жауап береді жəне
тиімсіз басқарған жағдайда банкроттыққа ұшырайды.

Тұрақты дамушы деп, қоғамның өскелең қажеттілігін қолда бар, бірақ
шектелген ресурстар мен оларды тиімді пайдаланудың нақты
мүмкіндіктеріне сүйене отырып, ең аз шығындармен қамтамасыз ете алатын
кəсіпорындар ғана танылады. Нəтижесінде, кəсіпорынның тұрақты
тұрпатының қалыптасуында нарықтың ерекшеліктері мен мүдделеріне сəйкес
келетін тетіктері талап етіледі. Сондықтан кəсіпорын дамуының
тұрақтылығы іске аспай қала береді. Сөз кəсіпорын дамуының жаңа
тұжырымдамасы жөнінде болып отыр. Бұл күрделі іс жəне экономикалық,
техникалық, əлеуметтік жəне нарықтық сипаттағы көптеген міндеттерді
кешенді түрде шешуді талап етеді. Тек осындай жағдайда ғана кəсіпорынның
тұрақты дамуы, ұлттық эконмиканың құрамдас бөлігі ретінде, өндіруші мен
тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. Алайда қазіргі уақытта
кəсіпорынның даму теориясының тұтастығы жоқ, оның ядросы қалыптасу
сатысында болуда. Кəсіпорынның өміршеңдігінің негізі болып оның
қызметінің тиімділігі есептеледі.

Шаруашылықты тиімсіз жүргізу кəсіпорынның бəсекелестік бағытын
жоғалтуға жəне оны нарықтан ығыстыруға əкеледі. Əрбір кəсіпорын
көптеген элементтерден тұратын күрделі жүйе болып есептеледі, олардың
арасында күрделі көп жоспарлы байланыстар болады. Өндірушілер мен
тұтынушылар арасындағы өзара түсінушілік нарықтың бірлігі мен
тұтастығын қамтамасыз етеді.

Кəсіпорынның    қазіргі    даму     кезеңінің     негізгі     мақсаты
болып экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуіне көшуі есептеледі.
Осы проблемаға ғасырдың басындағы ара ірі форум – Йоханнесбургтегі
Бүкіл дүниежүзілік саммит (2002 ж. 26 тамыз – 2 қыркүйек) пен бірқатар
басқа халықаралық конференциялар арналды. Соған қарамастан қазіргі
уақытта жалпы қабылдаған «тұрақты даму» ұғымының анықтамасы жоқ.

Кəсіпорынның тұрақты дамуы сыртқы орта өзгерген кезде өзіне өзі
жеткіліктілігін сақтайтын, өзара тəуелді элементтерді енгізетін біртұтас жүйе
ретінде оның қызмет етуін білдіреді. Алайда тұрақты дамуды бағалаудың
кешенді тетігі осы уақытқа дейін жоқ. Нарықтық экономика жағдайында
кəсіпорынның негізгі мақсаты – барынша көп пайда табу.
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Кəсіпорынның белгілі бір беріктік қоры болуы керек, ол оған,
өндірістік бағдарламасына өзгеретін нарықтың əсеріне шыдауға мүмкіндікті
қамтамасыз етеді. Осыған орай қазіргі дағдарысты ерте кезеңінде танып білу,
оған төтеп беру жəне кəсіпорынның өсу кезеңіне көшуді қамтамасыз ететін
стратегиясын жасау қажеттілігі туындайды. Алайда кəсіпорындардың қызмет
ету практикасында бірқатар проблемаларды шешуге ғылыми негізделген
тəсілдерінің болмауынан жиі орындала бермейді: кəсіпорынның өміршеңдік
кезең сатысының бағалау критерийі жасалмаған, эволюция кезеңдері
диагностиканың қатаң əдіснамасы жоқ, даму стратегиясын таңдау бойынша
теориялық жəне практикалық əзірлемелер жеткіліксіз пысықталған. Аталған
проблемалар практикалық шешімді талап етеді. Алайда: «инвестиция
берсеңдер, біз кəсіпорынның экономикасын көтереміз» деген көзқарас осы
күнге дейін орын алуда.

Нарық пен кəсіпорындар қазіргі уақытта өз - өзімен өмір сүруде.
Үкімет, нарықсыз экономиканы көтеру мүмкін еместігін түсінеді. Өндірістің
құлдырауы нарық субъектілері қаржылық жағдайының тұрақсыздығына жəне
меншікті қаражаттарының өндіріске жұмсалуына сай келуіне немесе
тоқтауына əкеледі. Мұның бəрі кəсіпорынның тұрақсыз дамуына, сондай – ақ
өнімдерді өткізудің, импорттық тауарлармен салыстырғанда бəсекелестікке
қабілеттілігінің күрт төмендеуіне əкеліп соқты. Сондықтан нарық пен
кəсіпорынның үйлесімді қосылуы болмады. Берілген аймақта орналасқан
жəне нарыққа қатынасы бар барлық кəсіпорынның механизмінің нарықтың
бірігуін қабыл алмайтын жаңа нарықтық теория қажет. Кəсіпорын өзі арқылы
машиналарды кең пайдалануға негізделген нарық пен табиғат арасындағы
өзара іс – қимылды білдіреді.

Үкіметтің кəсіпорын құрылымының өзгерістерін жүзеге асырудың
ғылыми негізделген теориясы жоқ. Кəсіпорын ерекшеліктерінің көпшілігі
ескерілмейді. Біріншіден, кəсіпорын меншіктің өндіріс құрал –
жабдықтарына қатынасын жүзеге асыру нысаны ретінде пайда болады жəне
қызмет етеді. Екіншіден, нарық жүйесінің негізгі құрамдас бөлігі бола
отырып, еңбекпен табылатын ресурстардың негізінде жеке ұдайы өндірісті
жүзеге асыру. Үшіншіден, кəсіпорын ұжымы нарықтың өзара
байланыстарының негізінде экономикалық жəне əлеуметтік қатынастардың
белгілі бір кешенімен біріккен қызметкерлердің жиынтығы болып есептеледі.

Кəсіпорын дамуының тиімділігін арттыру үшін республикада
қалыптасқан ережелерді өзгерту қажет. Мысалы, Қытай мен Ресейден
əкелінген тауарлар нарықтан Қазақстан тауар өндірушілерінің өнімдерін
ығыстыра отырып, олардың арзандауына əсер етеді. Жұмысшылардың
еңбекақысын төлемеу кəсіпкерлердің жеке басына жəне еркіне байланысты.
Ет, сүт, басқа өнімдерді алып – сатарлар тауарларды төмен бағамен сатып
алып, өздеріне үлкен пайдамен қайта сатады.

Жаһандану жағдайында бұл міндеттемелерді шешудің маңызды
алғышарттарының бірі болып республиканың əлемдік нарықта тауарлар мен
көрсететін қызметтердің бəсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету есептеледі.
Сондықтан біз нарық пен кəсіпорынға қатысты стандарттық емес жағдайға
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сəйкес келетін тұжырымдамалық жаңа тəсілдерді ұсынамыз. Келесі қағида
негізінде кəсіпорынның дамуының жаңа үлгісі əзірленді: қанша тауарлар
шығару, қандай бағамен жəне кімге өткізу керек екендігін кəсіпорынның өзі
шешеді. Осы мəселелерді тиімді шешу кəсіпорынның тығырықтан шығуы
мен дамуының басты шарты болады.

Кəсіпорынның басқарылатын нарық салаларына өтуі олардың
құқықтары мен  өкілеттілігінің іске асырылуындағы нақты тетіктерін
əзірлеумен бірге жүргізуге тиіс. Кəсіпорын дамуының тиімді тетігін
қалыптастыру үшін біз жаңа үлгі əзірледік. Оның негізінде əрбір кəсіпорын
табиғи – экономикалық жағдайларды ескере отырып өз үлгісін əзірлейді,
оның көмегімен олардың өзгерістері ескеріле отырып адамдар,
кəсіпорындар, өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы қатынастар
зерделенеді. Кəсіпорынның тұрақты дамуының жаңа үлгісін
қалыптастырудың мынандай əдіснамалық реттеуіштері – кəсіпорынның
құрылымын өзгерту тетігін анықтау, нарықтың талаптарына сəйкес
кəсіпорынның бейімделгіш элементтерін қалыптастыру, кəсіпорындарды
басқаруды тұрақтандыру, кəсіпорынның нарықтық белсенділігін дамыту,
нарық жағдайындағы кəсіпорын қызметі стратегиясын жетілдіру болып
есептеледі. 5.2 кестеде кəсіпорындардың тұрақты жұмыс істеуінің үлгісін
ұсынамыз.
5.2 кесте Кəсіпорынның тұрақты дамуының үлгісі

Əдіснамалық
принциптер

Принциптерді жүзеге асыру Əдістемені əзірлеу

1) Кəсіпорынның
қайта құрылымдау
тетігін анықтау

1) Кəсіпорын өндірісін үлгілеу
2) Техникалық қызметкерлер
құрылымын өзгерту жəне
жаңғырту
3) Өндірістің оңтайлы мөлшерін
анықтау
4) Аз шығынды
технологияларды қолдану
5) Нарықтық инфрақұрылымды
құру
6) Өндірісті қайта үлгілеу
7) Кəсіпорын диагностикасын
анықтау
8) Кəсіпорын құрылымын
өзгерту
тəртібін анықтау
9) Кəсіпорынның əлеуметтік –
экономикалық деңгейін арттыру
10) Кəсіпорынды
құрылымдық реформалау
11) Кəсіпорынды тепе – теңдік
қалпына келтіру

1) Ресурстардың əлеуетін анықтау
əдістемесі, теңгемен
2) Материалдық ресурстарды
тиімді пайдалануды анықтау,
теңгемен
3) Ресурстардың оңтайлы
мөлшерін анықтау əдістемесі,
теңгемен.
4) Кəсіпорынның даму деңгейін
бағалау əдістемесі, %-бен.
5) Кəсіпорын қызметінің
экономикалық қауіпсіздігі
шегарасын бағалаудың əдістемесі,
%-бен.
6) Салалары жəне тұрпаттары
бойынша фирмалар мөлшерін
оңтайлы үйлестіру əдістемесі,
теңгемен.
7) Кəсіпорынның дағдарыстық
жағдайының факторын бағалау
əдістемесі, %-бен.
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5.2 кестенің жалғасы
Əдіснамалық
принциптер

Принциптерді жүзеге асыру Əдістемені əзірлеу

13) Мемлекеттік кəсіпорындарды
жекешелендіру тетіктерін реттеу

8) Кəсіпорынды
қалыптастырудың
экономикалық мақсатқа сай
екендігін анықтау əдістемесі,
теңгемен.

2) Нарық
талаптарына
кəсіпорынның
бейімделгіш
элементі

1) Кəсіпорынды қалпына келтіру
2) Кредит берушілердің қарыз
алушымен өзара қатынастарын
реттеу.
3) Кəсіпорынды қалпына келтіру
тетігін құру.
4) Кəсіпорынды дағдарысқа қарсы
басқару жүйесін жетілдіру.
5) Кəсіпорынның тығырықтан
шығуы.
6) Сұраныс пен ұсынысқа
бейімделу
7) Қызметкерлердің əлеуметтік
бейімділігін реттеу.
8) Бейімделгіш басқаруды қолдану.
9) Сыртқы факторларға бейімделу.
10) Кəсіпорынның икемділігін
қалыптастыру
11) Кадрларды оқыту.
12) Инвестициялық жүйені құру.
13) Беделге ие болу жəне оны
нарықта сақтау.

1) Өндірістің қарқынды
технологиясын еңгізу
əдістемесі, %-бен.
2) Шараларды жүргізу демеу
қаржы көлемін анықтау
əдістемесі, теңгемен.
3) Өнімді өткізуді реттеу
əдістемесі, %-бен.
4) Кəсіпорын бағасын анықтау
əдістемесі, теңгемен.
5) Инвестициялық
ресурстарды ұтымды бағалау
əдістемесі, %- бен.
6) Кəсіпорынның
инвестицияға қажеттілігін
анықтау əдістемесі, теңгемен.
7) Кəсіпорынның нарықтағы
құнын анықтау əдістемесі,
теңгемен.
8) Кəсіпорынның ұтымды
қызмет істеу рейтингін
анықтау əдістемесі, %-бен.

3) Кəсіпорынның
тұрақтануын
басқару

1) Қаржы ресурстарымен
қамтамасыз ету
2) Инвестиция тарту
3) Кəсіпорынды кешенді басқару.
4) Нормативтік құқықты
қамтамасыз ету
5) Жеңілдікпен несиелеу.
6) Кəсіпорынның ресурстарының
əлеуетін қалыптастыру.

1) Кəсіпорынның тұрақты
дамуының жеке құрамдас
бөлігін бағалау əдістемесі, %-
бен.
2) Инвестициялық ресурстың
ұтымдылығын бағалау
əдістемесі, %-бен.
3) Кəсіпорынның жиынтық
ресурстарын есептеу
əдістемесі, теңгемен.

Əдіснамалық
принциптер

Принциптерді жүзеге асыру Əдістемені əзірлеу

7) Ұтымды жəне технологиялық
байланыстарды құру.
8) Икемді қаржы жүйесін
қалыптастыру.
9) Кəсіпорынның қаржы
стратегиясын анықтау.
10) Ғылыми техникалық прогрессті
жылдамдату.
11) Өнімнің бəсекеге қабілеттілігін
арттыру.

4) Жұмысшылар еңбегінің
нəтижесін анықтау əдістемесі,
теңгемен.
5) Сатып алушыны ұстап қалу
əдістемесі, %-бен.
6) Кəсіпорын қызметінің
тəуекелдігін бағалау
əдістемесі, %-бен.
7) Инфляциялық шектеулерді
анықтау əдістемесі, %-бен.
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12) Кəсіпорын қызметкерлерінің
нарықтық ойлауын қалыптастыру.
13) Нарықтық тепе – теңдікті іске
асыру.

4) кəсіпорынның
нарықтық
белсенділігін дамыту

1) Кəсіпорынның белсенділігін
арттыру.
2) Нарықтық белсенділігін құру.
3) Еңбек белсенділігін дамыту.
4) Өнімнің бəсекеге қабілеттілігін
арттыру.
5) Өндірушілер мен
тұтынушылардың арасындағы
байланыстарды орнату.
6) Өнімнің жаңа түрлерін игеру.

1) Кəсіпорынды басқару
əдістемесі, %-бен.
2) Кəсіпорынның табысын
анықтау əдістемесі, теңгемен.
3) Баға саясатының
кəсіпорынның  жұмысының
тиімділігіне əсерін бағалау
əдістемесі, %-бен.
4) Сатып алушылармен ұзақ
мерзімді қатынастарды қолдау
əдістемесі, %-бен.

Кəсіпорында нарықтың үдерісті қалыптастырудың ұсынылып
отырған үлгісі ескірген өндірістік қатынастарды өзгертуге, еңбекті
ұйымдастыру нысанын түрлендіруге мүмкіндік беретінін атап өтейік.

Бірінші қағида, кəсіпорынның құрылымын өзгертумен байланысты.
Бұл кəсіпорынның барлық саласындағы əрі ішкі тепе – теңдікті, сонымен
бірге оның сыртқы қоршаған ортамен тепе – теңдігін қалпына келтіруге
бағытталған түбегейлі өзара байланысты өзгерістер кешені. Екінші қағида,
кəсіпорынның нарық жағдайына бейімделу тəсілін, даму үшін тиімділікті
арттыру жəне жаңа алғышарттарды құру мүмкіндігін қарастырады.

Кəсіпорынның орнықты дамуының басқа əдіснамалық қағидасы
болып кəсіпорынның тұрақтануын басқару мүмкіндігін есептейді. Қазіргі
кезде кəсіпорындардың жартысына жуығы қызметкерлерін өз шаруасынан
алынған өнімнен асырмай алмайды. Сондықтан жергілікті халықтың азық –
түлік ресурстарын қалыптастыру, өз шаруашылығы шеңберінде өнімді
өндіруді ұйымдастыру, сұранысы көтеріңкі өнім өндіруді жолға қою керек.

Осы уақытқа дейін өнім өңдеудің қалдықсыз технологиясы жасалған
жоқ. Залал көбінесе артта қалған технологиядан, ескі нұсқаулықтардан
болады. Сондықтан кəсіпорында шығарған өнімнің түрлері жұтаң əрі сапасы
төмен.

Кəсіпорынның тұрақты дамуының жаңа үлгісін құрудың аталған
əдіснама қағидасы ішінде нарық жағдайындағы кəсіпорын қызметінің
стратегиясын жетілдіруге басымдық береді.

Нарықты тұрақтандырудың амалы – жоспар мен нарықтың
арақатынасын өзгерту. Атап айтқанда осы тетік өндіріс пен тұтынушыларды,
яғни бүкіл нарықтық үдерісін реттейді. Нарық жоспардың əсер етуімен
реттелетін, жоспарлы түрде басқарылартын болады. Мемлекет нарықты
реттейді жəне бақылайды, ал нарық кəсіпорындарды бағыттайды.
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5.3 Инвестициялық    жобаның     негізінде    қаржылық
тұрақтылықты арттыру тəсілі

«Фирма Алтайпромснаб» ЖШС, компьютерлік техника нарығында
жұмыс істеуді жоспарлайды. Қызмет түрлері компьютерлік техниканы
қолданушылар ауқымында көрсетіледі: тұрмыста қолданушылардан
корпоративті ұйымдарға дейін қолдану. Қызмет көрсету орны - Өскемен
қаласында көрсетілмек. Фирманың қызметі екі бөлімнен тұрады:

1) Жеке жəне заңды тұлғаларды компьютерлік техникамен жəне
қосалқы бөлшектерге деген қажеттілігін қанағаттандыру. Сонымен қатар
жөндеу жұмыстары, Өскемен қаласы бойынша басқа фирмалардың
бағасынан төмен болуы. Компьютердің жəне оргтехника бағасы
клиенттермен алдын ала келісіледі. Компьютерлерді құрастыру жəне
берілген кепіл бойынша көрсетілетін қызметтер, тапсырыс берушіге ақысыз
болады. Кəсіпорын мамандары тапсырыс бойынша корпоративті
компьютерлік желіге монтаж жасау жəне қайта өңдеу жұмыстарын жүргізеді;

2) Бағдарламалармен қамтамасыз ету қызметтерін енгізу.
Кəсіпорынның негізгі бəсекелестік артықшылығы болып, икемді баға саясаты
жəне қызмет көрсетудегі бағасы төмен (Өскемен қаласы бойынша басқа
фирмалардың бағасынан төмен болуы) болғанымен сапасы жоғары болады.
«Фирма Алтайпромснаб» ЖШС-де клиент кез-келген оргтехникалық қызмет
түрлерін, сонымен бірге бағдарламаны орнату кезіндегі пайда болған
техникалық проблемаларды шеше алады.

 «Фирма Алтайпромснаб» ЖШС келесі тауарлар мен қызмет түрлері
ұсынады:

а) Компьютерлік техника жəне қосалқы бөлшектер (процессор,
модульдер, дискілер, interface card, видеоадаптерлер, мониторлар,
принтерлер, сканерлер, көшірме аппараттары, мультимедиа, бөлшектер, т.б.);

ə) Дайын компьютерлік жүйе (офиске арналған компьютерлер,
ойынға арналған компьютерлер, т.б.);

б) Қызметтер (компьютер диагностикасы, операциялық жүйені қайта
орнату, мамандарды шақыру, қосымша бөлшектерді қосу, модем орнату,
компьютерді модернизациялау, лазерлік принтерлердің картриджін толтыру,
СD-R жазу, мониторды жөндеу жəне т.б.);

в) Бағдарламалармен қамтамасыздандыру (видео, музыка, ойын,
оқыту бағдарламалары, басқа да бағдарламалар).

Кəсіпорын тауарларын сатып алушылар заңды жəне жеке тұлғалар
болып табылады. Заңды тұлғалар құрамына: қызмет көрсету жəне саудамен
айналысатын кəсіпорындар, өндірістік кəсіпорындар жəне басқа да
мекемелер. Соның ішінде:

- Мектеп жəне басқа білім беру орындары;
- Мемлекеттік мекемелер;
- Медициналық мекемелер;
- Бақылаушы органдар;
- Басқалары.
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Жеке тұлғаларға:
1) Оқушылар;
2) Студенттер;
3) Программистер;
4) Коммерсанттар;
5) Бизнесмендер;
6) Басқалары.

Бүгінгі таңда компьютерлік жəне оргтехника нарығы Өскемен
қаласында бұл бағыттағы тауарлар жеткілікті деңгейде емес. Қалады осы
тауарларды сату қолайлы болып табылады. Нарықтағы өзгерістер келесі
сыртқы факторлар əсерінен болады: валюта нарығындағы өзгерістер (кері
жəне оңтайлы болуы мүмкін) :

а) тұтынушылардың соңғы шыққан жабдықтарды қалауы;
ə) бəсеке (кері əсері);
б) нарыққа қатысушылардың ішкі құрылымының өзгеруі;
в) сатып алушылар санының өзгерісі;
г) тұтынушылар табысының өзгеруі.
«Фирма Алтайпромснаб» ЖШС-нің компьютерлерді сату көлемін

бағалау үшін болжам жасау керек. Ол өткен жылдың нақты көрсеткіштері
көмегімен есептеледі. Оптималды болжам келесідей есептеледі: О=бір күнде
сатылған компьютерлер бір айдағы күн санына көбейту (мысалы 27),
9*27=243 (компьютер айына).

Нақты болжам: М=7*27=189 дана/айына
Сатудың пессимистік бағалау болжамы: Р=6*27=162 (компьютер

айына). Бір күндегі сатылған компьютерлер саны 0-ден 10-нан жоғары
болғандықтан, орташа саны алынды, яғни, бір айда сатылған компьютерлер
санын 30-ға бөлдік. Енді болашақта сату болжамын (ЕР) формуласы арқылы
есептейміз (Формула 30):

О+4М+Р 243+4*189+162            ЕР= 6 = 6 =194 дана/ай.                                 (5.3)

Стандартты жетіспеушілік есептемесі 31 формула арқылы
анықталады:

О-Р = 243-162  СЖ= 6 6 =14 дана/айына                       (5.4)

Алдағы уақытта сату болжамы (95% -ға кепіл береді) ол мына
мөлшерде болады: ЕР+-2*СЖ=(194+-14) дана/ай.

Компьютерлерді сату көлемі 5.3 кестеде көре аламыз.
5.3 кесте Компьютерлерді сату статистикасы.

Жылдар 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Сатылған

компьютерлер
колемі, дана

*-болжам

4200 6800 8700 10500 11925-14575 14394-17592
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33%

67%

заңды тұлғалар

жеке тұлғалар

Сату деңгейінің өсімін болжау уақыт аралығында талдау əдісін
қолдану арқылы есептелді. Нəтижесінде: у=2100*х*кх+8700.

мұндағы у-тұрғындар саны,
х-жыл (к коэффициенті 105% құрайды).
Мысалы, 2005 жылы: у=2100*2*1,052+8700=13250
Осы 9 кесте негізінде Өскемен қаласы бойынша сатылған

компьютерлер санын келесі 16 графиктік суретте көре аламыз.

16 сурет Өскемен қаласы бойынша сатылған компьютерлер көлемінің
диаграммасы

Егер компьютер нарығында экономикалық жағдай тұрақты болса,
ішкі жəне сыртқы фактор қалыпты болса, онда компьютер сатылымы 12000-
15000 данаға дейін жоғарылауы мүмкін.

Болашақта компьютер қазіргі кездегі телевизор сияқты орын алады.
Яғни, əрбір үйде, жұмыс орындарында күнделікті қолданыста болады.
Мұндай жағдай егер Өскемен қаласында 350 мың халық саны болса жоғары
табыс əкеледі деп есептеуге болады.

Маркетингтік зерттеуі бойынша Өскемен қаласының клиенттері
болып, заңды тұлғалар, мемлекеттік ұйымдар жəне жеке тұлғалар  табылады.
Тұтыну нарығында заңды жəне жеке тұлғалар үшін сатып алушылар көлемі
бойынша сегментациясы 17 суретте көрсетілген.

17 сурет Сатып алушылар саны бойынша нарықтың сегментациясы
 Баға құрудың негізгі үш мақсаты бар:
а) имиджді қолдау;
ə) жоғары кіріс табу;
б) қызмет көрсету сапасы бойынша алдыңғы қатарлардың бірі болу

(оргтехника жəне бағдарламалар).
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Мақсаттарға сүйене отырып мына стратегияны ұсынамыз: жоғарғы
сапа-қолжетерлік баға. Бастапқы кезеңде оргтехника жəне қызмет көрсету
нарығындағы баға қойылады.

Баға саясаты табыстың өсуі, қызмет көрсету бағасын жоғарылату
нəтижесінде емес, сатып алу материалдарына кеткен шығындардың төмен
болу есебінен көзделеді. «Фирма Алтайпромснаб» ЖШС-нің материалдарға
кеткен шығындар, бағдарламамен қамтамасыз ету жəне қызмет көрсету
бағасы ірі жабдықтаушы фирмалармен жасалған дилерлік келісім-
шарттардың есебінен төмендетеді. Жабдықтаушылармен жасалған дилерлік
жəне əріптестік келісім-шарт негізінде құрал-жабдықтарға, материалдық
шығындар 20-40%-ға дейін төмендетеді. Фирманың бағдарламамен
қамтамасыз ету бағасы 40-65%-ға дейін төмендетіледі.

Максималды кіріс алу үшін фирма бағаны «орташа үлес салмағы +
табыс» əдісі арқылы есептейді. Бұл əдіс тауардың өзіндік құнына белгілі бір
баға қосумен анықталады. Қосу бағасы өзіндік құнынан шамамен 30-50%
құрайды. Осындай тауар бағасы нарықтағы бағаның орташа деңгейін
көрсетіп, максималды табыс əкелуге бағытталады жəне басқа бəсекелес
кəсіпорындармен салыстырғанда бағаның төмен екенін көреміз.

Алдағы уақытта клиенттерге 3-10% жеңілдіктер жасауды ұсынамыз.
Қазіргі уақытта Өскемен қаласында жұмыс істейтін компьютерлік

жəне оргтехника нарығында жеті фирма бар. Осы аталған фирмалар, «Rating»
компьютерлік орталығынан басқасы барлығы зерттелген. Сатушылардың
ақпарат бермегендігінен ешқандай мəлімет алмадық. Өскемен қаласындағы
компьютерлік орталықтарды зерттеудің нəтижелерін келесі 5.4 кестеде көре
аласыздар.
5.4 кесте Бəсекелестердің салыстырмалы талдауы (0....5-ке дейін бағалау)

Бəсекелестің формасы

Фирманың
аты

өнім
нің

сапас
ы

(А)

Ассорти
мент

(түрлері)
(В)

Баға
саясат

ы*
(С)

Кредит
шартта

ры
 (D)

Жарна
ма
(E)

Кеп
іл
(F)

Қызм
ет

көрсе
ту
(G)

Қорыты
нды

балл (Z)

Програмсе
рвис 5 1,5 3,0 - - 5 5 3,2

Интерлэнд 4,5 3,1 3,7 4,5 - 4,5 3,0 3,1

Уникод 4,1 4,0 3,7 3,0 0,8 4,5 2,9 3,5
Фэнтези 3,0 1,8 4,0 4,7 2,2 4,5 2,6 3,2
Ром 3,9 3,5 4,0 4,5 1,8 2,0 2,6 3,3
Компьюте
рлік свалка 3,2 2,8 4,5 - - 1,0 1,0 2,6
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*-қорытынды балл неғұрлым жоғары болса, соғұрлым баға төмен болады.
Максималды бағалау – 5 балл, минималды – 0 балл, сызық белгілер
көрсетілген қызметтің немесе мəліметтің жоқтығын білдіреді. Жалпы балл
əрбір категорияның үлесін қосып есептелді -  баға саясаты үшін 5, өнімнің
түрлері мен сапасы үшін 4, қызмет көрсету мен кепіл беру категориясы 3
балмен, жарнама 2 жəне кредит шарттары үшін 1 баллмен. Осы балдардың
негізінде келесі (32) формуланы анықтадық.

22
                                          (5.5)

мұндағы  22-барлық үлестің қосындысы.
Кестеде көрсетілгендей бəсекелестердің негізгі кемшіліктері ол:

ассортименттердің аздығы, қызмет көрсету сапасының төмендігі жəне
жарнаманың жоқтығы. Кейбір фирмалардың өнімнің бағасы жоғары
болғанымен сапасы өте төмен. Ал ассортименттің аздығы клиенттерге əсер
етеді, себебі оларға керек өнімнің прайс-бетте жоқ болғандықтан сатушылар
кейінгіге қалтырып немесе тапсырысқа беруді ұсынады, осының себебінен
клиенттерді жоғалтып алуы мүмкін. Кейбір кəсіпорындар тұрақты
клиенттерге сенім артып осындай жағдайға көп көңіл аудармайды.
Фирмалардың көбі өздерінің қаланың ортасындағы тұрғылықты жерлеріне
бейімделген (Қазақстан көшесінің аумағы) – «Ром», «Фэнтези»,
«Компьютерная свалка», «Интерлэнд»; Қасым Қайсенов көшесі –
«Програмсервис»; Серікбаев көшесі – «Уникод» немесе қаланың шетіндегі
«Отрар» (Защита ауданы).

Біздің негізгі ерекшелігіміз, Согра ауданындағы орналасқан жерімізде
бірде бір бəсекелестің жоқтығы. Екінші ерекшелігіміз – сатып алуға немесе
арендаға орын алмаймыз, өзіміздегі қойманы сату павильонына жөндеп,
есесіне ақша қаражаттарын үнемдеуге болады. Жобаның мықты жəне əлсіз
жақтары анықталды. Мықты жақтары:

1) Офистің орналасу жері;
2) Орналасу жерін өзгертпей болашақта жаңа қызмет түрлерін

көрсету;
3) Аты əйгілі оргтехника жабдықтаушылармен жұмыс істеу;
4) Кəсіпорынның икемді баға саясаты;
5) Жол жүру жеңілдігі;
6) Қауіпсіздік жүйесі;
7) Огртехникалық қызмет көрсетудің толық кешені: «бағдарламамен

қамтамасыз ету+сервистік қызмет»;
8) Офиске арналған меншік орны.
Əлсіз жақтары:
1) Тұрақты клиенттердің болмауы;
2) Кəсіпорын атының шықпауы.

Z= 4×A+4×B+5×C+1×D+2×E+3×F+3×G
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Көріп отырғанымыздай кəсіпорынның мықты жақтары əлсіз
жақтарынан басым болуы Өскемен қаласындағы оргтехникалық қызмет
көрсету жəне сату нарығына шығып, тұрақты жұмыс істей алады деген
тұжырымға келуге болады.

Жабдықтаушылар ретінде Новосибирск (огртехника мен
компьютерлік құрал-жабдықтар үшін) жəне Мəскеу қаласындағы фирмалар
(компьютерлік бағдарламамен қамтамасыз ету үшін) таңдалды. Осы
фирмалар тауар бағасының төмен болғаны жəне Новосибирсктің
географиялық орны жақын орналасқаны мен Мəскеуден əкелінетін
тауарлардың транспорттық жеңілдігі ескеріле отырып таңдалды.
Жабдықтаушылармен дилерлік жəне əріптестік келісім-шарт жасасқанннан
кейін, материалдарға кеткен шығындардың бағасы 20-40%-ға дейін
төмендейді, ал бағдарламамен қамтамасыз ету бағасы 40-65%-ға дейін төмен
болады. Жабдықтаушылардың көрсеткен қызметтерінің бастапқы тізімі
келесі 5.5 кестеде көрсетілген.
5.5 кесте Жабдықтаушылардың тізімі

Қызмет
көрсетудің

түрлері
Жабдықтаушылар

«Фирма
Алтайпроснаб» ЖШС-

не арналған
жеңілдіктер

Оргтехника,
материалдар,
құрал-жабдықтар

«Ненолет КиТ» компаниясы,
Новосибирск қаласы

15-20%

Оргтехника,
материалдар,
құрал-жабдықтар

«Группа Квеста» компаниясы,
Новосибирск қаласы

15-20%

Оргтехника,
материалдар,
құрал-жабдықтар

«Диона Компьютер»
компаниясы, Новосибирск

қаласы

20-35%

Оргтехника,
материалдар,
құрал-жабдықтар

«Арси-Ситек» компаниясы,
Новосибирск қаласы

20-30%

Бағдарламамен
қамтамасыз ету
1С

«1С» компаниясы, Мəскеу
қаласы

40-65%

БЭСТ
бағдарламасымен
қамтамасыз ету

«ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС»ЖАҚ,
Мəскеу қаласы

40-65%

КонсультантПлюс
бағдарламасымен
қамтамасыз ету

«Вычислительная математика и
информатика» НПО, Мəскеу

қаласы

40-65%
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Жобаны ұсынушылар жобаның барлық тəуекел деңгейін анықтап,
тəуекел ықтималдығын бағалау жүйесінің тізімін ұсынды:

- 0 - тəуекелдің болмауы;
- 25 - болмайтын тəуекел;
- 50 – тəуекелдің болуын анық айтуға болмайды;
- 75 – тəуекелдің ықтималдығы;
- 100 – тəуекелдің болуы.
5.6 кестеде приоритеттерді бағалауы көрсетілген. Қарапайым

тəуекелдерді анықтағаннан кейін тəуекелді интегралды бағалаудың екі кезеңі
жүргізілді: бірінші əрбір деңгейдің тəуекелін бағалайды, олар: қаржылық –
экономикалық, технологиялық, əлеуметтік жəне экологиялық. Осыдан кейін
барлық тəуекелдерді анықтап, жалпы жобадағы тəуекелдерге баға беруге
болады.

Анықталған приоритеттер əлеуметтік-экономикалық жағдаймен
тікелей байланыста болады. Ұсынылған инвестициялық жобаның тəуекелін
талдау нəтижелері 5.6 кестеде көрсетілген.
5.6 кесте Қарапайым тəуекелдерді бағалау.

Қарапайым
тəуекелдер

Экспер
т 1

Эксперт
2

Экспер
т 3

Орташ
а

Прио
ритет

Pi

Үлес
Wi

Бағал
ау
Ii

Дайындық кезеңі 12,84
Жоспарланбаға
н шығындар

50,00 50,00 75,00 58,33 1 0,04 5,83

Қарапайым
тəуекелдер

Экспер
т 1

Эксперт
2

Экспер
т 3

Орташ
а

Прио
ритет

Pi

Үлес
Wi

Бағал
ау
Ii

Валюталық
тəуекел

75,00 50,00 75,00 66,67 1 0,05 6,67

Құрал-
жабдықтарды
уақытында
жеткізбеу

25,00 25,00 0,00 16,67 3 0,01 0,17

Жабдықтардың
уақытында
дайын
болмауы

0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,04 0,00

Жұмысшылард
ың
жауапсыздығы

25,00 25,00 0,00 16,67 3 0,01 0,17

Қаржылық-экономикалық 29,18
Сұраныстың
тұрақсыздығы

50,00 75,00 50,00 58,33 1 0,09 5,83

Ұқсас өнімнің
шығуы

50,00 75,00 50,00 58,33 2 0,01 2,91
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5.6- ші кестенің жалғасы
Бəсекелестерді
ң бағаны
түсіруі

75,00 100,00 75,00 83,33 1 0,09 8,33

Салықтың өсуі 50,00 25,00 50,00 41,67 3 0,01 0,42
Тұтынушылард
ың төлем
қабілетсіздігі

50,00 50,00 25,00 41,67 1 0,09 4,2

өнім
бағасының өсуі

75,00 50,00 75,00 66,67 1 0,09 6,7

Жабдықтаушы
ларға
тəуелділік

25,00 50,00 25,00 33,33 2 0,01 1,66

Қор
қайтарымдылы
ғының
жеткіліксіздігі

25,00 25,00 50,00 33,33 1 0,09 3,33

Əлеуметтік: 4,48
Жұмыс күшін
жинау
қиындығы

25,00 0,00 50,00 23,33 2 0,04 1,16

Шеруге шығу 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,03 0,00
Жергілікті
басқарудың
қатынастары

25,00 25,00 0,00 16,67 2 0,04 0,83

Қарапайым
тəуекелдер

Экспер
т 1

Эксперт
2

Экспер
т 3

Орташ
а

Прио
ритет

Pi

Үлес
Wi

Бағал
ау
Ii

Техникалық: 2,57
өнім

сапасының
тұрақсыздығы

25,00 0,00 25,00 16,66 2 0,01 0,83

Жаңа
технология

0,00 25,00 25,00 16,66 3 0,01 0,83

Қосалқы
қорларыдң

жеткіліксіздігі

25,00 0,00 0,00 8,33 3 0,01 0,08

Жобаның тəуекелдігі 0,99 49,07

Сатып алушылардың төлем қабілетсіздігі тауар сапасына, бағасына,
бəсекелестердің сапасына жəне санына байланысты. Мұндай тəуекелдің
алдын алу үшін, сатып алушылардың төлем қабілеттілігі мен баға
арасындағы тепе-теңдікті табу керек. Өте қауіпті тəуекелдердің бірі:

- Жоспарланбаған шығындар – 5,83;
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- Валюталық тəуекел – 3,67;
- Сұраныстың тұрақсыздығы – 5,83;
- Бəсекелестердің бағаны түсіруі – 8,33;
- Өнім бағасының өсуі – 6,7.
Аталған тəуекелдердің алдын алу үшін келесі шараларды қолдану

қажет:
- жұмысшылардың жауапкершілігін жəне мүлікті сақтандыру, өзара

келісім-шарттар жасау, жоспарланбаған шығындар тəуекелінің алдын алып,
жобаның əрбір кезеңін талдау;

- Жабдықтаушылармен ұзақ мерзімді келісім-шарт жасау;
- Валюталық тəуекелдерді сақтандыру механизмдерін жүргізу

(хеджирлеу, валюталық позицияның өтелуі жəне т.б.);
Тəуекелдерді төмендету шаралары:
- білікті мамандар кадрларын қабылдау;
- керекті құрал-жабдықтарды алу үшін уақытында ақша қаражаттарын

бөліп беру.
Маркетингтік тəуекелдер нарыққа шығуға кедергі жасаумен

байланысты жəне қызмет көрсету қызметтерін дұрыс таңдамау, баға
саясатындағы қателіктер жəне т.б. Сондықтан да нарыққа шығу үшін осы
бизнес-жобаны ұсынамыз.

Алдағы уақыттағы бастапқы шығындар келесі 5.7 кестеде көре
аласыздар.
5.7 кесте Бастапқы шығындар

Шығындар жоспары Бағасы USD
Кассалық аппарат Mini 600 200
2 Athlon компьютерлері 1200
Принтер 230
Факс-модем 80
Кондиционер 120
Офистік жиһаз 580
Стеллаждар 420
Жалюзи 100
Сигализация 300
Билборд дайындау 300
Жарнама компаниясы 2000
Пəтерлерді жөңдеу 3300
Электроэнергия жəне басқа да коммуналды қызметтер 15
Сатушылардың еңбек ақысы, 3 адамға 1 айда 240
Күзетшілердің жалақысы, 3 адамға 1 айда 180
Еден жуушыға 1 айда 40
Жүк тиеушінің еңбек ақысы 1 айда 50
Тауар-жүргізуші менеджерінің еңбекақысы1 айда 200
Мүлікті сақтандыру 360
Тіркелу, рұқсат ету құжаттары 27
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5.7- ші кестенің жалғасы
Басқа да шығындар 500
Барлық шығындар: 10442

ҚР салық кодексі бойынша мүлік салығын, əлеуметтік, ҚҚС, жер
жəне корпорациялық табыс салығын есептейміз.

1) ҚҚС ай сайын төленеді. ҚҚС=12% жалпы табыстан
27681,4*12%=3322 USD 2009 жылдың шілде айына.

2) Мүлікке салынатын салық мүліктің орташа жылдық құнынан
1,5%, жылына 4 рет, тоқсан бойынша төленеді. Мүліктің құны=8800
USD/4=22 USD бір тоқсанда. Жылына 132 ш.б.

3) Жер салығы тоқсан бойынша төленеді. Мүлік ауданы-135 м2*9,35
тг/ м2=1290-8,5 ш.б.

4) Корпорациялық табыс салығы ай сайын (2009 жылдың шілде
айына) (27681,4$-4429$)*20%=4650$.

Новосибирсктен əкелінетін тауарларды жеткізуге кеткен
транспорттық шығындар:

а) Бензинге кеткен шығындар: 240 литр*70 теңге= 16800 теңге.
Барып, қайтқан жолы 1200 км, 20 литр 100 км-ге кетеді.

ə) Жүк автомобилін жалға алу 75000 теңге. (Жүру уақыты 50 сағат,
жалға алу бағасы 1 сағаты 1500 теңге).

б) Жүргізуші ақысы 7500 теңге. (1 сағаты 150 теңге).
в) 2 жүк тиеуші-күзетші 14000 теңге. (1 сағаты 140 теңге).
г) Барлығы: 104900 теңге – 700 ш.б.
Мəскеуден əкелінетін бағдарламалармен қамтамасыз етуді жеткізуге

кеткен транспорттық шығындар:
- Пойызбен жол жүру шығындары 500 ш.б.
- Тұрғылықты жері - 100 ш.б. (күніне 50 ш.б.)
- Барлығы: 600 ш.б.
Бұл жоба ұзақ мерзім кезеңінде жүзеге асырылуы жоспарланады.

Келешекте сервистік қызмет көрсету жəне сату филиалдары Шығыс
Қазақстан облысы бойынша басқа қалаларда ашылуы мүмкін. Яғни, нарықта
өзінің тұрақтылығын күшейтуге жəне жоғары табыс табуға жол ашады.
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6 – тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОНОМИКАСЫНДАҒЫ ӨНЕРКƏСІП САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫ МЕН

ЖАҒДАЙЫН КЕШЕНДІ ТАЛДАУ

6.1 Қазақстан экономикасындағы өнеркəсіп саласы дамуының
негізгі тенденциялары

Қазақстан Республикасы жер көлемі жөнінен əлемде 9 – орын алатын,
2,7 млн. шаршы километрден астам аумақты алып жатқан, халқының саны 16
миллионнан артық Орталық Азияның ең ірі мемлекеттерінің бірі. Еліміз
Ресей Федерациясымен, Қытай Халық Республикасымен, Өзбекстан
Республикасымен, Қырғыз Республикасымен, Түркіменстан
Республикасымен, Каспий теңізі арқылы Əзірбайжан Республикасымен жəне
Иран Ислам Республикасымен шектеседі.

Қазіргі заманғы əлем қарқынды өзгерістірге ұшырап жатқаны белгілі.
Ұлттық экономиканың жағдайы мен даму тенденцияларын жалпы ішкі өнім
(ЖІӨ) құрылымындағы, негізгі қорлардағы, материалдық – энергетикалық,
еңбек ресурстарындағы өзгерістер арқылы анықтауға болады.

Ұлттық экономикадағы құрылымдық өзгерістердің қарқыны ғылыми –
технологиялық жетістіктерді жүзеге асыру дəрежесімен жəне қоғам
дамуының объективті қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейімен
анықталады [159].

Еліміз экономикасындағы өзгерістердің тенденцияларын зерделеп
көрейік. Отандық экономикадағы өзгерістер жылдам жүзеге аспайтын, ұзақ
процесс екендігін ескере отырып жəне олар өтпелі кезеңде болғанын назарға
ала отырып біз талдау үшін 1995 – 2010 жылдар аралығын таңдап алдық.

Кейбір талдау бөлімдерінде 2000 – 2010 жылдар аралығы
қарастырылды. Ең алдымен ЖІӨ құрылымындағы аса маңызды өзгерістер
əлемдік экономикадағы өзгеріс тенденцияларына сəйкес өндіріс саласы мен
қызмет көрсету салаларының ара қатынасында орын алды. Яғни, қызмет
көрсету саласының ЖІӨ - дегі үлес салмағы артып, өндіріс саласының үлесі
азаюда (6.1 - суреті).

2000 – 2009 жылдар аралығында қызмет көрсету саласының өндіріс
саласымен салыстырғандағы өсу қарқыны жоғары болған (48,7% - дан 61,2%
- ға дейін ЖІӨ - дегі үлесі өскен). Мұндай өзгерістерді қазіргі экономикалық
ғылым мен тəжірибеде «сервистік» экономиканың дамуы деп атайтыны
белгілі. Экономиканың мұндай бағытта дамуы техникалық, технологиялық
тұрғыдан экономика салаларының жаңаруына, халықтың табысының өсуіне,
ауыл тұрғындарының қалалы жерлерге жаппай көшуіне байланысты жүзеге
асуда деп ойлаймыз. Сонымен қатар тұтынушылар шығындарының ішіндегі
қызметтерді пайдалану үлесінің өсуі жəне өнеркəсіп салаларының қызмет
түрлеріне, соның ішіндегі аутсорсингтік қызметтерге деген сұраныстың
өсуіне байланысты қызмет көрсету салалары қарқынды дамуда деген
қорытынды жасауға болады. Дегенмен қызмет көрсету саласының мұндай
аса қарқынды өсуіне сонымен қатар əлемдік дағдарыстың əсерінен өнеркəсіп
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пен құрылыс салаларындағы өндіріс қарқынының күрт азаюы да өз ыкпалын
тигізбей қойған жоқ.

6.1 – сурет. ҚР ЖІӨ құрылымы.
Ескертпе: [160,161] – көздер мəліметтерінің негізінде автор дайындаған.

Қазақстанның ЖІӨ құрылымының өзгерісінде шағын жəне орта
бизнестің де ролі жоғары. Дамыған мемлекеттерде шағын бизнестің ЖІӨ -
дегі үлесі 60% - ға дейін жетіп жығылады. Өндірістік жəне тұрмыстық
сипаттағы қызмет түрлерін, соның ішінде аутсорсинг қызметтерін шағын
жəне орта кəсіпорындары көрсететінін ұмытпаумыз керек. Ірі өнеркəсіптік
кəсіпорындардың тапсырыстары бойынша жекелеген жұмыс жəне қызмет
түрлерін атқаратын шағын жəне орта бизнес ұйымдарының үлесі жылдан –
жылға артып келеді. Отандық экономикада аталған сектордың ЖІӨ - дегі
үлесі соңғы жылдарда 16 – 17% - дан аспай қалуда жəне ол көрсеткіш өткен
ғасырдың 90 – жылдарынан бері көп өзгере қойған жоқ, көбінде шағын жəне
орта бизнес кəсіпорындары сауда – саттық, халыққа қызмет көрсету
салаларында ғана даму үстінде.
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ЖІӨ - нің қалыптасуына қандай да бір қызмет саласының қосқан үлесін
анықтайтын аса маңызды көрсеткіш – жалпы қосылған құн деп аталатыны
белгілі. Ол əрбір салада өндірілген өнімдер мен қызметтердің жəне оларды
тұтынудың көлемдері арасындағы айырма ретінде анықталады. 6.1 –
кестесінде көрсетілгеніндей, жалпы қосылған құн (ЖҚҚ) экономика
салалары бойынша көбінде өнеркəсіп саласында (28 – 34%), сауда жəне
қызмет көрсету салаларында (12 - 14%), көлік жəне байланыс салаларында
(12 - 13%), жылжымайтын мүлік операциялары бойынша (11 - 15%),
құрылады екен. Талдап отырған мерзім аралығында құрылыс саласында
(5,5% - дан 8,3% - ға дейін), жылжымайтын мүлік операциялары секторында
(11,6% - дан 15,3% - ға дейін) үлес салмағының неғұрлым жоғары қарқынмен
өскені байқалады. Оның себебі біздің ойымызша Тұрғын үй құрылысы
туралы мемлекеттік бағдарламаның үш кезеңде жүйелі жүзеге
асырылғандығымен түсіндіріледі.

Жоғарыда аталған жетістіктермен қатар, айтарлықтай теріс
тенденциялар да байқалады. Өнім өңдеу саласының үлесі күрт азайған
(17,7% - дан 12,4% - ға дейін). Дегенмен өндеу саласының өсу қарқыны да,
оның өнеркəсіп өндірісіндегі үлесінің де өсуі 2005 – жылдан бастап
байқалуда. Бүкіл əлемде дəл осы өндеу саласының өнімді терең қайта өңдеу
есебінен жалпы қосылған құны жоғары екендігі белгілі. Аталған мəселелер
отандық экономикадағы құрылымдық диспропорциялардың орын
алғандығын сипаттайды. Бұл ел экономикасының шикізат есебінен өсу
саясатының айғағы, өндіріс көлемі артқанымен оның сапалық деңгейі
төмендеп бара жатыр. 2003 жылдан бері үкімет керісінше саясатты жүзеге
асыратындығы туралы айтып келеді. Себебі еліміздің индустриалды –
инновациялық даму стратегиясының басты себептерінің бірі – қосылған құны
жоғары өндіріс сатыларын игеру, іске асыруды дамыту екендігі белгілі.

6.1 – кесте – Экономикалық қызмет түрлері бойынша табыстардың
өндірілуі мен қалыптасуының құрылымы.

Қорытындыға шаққандағы пайызбен (%)
жылдар

Көрсеткіштер 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Барлық ЖҚҚ,
оның ішінде:

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ауыл
шаруашылығы, аң
жəне орман
шаруашылығы

8,5 9,2 8,4 8,3 7,5 6,7 5,8 6 5,4 5,2

Тау – кен өндірісі 14 12,3 13,1 13 14,5 16,8 17,2 16,2 16,3 16,1
Өнім өңдеу
өнеркəсібі

17,7 17,7 15,6 15,3 14,2 12,8 12,4 12,4 12,5 12,7

Электр қуатын,
газ, суды өндіру
жəне тарату

3,3 3,3 3,1 3 2,5 2,1 1,9 1,9 2,0 2,1

Құрылыс 5,5 5,9 6,8 6,4 6,4 8,4 10,5 10,2 8,3 8,1
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6.1 – кестенің жалғасы
жылдар

Көрсеткіштер 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Сауда,
автокөліктерді
жөндеу,тұрмыстық
бұйымдар мен
жеке тұтыну
заттарын жөндеу

13,3 13 13,2 12,5 13,3 12,6 12,2 13,3 12,5 12,4

Қонақ үйлер мен
мейрамханалар

0,6 0,6 0,7 0,9 0,9 1 1 1 0,8 0,9

Көлік жəне
байланыс

12,3 12 12,5 13,3 12,5 12,6 12,3 12,4 11,3 12,2

Қаржылық қызмет 3,3 3,7 3,7 3,4 3,1 3,5 5 6,4 5,4 5,6
Жылжымайтын
мүлікпен
жасалатын
операциялар,
жалгерлік
қызметжəне
қызмет көрсету

11,6 13 13,5 15,4 16,3 16 15,9 15,9 15,3 15,6

Мемлекеттік
басқару

2,5 2,2 2,1 2 2,3 2,3 2 2,1 1,7 1,5

Білім беру 4 3,9 3,8 3,7 4 3,7 3,4 3,5 2,9 2,5
Денсаулық сақтау
жəне əлеуметтік
қызмет көрсету

2,2 2,3 2,2 1,9 2,1 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4

Коммуналдық,
əлеуметтік жəне
қызмет көрсету

2 2,2 2,4 2,3 2,1 1,9 1,8 1,9 1,7 1,8

Ескертпе:[160;161] – көздер негізінде автор дайындаған

Отандық экономика құрылымындағы қызметтер түрлерінің арасында
соңғы жылдары өндірістік қызметтердің үлесі ұлғаюда. Қызмет көрсету
салаларын шартты түрде үш топқа бөліп қарастыруға болады: жеке тұтыну
қызметтері (толайым жəне бөлшек сауда, мейрамханалар мен қонақ үйлер,
тұрмыстық техниканы жөндеу, автосервис, тұрғындарға көрсетілетін дербес
қызметтер жəне т.б.), қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға
бағытталған қызметтер (білім беру, денсаулық сақтау, мемлекеттік басқару
жəне т.б.), өндірістік тұтынуға бағытталған іскерлік қызметтер (банктік жəне
басқа қаржылық қызметтер, жылжымайтын мүлікке байланысты
операциялар, аутсорсинг қызметтері жəне т.б.). Экономиканың «сервистік»
бағытта дамуы əлеуметтік жəне жеке қызметтер түрлерімен салыстырғанда
өндірістік мақсаттағы қызметтер түрлерінің үлесінің артуымен сипатталады.

 Ел экономикасының өсуі кезеңінде «іскерлік қызметтер» тобына
кіретін қызметтердің ішінде қаржылық қызмет пен жылжымайтын мүлік
операцияларының өсу қарқыны неғұрлым жоғары болды. Қызметтердің бұл
екі түрі техникалық прогрестің тікелей қозғаушы күштеріне жатпайтыны
белгілі. 2007 – 2008 жылдары дəл осы қызмет салаларында барынша қиын
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жағдай қалыптасып, олармен тығыз байланыстағы салаларды
мультипликациялық негізде төмен құлдыратқаны түсінікті жайт.
Постиндустриалды даму, ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтың ұсынған 2020
жылға дейінгі «Бизнестің жол картасы » бағдарламасын жемісті жүзеге асыру
үшін инновациялар, инфрақұрылымдар жəне ақпараттар тəрізді ресурстар
қажет, олар отандық экономиканың ұзақ мерзімді тұрақты дамуын
қамтамасыз етуі тиіс.

Қазіргі кезде жылжымайтын мүлікке байланысты операциялар, сауда,
автокөлік жөндеу жəне көлік тасымалдау қызметтерінің үлесі жоғары (ЖІӨ
12% - дан 15% - ға дейінгі үлесін алады). Аталған қызмет түрлерінде көбінде
шағын кəсіпорындардың үлесі үлкен. Ал, білім беру, денсаулық сақтау,
əлеуметтік қызметтер, туризм инфрақұрылымына кіретін қонақ үйлер мен
мейрамханалардың үлесі өте төмен болып қалуда (0,9% - дан 3% - ға дейін)

Еліміздегі шикізат ресурстарының мол болуы, экономикалық өсімнің
индустрияландыруға бағытталуы, индустрияландыруды прогрестің көрінісі
деп қабылдау идеологиясының үйреншікті жəне басым болуы жекелеген
ғалымдардың пікірлері бойынша Қазақстандағы постиндустриалды
экономикаға көшудегі қиындықтарды тудырып отыр [162]. ҚР қызмет
көрсету салаларының құрылымы 6.2 – кестеде көрсетілген.

6.2 – кесте. Қызмет көрсету салаларының құрылымы.
Қорытындыға шаққанда пайызбен (%)

жылдарКөрсеткіштер
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Қызмет көрсету
саласы,
барлығы, оның
ішінде

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сауда, автокөлік
жөндеу,
тұрмыстық
бұйымдар мен
жеке тұтыну
бұйымдарын
жөндеу

12,4 12,1 12,2 11,6 12,5 11,8 11,4 12,4 12,3 12,4

Қонақ үйлер мен
мейрамханалар

0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Көлік саласы 10 9,7 10,1 10,8 10,1 9,8 9,3 9 8,3 8,4
Байланыс саласы 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 2 2,2 2,5 1,9 2,1
Қаржылық
қызмет

3,1 3,4 3,5 3,2 2,9 3,2 4,7 5,9 5,4 5,5

Жылжымайтын
мүлік
операциялары,
жалгерлік
қызметтер жəне
тұтынушыларға
көрсетілетін
қызмет

10,8 12,1 12,5 14,4 15,4 15,1 14,9 14,8 15,2 15,3
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6.2 – кестенің жалғасы

жылдарКөрсеткіштер
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Мемлекеттік
басқару

2,4 2 2 1,9 2,2 2,1 1,9 1,9 1,7 1,6

Білім беру 3,7 3,6 3,5 3,5 3,7 3,5 3,1 3,3 2,9 2,8
Денсаулық
сақтау жəне
əлеуметтік
қызметтер

2 2,1 2,1 1,8 1,9 1,7 1,6 1,7 1,3 1,2

Коммуналдық,
əлеуметтік жəне
дербес
қызметтер

1,9 1,9 2,2 2,1 2 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8

Ескертпе: - [160,163,164] – қөздер негізінде автор дайындаған

Қазақстанның жер қойнауында табиғи байлықтардың барлық түрлері
кездеседі жəне олардың барланған, барланбаған  қорлары да мол. Барланған
табиғи байлық қорларының негізінде бүгінгі таңда аса қуатты мұнай – газ
өндіру, уран жəне көмір өнеркəсібі, қара, түсті жəне қымбат бағалы
металлдар өндірісі мен қайта өңдеу, металл емес пайдалы қазба
байлықтарының түрлерін өндіретін салалар қалыптасқан. Тау – кен
өндірісінің кешеніне 200 – ден астам кен өндіретін жəне оларды қайта
өңдейтін кəсіпорындар кіреді, олардың тауарлық өнімі Еуропа
мемлекеттеріне, АҚШ, Қытай, Оңтүстік Корея, Сингапур, Малайзия жəне
басқа мемлекеттерге сатылады.

Қазақстанның жалпы тауар өндірісіндегі минералдық – шикізат
кешеніндегі (МШК) өндіріс көлемі 44% - ды құрайды, оның 39% мұнай – газ
кешенінің үлесіне тиеді, ал қалған 5% мұнай мен газдан басқа минералды
шикізаттардың үлесінде.

МШК – ң өнімді қайта өндеу өндірісінің 11% - түсті металлургияның,
5% - қара металлургияның үлесіне тиеді. Мемлекеттің сыртқы сауда
айналымындағы МШК (металл қортпалары мен мұнай өнімдерін қосқанда)
өндірілген өнімнің құн өлшеміндегі үлесі жалпы экспорттың 80% құрайды.
Оның ішінде  мұнай – газ өнімдерінің үлесіне 60% - дан көбі келеді жəне тау
– кен өндірісі мен металлургия салаларына 20% мөлшеріндегі үлесі тиеді.

Елімізде инвестициялаудың басым бағыттарына көмірқышқыл – сутегі
шикізаттары бойынша жер қойнауын игеру объектілері мен мұнай – газ
барлауы мен өндірісі жатады. Олардың үлесіне барлық инвестициялардың
70% келеді. Қатты табиғи байлық қазбаларының үлесіне инвестициялардың
аз бөлігі тиеді. Қазақстанда табиғи қазба байлықтарды игеруді дамытудың
ерекшелігі – минералдық шикізаттарды тереңірек қайта өндеу мен қосылған
құны неғұрлым жоғары өнімдер өндіру салаларына басымдылық беріледі.
Яғни, табиғи қазба байлықтарды өндіру ғана емес, оларды терең қайта өндеу
бағыттарына инвестициялар жұмсауға зор қолдау көрсетіледі.
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Еліміз тəуелсіздік алғаннан бері жиырма жылға жуық уақытта
өндірілген негізгі өнім түрлерінің көлемін келесі кестеде көрнекі түрде
көрсетуге болады.

6.3 – кестеде Қазақстан Республикасындағы өнім өндіру көлемі
көрсетілген.

Бейнеленген кестеден байқағынымыздай, тəуелсіздік алған 1991 –
жылдан бастап бүгінгі күнге дейінгі аралығын шартты түрде екі кезеңге
бөліп қарауға болады. 1991 – 1999 жылдар аралығын «құлдырау» кезеңі, ал
2000 – 2009 жылдар аралығын «өсу» кезеңі деп талдауға негіз бар. Себебі
құлдырау кезеңіндегі көптеген өнімдер өндірісінің деңгейі 1991 жылмен
салыстырғанда барынша төмендеген, ал 2009 жылы кейбір өнім түрлерінің
өндіріс көлемі шарықтау шегіне жетіп, 1991 жылдың көрсеткіштерінен асып
кеткен немесе сол деңгейге жетіп, таяған. Атап айтсақ, өндіріс өнімінің
негізгі түрлерінің арасында көмір өндіру көлемі 1991 жылғы 130382 мың
тоннадан 1999 жылы 58378 мың тоннаға дейін азайып, 1991 жылмен
салыстырғанда бар – жоғы 44,8% құраған, яғни екі еседен артық азайып
кеткен. Ал, 2000 жылдан бастап  көмір өндіру көлемі ұлғайып, 2009 жылы
101524 мың тоннаға жеткен. Яғни, 1991 жылдың деңгейіне жете қоймаса да,
соған таяу, ал 1999 жылмен салыстырғанда елімізде көмір өндіру көлемі
157,5% - ға артқан. Сол тəрізді тенденция басқа өнім өндірістеріне
байланысты байқалады. 2009 жылы 1991 жылмен салыстырғандағы деңгейге
темір рудалары, мыс рудалары, хром рудалары, шойын, ферроқортпалар
өндіру, алюминий, қорғасын, мырыш, мыс өндіру көлемдері жетіп жығылған
немесе кейбір түрлері бойынша еселеп артқан. Еліміз экономикасының
əзірше өзегі болып қалған мұнай жəне газ өндірісінде ғана жоғарыда
аталғандай  күрт құлдырау - өсу тенденциялары көп байқалмайды, тұрақты
өсу қарқыны байқалады. Ендігі уақытта ел экономикасының даму
тенденцияларына сүйенсек, мұндай күрт құлдырау - өсу құбылыстарына жол
беріле қоймас деген тұжырым  жасауға толық мүмкіндігіміз бар.

Қазақстан экономикасының өнеркəсіп саласы біздің зерттеу
жұмысымыздың өзегі болып отырғандықтан, осы саланың дамуының негізгі
тенденцияларын талдау қажет. Өнеркəсіп саласын статистикалық зерттеу
тұрғысынан үш топқа немесе құрамдас бөліктерге бөліп қарастыру əдеті
қалыптасқан: тау – кен өнеркəсібі, өнімді өңдеу өнеркəсібі, газ, су жəне
электр қуатын өндіру мен тарату өнеркəсібі. Міне осы үш бағыттың жалпы
өнеркəсіп саласындағы құрылымдық үлестерінің өзгеруі байқалады. Оның
ішінде өнімді өңдеу саласының үлесі отандық өнеркəсіпте азайып барады.
Бұл құбылыс əлемдік тенденцияларға сəйкес келмейді. Дəл осы өнімді өңдеу
жəне қайта өңдеу өнеркəсібінде басқа бағыттармен салыстырғанда ғылыми
сиымдылығы жоғары жəне технологиялық деңгейі биік өнімдер өндіруге
негіз бар екені белгілі. Отандық өнімді өндеу секторындағы өндірістің
технологиялық даму дəрежесі төмен (1 – 4 деңгейде), өндірілетін өнімнің
сапасы мен бəсекеге қабілеттілігі төмен дəрежеде қалуда. Отандық
өнеркəсіп саласындағы өнімді өңдеу секторының мұндай əлсіреуінің басты
себептеріне жəне тарихи сатыларына мыналар жатады деп есептейміз:
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– отандық экономикадағы өткен ғасырдың 90 – жылдарындағы
құлдырау процестері ең алдымен өнеркəсіп саласындағы құлаштап
дағдарудың нəтижесінде орын алды;

– 1993 – 1994 жылдары өнеркəсіп өндірісіндегі құлдырау қарқыны
20 – 25%  құрады. Оның ішінде əсіресе химия, жеңіл, тамақ өнеркəсібі,
машина жасау жəне металлургия, құрылыс материалдарын өндіру
өнеркəсіптері құрдымға кете бастады. Кейбір өнеркəсіп өндірістері мүлдемге
жұмысын тоқтатты;

– 1995 жылдан бастап өнеркəсіп өңдірісінің құлдырауы баяулап,
1996 – 1997 жылдары өте төмен деңгейде болды;

– сол жылдары шикізаттық емес салалардың үлесі 3 – 6 есе азайып,
есесіне орны толтырылмайтын  ресурстар өндірісінің үлесі артты: мұнай, газ,
түсті жəне қара металлдар өндірісі арта бастады;

– жоғарыда аталған құбылыстар өңдеу дəрежесі жоғары тауарлар
өндіретін өңдеу жəне қайта өңдеу өнеркəсібінің тұралауына алып келіп
соқтырды. Экономиканың негізіне минералдық шикізат салалары айланды;

– XXI – ғасырдың басынан бастап ұлттық экономиканың өсуі
байқалды. Оның негізгі себептеріне əлемдік нарықтардағы шикізаттардың
бағасының күрт өсуін, тұрғындардың табыстарын арттыру арқылы
тұтынушылық сұранысты қолдау шараларын жəне 1999 жылы жүзеге
асырылған ұлттық валюта – теңгенің девальвациясын жатқызуға болады;

– дегенмен мұндай экономикалық өсім жүйелі
трансформациялардың нəтижесі емес, ұлттық экономиканың бəсекеге
қабілеттілігін арттыруға жəне тұрақты дамуға мүмкіндік бермейтін
құбылысқа айланды деген баға беруге болады.
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6.3 – кесте. Қазақстан Республикасындағы өнім өндіру көлемі
ЖылдарӨнім түрлері

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Көмір (мың
тонна)

130382 126536 111880 104625 83271 76831 72647 69773 58378 74877 79135 73731 84907 86875 86617 96231 98384 111072 101524

Шикі мұнай, газ
конденсатымен
қосқанда (мың
тонна)

26531 25848 22975 20279 20641 22960 25778 25945 30130 35317 40091 47271 51451 59485 61486 65003 67125 70671 76384

Табиғи газ
(жалпы өндірісі)
(млн. куб.м.)

7885 8113 6685 4488 5916 6524 8114 7948 9946 11542 11610 14109 16597 22102 24973 26382 29562 32889 35611

Темір рудалары
(мың тонна)

21993 17671 13129 10521 14902 12975 13133 9336 9617 16157 15886 17675 19281 20303 19471 22263 23834 21486 22290

Темір
шекемтастары

8890 7982 5705 4822 7212 5465 6520 2864 2814 6640 6107 7308 8849 9447 7494 8473 8572 6952 6182

Мыс рудалары
(мың тонна)

35596 35559 33715 25276 21592 22026 31382 31044 28773 32751 34872 36703 34887 30383 34067 34082 31266 32566 31225

Хром рудалары
(мың тонна)

3616 3452 2968 2103 2417 1103 1796 1603 2406 2607 2046 2370 2928 3287 516 269 231 349 4678

Асбест (мың
тонна)

517 387 272 140 161 135 182 155 139 233 271 291 355 347 306 315 293 230 230

Бидай өнімдері
(тонна)

363335 3421452 312802 253516 141408 87130 85935 78697 55665 38783 37520 26082 29300 28802 26141 35956 40235 43228 42101

Бидай өнімдері
мен өсімдік
ұндары (мың
тонна)

2014 1970 1940 1960 1575 1593 1528 1546 1262 1741 1776 2107 2123 2127 2756 2850 3080 3375 3467621

Нан (мың тонна) 1351 1518 1591 1508 853 631 559 514 450 569 556 538 518 536 565 589 615 655 640358
Қант (тонна) 400953 239669 202350 110776 112630 14309

8
14800
2

22998
9

22848
6

27971
5

34651
3

39054
3

48025
5

54258
6

52878
1

49024
7

39226
1

508496 385166

Мұнайды қайта
өңдеу өнімдері
(мың тонна)

18002 16866 14778 11775 10854 11127 9192 7643 5488 6241 7039 7460 8648 8873 10844 11202 11384 11791 11698

Мотор отыны
(бензин) (мың
тонна)

3561 3375 2896 2207 2180 2296 1787 1732 1298 1255 1582 1693 1841 1928 2359 2345 2633 2505 2613

Керосин (мың
тонна)

1111 1001 525 250 249 268 231 229 71 63 109 245 309 294 249 314 385 402 376

Газойли (дизель
отыны) (мың
тонна)

5008 4546 4334 3471 3303 3295 2839 2495 1830 1954 2245 2304 2754 2888 3705 3888 4295 4375 4268

Жағар мазут
(мың тонна)

6006 5846 5063 4172 3793 3858 3291 3052 2133 2391 2737 2797 3069 2708 3550 3333 2584 3204 3256

Цемент (мың
тонна)

7575 6436 3963 2033 1772 1115 657 622 838 1175 2029 2129 2581 3662 4181 4880 5699 5837 5998

Тауарлық бетон
(мың тонна)

... ... ... ... ... ... ... 766 741 934 1496 3508 4261 6254 8946 10658 15471 10108 8835406
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6.3 – кестенің жалғасы
ЖылдарӨнім түрлері

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Шойын (мың
тонна)

4953 4666 3552 2435 2530 2536 3089 2594 3438 4011 3907 4009 4138 4283 3582 3369 3795 3105 293992
5

Шикі болат
(мың тонна)

6377 6063 4558 2969 3027 3217 3880 3117 4105 4799 4691 4866 5069 5372 4477 4245 4784 4243 414681
0

Ферроқортпалар
(мың тонна)

1198 1072 908 649 809 607 843 726 1000 1092 1130 1235 1401 1447 1530 1614 1703 1590 146891
2

Жазық жайма
прокаты (мың
тонна)

4721 4426 3489 2357 2153 2288 3030 2585 3186 3894 3888 4018 3838 4040 3105 3000 3441 2826 298029
3

Мырышталған
(оцинкованный)
прокат (мың
тонна)

... ... ... ... ... ... 126,2 114,7 278,7 363,7 396,3 499,2 709,3 761,6 606,3 580,2 603,9 527 581623

Алюминий
өңделмеген:
глинозем (мың
тонна)

1035 1053 1091 822 1025 1084 1094 1085 1158 1217 1231 1387 1420 1468 1505 1515 1556 1713 173496
5

Өңделмеген
қорғасын
(тонна)

264391 243152 255106 137678 88541 67259 81975 11863
4

15889
0

18581
2

15872
2

16217
5

13317
8

15701
6

13544
6

11597
4

11764
1

98184 87829

Өңделмеген
мырыш (тонна)

263254 231538 238547 172531 16917
1

17008
1

18899
6

24072
8

24875
4

26257
0

27707
3

28645
4

29456
6

31673
1

35709
0

36482
1

35822
6

365572 328834

Рафинажды мыс
(тонна)

331770 327810 317486 278461 25555
9

26714
4

30105
6

32476
3

36189
0

39472
3

42567
0

45298
9

43251
1

44526
8

41835
6

42772
3

40609
1

398411 369016

Электр қуаты
(млн.квт.сағ.)

85984 82701 77444 66397 66661 59038 52000 49144 47498 51635 55384 58331 63866 66942 67920 71669 76621 80348 788441
36

Жылу қуаты
(мың Г.кал)

126249 124814 120418 97648 82877 76577 63153 66893 63321 65503 76398 78651 85699 87325 90829 83183 93218 94057 93456

Табиғи су
(млн.куб.м.)

... ... ... ... ... ... 2751 2393 2125 2069 2234 2201 2221 2388 2350 2464 2673 2787 251505
1
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Өнеркəсіп өндірісі құрылымындағы тау – кен өндірісінің үлес салмағы
2005 жылдан (59,4 %) бастап, одан кейін 2008 жылдан бастап (61,1 %) өсе
бастады да, керісінше өнімді өңдеу өнеркəсібінің үлесі 1995 жылмен (61,9 %)
салыстырғанда 2009 жылы (32,7 %) екі есеге жуық азайған. Ал бұл жағдайды
түзетуге ҚР Үкіметі қазіргі кезде көп күш, қаражат жұмсауда. Өнімді өңдеу
өнеркəсібіндегі өнімнің қосылған құнын арттыру, жаңа технологиялар мен
инновацияларды өндіріске енгізу шараларын жүзеге асыруға талпыныс
жасалуда. Ғылым жетістіктерін өндіріске енгізуді жеделдету мақсатында
əртүрлі ғылыми – технологиялық парктер құру, инновациялық аймақтар құру
жəне т.с.с. шетел тəжірибесін енгізуге талпынуда. Дегенмен осы саясатқа
байланысты пікірімізді қысқаша баяндап кетуді жөн көрдік. Жоғарыда
аталған жобаларды жүзеге асыру үшін ол шараларды кешенді түрде бір
жүйеге келтіріп алу керек. Ең алдымен ғылыми – технологиялық парктердің
жұмыс бағыттарын өнеркəсіп кəсіпорындарының сұранысын ескере отырып,
анықтап алу қажет. Олардың өзара қарым – қатынастарын, іскерлік
байланыстарын мемлекеттік тұрғыдан, салық, қаражат, мамандар
мəселелерін шешіп алу қажет. Ондай ғылыми орталықтарға мол қаражат
бөлмей тұрып, алдымен олардың өнімдері мен қызметтеріне деген сұраныс
мөлшерін анықтап, тапсырыстар портфелін (қоржынын) құрып алу қажет.
Қаржыландыруды содан кейін жасалған жоспарға байланысты жүзеге
асырған дұрыс. Олай жасалмаса қазіргі уақыттағыдай, өндірісте ешбір
қажеттілігі төмен немесе жоқ «ғылыми» жобаларға бюджет, əртүрлі ұлттық
қорлар қаражаттарын босқа шашу мəселесі шешілмейді. Осы проблемаға
келгенде қазіргі ел Үкіметінің жүріп келе жатқан пайыздың алдына түсіп
жүрген адамға ұқсатуға болады.

Отандық өнеркəсіп өндірісінің құрылымынын 1995 – жылдан бастап
бүгінгі күнге дейінгі өзгеру динамикасы 6.4 – кестеде көрсетілген.

6.4 – кесте Өнеркəсіп өндірісінің құрылымы.

ЖылдарӨнеркəсіп
салалары 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Өнеркəсіп
саласы
бойынша
барлығы,
оның
ішінде:

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Тау – кен
өндірісі
өнеркəсібі

21,7 44,5 44,3 47,9 48,4 53,4 59,4 57,8 56,9 61,1 61,4

Өнімді
өңдеу
өнеркəсібі

61,9 46,5 46,9 43,3 42,9 39,7 35,2 37 37,8 33,6 32,3

Газ, электр
қуаты жəне
су өндіру
жəне
тарату

16,4 9 8,8 8,8 8,7 6,9 5,3 5,3 5,3 5,3 6,3
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өндірісі
өнеркəсібі
Ескертпе: [161] – көзінің мəліметтері негізінде автор дайындаған.

Шикізат тауарлары бағаларының өсуі экономикаға бір – біріне қарама –
қайшы ықпал ететін екі факторды тудырады. Бір жағынан өсу факторы болса,
басқа жағынан шикізаттарға деген бағалардың өсуі технологиялық тізбек
бойынша тұтыну тауарларының (азық – түлік, жылжымайтын мүлік, басқа да
тұтыну тауарлары) сыртқы жəне ішкі нарықтардағы бағаларының ұлғаюына
ықпалын тигізіп, өндірістің құлдырауына алғышарттар туғызады. Сондықтан
қазір орын алып отырған дағдарыстың бастауы ипотекалық несиелеудің
диспропорциясы мен қаржы нарықтарындағы қиыншылықтарға ғана
байланысты емес, ол нақты өндіріс салаларына да қатысты. Атап айтсақ 2008
жылы 238 ірі кəсіпорындардың 138 – нің көрсеткіштері нашарлаған, 85 ірі
кəсіпорынның табысы азайған жəне 4 мың экспорттаушы кəсіпорындардың
(барлық экспорттаушылардың 63%) экспорт көлемі төмендеген [165].

Сонымен қатар Ұлттық қордың саясаты да теріс əсерін тигізді. Ол
инновациялық дамудың неғұрлым бейтарап формасы болып табылатын
батыс елдерінің бағалы қағаздарына қаражаттар салған. Бұл дағдарысқа
қатысты жаппай инновациялық даму бағыттарына барлық ресурстарды қағаз
жүзінде емес, нақты түрде жұмсау қажет етеді. Себебі бұл бағыт
экономикалық дағдарысқа қарсы тұру мен теріс ықпалын азайтудың тиімді
əдісіне жатады [166].

Жалпы талдау мерзімінде (1995 жылдан бастап 2009 жылға дейін)
өнеркəсіп саласының ЖIӨ-дегі үлесі 1,5 есеге жуық артқан. Дегенмен мұндай
өсім ненің есебінен жүзеге асқандығына келетін болсақ, үлкен мəселе
туындайды. Ол өсім тау – кен өндірісі өнеркəсібінің аса қарқынды дамуы мен
ауыл шаруашылығы саласының  ЖІӨ-дегі үлесінің күрт құлдырауы
нəтижесінде мүмкін болды. Номиналдық өлшеммен алғанда өнеркəсіп
өндірісінің көлемі талдау жүргізілген кезеңде (1995 – 2009 жылдары) 15,5
есеге ұлғайған.

Өсу жылдарындағы өнеркəсіп өндірісінің физикалық көлемінің өсімі
9,6% - ды құрады. Бұл ЖІӨ-нің физикалық көлемінің өсімі көрсеткішіне
жуық. Ал 2008 жылы əлемдік дағдарыс ықпалынан өнеркəсіп өндірісінің өсу
қарқыны 2,1% - ға, 2009 жылы 2,7% - ға дейін баяулады.

Біз талдау жүргізіп отырған кезеңде негізгі капиталға құйылған
инвестициялардың көлемі (18 еседен астам) мен орташа айлық жалақы
мөлшері (10,5 есеге жуық) ұлғайған. Ал негізгі қызметке қатысатын
жұмыскерлердің саны азайған (1,5 есеге). Бірақ жалақының өсу қарқынының
экономикадағы рентабельділік деңгейімен салыстырғанда жылдамырақ өсуі
қауіп төндіруі мүмкін. оның үстіне кəсіпорындар саны 1,3 есеге азайған.

Жеңіл, тамақ, ағаш өңдеу, химия, машина жасау өнеркəсібінде жұмыс
істейтін кəсіпорындардың арасында ірі, технологиялық мүмкіндіктері
жоғары кəсіпорындар жоққа тəн. Шағын бизнестің де айтарлықтай ролі арта
қоймады. Шағын бизнес саласындағы өнеркəсіптік бағытта жұмыс жасайтын
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кəсіпорындардың үлесі 13% - дан аспайды. Əлемдік тəжірибеде азық – түлік
өндірісі, жеңіл өнеркəсіп пен ағаш өңдеу өнеркəсібінде, жиһаз жасау, баспа
ісі жəне басқа бірқатар өнеркəсіп секторларындағы шағын бизнестің үлесі
жоғары екені белгілі.

Біздің пікірімізше өнеркəсіп салаларының дамуының жалпы
проблемаларына мыналар жатады:

– менеджмент деңгейінің төмендігі;
– технологиялардың даму деңгейінің төмендігі (біз осы бағытта əлемдік

стандарттардан 20 – 30 жылға артта қалып қойғанбыз);
– қуат, шикізат жəне отын ресурстарының шығындарының үлесі үлкен

(дамыған елдердің зауыт, фабрикаларымен салыстырғанда 30 – 60% -
ға жоғары);

– табиғи монополиялар өнімдеріне деген бағаның үнемі өсе беруі;
– шикізат көздерінің азаюы немесе таусылуы;
– негізгі қорлардың тозу деңгейінің ұлғаюы;
– кəсіпорын қожайындарының сыртқы серіктестер, мемлекет, қоғам үшін

ашықтықты қамтамасыз етуге құлқының болмауы жəне т.б.
Отандық өнеркəсіптіің даму көрсеткіштерінің динамикасын келесі 6.5 –
кестесінде жинақтап көрсетуге болады.
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6.5 – кесте Өнеркəсіп саласының негізгі көрсеткіштері

ЖылдарКөрсеткіштер
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ЖІӨ – гі өнеркəсіптің
үлесі (%)

23,5 33,2 30,7 29,5 29,1 31,1 29,8 29,5 28,3 32,2 29,8

Өнеркəсіптік
кəсіпорындары мен
өндірістерінің саны
(бірлік)

17924 14326 13343 13177 12707 13004 13322 13305 13394 12065 11892

Өнеркəсіп өндірісінің
көлемі (млрд.теңге)

660 1798,3 2000,2 2336,9 2836 3867,9 5’253 6509,9 7845,9 1019,2 8925,2

Өнеркəсіп өндірісінің
физикалық көлемінің
индексі (алдыңғы
жылға шаққанда
пайызбен)

91,8 115,5 113,8 110,5 109,1 110,4 104,8 107,3 105 102,1 102,0

Өнеркəсіп
кəсіпорындарының
баға индексі
(алдыңғы жылға
шаққанда пайызбен)

239.8 138 100,3 100,3 109,3 116,7 123,7 118,4 112,4 136,8 78,0

Өнеркəсіп саласы
бойынша пайда (зиян)
(млн.теңге)

85381 358164 298770 40108
7

588015 1008190 1577506 2343219 2791352 3961721 2529941

Өнеркəсіп
саласындағы
рентабельділік
деңгейі (%)

15,7 26,5 20 23 26,8 40,3 50,5 64 61,8 55,5

Негізгі қызметпен
айналысатын
жұмыскерлердің саны
(мың адам)

1025,5 653,8 664,5 671,2 597,4 600,9 617,6 638,1 652,3 690,4 694,0



159

6.5 – кестенің жалғасы

ЖылдарКөрсеткіштер
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Өнеркəсіптік -
өндірістік
персоналдың орташа
айлық жалақысы
(теңге)

7792 20647 23760 26226 30313 36169 42635 50962 61783 75121 80324

Негізгі капиталға
жұмсалған
инвестициялар (млн.
теңге)

84487 385940 550583 58795
3

630418 687775 1127984 1332744 1600317 1572364 2196471

Ескертпе: [161] – көз мəліметтер негізінде автор құрастырған
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Өнеркəсіп салалары бойынша өндірілген өнімнің физикалық көлемінің
индексі 2000 жылдан бастап (115,5%) жоғары деңгейде болғанын, ал 2005
жылдан бастап төмендегенін (104,8%) көрсетеді. 2006 жылы аздап өсіп
(107,3%), 2007 жылдан бері тұрақты төмендеп келе жатыр. Мұндай өзгерістерге
көбінде тау – кен өндірісіндегі тұрақсыздық (бірде ұлғаяды, бірде төмендейді)
ықпалын тигізген. Тау – кен өнеркəсібінің өнімі көбінде экспортқа
бағытталғандықтан, оған əсер ететін аса маңызды фактор əлемдік нарықтардағы
баға конъюнктурасы екенін ұмытпауымыз керек, ол 2008 жылдың орта шеніне
дейін дамуға жағымды дəрежеде болған.

Өнімді өңдеу саласы 2005 – 2007 жылдары жалпы өнеркəсіп саласының
өсу қарқыны мен оның ішіндегі тау – кен өндірісінің өсу қарқынынан жоғары
болған. Мысалы 2007 жылы өнім өңдеу өнеркəсібіндегі өнімнің физикалық
көлемінің индексі 7,8% - ды құраса, тау – кен өнеркəсібінде 2,6% - ды құраған.

Əлемдік қаржылық – экономикалық дағдарыстың теріс ықпалының
салқыны жекелеген экономика салаларында 2007 жылы байқала бастаған. Атап
айтсақ металл рудаларының өндірісі, түсті металлдар, жеңіл өнеркəсіп
салаларында өндіріс көлемі азая бастаған.

2008 – 2009 жылдардағы өнеркəсіп өндірісінің ұлғаюы ең алдымен тау –
кен өнеркəсібіндегі өсімге  (107,2%), оның ішінде табиғи газ өңдіру (105,5%),
көмір (90,8%), шикі мұнай мен ілеспе газ (108,2%), түсті металлдар рудалары
(107,5%) өндірісі өскен. Сонымен бірге электр қуатын, газ бен суды өңдіру мен
тарату (89,2%), суды тазалау, жинақтау (89%), электр қуатын өңдіру мен тарату
(89,4%), газ тектес отынды өндіру (89,1%), бумен, ыстық сумен қамтамасыз ету
(89,3%) бағыттарында азаюы байқалған.

2008 – 2009 жылдары өнім өңдеу өнеркəсібінде 2,6% - ға жəне 2,9% - ға
құлдырау байқалған жəне осы саланың өнеркəсіп саласындағы үлесі 33,6% - ға
жəне 33,8% - ға дейін төмендеген. Машина жасау (82,5%), химия өнеркəсібі
(75,7%), түсті металлургия (92,0%) салаларындағы өндіріс көлемі азайған.

2009 жылы өнеркəсіп өнімдерінің ағымдағы бағадағы көлемі 912 млрд.
теңгені құраған, ол 2008 жылмен салыстырғанда 2,7% - ға жоғары. Өндіріс
көлемінің ұлғаюы еліміздің 6 аймағында байқалған. Олардың ішінде Атырау
облысында ең жоғарғы өсім байқалады. Өндіріс көлемі өткен жылмен
салыстырғанда 21,5% - ға ұлғайған, себебі мұнай мен мұнай айыру өнімдерінің
көлемі жоғары деңгейде өскен. Ақтөбе облысындағы өндірістің өсімі мұнай,
хром рудалары мен концентраттары, мыс концентраттарының өндірісінің өсуі
есебінен жүзеге асырылған (физикалық көлем индексі 106,2%). Батыс
Қазақстан облысында газ конденсаты мен табиғи газ өндірісі ұлғайды (103,7%).
Оңтүстік Қазақстан облысында мазут, ядролық материалдар, цемент, ұн
өндірісінің өсуі есебінен физикалық көлем индексі 2,7% - ға өскен. Солтүстік
Қазақстан облысында ұн, сүт, май, құрылыс материалдары, электр жəне жылу
қуатының өндірісі (102,6%) артқан. Ал Қостанай облысында темір руда
концентраттарының, ұнның, сүттің, кондитер өнімдерін өндіру көлемі ұлғайған
(101,6%). Басқа облыстарда өнеркəсіп өнімін өндірудің физикалық көлемінің
индекстері азайған (6.2 - сурет).
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Алдыңғы жылға шаққанда пайызбен (%)

6.2 – сурет. ҚР аймақтары бойынша өнеркəсіп өнімдері көлемінің өзгерісі.
Ескертпе: [161] – көзінің мəліметтері негізінде автор дайындаған.

Өндіріс көлемі азайған аймақтарға келетін болсақ Шығыс Қазақстан
облысында цемент, өңделмеген қорғасын, тантал, ұн, күнбағыс майын өндіру
көлемі қысқарған (93,6%), Қызылорда облысында мұнай өндіру көлемінің
азайғандығынан өндіріс көлемі азайған (99,0%). Павлодар облысында өнімнің
физикалық көлемінің индексі төмендеген (99,3%), себебі феррохром, тас көмір,
мазут, электр қуаты мен жылу қуатының көлемі қысқарған.

Қарағанды облысында өнім көлемі былтырғы жылмен салыстырғанда
95,4% құраған. Мыс, көмір концентраты, марганец жəне темір рудасы
концентраттарының көлемі азайған. Алматы облысында өнімнің физикалық
индексі 97,9% құраған. Темекі өнімдерінің, қант, электр қуатының, жылу
қуатының жəне электр аккумуляторлары өндірісінің көлемі қысқарған. Астана
қаласындағы өндіріс көлемі 95,2% құраған. Бетон, құрылысқа қажетті
конструкциялар элементтері, құрылыс материалдары мен құбыр өндіру көлемі
азайған. Ақмола облысында өндіріс көлемі алтын, жүк автокөліктері мен
қосалқы бөлшектері жəне ұн өндірісінің азаюы нəтижесінде қысқарған (97,8%).
Алматы қаласында өнім көлемі былтырғы жылмен салыстырғанда 90,5%
құраған. Бетон, құрылыс езінділері, сыра, алкогольсіз сусындар көкөніс жəне
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жеміс шырындары, ұн, нан, электр қуатын таратушы құрылғылар, есептегіш
машина жəне телевизорлар өндірісі азайған. Маңғыстау облысында өндірістің
физикалық көлемі 99,3% құраған, мұнай өндіру шамалы азайған. Ең төмен
көрсеткіш Жамбыл облысында орын алған (69,3%). Бұл аймақта фосфор,
фосфор қышқылы, натрий триполифосфаты, қант жəне электр қуаты өндірісі
былтырғы жылмен салыстырғанда күрт қысқарған.

Өнеркəсіп салалары бойынша өндірілген өнімнің физикалық көлемі
индексінің динамикасын 1995 жылдан 2009 жылға дейін 6.6 – кестеде көрсетуге
болады.

6.6 – кесте. ҚР өнеркəсіп салалары бойынша өндірілген өнімнің
физикалық көлемі индексінің динамикасы.

Алдыңғы жылға шаққанда пайызбен (%)
ЖылдарКөрсеткіштер

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Өнеркəсіп
саласы,
барлығы,оның
ішінде:

91,8 115,5 113,8 110,5 109,1 110,4 104,8 107,2 105 102,1 102,7

Тау –кен
өндірісі

93,9 121 114 115,9 110,2 113,4 102,7 107 102,6 105,3 107,2

Отын –
энергетикалық
пайдалы
қазбалар
өндіру

... 118,3 115,3 116,9 110,3 114,9 104,2 106,4 103 106,1 106,8

Көмір, лигнит
жəне торф
өндіру

... 128,4 105,7 93,1 115 102,4 99,7 113,3 101,2 105,8 90,8

Шикі мұнай
мен ілеспе газ
өндіру

... 115,8 115,1 117,4 108,3 113,6 102,9 106,1 102,6 105,3 108,2

Табиғи газ
өндіру

... 125 101,5 121,2 122,5 124,6 106,1 104,6 104,5 114,5 105,5

Металл
рудаларын
өндіру

... 132,7 103,2 109,5 106,7 100,2 89,6 107 96,9 100,8 104,8

Темір
рудаларын
өндіру

... 191,7 94,3 115,3 116 106,3 82,9 113,8 102,8 89,8 100,1

Түсті
металлдар
рудаларын
өндіру

... 117,5 106,2 108,3 104,5 98,2 93,1 104,6 95,5 105 107,3

Өнімді өңдеу
өнеркəсібі

86,7 117,5 115 108,1 107,9 109,2 107,6 108,1 107,8 97,4 97,1

Азық – түлік
өнімдері мен
ішімдіктер,
темекі өндіру

... 114,6 108,4 108,8 110,5 109,3 116 107,2 106,8 99,4 97,1
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6.6 – кестенің жалғасы
ЖылдарКөрсеткіштер

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Тері, теріден
жасалған
бұйымдар мен
аяқкиім
өндіру

... 173,9 286,3 134,9 127,8 122,2 92,3 110,5 167 163,7 96,3

Ағаш өңдеу
жəне ағаштан
жасалған
өнімдер
өндіру

... 133,8 120 124,7 199,6 91,8 114,4 91,3 109,1 110,2 96,7

Қағаз өндіру
жəне баспа ісі

... 109,6 140,4 124,4 105,1 117,6 131,4 115,8 106,7 96,2 107,8

Кокс, мұнай
өнімдерін
жəне ядролық
материалдар
өндіру

... 117,1 119,4 108,6 113,3 104,3 116,2 104,7 109,2 104 104,9

Химия
өнімдерін
өндіру

... 118,6 161,3 113,4 117,6 111,7 95,3 103,6 128,6 110,4 75,7

Резина жəне

пластмасса

бұйымдарын

өндіру

... 142,3 160,8 150,4 140,5 155,9 125,2 132,2 132,2 108,9 92,4

Басқа да

металл емес

минералдық

өнімдерді

өндіру

... 138,6 146,1 117,5 128,8 129,3 135,5 119,6 124,4 76,6 91,3

Қара

металлургия

... 118,9 101,8 107,9 107,6 105 89,2 101,4 111,5 88,7 101,6

Түсті

металлургия

өндірісі

... 113,6 113,6 105 93,1 103,1 96,1 106,8 98,3 103,8 92,0

Дайын металл

бұйымдарын

өндіру

... 137,9 69 96,4 122,7 104,1 102 130,3 115,7 94,4 102,4

Машина

жасау

өнеркəсібі

... 179,9 141,2 109,6 121,7 131,7 124,7 119,4 114,6 92,6 82,5
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6.6 – кестенің жалғасы
ЖылдарКөрсеткіштер

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Басқа да

салалар

... 164,3 150,2 115 153,8 140,2 123,2 100,1 117,4 77,5 262,1

Электр

қуатын, газ

бен суды

өндіру жəне

тарату

... 105,8 108,6 101,9 110,3 102 104,4 102,8 109,2 106,4 89,2

Ескертпе: [161]– көзінің мəліметтері негізінде автор дайындаған

Дағдарыстың теріс ықпалына қарамастан өнім өңдеу өнеркəсібінде қағаз
өндіру жəне баспа ісі (107,8%), кокс, мұнай өнімдері мен ядролық материалдар
өндіру (104,9%), қара металлургия (101,6%), дайын металл бұйымдарын өндіру
(102,6%), салаларында өсім байқалған.

Экономиканың құрылымындағы өзгерістердің нəтижесінде салаларды
өнім өндіру қарқынына байланысты үш топқа бөліп қарастыруға болады: озық
салалар, орташа деңгейге ілесе алмай келе жатқан салалар жəне құрдымға кетіп
бара жатқан салалар. Біз талдап отырған 2000 – 2009 жылдар арасындағы
отандық өнеркəсіптегі озық, қарқынды даму үстіндегі салаларға соңғы 10 жыл
бойы өндіріс көлемі оң трендпен өсіп келе жатқан отын – энергетикалық
бағыттағы пайдалы қазбалар өндірісі, целлюлоза – қағаз өнеркəсібі, кокс, мұнай
өнімдері мен ядролық материалдар, резина жəне платмасса бұйымдарының
өндірісін жатқызуға болады.

Өткен 2009 жылы мұнай, түсті жəне қара металлдардың əлемдік
нарықтарындағы баға коньюнктурасы жақсарғанының нəтижесінде өнеркəсіп
өндірісінің көлемінің азаюы қарқыны баяулағанымен, отандық өнеркəсіп
саласындағы өсім 102,7% - ды құраған, тау – кен өндірісіндегі өсім 2008
жылмен салыстырғанда 107,2% құрап, өнім өңдеу өнеркəсібіндегі өндіріс
көлемі 97,1% дейін төмендеген. Осы өңдеу өнеркəсібінің көптеген салаларында
өнім көлемінің азайғандығы байқалады: азық – түлік өнімдері, ішімдік, темекі,
сусын өндіру (97,1%), мақта – мата жəне тігін өнеркəсібі  (93,5%), тері
бұйымдары (96,3%), ағаш өңдеу (96,7%), химия өнеркəсібі (75,7%), резина жəне
пластмасса өндіру (92,4%),  металлдық емес минералдық өнімдері (91,3%),
түсті металлдар (92%), машина жасау (82,5%). Мұндай жағдай өнім өңдеу
өнеркəсібінің орташа салалық көрсеткішінің теріс шамаға ие болуына əсер етті.
Отандық экономика құрылымының алдыңғы жылдардағы өзгерістерін ескеріп,
оның деформациялану процесінің күшейгендігін өкінішпен қорытып айтуға
болады.

Отандық экономиканың өсуінің экстенсивті моделі белгілі бір қалыптасу
жəне даму сатыларында материалдық, ресурстық, қаржылық жағдайларды
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қосылған құны жоғары өнім өндіретін салаларды құру, дамыту мақсатында
тудыратын болса, тиімді деп есептеуге болатын еді. Ұлттық экономиканың
жағдайын жалпылама бағалаудың нəтижесінде өнеркəсіптің технологиялық
жаңаруы мен оның сыртқы бəсекеге қабілеттілігін түбегейлі арттыруға болатын
үлкен мүмкіндікті пайдалана алмағанымызды мойындауға тура келеді.

Ел өнеркəсібіндегі инвестициялық ағымдардың негізгі бағыттарына көз
жіберсек, ұзақ мерзімді инвестициялардың үлесінің үлкен екеніне көңіл
аударуға болады. Тау – кен өндірісіне бағытталған инвестициялардың үлесі
өнім өңдеу өнеркəсібіне жұмсалған инвестициялардың үлесімен салыстырғанда
3 – 4 есе жоғары. 2003 - 2006 жылдары осы екі сала инвестицияларының
арасындағы айырма қысқара бастаған оң тенденция байқалса, 2007 – 2009
жылдар аралығында ол айырма 50% - ға жуық ұлғайған.

Өнім өңдеу өнеркəсібі салаларының арасында неғұрлым инвестициялық
тартымдылығы жоғары салаларға металлургия өнеркəсібі мен дайын металл
бұйымдарын өндіру (45%), басқа да металлдық емес минералдық өнімдер
өндіру (16,5%), азық – түлік, сусындар мен темекі өндірісі (13,5%) жататыны
байқалады. Аталған салаларды инновациялық салалар деп атау қиын. Олар
əрине ел экономикасының маңызды салаларына жатады. Мысалы, металлургия
саласы Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстарының жалпы өңірлік
өнімін (ЖӨӨ) қалыптастыруда, жұмыс орындарымен қамтуда аса зор маңызы
бар. Азық – түлік өнеркəсібі де еліміздің азық – түлік қауіпсіздігін қамтамасыз
етуде, тұрғындардың əл – ауқатын жақсартуда маңызды роль атқарады.
Дегенмен аталған бағыттарды отандық экономиканың стратегиялық тұрғыдан
инновациялық серпілісін қамтамасыз етеді деп ойлау жаңсақ пікір болып
табылады. Қазақстан өнеркəсібіндегі негізгі қорларға жұмсалған инвестициялар
көлемінің өзгеріс динамикасын 6.7 – кестеде көрсетуге болады.

6.7 – кесте. Өнеркəсіптегі негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың
құрылымы

Пайызбен, %
ЖылдарКөрсетікіштер

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Өнеркəсіп саласы,
барлығы, оның
ішінде:

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Тау-кен өндірісі 77 76 78 75 67 67 66 68,4 63,6 68
Өнім өңдеу
өнеркəсібі

18,5 19 17,6 20,8 29,2 29,2 30,5 26,3 21,8 16,2

Электр қуатын, газ,
су өндіру мен
тарату

4,6 5 4,7 4 4,4 4,1 4 5,3 14,7 15,8

Ескертпе: [161] - көзінің мəліметтері негізінде автор құрастырған

2000 – 2009 жылдар аралығында өнеркəсіп құрылымдары бойынша
негізгі капиталға бағытталған инвестициялардың көлеміндегі өзгерістерден біз
бір – біріне қарсы екі тенденцияны байқаймыз: біріншісі – 2000 – 2006 жылдар
аралығында тау – кен өндірісіндегі негізгі капиталға жұмсалған
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инвестициялардың үлесінің азаюы, соның есебінен өнім өңдеу өнеркəсібіндегі
инвестициялар үлесінің көбеюі байқалады. Екіншісі – 2007 – 2009 жылдар
аралығында керісінше, тау – кен өндірісіндегі инвестициялардың үлесі
қайтадан өсіп, өнім өңдеу өнеркəсібінде екі есеге жуық үлесінің төмендеуі
көрінеді. Өнеркəсіп саласының  үшінші бір үлкен бағыты – элект қуатын, газ,
су өндіру мен тарату саласының негізгі капиталға жұмсалған
инвестицияларының көлемінің үлесі 2000 – 2006 жылдарға дейін тұрақты
болып келіп, 2007 жылдан бастап күрт көбейгенін (3 есеге жуық) байқаймыз.
Жəне бұл саланың үлесі өңдеу өнеркəсібінің үлесіне 2009 жылы таяп қалған.
Аталған тенденция сақталатын болса, 2010 жылдың қорытындысы  бойынша
оған жетіп жығылады деген болжам жасауға болады. Өнеркəсіп салаларындағы
негізгі капиталға бағытталған инвестициялар көлемдерінің өзгерісін 4.3 –
суретте бейнелеуге болады.

6.3 – сурет. Өнеркəсіп салаларындағы негізгі капиталға бағытталған
инвестициялар құрылымының өзгеру динамикасы

Ескертпе: [161] – көзінің мəліметтері негізінде автор дайындаған.

Қазақстан Республикасы экономикасы, оның ішіндегі өнеркəсіп саласын
талдаған кезде осы салалардағы баға деңгейін талдаудан айланып өту мүмкін
емес. Бағалар динамикасы ірі көлемдегі капитал жұмсалымдары мен
инвестицияларға жол ашады. Ал, баға конъюнктурасының нашарлауы кейбір
салалардағы, əсіресе материал жəне қуат сиымдылығы жоғары салалардағы
сұраныс пен өндіріс тиімділігінің төмендеуіне жəне ұзақ мерзімді, кең ауқымды
инвестициялардың болашағына балта шабуы мүмкін.
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тау-кен өнеркəсібіндегі негізгі капиталға бағытталған инвестициялар
өнім өңдеу өнеркəсібіндегі негізгі капиталға бағытталған инвестициялар
электр қуаты, газ, су өндіру мен тарату өнеркəсібіндегі негізгі капиталға бағытталған инвестициялар

2000       2001          2002           2003           2004         2005          2006         2007          2008        2009    жыл.
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Өнеркəсіптік бағыттағы өнім өндірушілердің баға индексі өнеркəсіптік
өнімнің қосылған құнға салынатын салық пен акциздер мөлшерін
ескермегендегі баға деңгейін көрсетеді. Тау – кен өнеркəсібімен салыстырғанда
өңдеу өнеркəсібіндегі неғұрлым оңтайлы баға деңгейі 2006 жəне 2007 жылдары
байқалған. Сатылып алынатын материалдық – техникалық ресурстардың
бағалары мен өнеркəсіп кəсіпорындарының өндіретін өнімдерінің бағаларының
арасындағы корреляция, яғни тəуелділдік байқалмайтыны таңдандырады.  Өнім
өңдеу өнеркəсібіндегі материалдық – техникалық ресурстарды сатып алу
бағаларының  индексі олардың өндірген өнімдерінің сатылу бағаларының
индексінен 2000 жылы, 2002 – 2006 жылдары айтарлықтай жоғары болған.
Яғни, өнеркəсіп кəсіпорындары өз пайдасын қалай қалыптастырған деген сұрақ
туындайды. Бірақ 2008 жылдан бастап бұл жағдай түбегейлі өзгерген. Мысалы,
тау – кен өнеркəсібінде өндірілген өнімдердің баға индексі материалдық –
техникалық ресурстарды сатып алу бағаларының индексімен салыстырғанда
23% - ға жуық жоғары болған. Өндірістік – техникалық  мақсаттағы
материалдық – техникалық ресурстарды отандық өндірушілер мен
сатушылардан сатып алу бағаларының индексі 102% - дан 127,8% - ға дейін
өскен. Ал шетелдік жабдықтаушылардан осы тектес ресурстарды сатып алу
бағаларының идексі 1995 – 2009 жылдар аралығында керісінше 134,% - дан
105,3% - ға дейін төмендеген. Мұндай қалыптасқан жағдай мемлекеттің төлем
балансының көрсеткіштеріне теріс əсер етіп қана қоймайды, отандық шикізат
жеткізушілердің бəсекеге қабілеттілігіне де теріс ықпалын тигізеді. Отандық
өндірістік – техникалық ресурстарды өндірушілер мен сатушылар үшін
қосылған құн салығының экспорттық мөлшерлемесі нөлге тең болғандықтан,
оларға өз өнімдерін шетелдерге сату тиімдірек екені аян.

Ресейдің Экономикалық стратегиялар институтының жүргізген
зерттеулеріне сəйкес [167], Қазақстан Республикасының тау – кен
өнеркəсібінде баға деңгейінің өсу қарқыны əлемдік нарықтардағы мұнай
бағасының өзгеруінен тəуелділігі өте жоғары болған. Сол əлемдік
нарықтардағы «брент» маркалы мұнай бағасының орташа  айлық
котировкасынан корреляция (тəуелділік) коэффициенті 0,79 құраған. Бұл өте
жоғары тəуелділік дəрежесін көрсетеді. Сонымен бірге бұл тəуелділіктің
қайталану уақыты бір айды құраған. Мұндай жағдайды отандық тау – кен
өнеркəсібіндегі мұнай үлесінің жоғарылағанымен түсіндіруге болады.

 Келесі кестеде отандық өнеркəсіп салаларындағы баға деңгейінің
өзгеруінің салыстырмалы динамикасы көрсетілген.

6.8 – кесте. Өндірістегі баға деңгейінің салыстырмалы динамикасы
алдыңғы жылға шаққанда пайызбен (%)

Жылдар
Көрсеткіш-

тер
1995 2000 2001 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Өнеркəсіпті
к өнім
өндірушілер
дің
бағаларыны
ң индексі,

135,9 138 100,3 100,3 109,3 116,7 120,3 114,6 131,9 81,4 131,0
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оның
ішінде:
Тау –  кен
өнеркəсібі

157,3 169,3 102,4 99,7 112,1 121,1 123,6 109,2 146,9 67,0 153,3

Өнім өңдеу
өнеркəсібі

117,6 132,9 100,1 98,1 107,6 115,2 115,7 123,1 110,9 106,4 106,3

Экономикал
ық
қызметтің
барлық
түрлері үшін
материалды
қ-
техникалық
ресурстарды
ң
бағаларыны
ң индексі,
оның
ішінде:

117,4 128,2 104 102,1 104,9 114,5 106,6 109,7 112,2 120,8 100,6

ҚР
кəсіпорында
рынан алған

102,7 135 104,8 102,6 105,1 114,2 108,9 111,6 112,5 121,6 98,9

ТМД мүше
елдердің
кəсіпорында
рынан алған

115,1 113,2 106 98,9 105,8 118,4 98,7 102,3 109,4 116,9 100,8

Шетелдік
сатушылард
ан алған

134,3 103,3 90,8 104,6 97,5 108,8 92,3 98,6 116,7 123,7 138,5

Тау –  кен
өнеркəсібі

142 122 108,5 99,2 103 108,6 106,9 109,1 115,9 134,6 96,4

Өнім өңдеу
өнеркəсібі

119,4 135,1 101,3 102,1 105 118,3 106,5 106,3 112,8 120,3 100

Ескертпе: [161] – көзінің мəліметтері негізінде автор құрастырған

Өнеркəсіп саласындағы мұнай нарығының үлесі де маңызы зор болып
қалуда. Мұнай мен газ бағалары əлемдік биржалардағы баға конъюнктурасына
тəуелді өзгеріп отырады. Өңдеу өнеркəсібіндегі өндірушілердің өнімдерінің
баға динамикасына келсек, металлургия өнеркəсібі мен дайын металл өнімдерін
өндіру салаларындағы баға өзгерістерінің бір – бірінен тəуелділігі жоғары
екендігі байқалады. Өз кезегінде аталған салалардағы бағалардың деңгейі түсті
металлдар өндірісіндегі жағдайға байланысты анықталады. Қорытындылай
айтсақ, өнеркəсіп саласындағы инфляция өндірістік қызметтің екі негізгі
салалары – мұнай мен газ өндірісі жəне металлургия салаларындағы бағалар
деңгейіне жоғары деңгейде тəуелді.

Өнеркəсіп салаларының құрылымдық өзгерістерін тадаудың соңында осы
өнеркəсіп кəсіпорындарының қоршаған табиғи ортаға келтіретін зияндарын
мемлекеттік тұрғыдан реттеу саясатына тоқтала кеткен жөн. Себебі қазіргі
адамзат өркениетінің технологиялық тұрғыдан дамуы қоршаған ортаның
тазалығын сақтау мəселесін ушықтыра түсуде. Əлемдегі орын алып отырған
орны толмас табиғи қасіреттердің, техногендік алапаттардың мысалы ретінде
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АҚШ-ң Мексика шығанағындағы ВР - мұнай компаниясының мұнай көздерінен
теңізге құйылып жатқан немесе Қытайдағы теңіз мұнай көздеріндегі апаттарды
айтсақ да мəселенің аса күрделі шиленіскеніне көз жеткіземіз. Қазіргі уақытта
біздің елімізде өнеркəсіп салаларының жұмысына байланысты табиғатқа
келтіріліп жатқан зиян көлемі де аз емес. Еліміздің батысындағы мұнайлы
өңірлердегі, шығысындағы Өскемен қаласының ауасының ластануы мен
экологиялық жағдайының нашарлауы жасыратын мəселе емес. Қазақстан
Республикасындағы табиғатты қорғау мəселелерімен ҚР Қоршаған ортаны
қорғау министрлігі айналысатыны белгілі. 2007 жылы ҚР Экологиялық кодексі
қабылданғаннан кейін табиғатты ластау мəселелерін реттейтін ұзақ жəне орта
мерзімді стратегиясы жүзеге асырыла бастады. Бұл заңдар мен бағдарламалар
ҚР 2004-2015 жылдарға арналған Экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасына
сəйкес енгізілген. Табиғи байлық көздерін игеру саласындағы экология
жөніндегі ауқымды стратегиялық міндеттер қоршаған ортаны қорғау
саласындағы əрекеттердің Ұлттық жоспарында баяндалған (NEAP), Қоршаған
ортаны қорғаудың Каспий бағдарламасында жəне 2030 жылға дейінгі
«Қоршаған орта жəне табиғи ресурстар» Стратегиялық жоспарында
қарастырылған. Аталған құжаттар елдің минералдық ресурстарын теңдестіре
басқару мен табиғатты қорғауға бағытталған. Бұл құжаттардағы басым
бағыттарға: мұнай – газ өндіруші өңірлердегі мониторинг жүйесін жетілдіру,
мониторингтегі жаңа тəсілдерді дамыту, табиғат қойнауларының
ресурстарының мəртебесі жəне түсті металлургиядағы кəсіпорындардың ауаны
ластау мөлшерін азайту жөніндегі жаңа шаралар жүйесі жатады. Қазақстанда
ірі кəсіпорындар ISO 14001 жəне басқа халықаралық стандарттарға сəйкес
экологиялық басқарудың жүйесін орнатуы тиісті. Табиғат қойнауын игерушілер
мен пайдаланушылар жəне мемлекет арасында кен орнының табиғи жағдайын
қалпына келтіру жөніндегі келісім – шарт жасалады жəне осы келісімге сай
табиғатты қалпына келтіру қоры құрылады. Ол қорға табиғат, жер қойнауын
пайдаланушылар белгілі бір қаражаттар аударып отыруға міндетті.

Жер қойнауын  пайдаланушылардың табиғат жəне қоғам алдындағы
жауапкершіліктерін реттейтін Орхус конвенциясына Қазақстан 2000 жылы
қосылды. Осы халықаралық құжатқа сəйкес, жер қойнауын пайдаланушылар
мен өнеркəсіп кəсіпорындарының басшылары Қоғамдық тыңдауларға қатысып,
жергілікті тұрғындардың экологиялық жəне еңбек құқықтарына байланысты
есеп беріп отыруға міндетті. Өнеркəсіп кəсіпорындары табиғатты қорғау
шараларымен қатар жергілікті халықтың əлеуметтік жадайына да қаражат
бөліп, жергілікті халықтың арасынан жұмыскерлер мен мамандар дайындауға,
оларды жұмысқа тартуға міндетті. Қазіргі уақытта жер қойнауын игеруші
шетелдік компаниялардағы жергілікті жұмыскерлердің үлесі 10% - дан енді
ғана асты. Болашақта олардың үлесі 50% - дан асырылуы тиіс.

Дегенмен əзірше өнеркəсіп кəсіпорындарының қожайындарының,
басшыларының табиғат, қоғам, мемлекет алдындағы жауапкершілігі төмен
деңгейде қалуда. Алысқа бармай – ақ Өскемен қаласының орталығындағы
немесе өнеркəсіп аймағындағы көшелермен əсіресе шілде айында жүріп
өтсеңіз, «Қазмырыш» ЖШС, «ҮМЗ» АҚ, «Өскемен ТМК» АҚ ауаға шығарған
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зиянды қалдықтарынан деміңізді ала алмай қалатыныңыз рас. Бұл мəселе
күрмеуі шешілмей келе жатқан, күрделі сұраққа айланған.

6.2 Шығыс Қазақстан облысының өнеркəсіп секторының қазіргі
жағдайын талдау

Шығыс Қазақстан облысы Алтай өңірі мен Ертіс, Зайсан, Алакөл,
Тарбағатай аумағын алып жатқан алып өнеркəсіп салалары мен ауыл
шаруашылығы қатар дамыған өлке. ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтың осы
өңірге жасаған сапарларының бірінде: «Шығыс Қазақстан, Алтай кең-байтақ
еліміздің өңіріне тағылған алтын алқа», - деп бағалағаны есімізде. Облыс
территориясының аумағы 283,23 мың шаршы километрді, солтүстігінде Ресей
Федерациясымен, Оңтүстігінде Қытай Халық Республикасымен жəне
Шығысында Алтай таулары арқылы Монғол Халық Республикасымен
шектеседі. 2010 жылдың 1-қаңтарындағы мəліметтерге сүйенсек, облыс
халқының саны 1418,8 мың адам, оның ішінде қала тұрғындары 772,0 мың,
ауыл тұрғындарының саны 646,8 мың адамды құрайды. Шығыс Қазақстан
облысында 15 аудан, 10 қала, 3 кент жəне 786 ауылдық мекендер бар, əкімшілік
орталығы - Өскемен қаласы.

Шығыс Қазақстан облысының экономикасы мен өнеркəсібіндегі
өзгерістер мен құбылыстар еліміз тəуелсіздік алған 1991 жылдан бергі кезеңдегі
Қазақстан Республикасының экономикасы мен өнеркəсібінде орын алған
көрсеткіштер мен жағдайлардан көп ауытқи қойған жоқ. Сол 1991-1999 жылдар
аралығындағы құлдырау кезеңін бастан өткізіп, 2000-2009 жылдар
аралығындағы өсу кезеңін, 2007 жылдан бүгінгі күнге дейін жалғасып келе
жатқан əлемдік дағдарыстың теріс ықпалын бар болмысымен сезінді, облыс
экономикасы мен өнеркəсібінің дамуының тенденциялары жалпы алғанда бүкіл
ел экономикасы мен өнеркəсібіндегі даму трендіне сай. Əрине, кейбір
бағыттарда аздаған ерекшеліктері болғанымен, жалпы алғанда біз 6.1 –
бөлімінде талдаған жағдайға сəйкес келеді. Сондықтан біз Шығыс Қазақстан
облысының экономикасы мен соның ішіндегі өнеркəсіп секторының жағдайын
соңғы бес жыл көлемінде, яғни 2005-2009 жылдар аралығында талдауды жөн
деп таптық.

Шығыс Қазақстан облысының 2005-2009 жылдар аралығында
қалыптасқан негізгі əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін талдау үшін
алдымен келесі кесте (6.9-кесте) мəліметтерін келтірейік.

6.9-кесте – Шығыс Қазақстан облысының негізгі əлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштері

ЖылдарКөрсеткіштері
2005 2006 2007 2008 2009

Өнеркəсіп өнімінің
қолданыстағы толайым
(көптеп) сауда бағаларымен
есептелгендегі көлемі (млн.
теңге)

260’235,9 410’078,9 481’109,2 475’090,5 481’745,5

Шаруашылықтың барлық
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категорияларындағы мал
шаруашылығының негізгі
өнімдерін өндіру көлемі: ет
(мал мен құсты тірі
салмағымен өткізген
мөлшері) (мың тонна)

161,1 174,3 186,4 194,5 197,2

Сүт (мың тонна) 634,5 661,4 677,2 678,7 697,9
Жұмыртқа (млн. дана ) 280,8 282,4 308,9 309,9 305,4
Негізгі капиталға жұмсалған
инвестициялар (млн. теңге) 82’197 116’054 126’537 161’376 139’926
Тұрғын үйлерді қолданысқа
енгізу (пайдалы ауданының
мың шаршы метрі)

181,4 216,6 181,0 204,6 180

Көліктің барлық түрлерімен
тасымалданған жүк көлемі
(темір жол тасымалын
қоспағанда), (млн. тонна)

257,1 269,1 279,3 287,6 279,5

Көліктің барлық түрлерімен
тасымалданған жолаушылар
саны (темір жол тасымалын
қоспағанда), (млн. адам)

969,8 1013,4 1081,7 1100 1140,5

Жыл соңындағы ресми
тіркелген жұмыссыздардың
саны (мың адам)

12,2 9,8 8,7 8,1 6,9

Ескертпе: [168] – көзінен алынды

Шығыс Қазақстан облысының өнеркəсіп өнімінің көлемі соңғы бес
жылдың ішінде 260’239,9 млн. теңгеден 481’745,5 млн. теңгеге ұлғайған. Осы
жылдар аралығында бұл көрсеткіштің үнемі өсуі байқалып, тек 2008 жылы ғана
2007 жылмен салыстырғанда 6018,7 млн. теңгеге азайған. Бұл жағдай əрине
экономикадағы дағдарыстың тигізген салқыны деп бағалануы тиіс.

Өнеркəсіп өнімінің ақшалай көлемінің ұлғаю динамикасын келесі суретте
бейнелеуге болады (6.4 - сурет).

Жалпылама алғанда 2005-2009 жылдардағы талдау мерзімінде ШҚО
өнеркəсіп өнімінің көлемі 185,1%-ға ұлғайған. 4.9-кесте мəліметтерінде
көрсетілгендей, ШҚО-да негізгі капиталға бағытталған инвестициялардың
көлемі де тұрақты өсу үстінде болған. Тек қана соңғы 2009 жылы ғана алдыңғы
2008 жылмен салыстырғанда 21’450 млн. теңгеге азайып кеткен. Мұндай
жағдайды да дағдарыстың теріс ықпалымен түсіндіруге болады. Ал 2005 – 2009
жылдар аралығын жалпы алатын болсақ негізгі капиталға жұмсалған
инвестициялар көлемі 82’197 млн. теңгеден 139’926 млн. теңгеге дейін
ұлғайған. 2008 жылы бұл көрсеткіш 161’376 млн. теңге мөлшерінде шарықтау
шегіне жеткен. Талдау мерзімінде пайызбен есептегенде негізгі қорларға
жұмсалған инвестициялардың мөлшері 170,2% - ға ұлғайған.
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6.4-сурет - ШҚО өнеркəсіп өнімінің ақшалай көлемінің ұлғаю
динамикасы

Ескертпе: [168] – көзі мəліметтерінің негізінде автор дайындаған.

ШҚО – ның негізгі əлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің 2005 –
2009 жылдардағы индекстерінің өзгерістері келесі 6.10 – кестесінде
бейнеленген.

6.10 – кесте. ШҚО негізгі əлеуметтік – экономикалық көрсеткіштерінің
индекстері*.

                                                     Алдыңғы жылға шаққанда пайызбен (%)
ЖылдарКөрсеткіштері

2005 2006 2007 2008 2009
Өнеркəсіп өнімінің (тауарлар
мен қызметтердің) көлемі

103,0 105,5 107,1 101,0 99,1

Ауыл шаруашылығының
жалпы өнімінің көлемі

99,3 98,0 105,5 88,6 133,1

Негізгі капиталға жұмсалған
инвестициялар

138,6 126,5 103,3 117,4 81,2

Тұрғын үйлердің пайдалы
ауданының қолданысқа
енгізілуі

158,3 119,4 83,5 113,1 87,9

Көліктің барлық түрлерімен
жүк тасымалдау 101,5 104,7 103,8 103,0 97,2
Сатудың барлық арналары
бойынша бөлшек саудадағы
тауар айналымы

106,1 110,6 109,4 101,7 102,0

Тұрғындардың нақты ақшалай

100

157,6

184,9 182,6 185,1
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табыстары (өткен жылға
шаққанда пайызбен (%))

99,3 121,2 119,9 103,4 108,7

Бір жұмыскерге шаққандағы
орташа айлық номиналдық
жалақы *

27’688 33’101 42’137 48’293 53’486

Бір жұмыскердің нақты
жалақысының индексі (өткен
жылға шаққанда пайызбен
(%)*)

107,0 111,2 115,2 98,7 103,4

Тұтыну тауарлары
бағаларының индексі 108,5 107,5 110,5 116,1 107,2
Өнеркəсіп өнімін өндірушілер
бағаларының индексі 114,6 146,5 118,2 93,4 95,4
Ескертпе: -[168] – көзі мəліметтерінен алынды
* - филиалдарды қосқандағы ірі, орта кəсіпорындар жəне жұмыскерлер санына
қарамастан денсаулық сақтау, білім беру, басқару органдары, қоғамдық, банктік,
сақтандыру салаларының барлық ұйымдары бойынша.

Өңірдегі соңғы бес жылдағы өнеркəсіп өнімінің көлемінің индекстері
2005-2007 жылдар аралығында үнемі өсу үстінде болған, ал 2008 жылы 2007
жылмен салыстырғанда 101 %-ға ұлғайып, өсу қарқыны төмендеген. 2009
жылы өнеркəсіп өнімінің көлемінің индексі бес жылда алғашқы рет алдыңғы
жылмен салыстырғанда төмендеген (99,1%). Мұндай нашар жағдайдың
қалыптасуына өнеркəсіптік кəсіпорындар өнімінің көлемінің азайып, əлемдік
нарықтардағы бағаларының төмендеуі жəне олардың өндірістік, материалдық
жəне басқа шығындарының көбеюі теріс ықпалын тигізген. Сонымен қатар
ШҚО бойынша негізгі капиталға жұмсалған инвестициялардың көлемі 2009
жылы күрт төмендеген (81,2%), тұрғын үйлерді салу мен қолданысқа енгізу
көлемінің азаюы (87,9%) орын алған, жүк тасымалдау көлемі азайған (97,2%).
Тек қана екі бағытта алдыңғы 2008 жылмен салыстырғанда өсім байқалған:
ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 133,1%-ға ұлғайған жəне сауда
саласындағы тауар айналымының көлемі 102%-ға өскен. Бұл көрсеткіштердің
көпшілігі орташа республикалық осындай көрсеткіштердің деңгейінен төмен.
Дəлірек айтсақ, ҚР бойынша өнеркəсіп өнімінің физикалық көлемінің индексі
2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 102,7% құраса, ШҚО бойынша бұл
көрсеткіш 93,6% құраған.

ШҚО өнеркəсіп өнімін өндірушілер бағаларының индексі 2005-2007
жылдар аралығында үнемі өсу үстінде болған. 2006 жылы 2005 жылмен
салыстырғанда бұл көрсеткіш 146,5%-ға ұлғайған. 2008-2009 жылдары
өнеркəсіп өнімін өндірушілер бағаларының индексі сəйкес түрде 93,4%-ға жəне
95,4%-ға төмендеген. Есесіне тұтыну тауарлары бағаларының индексі 2005-
2009 жылдар мерзімінде алдыңғы жылдармен салыстырғанда үнемі өскен. Ірі,
орта кəсіпорындарда, олардың филиалдарында, əлеуметтік салалар мен қаржы
мекемелерінде жұмыс істейтін жұмыскерлердің орташа айлық номиналдық
жалақысының мөлшері 2005 жылғы 27’688 теңгеден 2009 жылы 53’486 теңгеге
дейін екі есеге жуық ұлғайған. Ал, шағын кəсіпорындарда жұмыс атқаратын
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жұмыскерлердің жалақы мөлшерін ескерсек, бұл көрсеткіш төмен. Мысалы
2009 жылы 50’209 теңгені құраған.

ШҚО тұрғындарының өмір сүру деңгейіне келсек, оларды төмендегі
көрсеткіштердің негізінде талдауға болады (6.11-кесте).

6.11-кесте. ШҚО тұрғындарының өмір сүру деңгейінің негізгі əлеуметтік-
экономикалық индикаторлары*

ЖылдарКөрсеткіштері
2005 2006 2007 2008 2009

Бір жұмыскерге шаққандағы
орташа айлық номиналдық
жалақы (теңге)*

26’624 31’606 40’160 45’855 50’209

Тағайындалған айлық
зейнетақының орташа
мөлшері (жыл соңында),
(теңге)

12’535 13’234 14’398 18’766 25’939

Бір айдағы орташа өмір
сүруге қажетті қаражаттың ең
төменгі шамасы (теңге)

7’863 7’953 8’833 11’531 11’912

Бір айдағы орташа адам
басына шаққандағы
тұрғындардың номиналдық
ақшалай табыстары (теңге)

12’793 16’665 22’073 26’508 30’391

Еңбек етуден түскен
табыстардың тұрғындардың
ақшалай табыстарындағы
үлес салмағы (пайызбен, %)

71,5 76,6 79,7 80,1 77,0

Ескертпе: [168] – көзінен алынған
* - шағын кəсіпорындарды қосқанда барлық кəсіпорындар бойынша.

Тұрғындардың өмір сүру деңгейінің негізгі əлеуметтік-экономикалық
индикаторларының арасында бір жұмыскерге шаққандағы орташа айлық
номиналдық жалақы мөлшері 2005 – 2009 жылдар аралығында 26’624 теңгеден
50’209 теңгеге дейін өскен. Бес жылдағы өсім қарқыны 188,6% құраған. Ал
тағайындалған айлық зейнетақының жыл соңындағы есеппен алынған мөлшері
2005 жылы 12’535 теңгені құраса, 2009 жылы 25’939 теңгені құрап, жалпы өсімі
206,9% болған, яғни екі еседен артық өскен. Бір айдағы өмір сүруге қажетті
қаражаттың ең төменгі шамасы 2005 жылы 7863 теңгеден 2009 жылы 11’912
теңгеге дейін өскен. Əрине, қазіргі уақыттағы бағалардың өсу қарқыны мен
инфляцияның мөлшерін ескерсек, мұндай төмен деңгейдің шындыққа жанаса
қоймайтындығына көз жеткізуге болады. Өзін-өзі адам деп сезінгісі келген
азамат 11’912 теңгеге бір ай бойы өмір сүруі өте қиын. Таяуда Алматы
қаласының бір тұрғыны бір ай бойы еліміз бойынша дəл осындай анықталған
көрсеткіш деңгейінде өмір сүріп көру тəжірибесін өткізгенін білеміз. Соның
нəтижесінде ол бірнеше килограммға арықтап, денсаулығының нашарлағанын
байқаған, одан кейін де осылай өмір сүре берсе, денсаулығынан айырылатынын
анықтаған. Елімізде адам басына шаққанда бір айда 11’912 теңге немесе одан
төмен мөлшерде табыс табатын адамдардың санының көп екендігі ешкімге
жасырын емес. Əлемдік стандарттар бойынша күніне 1 АҚШ долларынан
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төмен табыс табатын адамдар кедейлер қатарына жатқызылады. Ал ШҚО өмір
сүрудің ең төменгі деңгейі айына 11’912 теңгемен өлшенсе, 1 айда орта есеппен
30 күн бар деп есептеп, АҚШ долларының теңгеге шаққандағы 2009 жылдың
соңындағы бағамы мөлшермен 148 теңге болғанын біле отырып, есеп жүргізсек
1 күнде 397 теңге, яғни 2,68 АҚШ долларынан келеді екен. Яғни, біздің
кедейлер əлемдік стандарттар бойынша анықталған кедейлермен
салыстырғанда 2,68 есе «бай» екендігін байқаймыз.

ШҚО өнеркəсіптік аймақ болғандықтан əрбір жұмыскерге шаққандағы
орташа айлық номиналдық жалақы мөлшерінің өсу немесе кему қарқыны да аса
маңызды көрсеткішке айланатыны рас. Келесі 6.12-кестесінде ШҚО бойынша
соңғы сегіз жылдағы, яғни 2002-2009 жылдардағы жалақы мөлшерінің өзгеру
динамикасы салыстырмалы түрде көрсетілген.

6.12 – кесте. Бір жұмыскерге шаққандағы орташа айлық номиналдық
жалақының ШҚО бойынша өзгеруі.

Барлығы* Оның ішінде ірі жəне орта
кəсіпорындарда

Алдыңғы мерзімге шаққанда% Алдыңғы мерзімге шаққанда%
Жыл
дар

Теңге Номиналдық Нақты Теңге Номиналдық Нақты
2002 17759 111,5 104,3 18816 111,8 104,6
2003 19195 108,1 102,1 20099 106,8 100,9
2004 23016 119,1 111,6 23846 118,6 110,5
2005 26624 115,7 106,6 27688 116,1 107,0
2006 31606 118,7 110,4 33101 119,5 111,2
2007 40160 127,1 115,0 42137 127,3 115,2
2008 45855 114,2 98,4 48293 114,6 98,7
2009 50209 109,5 102,1 53486 110,8 103,4
Ескертпе: [168] – көзінен алынды
* - шағын кəсіпорындарды қосқанда барлығы

Өңір бойынша 2002 жылдан бастап 2009 жылға дейінгі кезеңде бір
жұмыскерге шаққандағы орташа айлық номиналдық жалақының өсімі 17’759
теңгеден бастап 50’209 теңгеге дейін ұлғайған. Сегіз жылдың ішінде 282,7% -
ға немесе үш есеге жуық өскен. Оның ішінде өсім ірі жəне орта кəсіпорындарда
жұмыс істейтіндердің жалақысында қарқындырақ байқалады. Мұндай
кəсіпорындардағы орташа айлық жалақының мөлшері 2002 жылы 18’816
теңгені құраса, 2009 жылы 53’486 теңге болған, яғни 284,3%-ға ұлғайған.
Басқаша айтсақ, ірі жəне орта кəсіпорындардағы орташа айлық жалақы мөлшері
шағын кəсіпорындардағы жалақымен салыстырғанда жоғары болып қана
қоймай, қарқынды өскен. Дегенмен 2009 жылғы орташа айлық жалақы мөлшері
ҚР бойынша есептелген орташа айлық жалақы мөлшерінен төмен деңгейде
қалуда.

Шығыс Қазақстан облысының еңбек нарығындағы жағдай қалыпты
болып қалуда. Басқа өңірлермен салыстырғанда халықтың еңбекпен қамтылу
деңгейі біршама жақсы деуге негіз бар. Оны статистикалық мəліметтермен
қатар қарапайым бақылаулардың нəтижесінде байқауға болады. Мысалы,
былтырғы жылы «Жол картасы-2008» өңірлік бағдарламасына сай жол жөндеу,
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құрылыс жəне басқа жұмыстарға тартылған жергілікті тұрғындардан басқа
еліміздің оңтүстік өңірлерінен келген жұмыскерлердің саны да қомақты.
Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарында жұмысшы, мамандарды
жұмысқа шақыру жөніндегі құлақтандырулардың да саны жеткілікті.
Жұмыспен қамтылу тұрғысынан келгенде ШҚО еліміздің бір ыңғайлы
өңірлерінің қатарына кіреді. Дегенмен, еңбек нарығының негізгі
индикаторларын шолып көрейік (6.13-кестеде көрсетілген).

6.13 – кесте. ШҚО еңбек нарығының негізгі индикаторлары
(тұрғындардың жұмыспен қамтылу жағдайын зерттеу материалдары бойынша)

ЖылдарКөрсеткіштері
2005 2006 2007 2008 2009

Экономикалық тұрғыдан
белсенді тұрғындар (мың
адам)

751,7 756,8 764,2 765 764

Тұрғындардың экономикалық
белсенділігінің деңгейі (%) 65,2 65,9 66,6 66,9 67,0
Жұмыс істейтін халық (мың
адам) 698,1 704,4 713,7 715,9 715,1
Жұмыспен қамтылу деңгейі
(%)

92,9 93,1 93,4 93,6 93,6

Жалдамалы жұмыскерлер
(мың адам) 444,6 458,6 468,8 473,3 472,6
Өзіне жұмыс істейтін
жұмыскерлер (мың адам) 253,5 245,8 244,9 242,6 242,4
Жұмыссыз халық (мың адам) 53,6 52,4 50,6 49,1 48,9
Жұмыссыздық деңгейі (%) 7,1 6,9 6,6 6,4 6,4
Жастар жұмыссыздығының
деңгейі (15-24 жас
аралығындағы) (%)

13,3 12,3 10,8 10,4 8,6

Ұзақ мерзімді жұмыссыздық
деңгейі (%) 3,8 3,9 3,2 2,9 2,9
Экономикалық тұрғыдан
белсенді емес тұрғындар
(мың адам)

401,2 391,4 382,9 378,3 376,9

Тұрғындардың экономикалық
тұрғыдан белсенді емес
бөлігінің деңгейі (%)

34,8 34,1 33,4 33,1 33,0

Ескертпе: [168] – көзі мəліметтері негізінде автор құрастырған.

Экономикалық тұрғыдан белсенді тұрғындардың үлесі 2009 жылы (764
мың адам) барлық тұрғылықты халықтың (1418,8 мың адам) 53,8% құраған.
Оның ішінде тұрақты жұмыс істейтін халықтың (715,1 мың адам) үлесі 50,4%
болған. Облыс тұрғындарының экономикалық тұрғыдан белсенді бөлігінің
үлесі 2005 жылы 65,2% құраса, 2009 жылдың соңына қарай 67,0% дейін
ұлғайған жəне керісінше экономикалық тұрғыдан белсенді емес, енжар
бөлігінің үлесі 2005 жылы 34,8% болса, бұл көрсеткіш 2009 жылы 33%-ға дейін
азайған. Ресми түрде мемлекеттік тіркеу бөлімдерінде жұмыссыз ретінде
тіркелген халықтың да саны 2005 жылы 53,6 мыңнан 2009 жылы 48,9 мыңға
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дейін азайған жəне жұмыссыздардың жалпы үлесі 2005 жылғы 7,1%-дан 2009
жылы 6,4%-ға дейін төмендеген. Яғни, жұмыссыздық деңгейі жөнінен ШҚО
көрсеткіштері қазіргі уақытта қаржылық-экономикалық дағдарысты
бастарынан өткізіп отырған АҚШ, Еуропа мемлекеттеріндегі жұмыссыздық
деңгейінен де төмен. Мұндай оңтайлы жағдайдың қалыптасуына ел
Президентінің нұсқауымен ҚР Үкіметі тарапынан қабылданған дағдарысқа
қарсы шаралар жүйесі ықпалын тигізді. Қаржы, өндіріс, өнеркəсіп салаларына
қаржылай көмек беріп, «Жол картасы» бағдарламасын мемлекет тарапынан
қабылдап, аймақтар деңгейінде жүзеге асырудың нəтижесінде жұмыссыз халық
жұмысқа тартылды, өнеркəсіптік кəсіпорындардағы жұмыскерлерді қысқарту
мəселесі жеңілдетіліп шешілді. Дағдарыс кезеңіндегі ҚР Үкіметінің жүзеге
асырған шаралар жүйесін ХХ – ғасырдың 30 – жылдары АҚШ – да орын алған
«Ұлы күйзеліс» кезеңіндегі сол кезде билік басында болған Франклин Делано
Рузвельттің үкіметінің жасаған шаралары мен іс - əрекеттеріне ұқсатуға
болады. Əрине ел басшылығы жемісті жүзеге асырған шаралар жүйесінің
өзіндік ерекшеліктері де бар, дегенмен жалпы бағыты мен тұжырымдамалары
ұқсас. Дағдарысқа қарсы өңірлік бағдарламаны жүзеге асыру барысында
жергілікті халықтың жекелеген өкілдері тарапынан түсінбеушіліктер де орын
алды. Атап айтсақ, кейбір қала тұрғындары «Жол картасы» бағдарламасына сай
ұсынылған жұмыстарды жалақысы аз деп атқарғысы келмейді, олардың орнына
ауыл тұрғындары мен жұмыссыз жастар жұмысқа тартылды. Мұндай жекелеген
жағдаяттар елімізідің басқа өңірлерінде де байқалған, оны қалыпты жағдай деп
қабылдауымыз керек. Ендігі жерде еңбек етуге қабілетті жастағы
экономикалық тұрғыдан белсенді жəне экономикалық тұрғыдан белсенді емес,
енжар халықтың саны мен ара салмағын 6.14-кестенің мəліметтері негізінде
шолып көрейік.

6.14 – кесте. ШҚО еңбекке жарамды жастағы тұрғындарының
экономикалық тұрғыдан белсенді жəне белсенді емес, енжар бөліктерінің саны
(мың адам).

ЖылдарКөрсеткіштері
2005 2006 2007 2008 2009

Экономикалық тұрғыдан
белсенді халық, оның ішінде: 748,2 751,3 759,6 762,0 760,0
Экономика салаларында
жұмыс істейтіндер саны 694,9 698,9 709,0 712,9 711,2
Жалдамалы жұмыскерлер
саны 442,5 455,7 464,8 470,8 469,8
Өзіне жұмыс істейтін
жұмыскерлер саны 252,4 243,2 244,2 242,1 241,4
Жұмыссыздар саны 53,4 52,4 50,6 49,1 48,8
Экономикалық тұрғыдан
белсенді емес (енжар)
халықтың саны

212,8 200,4 191,5 189,2 189,4

Оның ішінде: оқушылар мен
студенттер (күндізгі бөлімде
іштей оқитындар) саны

97,7 100,3 102,6 100,9 96,9
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Басқа да себептермен
белсенді емес (енжар)
адамдардың саны

115,1 100,1 88,9 88,3 93,5

Ескертпе: [168 ] – көзінің мəліметтерінен алынды

Экономикалық тұрғыдан белсенді халық соның ішіндегі экономика
салаларында жұмыс істейтін, тұрақты жұмысы бар халықтың үлесі 2005 – 2009
жылдар аралығында ұлғайған. Мысалы, 2005 жылы экономикалық тұрғыдан
белсенді тұрғындардың санындағы (748,2 мың адам) тұрақты жұмыс
істейтіндерінің үлесі (694,9 мың адам) 92,9% құраса, 2009 жылы бұл көрсеткіш
(760 мың адамның 711,2 мыңы) 93,6% болған. Яғни, экономиканың əртүрлі
салаларындағы мекемелер мен кəсіпорындарда тұрақты жұмыс істейтіндердің
үлесі жалдамалы жұмыс пен өзіне - өзі жұмыс істейтіндердің үлесімен
салыстырғанда ұлғайған. Өңірдегі ресми тіркелген жұмыссыздардың саны да
2005 жылмен (53,4 мың адам) салыстырғанда 2009 жылдың (48,8 мың адам)
қорытындысы бойынша жалпы саны 4,6 мың адамға азайған. Яғни, 4600 адам
жұмыс тауып, 4600 отбасына табыс көзі келе бастады деген тұжырым жасауға
негіз бар. Бұл көрсеткіш бойынша жұмыссыздар саны 2009 жылы 2005 жылмен
салыстырғанда 8,6%-ға азайған. Сонымен қатар экономикалық  тұрғыдан
белсенді емес (енжар) халықтың, оның ішінде əртүрлі себептермен жұмыссыз
жүргендердің саны да, үлесі де талдап отырған мерзімде айтарлықтай
азайғандығын атап өткен жөн.

Енді жұмыс істейтін халықтың қай бағытта жəне қандай формада жұмыс
атқарғандығына келсек, олардың жұмыспен қамтылу мəртебесіне байланысты
үлестіру бағыттарын жоғарыдағы 6.5 – суретінде 2009 жылдың мəліметтері
негізінде көрсетуге болады.

2009 жылы ШҚО бойынша жалдамалы жұмыскерлердің үлкен бөлігі
(45,8%) мемлекеттік емес, жекеменшік формасындағы кəсіпорындар мен
мекемелерде жұмыс атқарған. Мемлекеттік сектор ұйымдарында жұмыс
атқаратындардың үлесі 30,2% құраған, жеке кəсіпкерлікпен айналысатын
тұлғалардың құрған кəсіпорындарында тұрақты жұмыс істейтіндердің үлесі
16,2% болған жəне ауыл шаруашылығы саласындағы шаруа қожалықтарында
барлық тұрақты жұмыс жасайтындардың үлесі 7,8% құраған.

Ал, өз бетімен дербес жұмыс жасайтын адамдардың жартысынан артығы
(55,2%) өздерінің жеке меншік үй шаруашылықтарымен айналысқан. Олар
ауылды жерде мал өсіру, бау – бақша салу тəрізді жұмыстарын атқарған.
Түптеп келгенде оларды да жұмыссыздар қатарына жатқызуға болады. Аталған
категорияға жататын халықтың үштен бірінен көбі (34,5%) жеке кəсіпкер
ретінде заңды тұлға түрінде құрылмастан, əртүрлі сауда – саттық, қызмет
көрсету сияқты жұмыстармен айналысады. Уақытында мемлекеттік тіркеуден
өтіп, төлеуге тиісті салықтары мен зейнетақы аударымдарын төлеп тұрады.
Өзіне - өзі жұмыс істейтіндердің 10,0% жұмыс берушілерге жалданып жұмыс
атқарады. Мұндай тұлғалар көбінде отбасылық бизнеспен, туған – туыстары,
көрші – қолаңдары, ауылдастарына жалданып, ресми тіркелместен жұмыс
жасай береді. Өндірістік кооперативтерде жұмыс істейтіндердің үлесі өте аз
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(0,3%). Олар көбінде жеке кооперативтерде уақытша жалданып жұмыс
істейтіндерден  тұрады, жеке тапсырыстарды орындайды.

6.5 – сурет. 2009 - жылы ШҚО бойынша жұмыс істеу мəртебесі бойынша
жұмыс атқаратын тұрғындардың үлесі (пайызбен, %)

Ескертпе: [168] – көзі мəліметтері негізінде автор дайындаған.

Экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмыс істейтін халықтың ең
үлкен бөлігі (30,4%) ауыл шарушылығы, орман, балық шаруашылығы мен аң
аулау салаларында жұмыспен қамтылған. Оның себебі ШҚО ірі өнеркəсіп
орталығы ғана емес, ауыл шаруашылығы кешені де жеткілікті деңгейде
дамыған ірі өңір. Ауыл шаруашылығын дамытуға ШҚО табиғатының жағдайы
да үлкен мүмкіндік береді. Бұл өңірде табиғат байлықтарының барлық түрлері
кездеседі: Алтай, Тарбағатай таулы өңірлері, Зайсан, Алакөл, Ертіс су
алаптары, далалық жəне жартылай шөлейт алқаптар да жеткілікті. Өнеркəсіп
салаларында жұмыспен қамтылған халықтың 14,2% жұмыс істейді.
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Облыс тұрғындарының 2009 жылы экономикалық қызмет түрлері
бойынша жұмыс істейтіндерінің үлестірілу дəрежесін келесі 6.6 – суретте
көрсетуге болады.

                                                          Қорытындыға шаққанда пайызбен (%)

6.6 – сурет. ШҚО бойыша 2009 жылы жұмыс істейтін халықтың
экономикалық қызмет түрлері бойынша үлестірілуі (халықтың жұмыспен
қамтылу дəрежесін зерттеу материалдары бойынша).

Мұндағы: Ауыл шаруашылығы, аң аулау, орман жəне балық шаруашылығы – 30,4%;
өнеркəсіп – 14,2%;
сауда, автокөліктер мен тұрмыстық бұйымдар жөндеу – 14,0%;
білім беру – 8,8%;
көлік жəне байланыс – 7,0%;
құрылыс – 5,3%;
денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер – 4,9%;
басқа салалар – 15,4%.
Ескертпе: [168] – көзі материалдары негізінде автор дайындаған.

Өнеркəсіп орындары Өскемен, Семей, Риддер, Зырян қалаларында
молынан шоғырланған. Əлеуметтік – бюджеттік салаларды қамтитын білім
беру, денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызмет салаларында жұмыс істейтін
халықтың 13,7% (8,8%+4,9%) қызмет етеді. Көлік жəне құрылыс салаларында
сəйкесінше 7,0% жəне 5,3% жұмыс атқарады. Ал басқа салаларда жұмыспен
қамтамасыз етілген халықтың 15,4% жұмыс істейтіні белгілі болды.

Облыстың аумағында орналасқан ірі жəне орта кəсіпорындарда жұмыс
атқаратындардың 2009 жылдағы санының 2008 жылдағы санымен
салыстырғандағы өзгерісін 6.15 – кестеден көрсетуге болады.

6.15 – кесте. ШҚО бойынша 2009 жылы ірі жəне орта кəсіпорындарда
жұмыс істейтін жалдамалы жұмыскерлердің саны*
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Көрсеткіштер Мың
адам

2008 жылға
шаққандағы

пайыздық өзгерісі (%)
Ірі жəне орта кəсіпорындардағы жалдамалы
жұмыскерлердің саны

295,2 97,7

Олардың ішінде экономикалық қызмет түрлері
бойынша: Ауыл шаруашылығы, аң аулау жəне орман
шаруашылығы

7,8 92,4

Балық аулау, ауыл шаруашылығы 0,1 60,5
Өнеркəсіп саласы, барлығы оның ішінде: 76,1 92,4
Тау-кен өнеркəсібі 19,1 95,6
Өңдеу өнеркəсібі 46,2 89,7
Электр қуатын, газ бен су өндіру жəне тарату 10,8 99,0
Құрылыс 16,5 91,9
Сауда, автокөліктер мен тұрмыстық бұйымдарды жөндеу 9,9 95,9
Қонақ үйлер мен мейрамханалар 2,0 118,5
Көлік жəне байланыс 23,8 99,0
Қаржылық қызмет 4,9 92,1
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар,
жалгерлік жəне кəсіпорындарға көрсетілетін қызметтер

14,1 98,8

Мемлекеттік басқару 38,2 103,4
Білім беру 61,6 100,4
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер 32,5 100,7
Басқа да коммуналдық, əлеуметтік жəне дербес қызмет
көрсету салалары

7,6 110,0

Ескертпе: [168] – көзі мəліметтерінен алынған;
* - жеке кəсіпкерлікпен айналысатын шағын кəсіпорындар жұмыскерлерін есептемегенде

          Жоғарыдағы кесте мəліметтерін байқап отырсақ, 2009 жылы ШҚО ірі
жəне орта кəсіпорындарындағы жұмыскерлердің саны 2008 жылмен
салыстырғанда 97,7% құрап, жалпы саны 6940 адамға қысқарған.
Жұмыскерлердің саны қызмет көрсету бағыттарына жататын қонақ үйлер мен
мейрамханалар (118,5%), мемлекеттік басқару (103,4%), білім беру (100,4%),
денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер (100,7%) жəне басқа
коммуналдық, əлеуметтік жəне дербес қызметтер көрсету (110%) салаларында
ғана аздап көбейген, ал басқа салалардың барлығында, соның ішінде өнеркəсіп
саласында ірі жəне орта кəсіпорындарда жұмыс істейтіндердің саны қысқарған.
Өнеркəсіп саласын жалпылама алатын болсақ, 2009 жылы 2008 жылмен
салыстырғанда жұмыскерлердің саны 92,4% құраған, яғни 6260 адам жұмыстан
босаған. Өнеркəсіп салаларының ішінде неғұлым үлкен қысқарту өңдеу
өнеркəсібі кəсіпорындарында (89,7%)  жəне олармен тығыз байланыста жұмыс
істейтін тау – кен өнеркəсібінде (95,6%) орын алған. Жалпы ірі жəне орта
кəсіпорындарда жұмыс атқаратын жұмыскерлердің барлық негізгі жəне
шешуші салалардағы санының 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда азаюы
болашақта облыстағы əлеуметтік жағдайдың шиленісуіне, қиындауына алып
келуі мүмкін. Əсіресе, өңдеу өнеркəсібіндегі жұмыскерлер санының қысқаруы
алаңдауышылық тудырады.
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ШҚО ірі жəне орта кəсіпорындарында жұмыс істейтіндердің орташа
айлық жалақыларының деңгейін келесі 6.7 – суретінде бейнелеуге мүмкіндік
бар.

2009 жылғы ШҚО ірі жəне орта кəсіпорындарындағы жұмыскерлердің
орташа айлық жалақысының мөлшерлері жалпы республикалық деңгейден
төмен екендігі байқалады. Облыс кəсіпорындары жұмыскерлерінің арасындағы
ең төменгі жалақы ауыл шаруашылығында (32199 теңге), коммуналдық,
əлеуметтік жəне дербес қызмет көрсету саласында (34063 теңге), білім беру
саласында (40489 теңге), денсаулық сақтау саласында (46133 теңге) байқалады.
Сауда, автокөлік жəне тұрмыстық бұйымдарды жөндеу қызметтері
саласындағы төменгі жалақының (43808 теңге) орнын жасырын табыстар
арқылы толтыруға болатынын ескеру қажет.

теңге

6.7 – сурет. ШҚО 2009 жылдағы ірі жəне орта кəсіпорындары бойынша
орташа айлық номиналдық жалақы мөлшерлері*.

Ескертпе: [168] – көзі мəліметтерінің негізінде автор дайындаған.
* - кəсіпкерлік қызметпен шұғылданатын шағын кəсіпорындар жұмыскерлерін

есептемегенде.
Ал, мемлекеттік басқару ұйымдарындағы жалақы мөлшері сол

мемлекетте, өңірде қалыптасқан орташа жалақы деңгейінде болуы заңды
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құбылыс. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар, жалгерлік жəне
кəсіпорындарға қызмет көрсету саласында (56144 теңге), құрылыс (63632
теңге), өнеркəсіп (66046 теңге), көлік жəне байланыс (66047 теңге) жəне
қаржылық қызмет көрсетуші мекемелердегі (76275 теңге) орташа айлық
жалақы мөлшері облыстық орташа жалақы мөлшерінен жоғары. Осы тұрғыда
күрмеуі шешілмей келе жатқан бір мəселеге тоқтала кеткен жөн. Кез – келген
мемлекеттің, оның экономикасы мен əлеуметтік жағдайының жақсаруы
қоғамның, сол қоғамда өмір сүріп жатқан халықтың ең алдымен денсаулығы
мен білім дəрежесіне тікелей байланысты екендігі əлімсақтан белгілі.
Экономиканың кез – келген саласында жұмыс атқаратын адам білім саласынан
білім алып шығады, өз денсаулығын алдыңғы орынға қояды. Президент те,
министр де, депутат та, прокурор да, ғалым немесе дəрігер де, инженер мен
жұмысшы да білім орындарында білім нəрімен сусындайды. Сондықтан
еліміздің стратегиялық тұрғыдан дамуы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
ең алдымен жүйелі түрде білім беру жəне денсаулық сақтау салаларындағы
жұмыскерлердің жалақы мөлшерін ең жоғарғы деңгейге жеткізу қажет.
Өркениетті елдердегідей жоғары еңбекақы төленетін білім беру жəне
денсаулық салаларына неғұрлым қабілетті жəне талантты тұлғалардың келуін
қамтамасыз ету арқылы ел болашағының жарқын болуына іргетас қалауға
мүмкіндік туады.

Шығыс Қазақстан экономикасы салаларында қалыптасқан бағалар
динамикасын талдаудың маңызы зор деп ойлаймыз. Себебі баға деңгейі
жекелеген өнеркəсіп салаларының дамуына, олардың өндіретін өнімдеріне
деген тұтынушылық сұраныстың қалыптасуына, соның нəтижесінде
экономикадағы кəсіпкерлік белсенділік пен инвестициялық тартымдылықты
қамтамасыз етуде зор ықпалын тигізеді. 2005 – 2009 жылдар аралығында ШҚО
экономикасының салалары бойынша қалыптасқан бағалар индексін 6.16 –
кестенің мəліметтері негізінде талдауға болады.

6.16 – кесте. Экономика секторлары бойынша бағалар индекстері.
Алдыңғы жылмен салыстырғандағы пайызбен (%)

ЖылдарКөрсеткіштер
2005 2006 2007 2008 2009

Тұтыну бағаларының индексі 107,8 108,0 116,1 110,5 105,7
Азық – түлік тауарлары 107,3 107,2 122,3 112,6 103,1
Азық – түлік емес тауарлар 105,3 105,9 109,9 106,7 108,4
Тұрғындарға көрсетілетін
ақылы қызметтер

111,1 112,0 113,0 111,5 106,7

Өнеркəсіп өнімдерін
өндірушілердің бағаларының
индексі

123,2 154,7 98,0 73,0 141,2

Құрылыстағы бағалар индексі 105,8 104,1 106,7 110,7 103,7
Құрылыс – монтаж
жұмыстары

103,7 103,9 106,4 111,4 103,5

Машиналар мен жабдықтар 110,0 104,6 107,2 110,1 105,0
Ауыл шаруашылығының
өнімдерін өткізу бағаларының
индексі

103,1 107,2 135,7 116,2 88,0
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Өсімдік шаруашылығының
өнімдері

98,1 105,9 152,0 131,8 67,6

Мал шаруашылығының
өнімдері

105,3 107,8 128,2 109,1 98,2

Көліктің барлық түрлерімен
жүк тасымалының
тарифтерінің индексі

106,4 106,9 110,3 113,6 96,2

Автокөлікпен жүк
тасымалдау

105,9 106,8 110,3 112,9 96,2

Əуе жолымен жүк
тасымалдау

114,3 112,5 111,1 115,0 95,2

Ішкі су жолдарымен жүк
тасымалдау

142,7 115,4 107,1 138,4 97,9

Байланыс қызметтерінің
заңды тұлғалар үшін
тарифтерінің индексі

... 101,2 103,7 100,0 99,0

Толайым (көптеп) сауда
бағаларының индексі

... 106,2 115,2 109,3 107,5

Ескертпе: [168] – көзінен алынды

Кесте мəліметтерінде көрсетілгендей талдау мерзіміндегі ШҚО тұтыну
бағаларының индексі 2005 – 2007 жылдар аралығында тұрақты өсіп, 2007 жылы
116,1% деңгейіндегі шарықтау шегіне жеткен. Ал 2008 жылдан бастап (110,5%)
алдыңғы жылмен салыстырғанда тұтыну бағаларының индексінің өсу қарқыны
бəсеңдей бастаған. 2009 жылы аталған индекс (105,7%) деңгейінде тоқтаған.
Мұндай тенденцияға ең алдымен азық – түлік тауарлары бағаларының
индексінің динамикасы əсер еткен. Өнеркəсіп өнімдерін өндірушілердің
бағаларының индексі 2005 – 2006 жылдары барынша шарықтап өсіп
(сəйкесінше 123,2% жəне 154,7%), 2007 – 2008 жылдары   (98,0% жəне 73%)
күрт құлдыраған. Бұл жерде дағдарыстың ықпалына тоқтала кетпеу мүмкін
емес. Ал, 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғандағы өнеркəсіп өнімдерінің
бағаларының индексі 141,2% - ға дейін шарықтаған. Өнеркəсіптегі бағалардың
индексінің мұншама қарқынды өсуі осы сала кəсіпорындарының дағдарыстың
теріс əсерін еңсере бастағандығымен жəне олардың өнімдеріне деген əлемдік
нарықтардағы бағалардың оң тренд көрсетуімен түсіндіріледі.

Төмендегі суретте бейнеленгендей, ҚР  мен ШҚО экономикасының
əртүрлі салаларындағы бағалар мен тарифтердің индекстерін салыстырмалы
түрде талдаған кезде 2009 жылы ҚР бойынша тұтыну бағалары индексі
(106,2%) алдыңғы жылмен салыстырғанда ШҚО бойынша тұтыну бағалары
индексінен (105,7%) төмен болған, ал өнеркəсіптік өнімдердің бағаларының
индексі ШҚО бойынша 10,2% - ға ҚР бойынша өнеркəсіптік өнімдер
бағаларының индексінен жоғары деңгейде қалыптасқан, ауыл шаруашылығы
өнімдерінің бағаларының өсу қарқыны да республикалық деңгейден жоғары
болған.

2009 жылғы Қазақстан Республикасы мен Шығыс Қазақстан облыс
экономикасының əртүрлі секторларындағы бағалар мен тарифтер индексінің
салыстырмалы трендтерін келесі суретте кескіндеуге болады (6.8 – сурет).
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6.8 – сурет. 2009 жылдағы Қазақстан Республикасы мен Шығыс
Қазақстан облысы экономикасының əртүрлі секторларындағы бағалар мен
тарифтер индекстері.

1 – тұтыну бағаларының индексі;
2 - өнеркəсіп өнімін өндірушілердің бағаларының индексі;
3 – ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу бағаларының индексі;
4 – құрылыстағы бағалар индексі;
5 – жүк тасымалдары тарифтерінің индексі.
Ескертпе: [161; 168] – көзі мəліметтерінен алынды.

Қалған екі саладағы, яғни құрылыстағы бағалар индексі мен жүк
тасымалы тарифтерінің индексі республикалық деңгеймен салыстырғанда
сəйкесінше 103,7% жəне 96,2% құрап, төмен болған. ҚР бойынша көліктің
барлық түрлерімен жүк тасымалы тарифтерінің өсуі (101,3%) жағдайында
ШҚО бұл көрсеткіш керісінше кеміген (2008 жылмен салыстырғанда 96,2%
құрап, 3,8% - ға арзандаған).

Шығыс Қазақстан облысы өнеркəсібінің негізгі көрсеткіштерін талдау
мақсатында олардың 2005 – 2009 жылдар аралығындағы өзгерістерін көрсететін
жəне тəуелсіздік алғаннан бергі 18 жыл ішіндегі кейбір өзгерістерін
баяндайтын 6.17 – кестесін келтіруге болады.

6.17 – кесте. ШҚО өнеркəсібінің негізгі көрсеткіштері
ЖылдарКөрсеткіштер

2005 2006 2007 2008 2009
Кəсіпорындар мен 1499 1454 1393 916 892
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өндірістердің саны
(бірлікпен)
Өнім көлемі (сол кездердегі
нақты бағалармен),
(млрд.теңге)

260,2 410,1 481,1 469,1 484,7

Жалпы өңірлік өнімдегі
(ЖӨӨ) өнеркəсіптің үлесі (%)

33,3 32,3 31,2 28,5 29,4

Өнеркəсіп өнімінің
физикалық көлемінің индексі:
алдыңғы жылға шаққанда
пайызбен (%)

103,0 105,5 107,1 100,8 99,1

- 1991 жылға шаққанда
пайызбен (%)

85,0 89,7 96,1 96,9 96,0

- 1995 жылға шаққанда
пайызбен (%)

153,9 162,3 173,8 175,2 100,0

Өнеркəсіп кəсіпорындарында
жұмыс істейтіндердің саны
(мың адам)

82,1 81,0 82,2 82,4 76,1

Өнеркəсіптегі
жұмыскерлердің орташа
айлық жалақысы (теңге)

34468 42079 51894 62191 66045

- жалақының орташа
облыстық деңгейіне шаққанда
пайызбен (%)

124,5 127,1 123,2 128,8 123,5

Ірі жəне орта
кəсіпорындардың салық
салғанға дейінгі жалпы
пайдасы (шеккен зияны)
(млн.теңге)

37346,3 140277,8 129174,9 73825,6 63697,3

Ескертпе: [168] – көзі мəліметтерінің негіінде автор құрастырған

Жоғарыда бейнеленген маңызды кестенің мəліметтеріне сүйене отырып
келесі негізгі қорытындылар мен тұжырымдар жасауға болады:

- ШҚО өнеркəсіп саласында жұмыс атқаратын кəсіпорындар мен
өндірістерінің саны 2005 жылғы 1499 бірліктен 2009 жылы 892 бірлікке дейін
азайған, яғни осы мерзім аралығында 40,5%-ға қысқарған. Бұл жағдайды осы
саладағы бəсекелестік жағдайында нарық талаптарына төтеп бере алмаған,
бəсекелестік қабілеті төмен өнеркəсіптік кəсіпорындар мен өндірістердің
бірігуі, жұтылуы, банкроттыққа ұшырауы деп бағалаған жөн. Бір сөзбен
айтқанда саннан сапаға көшу процестері жүріп жатыр;

- талдау мерзімінде өнеркəсіп өнімінің көлемінің 2005 жылмен (260,2
млрд. теңге) салыстырғанда 2009 жылы (481,7 млрд. теңге) 185,1%-ға
ұлғайғандығы байқалады. Өнеркəсіп кəсіпорындарының саны азайғанымен
олардың өндіретін өнімдерінің көлемі ұлғайған. Мұны өнеркəсіп
кəсіпорындарының көлемінің іріленуі, өндіріс өнімділігінің артқандығы жəне
олардың өнімдеріне деген сұраныс пен бағалардың өскендігі деп бағалауға
болады. Дегенмен ол көрсеткіштің өсуіне инфляцияның да ықпалын ұмытпаған
жөн;
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- өнеркəсіп кəсіпорындары өндіретін өнімдердің жалпы өңірлік өнімдегі
үлесінің 2005 жылдан бері үнемі азайып келе жатқандығы (33,3%-дан 28,5%-ға
дейін) алаңдаушылық тудырады. Тек 2009 жылы ғана 2008 жылмен
салыстырғанда 29,4% деңгейіне дейін жоғарылағаны көңілге үміт ұялатады.
Өнеркəсіптің экономикадағы үлесінің азаюы өңірдегі инновациялық-
индустриалдық даму бағдарламаларының жемісті жүзеге асуына кедергісін
келтіре ме деген күмəн туындайды;

- өнеркəсіп өнімінің физикалық көлемінің индексі 2005-2007 жылдар
аралығында жоғарылап, 2008 жылдан бастап қарқыны бəсеңдеген. Ал 2009
жылы 2008 жылмен салыстырғанда 99,1% құрап, азайған. Сонымен қатар
тəуелсіздік алған 1991 жылдың деңгейімен салыстырғанда 96,0% құрап, ол
деңгейге жете қоймаған, ал 1995 жылдың дəл осындай көрсеткіштерімен
салыстырғанда 2008 жылға дейін аса қарқында ұлғайып келген де, 2009 жылы
сол жылдың деңгейіне түсіп қалған. Өнеркəсіп өнімінің физикалық көлемінің
индексі 1995 жылдың деңгейіне дейін күрт түсіп қалуы өңір экономикасының
осы саласында бір жүйелі дағдарыстың орын алғандығының дəлелі;

- өнеркəсіптік бағыттағы ірі жəне орта кəсіпорындардың жалпы
пайдасының салық салғанға дейінгі мөлшері 2005 жылы 37’346,3 млн. теңгені
құраса, 2006 жылы 140’277,8 млн. теңгені құрап, алдыңғы жылмен
салыстырғанда 102931,5 млн. теңгеге артқан немесе 275,6 %-ға өскен. 2006
жылдың бұл көрсеткіші талдау мерзіміндегі ең жоғары көрсеткіш болып
табылады. Мұндай жағдай өнеркəсіп өнімдерінің əлемдік, отандық
нарықтардағы бағаларының шарықтау шегіне жеткен кезіндегі жағымды
конъюнктурамен түсіндіріледі. Ал, 2007 жылдан бастап кəсіпорындардың
пайда мөлшері үнемі құлдырау үстінде болған. 2009 жылғы өнеркəсіп
кəсіпорындарының салық төлегенге дейінгі жалпы пайдасының мөлшері
63’697,3 млн. теңгеге дейін құлдыраған жəне 2006 жылдың көрсеткішімен
салыстырғанда 76’580,5 млн. теңгеге азайған немесе 54,6%-ға төмендеген.
Аталған жағдайды да əлемдік дағдарыстың өңір өнеркəсібіне тигізген салқыны
деп бағалауға болады.

Шығыс Қазақстан облысы өнеркəсібінің негізгі тенденцияларын, сол
саладағы оң жəне теріс өзгерістердің табиғаты мен себептерін ұғыну үшін
өнеркəсіп кешенін құрайтын кəсіпорындар мен өндірістің өндіретін өнімдерінің
көлемі мен құрылымын тереңірек жəне жан-жақты талдаған жөн деген пікірді
ұстана отырып, келесі 6.18-кестесінде өнеркəсіп өнімінің неғұрлым маңызды
түрлерінің заттай өлшеміндегі өндіріс көлемін қарастыруды дұрыс деп шештік.

6.18 – кесте. ШҚО өнеркəсіп өнімдерінің маңызды түрлерінің заттай
өлшеміндегі өндірісі.

ЖылдарӨнеркəсіп өнімдерінің
түрлері 2005 2006 2007 2008 2009

Тас көмір (мың тонна) 4686,7 4436,3 4398,8 5393,8 5332,2
Мыс рудасы (мың тонна) 177,2 208,4 1693,9 2846,3 351,0
Мыс-мырыш рудасы (мың
тонна) 5596,1 4515,8 3773,5 5077,6 4873,4
Қорғасын-мырыш рудасы
(мың тонна) 5082,9 6183,8 6496,0 5860,0 5927,8
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Құрамында алтыны бар
концентраттар (мың тонна) 86,9 81,9 86,9 110,7 161,7
Мыс концентратының
құрамындағы мыс (мың
тонна)

151,7 169,8 160,9 167,2 172,9

Қорғасын
концентратындағы
қорғасын (мың тонна)

27,3 41,2 35,4 33,1 35,5

Мырыш концентратындағы
мырыш (мың тонна) 337,5 372,2 355,2 354,1 374,9
Ет жəне ірі-қара малдың,
шошқаның, ешкі мен
жылқының азық-түліктік
субөнімдері (тонна)

2798 2883 2524 2680 2591

Үй құстарының еті мен
азық-түліктік субөнімдері
(тонна)

14309 14336 16775 15988 17467

Шұжық өнімдері (тонна) 2114 3446 3711 3336 3053
Дайындалған жəне
консервацияланған балық
(тонна)

8037 5865 6549 6161 5916

Тазаланбаған өсімдік майы
(тонна) 45319 58196 53627 48’223 45’699
Тазаланған өсімдік майы
(тонна) 11795 12719 6’446 9222 15873
Өңделген сұйық сүт пен
қаймақ (тонна) 12910 13527 12968 13512 12203
Сары май (тонна) 971 789 862 601 726
Ірімшік (тонна) 1812 1806 2119 1676 1666
Бидай жəне өсімдік ұны,
олардан жасалған қоспалар
(тонна)

165181 212228 235601 264960 234937

Бидайдан жасалған
гранулдар мен басқа
өнімдер, жарма, ірі
тартылған ұн (тонна)

6716 5088 8421 10433 9062

Нан, тонна 39913 42813 46096 51590 51228
Макарондар, кеспе жəне
соған ұқсас ұн өнімдері
(тонна)

6754 8874 9583 9936 9058

Арақ (мың литр) 1797,4 1632,8 1658,0 2068,9 934,5
Этил спирті (мың литр) 1967,2 1525,3 2581,7 3001,0 840,8
Сыра (мың литр) 7087,6 7128,9 6655,7 6547,1 6115,0
Маталар (мың шаршы метр) 1160,0 - 744,7 1122,0 -
Төсек бұйымдары
(маталары) (мың дана) 75,4 76,7 87,3 71,9 88,6
Машинамен немесе қолмен
тоқылған трикотаж
шұлықтары (мың жұп)

61,5 44,6 36,1 81,4 69,7

Теріден жасалған аяқ киім
(мың жұп) 1,7 7,5 6,0 1,9 1,5
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Моногидраттағы күкірт
қышқылы (тонна) 506156 544606 476269 453684 502657
Керамикалық құрылыс
кірпіштері (мың куб метр) 32,8 63,3 46,3 51,3 28,3
Цемент (мың тонна) 2757,9 3156,7 3558,5 3492,5 3321,5
Силикат жəне шлак кірпіш
(тонна) 434383 497577 495417 371666 208095
Жиналатын құрылыс металл
конструкциялары (тонна) 8724 5858 7652 7372 7065
Ұзынынан кесілген немесе
бөлінген орман
материалдары (ағаш) (мың
куб метр)

33,0 23,8 28,2 27,9 27,2

Аффинажды күміс (кг) 171177 125328 117152 108842 101685
Аффинажды алтын (кг) 5247 3865 3898 4223 5758
Қарапайым өңделген мыс
(тонна) 6133 5904 5345 4601 6206
Өңделмеген мырыш (мың
тонна) 306150 307838 313004 318053 320269
Өңделмеген, тазаланған
қорғасын (тонна) 91766 94553 96547 90669 86536
Электр конденсаторлары
(дана)

10340 11460 14969 12652 12806

Изоляцияланған сымдар мен
кабельдер, талшықты –
оптикалық кабельдер (мың
метр)

19569,1 41325,2 26482,2 17761,2 14102,5

Жолаушы тасымалдайтын
жеңіл автокөліктер (дана) 2268 2945 6311 3271 1246
Электр қуаты (млн.
кВт/сағат)

7234,4 7238,0 7799,9 7276,1 7295,3

Жылу қуаты (мың Г.кал.) 11710,7 9492,9 10845,3 10910,2 11048,6
Ескертпе: [168] – көзінен алынды

2005-2009 жылдар аралығындағы ШҚО өнеркəсіп өнімінің физикалық
көлемінің индексінің өзгеру динамикасын талдаған кезде бұл көрсеткіштің
үнемі қарқынының баяулауы байқалады. Ол құбылыс бүкіл Қазақстан
Республикасы өнеркəсіп саласындағы өзгерістерге де тəн, тереңірек үңілсек, ол
əлемдік экономикадағы өнеркəсіп өнімінің көлемінің өсу қарқынының бəсеңдеу
тенденцияларына сəйкес келеді. ШҚО өнеркəсіп өнімінің физикалық көлемінің
индексінің талдау мерзіміндегі өзгерістерін 6.9-суретте көрсетуге болады.
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6.9-сурет – ШҚО өнеркəсіп өнімінің физикалық көлемінің индексі.
Ескертпе: [168] – мəліметтері негізінде автор дайындаған.

Суретте бейнеленгеніндей, 2007 жылдан бастап 2008-2009 жылдары
ШҚО өнеркəсіп өнімдерінің физикалық көлемінің индексінің өсу қарқыны
бəсеңдеген. 2007 жылы жалпы өнеркəсіп саласы бойынша өнім өндіру көлемі
алдыңғы жылмен салыстырғанда 107,1%-ға ұлғайған, оның ішінде тау-кен
өнеркəсібіндегі өнім көлемі 100,1%, өңдеу өнеркəсібінде 109,7% жəне электр
қуатын, газ бен су өндіру мен тарату көлемі 110,4%-ға ұлғайған. 2008 жылы
облыс өнеркəсібі бойынша өндіріс көлемі 100,8%-ға өскен. Бұл өсім тау-кен
өнеркəсібіндегі өнімнің физикалық көлемінің индексі (106,8%) есебінен жүзеге
асқан. Өнеркəсіптің қалған екі саласында өнім көлемі қысқарған. Өңдеу
өнеркəсібіндегі өнім көлемі 98,4%-ға, қуат көздерін өндіру көлемі 97,2%-ға
алдыңғы жылмен шаққанда кем болып шыққан. Өткен 2009 жылы ШҚО
бойынша өнеркəсіп өнімінің физикалық көлемі 99,1% дейін қысқарған. Оның

- бүкіл өнеркəсіп саласы

-  тау-кен өнеркəсібі

- өңдеу өнеркəсібі

-    электр қуатын, газ бен суды өндіру жəне тарату.
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ішінде өсім тек тау-кен өнеркəсібінде (101,8%) байқалған. Өңдеу
өнеркəсібіндегі өнім көлемі 96,2%, электр қуатын, газ бен су өндіру мен тарату
көлемі 99,3% құраған. Жалпы алғанда өңір өнеркəсібінде теріс тенденциялар
қалыптасты, өндіріс көлемінің өсу қарқыны баяулады немесе кейбір салаларда
кері кетті.

2009 жылы ШҚО бойынша өнеркəсіп өндірісінің кəсіпорындар түрлеріне
байланысты үлестірілуінің құрылымы төмендегі суретте бейнеленген (6.10-
сурет).

Өнеркəсіп өнімдерін өндірумен шұғылданатын ШҚО кəсіпорындарының
құрылымында ең үлкен үлес ірі жəне орта кəсіпорындарға тиеді (88,7%).
Жұмыскерлерінің саны 50 адамнан төмен, шағын кəсіпорындардың үлесіне
өнеркəсіп саласында өндірілген өнімдердің 3,4% тиеді. Өнеркəсіп өндірісінің
3,8% ірі жəне орта кəсіпорындардың маңайында шоғырланған, əртүрлі
аутсорсинг, мердігерлік келісім-шарттар негізінде жұмыс атқаратын, тапсырыс
орындаушы қосалқы кəсіпорындардың үлесінде. Өнеркəсіп өндірісінің осындай
қосалқы жұмыстарын атқаратын кəсіпорындардың үлесі жыл сайын ұлғайып
келеді жəне олардың болашағы да зор деп есептейміз. Аутсорсинг
қатынастарының дамуы дəл осындай кəсіпорындардың дамуына тікелей
байланысты. Үй шаруашылықтарында өндірілетін өнеркəсіп өнімдерінің үлесі
2,6% құрайды. Ұйымдастырылмаған экономикалық қызмет негізінде өнеркəсіп
өнімдерін өндірумен айланысатын кəсіпорындардың үлесі 1,5%.
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6.10-сурет – ШҚО кəсіпорындар түрлері бойынша өнеркəсіп өндірісінің
2009 жылдағы құрылымы.

Ескертпе: [168] – көзі мəліметтері негізінде автор дайындаған.

Өнеркəсіп өнімдерінің ғылыми сиымдылығы жоғарылаған сайын
кəсіпорындардың соңғы екі типінің алатын үлесі азайып, алдыңғы үш типтегі
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өнеркəсіп кəсіпорындарының үлестері ұлғая түседі деген батыл болжам
жасауға негіз бар.

Өнеркəсіп өндірісінің экономикалық қызмет түрлері бойынша құрылымы
6.11-суретте динамикалық түрде көрсетілген.

6.11-сурет - Өнеркəсіп өндірісінің экономикалық қызмет түрлері
бойынша құрылымы (%).

Ескертпе: [168] – көзі мəліметтерінің негізінде автор дайындаған.

ШҚО өнеркəсібінің негізгі салаларындағы өзгерістерге келетін болсақ,
2007 жылдан бастап 2009 жылға дейін электр қуатын, газ бен су өндіру мен
тарату бағытында жұмыс істейтін кəсіпорындар өнімі үлесінің тұрақты түрде
үнемі өсіп келе жатқаны байқалады. Тау-кен өнеркəсібінің өндіретін
өнімдерінің үлесі 2007 жылы 17,4% құрап, 2008 жылы 18,3%-ға дейін
өскенімен, 2009 жылы 17,7%-ға дейін төмендеп қалған. Бұл екі өнеркəсіп
саласындағы өндіретін өнімдердің қосылған құны мен ғылыми сиымдылығы
өнім өңдеу өнеркəсібіндегі өндірілетін өнімдердің сондай көрсеткіштермен
салыстырғанда төменірек болғандықтан, ел экономикасының инновациялық-
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индустриалдық негізде дамуы үшін өңдеу өнеркəсібінің маңызы зор екенін
түсінеміз. Біз талдап отырған кезеңде өңдеу өнеркəсібі өнімдерінің жалпы
өнеркəсіп өніміндегі үлесінің азайып келе жатқаны байқалады. Мұндай
тенденция ШҚО-да ғана емес, жалпы ҚР өнеркəсіп саласына да тəн. Өңдеу
өнеркəсібі кəсіпорындарының өнімдерінің көлемін ұлғайту, олардың бəсекеге
қабілеттілігін арттыру, жаңа технологиялар мен ғылым жетістіктерін өндіріске
енгізу мəселелерін оңтайлы шешу мақсатында Шығыс Қазақстан облысында
айтарлықтай шаралар атқарылды. Оның бір мысалы ретінде Д.Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің
базасында құрылған «Алтай» ғылыми-технологиялық паркінің қызметін айта
кетуге болады. Елімізде нақты жұмыс істеп, белгілі бір нəтижелерін бере
бастаған мұндай технопарктің қызметінің басты мақсаты – университет
көлемінде жасалған ғылыми жобаларды өндірістік кəсіпорындар тəжірибесіне
енгізуді жеделдету. Ол үшін «университет – технопарк - конструкторлық-
жобалау орталығы - өндіріс» тізілімін құрып, олардың жұмысын оңтайлы
ұйымдастыру мен қаржыландыру мəселелері бүгінгі таңда мақсатты түрде
шешілуде [169].

Төмендегі, келесі бетте кескінделген суреттен 1991 жылы өнеркəсіп
өндірісінің ШҚО бойынша көлемінің 65,6% мемлекеттік меншіктегі
кəсіпорындардың үлесіне тиіп, қалған 34,4% жеке меншік формасындағы
кəсіпорындар мен өндірістер тарпынан орындалғанын байқаймыз. Ал, 2009
жылы жағдай керісінше өзгерген: өнеркəсіп өндірісінің өнімдерінің 90,1% жеке
меншік формадағы кəсіпорындарда жəне 1,7% - шетелдік компаниялардың
үлесіне тиген. 6.12-суретте ШҚО өнеркəсіп өндірісінің кəсіпорындардың
меншік формалары бойынша құрылымының Қазақстан тəуелсіздік алғаннан
бергі мерзімдегі өзгерісі көрнекі түрде көрсетілген.
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6.12-сурет – Меншік формалары бойынша өнеркəсіп өндірісінің
құрылымы.

Ескертпе: [168] – көзі мəліметтерінің негізінде автор дайындаған.

Талдаудың соңғы бөлігінде ШҚО экономикалық қызмет түрлері бойынша
жұмыс атқаратын ірі жəне орта кəсіпорындарының салық төлегенге дейінгі
жалпы табысының (шеккен зиянының) өзгеру динамикасын қарастыра кетейік.
Ол 6.19-кестеде бейнеленген.

6.19-кесте – Экономикалық қызмет түрлері бойынша ШҚО ірі жəне орта
кəсіпорындарының салық салынғанға дейінгі тапқан пайдасы (шеккен зияны).

ЖылдарЭкономикалық қызмет түрлері
2005 2006 2007 2008 2009

Шығыс Қазақстан облысы бойынша 40745,7 143056,2 129174,9 73831,6 60914,4
Ауыл шаруашылығы, аң аулау жəне
орман шаруашылығы 728,9 415,7 2114,7 1422,4 1529,4
Балық аулау жəне балық
шаруашылығы - -32,9 -76,5 -206,1 -96,8
Өнеркəсіп саласы, барлығы оның
ішінде 37789,5 140872 125395,9 51041,7 63697,3
Тау-кен өнеркəсібі -2501,7 -2429,5 -143,6 -2050,9 -5647,6
Өңдеу өнеркəсібі 39612,6 143978,4 126690,6 50432,9 63717,7
Электр қуатын, газ бен су өндіру
жəне тарату 678,6 -676,6 -1151,1 2659,7 5627,2
Құрылыс 1197,6 1403,8 1449,7 2734,1 109,6
Сауда, автокөліктерді, тұрмыс
заттары мен жеке қолданыстағы
бұйымдарды жөндеу

213,1 19,1 -4,0 18033,6 -3378,9

Қонақ үйлер мен мейрамханалар 19,5 37,3 51,4 34,9 -337,4
Көлік жəне байланыс 505,1 28,1 -199,3 154,4 -1351,8
Жылжымайтын мүлікпен
жасалатын операциялар, жалгерлік
жəне тұтынушыларға қызмет
көрсету

258,6 284,2 395,2 531,8 560,1

Мемлекеттік басқару 20,8 0,8 9,2 - -
Коммуналдық, əлеуметтік жəне
дербес қызметтер көрсету 12,6 27,8 38,8 78,8 182,9
Ескертпе: [168] – көзі мəліметтері негізінде автор құрастырған

6.19-кестесінен байқағанымыздай, ШҚО экономикалық қызмет түрлері
бойынша барлық ірі жəне орта кəсіпорындардың салық төлегенге дейінгі
жалпы пайда мөлшері 2005 жылы 40’745,9 млн. теңгені құраған. 2006 жылы
осы көрсеткіш барлық талдау мерзіміндегі ең жоғарғы деңгейіне жеткен
(143056,2 млн. теңге) жəне алдыңғы жылмен салыстырғанда 351%-ға ұлғайған.
Бұл жыл өңір кəсіпорындары үшін барынша пайдалы жыл болған. 2007 жылдан
бастап аталған көрсеткіштің (129174,9 млн. теңге) төмендей бастағаны



195

байқалады. 2006 жылмен салыстырғанда 13’881,3 млн. теңгеге немесе 9,7%-ға
азайған. 2008 жылы 2007 жылмен салыстырғанда жалпы пайда мөлшері
55’343,3 млн. теңгеге төмендеген, ал 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда
тағы 12’917,2 млн. теңгеге құлдыраған. Қалыптасқан жағдай облыс
экономикасындағы дағдарыстың ықпалынан қиын жағдайдың қалыптасқанын
дəлелдейді. Дегенмен ел Үкіметі мен облыс басшылығының дағдарысқа қарсы
қабылдаған шаралары əзірше өз нəтижесін бере қойған жоқ, 2010 жылдың
қорытындысы бойынша бұл шаралардың жалпы пайда көрсеткіштеріне оң
ықпалын тигізе бастайды деген үміт білдіреміз. Енді ШҚО өнеркəсіп саласына
келетін болсақ, ірі жəне орта кəсіпорындардың жалпы пайдасын
қалыптастыруда оның қосатын үлесі зор екенін атап өту керек. 2005 жылы
өнеркəсіп кəсіпорындары пайдасының мөлшері 37’789,5 млн. теңгені құрап,
экономикалық қызметтің барлық салалары бойынша түскен жалпы пайданың
(40’745,7 млн. теңге) 92,7% құраған. 2006 жылы 98,5%, 2007 жылы 97%, 2008
жылы 69,1% үлес қосқан. Ал 2009 жылы өнеркəсіп саласы кəсіпорындарының
жалпы пайдасы 63’697,3 млн. теңгені құрап, жалпы облыс бойынша ірі жəне
орта кəсіпорындардың тапқан жалпы пайда мөлшеріне (60’914,4 млн. теңге)
2’782,9 млн. теңгеге немесе 4,57%-ға артық болған. Яғни ШҚО-ның
қарастырып отырған көрсеткішін алға сүйреген көрсеткішке айланған, басқа
салалардың теріс көрсеткіштерінің орнын жапқан. Өнеркəсіп саласындағы тау-
кен өнеркəсібінде жұмыс атқаратын ірі жəне орта кəсіпорындары 2005-2009
жылдар аралығында үнемі зиянмен жұмыс істеген. Қарастырып отырған бес
жылдың ішінде тау-кен өнеркəсібі кəсіпорындарының шеккен зияндарының
жалпы көлемі 12’773,3 млн. теңгені құраған. Электр қуатын, газ бен суды
өндіру жəне тарату өнеркəсібінде жұмыс атқаратын ірі жəне орта
кəсіпорындардың 2006 жылы (-676,6 млн. теңге) жəне 2007 жылы (-1151,1 млн.
теңге) зиянмен жұмыс істегені байқалады. Сонымен қатар бұл сала
кəсіпорындарының жалпы өнеркəсіптегі табылған пайда мөлшеріне де қосқан
үлесі қомақты емес. Аталған сала кəсіпорындарының ең жоғары пайда тапқан
кезеңі 2009 жыл болса (5627,2 млн. теңге), оның өнеркəсіп саласы бойынша
табылған жалпы пайдадағы үлесі 8,8%-дан аспайды. Сондықтан өнеркəсіп
салаларының арасындағы көлемі де, қосатын үлесі де, пайда мөлшері де
неғұрлым қомақты сала өнім өңдеу өнеркəсібі екендігі дəлелденді. Өңдеу
өнеркəсібіндегі өндірілетін өнімнің қосылған құны мен ғылыми сиымдылығы
басқа өнеркəсіп салаларымен салыстырғанда жоғары екендігін ескерсек, дəл
осы өңдеу өнеркəсібінің дамуына мемлекет, инвесторлар тарапынан ерекше
көңіл аударудың қажеттілігі туралы пікірлерге толығымен қосылуға болады.

6.3 Өнеркəсіп кəсіпорындарының қаржылық - шаруашылық
қызметін салыстырмалы түрде бағалау

Аналитикалық тараудың бұл бөлімінде аутсорсинг қатынастарына қатыса
бастаған, ШҚО өнеркəсіптік кəсіпорындарының, оның ішінде түсті
металлургиялық компаниялар қатарында жататын үш алып кəсіпорындар
«ҮМЗ» АҚ, «Өскемен титан-магний комбинаты» АҚ жəне «Қазмырыш» ЖШС
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жалпы ұйымдық, шаруашылық жəне қаржылық жағдайын салыстырмалы түрде
талдауды жөн көрдік.

«Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ ҚР заңдарына сəйкес
«Қазатомөнеркəсібі» Ұлттық акционерлік компаниясы АҚ еншілес кəсіпорны
болып табылады. Бұл кəсіпорын 1949 жылы 29-қазанда өз жұмысын бастаған.
Сол кезде ең алғашқы металл ториін, торий оксалатын өндіре бастаған, 1951
жылдан бастап бериллийдің толық өндірістік циклі игерілді, 1962-1964
жылдары тантал өнімдерін өндіре бастады, 1969 жылы өткізгіштік қасиеті
жоғары кабельдер мен шиналар, 1989 жылы ВВЭР-1000 атом реакторларына
арналған уранның отын таблеткалары жасала бастаған. 1992 жылдан бастап
тəуелсіз Қазақстанның Монеталар сарайы «ҮМЗ» АҚ өндірістік базасында
жұмыс жасай бастады, 1997 жылы Үкімет шешімімен «Қазатомөнеркəсібі»
ҰАҚ құрылып, оның құрамына «ҮМЗ» АҚ енгізілді. 1998 жылы Қазақстанда ең
алғаш болып ISO9002 халықаралық стандарттарына сай өнім өндіретіні туралы
куəлік алған, 2004 жылы Қытай Халық Республикасында Қытай нарығында
бериллий мен тантал өнімдерін өткізумен айланысатын Ulba-China Co. Ltd
еншілес кəсіпорны құрылды. 2007 жылы «ҮМЗ» АҚ мен Қытайдың Ningo Shine
Group компаниясының бірлескен кəсіпорны құрылды. Ол кəсіпорын Қытайда
бериллий қоласы мен прокатын лента, фольга түрінде шығарып, сатумен
шұғылданды. 2008 жылдың желтоқсан айында сиымдылығы жоғары
конденсаторлық тантал ұнтақтарын өндіру жөніндегі өнеркəсіптік технология
өндіріске енгізілді. Бұл жоба «30 - корпоративтік лидер» мемлекеттік
бағдарламасына енген жобалардың бірі.

«ҮМЗ» АҚ-ның негізгі мақсаты-атом энергиясын бейбіт мақсатта
пайдалану жөніндегі жұмыстар мен қызметтерді атқару арқылы пайда табу.
Кəсіпорын уран, бериллий, тантал, ниобий өнімдерін өндіру, қайта өңдеу жəне
сатумен айланысады, əлемдік нарықтағы ядролық отын циклінің белді
жабдықтаушысы болып табылады [170].

Кəсіпорын жарғысына сəйкес, оның негізгі қызмет түрлеріне атом
энергиясын бейбіт мақсаттарда пайдалануға бағытталған, технологиялық
деңгейі жоғары өнеркəсіп өнімдерін өндіру жөніндегі жұмыстар жатады.
«ҮМЗ» АҚ қосалқы қызметтеріне ұзақ мерзімді активтерді сату, қаржылық
инвестициялар жəне басқа негізгі өнімге қатысы жоқ операциялар жатады. 2009
жылдың маусым айында ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаев «ҮМЗ» АҚ негізінде
құрылған сиымдылығы жоғары конденсаторлық тантал ұнтақтары өндірісін
көріп, мұндай серпінді жобаның жүзеге асырылуына жоғары баға берген [171,
2-5 беттер].

Қарастырылып отырған 2005-2009 жылдар мерзімінде активтердің нақты
құнын сипаттайтын баланс қорытындысының айқын өсу тенденциясы
байқалған. 2005 жылы баланс қорытындысы 34299413 мың теңгені құраған,
2006 жылы 2005 жылмен салыстырғанда 8307497 мың теңгеге немесе 24,22% -
ға ұлғайған.

Оның себебі қысқа мерзімді активтер, соның ішінде қысқа мерзімді
қаржылық инвестициялар 4204519 мың теңгеге көбейген. 2007 жылы баланс
қорытындысы 10805866 мың теңгеге немесе 31,5% - ға ұлғайған. 2009 жылы
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2005 жылмен салыстырғанда активтер көлемінің қарқынды ұлғаюы байқалады
(13162995 мың теңгеге немесе 38,38%-ға артқан).
         6.13 жəне 6.14 суреттерде «ҮМЗ» АҚ активтерінің құрамы мен
құрылымының динамикасы олардың сəйкесінше абсолютті жəне салыстырмалы
шамаларында көрсетілген.

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ қаржылық есеп құжаттары мəліметтерінің негізінде автор
құрастырған.

6.13 – сурет. 2005-2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ активтеріндегі
абсолюттік өзгерістер (мың теңгемен).

 «ҮМЗ» АҚ ұзақ мерзімді активтері де баланс қорытындысымен бірге
айтарлықтай өсу тенденциясын көрсеткен. 2007 жылы неғұрлым жоғары
дəрежеде, 19247879 мың теңгеге 2005 жылмен салыстырғанда ұлғайған.
Кəсіпорын қызметінің мəліметтерінде 2005 жылы ұзақ мерзімді активтердің
сомасы 10822152 мың теңгені құрағаны көрсетілген. Қысқа мерзімді активтері
болса, талдау мерзімінде үнемі төмендеу тенденциясын көрсеткен. Атап айтсақ,
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2005 жылы 29101453 мың теңгені құраса, 2008 жылы 15109563 мың теңгені
құрап, 48% - ға азайған. Тек 2009 жылы ғана 17706979 мың теңгеге дейін
ұлғайған.

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ қаржылық есеп құжаттары мəліметтерінің негізінде автор
құрастырған.

6.14-сурет – 2005-2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ активтеріндегі
салыстырмалы өзгерістер (%).

Жоғарыдағы 6.14 – суретте «ҮМЗ» АҚ активтерінің құрамы мен
құрылымындағы 2005-2009 жылдардағы өзгерістерінің салыстырмалы
шамалары бейнеленген.

Баланс активтерінің құрылымында айтарлықтай өзгерістер болған. 2005
жылдың мəліметтеріне сəйкес компания активтерінің ішінде неғұрлым үлкен
үлесті қысқа мерзімді активтер алған (68,45%). 2007 жылы бұған қарама-қарсы
жағдай қалыптасқан, қысқа мерзімді активтердің үлесі 42,53%-ға дейін азайған.
Талдап отырған мерзім ішінде қысқа мерзімді активтердегі «Қорлар» бабының
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үлес салмағы барынша жоғары болып қалған (2005 жылы 56,94%, 2006 жылы
40,17% жəне 2009 жылы 22,3% құраған).

Ұзақ мерзімді активтердің құрылымында осыған ұқсас жағдай байқалады.
«Негізгі қорлар (құралдар)» бабының үлесі неғұрлым қомақты. Мысалы 2009
жылы негізгі қорлардың ұзақ мерзімді активтердегі үлесі 35,17%-ды құраған.
Жоғарыда аталған есептелуге тиіс көрсеткіштердің шамасы мен талдау
мерзіміндегі өзгеру динамикасын осы тараудың келесі 4.4-бөлімінде көрсетуді
жөн көрдік.

«ҮМЗ» АҚ 2005-2009 жылдар аралығындағы активтердің қалыптасу
көздерінің нақты құнын сипаттайтын балансының қорытындысы (пассивтері)
да айқын байқалатын өсу тенденциясын көрсеткен. 2005 жылы кəсіпорын
пассивтерінің жалпы сомасы 34’299’413 мың теңгені құраған. 2006 жылы 2005
жыл мəліметтерімен салыстырғанда 8’307’497 мың теңгеге немесе 24,22%-ға
ұлғайған.

Мұндай өсімнің негізгі себебі – «ҮМЗ» АҚ меншікті капиталының
шамасының біркелкі ұлғаюы. Баланстың қысқа мерзімді міндеттемелерінің
мөлшері талдап отырған бес жыл бойы 5’000’000 мың теңгенің шегінен
аспаған. 2006 жылы 1’168’582 мың теңгеге (33,07%-ға) азайған, ал 2007 жылы
2005 жыл мəліметтерімен салыстырғанда 602’405 мың теңгеге (15,79%-ға),
2009 жылы 558’045 мың теңгеге (15,79%-ға) төмендеген. Ұзақ мерзімді
міндеттемелер 2006 жылы 1’949’820 мың теңге (110,44%-ға) мөлшерінде
айтарлықтай ұлғайған, бірақ 2007 жылы азайған жəне 1’194’179 мың теңгені
құраған. «Капитал қорытындысы» бабы бойынша біркелкі өсім байқалады, ол
негізінен тапқан пайда мөлшерінің ұлғаюы нəтижесінде орын алған.

«ҮМЗ» АҚ соңғы бес жылдағы қаржылық-шаруашылық қызметінің
нəтижелерін талдауды оның активтерінің құрамы мен құрылымының
динамикасын талдадық. Ол үшін келесі көрсеткіштерді есептеу қажет:

1) кəсіпорын активтерінің құрамы мен орналастырылуын;
2) активтерінің икемділік коэффициентін;
3) икемді жəне иммобилизацияланған қаражаттардың ара

қатынасының коэффициентін;
4) негізгі қорларының (құралдарының) нақты құнының

коэффициентін.
Келесі 6.15-суретте «ҮМЗ» АҚ 2005-2009 жылдар мерзіміндегі

пассивтерінің құрамы мен құрылымының динамикасының абсолютті шамалары
көрсетілген.
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Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ қаржылық есеп құжаттарының негізінде автор құрастырған.
6.15-сурет – 2005-2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ пассивтеріндегі

абсолюттік өзгерістер (мың теңге).

Кəсіпорынның меншікті капиталының құрылымында «Үлестірілмеген
табыс (өтелмеген зиян)» бабының үлесі неғұрлым жоғары. 2005 жылы оның
үлесі 76,15% құраса, 2009 жылы 83,63% үлесі тиген. Келесі 6.16-суретте «ҮМЗ»
АҚ пассивтерінің құрылымындағы салыстырмалы өзгерістер көрсетілген.
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Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ қаржылық есеп құжаттарының негізінде автор құрастырған.
6.16-сурет – «ҮМЗ» АҚ-ның 2005-2009 жылдардағы пассивтері

құрылымыныдағы салыстырмалы өзгерістер (%).
2006 жылы «ҮМЗ» АҚ тапқан таза пайдасының мөлшері 8,77 млрд.

теңгені құраған. Одан кейінгі жылдары компанияның кірісі үнемі азайып
отырған, 2007 жылы өткізілген өнімнің ақшалай көлемі 26,7%-ға азайса, 2008
жылы 14,6%-ға төмендеп, 2009 жылы да 39,3%-ға қысқарған. Бұл жерде
өндірілген өнім мен оның өткізілуінің заттай өлшемдегі көлемі ұлғайып келе
жатқандығына назар аудару қажет. Өнімді өткізуден түскен түсімнің
волатильдік дəрежесі айтарлықтай жоғары, дегенмен қаржылық көрсеткіштері
соңғы жылдары аса жоғары бола қоймағанына қарамастан, компания оң
көрсеткіштері көрсету үстінде. Жалпы рентабельділігі (өндіріс тиімділігі)
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төмендеп келеді, мысалы 2004 жылы жалпы рентабельділігі 32,2% құраса, 2007
жылы 36,5%, 2008 жылы 22,0% құраған [172].

Қазақстан əлемде уранның табиғи қорлары жөнінен бірінші орын алады,
ал оны өндіру көлемі жөнінен əлемнің жетекші мемлекеттерінің қатарына
кіретіні белгілі. «ҮМЗ» АҚ болса «Қазатомөнеркəсібі» ҰАК жүйесіндегі басты
құрамдас бөліктердің бірі болып табылады. Атом өнеркəсібінің стратегиялық
маңыздылығы мен өндірісінің ерекшелігі егер бұл компанияда проблемалар
туындай қалған жағдайда мемлекет тарапынан кепілдік беруіне толық сеніммен
қарауға жол ашады. Əлемдік дəрежеде өнеркəсіп өндірісіне байланысты
экологиялық талаптардың жылдан жылға күшейіп келе жатқандығын ескеріп,
нарық «ҮМЗ» АҚ-ның өнімдерін тұтыну көлемін ұлғайта беретіндігіне толық
сенім бар.

Шығыс Қазақстан облысындағы өнеркəсіп локомотивтерінің қатарына
кіретін тағы бір ірі металлургиялық кəсіпорын – «Өскемен титан – магний
комбинаты» АҚ екендігі баршаға аян («Өскемен ТМК»АҚ).

«Өскемен ТМК» АҚ еліміздегі титан, магний, жəне басқа түсті
металлургия өнімдерін өндіретін, əлемдік нарықтарда да өзіндік орны бар,
Қазақстанның қор биржасында бағалы қағаздарының өтімділігі мен сенімділігі
ең жоғары эмитенттердің қатарына кіретін белді кəсіпорындардың бірі болып
табылады.

2005-2009 жылдары аралығындағы «Өскемен ТМК» АҚ активтерінің
құрамы мен құрылымындағы өзгерістердің абсолюттік шамаларының
динамикасын қарастырайық. 2005 жылы «Өскемен ТМК» АҚ активтерінің
мөлшері 9895169 мың теңгені құрап, оның алдындағы 2004 жылмен (9237719
мың теңге) салыстырғанда 7,1% - ға ұлғайған, 2006 жылы 12278596 мың теңгені
құраған, 2007 жылы 14596315 мың теңгеге дейін өскен, 2008 жылы 19204292
мың теңге, ал 2009 жылы 25698468 мың теңгені құраған немесе 2005 жылдың
дəл осындай көрсеткішімен салыстырғанда 259,7% - ға ұлғайған. «Өскемен
ТМК» АҚ 2005 – 2009 жылдар кезеңіндегі активтерінің құрамы мен
құрылымындағы абсолюттік өзгерістердің динамикасын келесі 6.17-суретте
көрнекі түрде бейнелеуге болады.
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Ескертпе: «Өскемен ТМК» АҚ қаржылық есеп құжаттары мəліметтерінің негізінде
автор құрастырған.

6.17 - «Өскемен ТМК» АҚ 2005 – 2009 жылдардағы активтерінің құрамы
мен құрылымындағы абсолюттік өзгерістер динамикасы.

2005 – 2009 жылдары аралығында «Өскемен ТМК» АҚ активтерінің 2,5
еседен артық өсуіне ұзақ мерзімді активтердің қарқынды түрде өсуі үлкен
ықпалын тигізген. 2005 жылы ұзақ мерзімді активтерінің көлемі 4771609 мың
теңгені құраған, одан кейінгі жылдары да үнемі өсу үстінде болған жəне 2009
жылы ол 15872841 мың теңгені құрап, 2005 жылдың сəйкес көрсеткішімен
салыстырғанда 11101232 мың теңгеге немесе 332,6% - ға ұлғайған. Ал қысқа
мерзімді активтерінің көлемі 2005 жылы 5123560 мың теңгені құрап, одан
кейінгі жылдары үнемі өсіп келген жəне 2008 жылы 10861006 мың теңгені
құраған. Яғни 2005 жылмен салыстырғандаекі екі еседен артық ұлғайған.
Дегенмен 2009 жылы қысқа мерзімді активтердің көлемі алдыңғы 2008 жылмен
салыстырғанда 9825627 мың теңгеге дейін азайған.
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Келесі 6.18 – суретте «Өскемен ТМК» АҚ активтерінің құрамы мен
құрылымындағы салыстырмалы өзгерістердің 2005 – 2009 жылдар
аралығындағы динамикасы келтірілген.

Ескертпе: «Өскемен ТМК» АҚ қаржылық есеп құжаттары мəліметтерінің негізінде
автор құрастырған.

6.18-сурет – 2005-2009 жылдардағы «Өскемен ТМК» АҚ активтерінің
құрамы мен құрылымындағы салыстырмалы өзгерістер (%).

«Өскемен ТМК» АҚ активтерінің құрамындағы қысқа мерзімді
активтерінің үлесі 2005-2007 жылдар аралығында ұлғайғаны байқалады, ал
2008 жылдан бастап олардың үлесі азая бастаған, 2009 жылы қысқа мерзімді
активтердің үлес салмағы ең төменгі шамаға жеткен (38,23%). 2009 жылы
қысқа мерзімді активтердің күрт азаюына ықпал еткен «Қосылған құнға
салынатын салық жəне басқа төленуге тиісті салықтар» бабы 743210 мың теңге
деңгейіне дейін төмендеген, ал оның алдындағы 2008 жылы бұл көрсеткіштің
шамасы 1’113’886 мың теңгені құраған. Яғни ол 370’676 мың теңгеге немесе
33,28%-ға азайған. Талдау жүргізілген мерзімде ұзақ мерзімді активтерінің
үлесі ұлғайған. 2005 жылы 48,22%-ды құраса, 2009 жылы 61,77%-ға дейін
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өскен. Яғни, «Өскемен ТМК» АҚ активтерінің құрамындағы қысқа мерзімді
активтердің үлесі азайып, ұзақ мерзімді активтерінің үлесі керісінше көбейіп
бара жатқан тенденция байқалады. Бұл қалыптасқан жағдай «ҮМЗ» АҚ
активтерінің құрылымындағы өзгерістердей қарқынды болмаса да, соған ұқсас.

«Өскемен ТМК» АҚ 2005-2009 жылдар аралығындағы активтерінің
қалыптасу көздерінің (пассивтерінің) өсу қарқыны да айтарлықтай жоғары
болған. 2005 жылы бұл кəсіпорын балансының пассивтерінің көлемі 9895169
мың теңгені құраған. Оның ішіндегі меншікті капитал мөлшері 9461002 мың
теңгені (95,61%), ұзақ мерзімді міндеттемелері мүлдемге болмаған, ал қысқа
мерзімді міндеттемелері 434167 мың теңге (4,39%) болған. 2006 жылы баланс
пассивінің мөлшері 12278596 мың теңге, оның ішінде меншікті капиталы
10752251 мың теңге немесе 87,57%-ды құраған, қысқа мерзімді міндеттемелері
1190554 мың теңге 9,7% үлес алған жəне аздаған ұзақ мерзімді міндеттемелер
ретінде несиелер алған. Оның сомасы 335791 мың теңге немесе бар-жоғы 2,73%
құраған.

«Өскемен ТМК» АҚ – ның пассивтерінің құрамы мен құрылымындағы
өзгерістердің абсолютті шамалары келесі 6.19 – суретте көрсетілген.

Баланс
баптары

Қысқа мерзімді
міндеттемелері

Ұзақ мерзімді
міндеттемелері

Меншікті
капиталы Баланс

31.12.2005 434167 9461002 9845169
31.12.2006 1190554 335791 10752251 12278596
31.12.2007 2892524 884112 10819679 14596315
31.12.2008 3751270 4206100 11246922 19204292
31.12.2009 4842232 10006301 10849935 25698468

Ескертпе: «Өскемен ТМК» АҚ мəліметтері негізінде автор құрастырған

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

2005 2006 2007 2008 2009

Қысқа мерзімді міндеттемелері Ұзақ мерзімді міндеттемелері Меншікті капиталы Баланс

мың
теңге



206

6.19 – сурет. «Өскемен ТМК» АҚ – ның 2005 – 2009 жылдардағы
пассивтерінің құрамы мен құрылымындағы абсолюттік өзгерістер (мың теңге).

2009 жылы «Өскемен ТМК» АҚ баланс пассивіндегі меншікті капитал
мөлшері 10840935 мың теңге (42,2%), ұзақ мерзімді міндеттемелері 10006361
мың теңге (38,9%), қысқа мерзімді міндеттемелері 4873302 мың теңге (18,9%)
болған.

Ескертпе: «Өскемен ТМК» АҚ қаржылық есеп құжаттары мəліметтерінің негізінде автор
құрастырған.

6.20 – сурет. 2005 – 2009 жылдардағы «Өскемен ТМК» АҚ
пассивтеріндегі салыстырмалы өзгерістер (%).

Жоғарыдағы 6.20-суретте «Өскемен ТМК» АҚ 2005-2009 жылдар
мерзіміндегі активтерінің қалыптасу көздерінің (пассивтерінің) құрамы мен
құрылымындағы салыстырмалы өзгерістердің динамикасы бейнеленген.
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 «Өскемен ТМК» АҚ талдау мерзіміндегі активтерінің икемділік
коэффициентін, икемді жəне иммобилизацияланған активтерінің ара
қатынасының коэффициентін, негізгі қорларының (құралдарының) нақты
құнының коэффициентін, активтерінің өтімділігін, төлем қабілеттілігін жəне
қаржылық тұрғыдан тұрақтылығын, сонымен қатар іскерлік белсенділігі мен
рентабельділігін осы бөлімнің соңына қарай «ҮМЗ» АҚ, «Қазмырыш» ЖШС
сəйкес көрсеткіштерімен салыстыра отырып талдайтын боламыз.

Ендігі жерде Шығыс Қазақстан өңірінің өнеркəсібіндегі тағы бір алып
түсті металлургия компаниялары қатарына жататын «Қазмырыш» ЖШС 2005 –
2009 жылдардағы қаржылық – шаруашылық қызметіне талдау жасап көрейік.

2005 – 2009 жылдар мерзіміндегі «Қазмырыш» ЖШС-нің активтерінің
құрамы мен құрылымындағы өзгерістердің абсолюттік шамаларының
динамикасын қарастыратын болсақ, 2005 жылы бұл металлургиялық
компанияның активтерінің ақшалай өлшемдегі көлемі 119405376 мың теңгені
құраған, 2006 жылы бұл көрсеткіш 120763106 мың теңгеге дейін ұлғайған. 2007
жылы «Қазмырыш» ЖШС активтерінің жалпы сомасы 279554272 мың теңгені
құраған, ал 2008 жылы 381235159 мың теңгеге дейін ұлғайған, 2009 жылы
активтерінің көлемі 384446767 мың теңге болған. Талдау мерзіміне кірген
жылдар аралығында «Қазмырыш» ЖШС–нің активтерінің көлемі 322% - ға,
яғни үш еседен артық ұлғайған. Активтерінің мұндай қарқынды өсуіне
«Қазмырыш» ЖШС осы жылдар аралығында жүзеге асырған ірі инвестициялық
жобаларымен қатар (мысалы 2010 жылдың қыркүйек айында іске қосылуы тиіс
жаңа Мыс қорыту зауыты), 2009 жылдың ақпан айындағы ҚР Ұлттық банкі
тарапынан жүзеге асырылған девальвациясы да əсерін тигізді. Себебі бұл
компания өнімдері көбінде экспортқа бағытталғандықтан, шетел валютасымен
есептелетін активтерінің көлемі де қомақты. Активтердің құрамындағы қысқа
мерзімді активтерінің көлемі 2005 жылы 52922968 мың теңгені құраған, яғни
барлық активтердің 44,3% үлесін алған, қалған 55,7% активтері немесе
66482408 мың теңгесі ұзақ мерзімді активтер болған. 2006 жылы қысқа
мерзімді активтерінің абсолюттік көлемі азайған, 48608272 мың теңге немесе
жалпы активтердің 40,25% құраған. Ұзақ мерзімді активтерінің абсолюттік
көлемі қарқынды өсіп, жалпы активтерінің 59,75% құраған. 2007 жылы қысқа
мерзімді активтердің сомасы 150447609 мың теңге немесе жалпы активтердің
53,8% құраған, яғни алдыңғы жылдармен салыстырғанда анағұрлым ұлғайған.
Ұзақ мерзімді активтері 46,2% үлес алған. 2008 жылы айналым
қаражаттарының көлемі 148018684 мың теңге мөлшеріне дейін азайған жəне
барлық активтерінің 38,8% құраған, есесіне ұзақ мерзімді активтері жалпы
активтердің 61,2% құрап, 233216475 мың теңгеге дейін өскен. 2009 жылы
«Қазмырыш» ЖШС-нің қысқа мерзімді айналым активтерінің көлемі де, үлесі
де азайған. Бұл кəсіпорынның активтерінің ішінде ең үлкен үлес негізгі
қорлардың (құралдардың) үлесіне тиеді. Ал, қысқа мерзімді айналым
активтерінің ішінде дебиторлық қарыздарының үлесі үлкен. Дебиторлық
қарыздарының ұлғаюы «Қазмырыш» ЖШС өз серіктестерімен қызмет атқару,
қарыз беру – қарыз алу мəселесінде үлкен проблемалардың бар екендігін
көрсетеді. Біз салыстырып талдап отырған үш алып кəсіпорынның ішінде əрине
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ең ірісі осы «Қазмырыш» ЖШС. Бұл компания Шығыс Қазақстан облысындағы
ең ірі кəсіпорын жəне сəйкесінше ең ірі салық төлеуші болып табылады.
Дегенмен, бұл алып кəсіпорынның капиталының көп бөлігі Швейцарияның
«Гленкор» компаниясының иелігінде. Кəсіпорынның даму стратегиясын да,
басқару құрылымын да анықтайтын жəне басшыларын тағайындайтын сол
шетелдік инвесторлар. Келесі суретте «Қазмырыш» ЖШС–нің 2005 – 2009
талдау жылдары аралығындағы активтерінің құрамы мен құрылымындағы
өзгерістер көрнекі түрде көрсетілген.

Баланс
баптары

Қысқа мерзімді активтердің
қорытындысы

Ұзақ мерзімді активтердің
қорытындысы Баланс

31.12.2005 52922968 66482408 1194054
31.12.2006 48608272 72154834 1207631
31.12.2007 150447609 129106663 2795543
31.12.2008 148018684 233216475 3812352
31.12.2009 148250187 23619658 3844468

Ескертпе: «Қазмырыш» ЖШС қаржылық есеп құжаттары мəліметтерінің негізінде автор
құрастырған

           6.21 сурет - «Қазмырыш» ЖШС 2005 – 2009 жылдардағы активтерінің
құрамы мен құрылымындағы абсолюттік өзгерістер динамикасы.

2005 – 2009 жылдар аралығындағы «Қазмырыш» ЖШС – ң активтерінің
жалпы абсолюттік өсімі 3,5 есеге жуық ұлғайған. Ең қарқынды өсім 2007 жылы
жəне 2008 жылы байқалған. 2007 жылы  алдыңғы 2006 жылмен салыстырғанда
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қысқа мерзімді активтердің қорытындысы ұзақ мерзімді активтердің қорытындысы

активтердің жалпы сомасы 158791166  мың теңгеге немесе 231,5% -ға ұлғайған,
оның ішінде қысқа мерзімді айналым активтерінің өсімі өте қарқынды түрде
болған. Жалпы алғанда 2007 жылғы активтердің мұндай қарқынды өсуі əлемдік
нарықтардағы түсті металл бағаларының өсуіне байланысты жүзеге асқан болар
деген қорытынды жасауға болады. 2008 жылы да «Қазмырыш» ЖШС – ның
активтерінің өсуі өте қарқынды дəрежеде болған жəне 2007 жылмен
салыстырғанда 101680887 мың теңгеге немесе 136,4% -ға ұлғайған. 2009 жылы
ғана активтердің өсу қарқыны бəсеңдеген жəне жалпы сомасы 384446767 мың
теңгені құраған. «Қазмырыш» ЖШС активтерінің көлемі жөнінен «ҮМЗ» АҚ –
ның активтерінен 8 есеге жуық үлкен, ал «Өскемен ТМК» АҚ – ның 2009
жылғы активтерінің көлемінен 15 еседен артық жоғары, алыптардың ішіндегі
нағыз алпауыты болып табылады. Əрине, бұл үш кəсіпорын бір – біріне
бəсекелес емес. Себебі олардың өндіретін өнімдері бір түсті металлургия
саласына жатқанымен, түсті металлдардың əр түрлерін өңдеумен, өндірумен
айланысады. «Қазмырыш» ЖШС – нің активтерінің құрамы мен құрамындағы
салыстырмалы көрсеткіштерінің өзгерістерін келесі суретте бейнелеуге болады.

Баланс
баптары

Қысқа мерзімді активтердің
қорытындысы

Ұзақ мерзімді активтердің
қорытындысы

31.12.2005 44,30% 55,70%
31.12.2006 40,25% 59,75%
31.12.2007 53,80% 46,20%
31.12.2008 38,80% 61,20%
31.12.2009 38,60% 61,40%

Ескертпе: «Қазмырыш» ЖШС қаржылық есеп құжаттары мəліметтерінің негізінде
автор құрастырған
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6.22 – сурет. «Қазмырыш» ЖШС 2005 – 2009 жылдардағы активтерінің
құрамы мен құрылымындағы салыстырмалы өзгерістер динамикасы.

Суреттегі мəліметтер «Қазмырыш» ЖШС–нің талдау жылдарындағы
активтерінің ішіндегі қысқа мерзімді айналым қаражаттарының үлесінің
азайып, керісінше ұзақ мерзімді активтерінің үлесінің көбейгендігін көрсетеді.
Əрине ұзақ мерзімді активтерінің ұлғаюы өнеркəсіп саласында қызмет
атқаратын кəсіпорынның негізгі қорларына (құралдарына) жұмсалған
инвестицияларының көбейгенін сипаттайды. Дегенмен айналымдағы қысқа
мерзімді активтерінің үлесінің азаюы бұл компанияның балансының
өтімділігіне, төлем қабілеттілігіне теріс əсерін тигізуі мүмкін.

«Қазмырыш» ЖШС–нің пассивтеріндегі өзгерістерге, яғни меншікті
капиталы мен міндеттемелерінің құрамы мен құрылымындағы өзгерістерге
келетін болсақ, келесі тенденцияларды байқауға болады.

2005 жылы бұл компанияның пассивтерінің жалпы сомасы 119405376
мың теңгені құраған, оның ішіндегі қысқа мерзімді міндеттемелерінің сомасы
39162541 мың теңге немесе барлық пассивтердің 32,8% құраған. Ұзақ мерзімді
міндеттемелерінің сомасы 11460309 мың теңге (96%) болған.

«Қазмырыш» ЖШС–нің меншікті капиталының көлемі 2005 жылы
68782526 мың теңге немесе барлық пассивтерінің 57,6% құраған. 2006 жылы
қысқа мерзімді міндеттемелері 19729233 мың теңгеге дейін күрт азайған жəне
жалпы пассивтерінің 16,3% үлесін алған, ұзақ мерзімді міндеттемелері де
азайып, 7677144,5 мың теңге немесе 6,5% құраған, меншікті капиталының
сомасы 93356728 мың теңгеге дейін қарқынды өсіп, барлық пассивтерінің
77,2% құраған. 2007 жылы қысқа мерзімді міндеттемелері 35576797 мың теңге
(12,7%), ұзақ мерзімді міндеттемелері 6598706 мың теңге (2,4%) жəне меншікті
капиталы 237378769 мың теңге (84,9%) болған. 2008 жылы қысқа мерзімді
міндеттемелері 53209868 мың теңгеге (13,9%) дейін ұлғайған, ұзақ мерзімді
міндеттемелері де күрт өсіп, 81133674 мың теңге (21,3%) болған. Ал, меншікті
капиталы 246891617 мың теңгені (64,8%) құраған. 2009 жылы «Қазмырыш»
ЖШС қысқа мерзімді міндеттемелері 54111975 мың теңге немесе барлық
пассивтерінің 14% үлесін алған, ұзақ мерзімді міндеттемелері 80175819 мың
теңге немесе 20,8% болған. Меншікті капиталы 250158973 мың теңге немесе
жалпы пассивтерінің 65,2% құраған. Келесі суретте «Қазмырыш» ЖШС –
пассивтерінің құрамы мен құрылымындағы абсолютті өзгерістерінің
динамикасы бейнеленген.

Компанияның қысқа мерзімді міндеттемелері 2006 жылы 2005 жылмен
салыстырғанда күрт азайғаны болмаса, қалған уақыт мерзімдерінде тұрақты өсу
тенденциясын байқатқан. Ұзақ мерзімді міндеттемелерінің көлемі 2005-2007
жылдар аралығында өте аз болып, жыл сайын азайып отырғанымен, 2008
жылдан бастап күрт ұлғайған (10 еседен артық). Бұл жағдайды «Қазмырыш»
ЖШС–нің сол 2008 жылдан бастап Қазақстанның «30-корпоративтік
көшбасшысы» бағдарламасына сəйкес жаңадан Мыс қорыту зауытының
құрылысына ұзақ мерзімді несиелер мен займдар тарта басталғанымен
түсіндіруге болады. Бұл зауыт 2010 жылдың қыркүйек айында ҚР Президенті
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Н.Ə.Назарбаев пен РФ Президенті Д.А. Медведевтің арасында өткен
«Аймақаралық серіктестік» форумының аясында Өскемен қаласында ашылып,
өз жұмысын бастады.

Ескертпе: «Қазмырыш» ЖШС қаржылық есеп құжаттарының негізінде автор
құрастырған.

6.23 – сурет. «Қазмырыш» ЖШС 2005 – 2009 жылдардағы пассивтерінің
құрамы мен құрылымындағы абсолюттік өзгерістердің динамикасы.

«Қазмырыш» ЖШС меншікті капиталы біз талдап отырған 2005 – 2009
жылдар аралығында кəсіпорын пассивтерінің ең үлкен үлесін алып отырған
жəне үнемі өсу үстінде болған. 2007 жылы меншікті капиталы 93356728 мың
теңгеден бірден 237378769 мың теңгеге дейін үш еседен артық күрт ұлғайған.
Əрине, меншікті капиталының жеткіліктілігі кəсіпорынның қаржылық
тұрғыдан сенімділігі мен дамуына үлкен кепілдік береді.

Төмендегі суретте «Қазмырыш» ЖШС–нің 2005 – 2009 жылдар
аралығындағы пассивтерінің құрамы мен құрылымындағы салыстырмалы
өзгерістердің динамикасы бейнеленген.

Баланс
баптары

Қысқа мерзімді
міндеттемелері

Ұзақ мерзімді
міндеттемелері

Меншікті
капиталы Баланс

31.12.2005 39162541 11460309 68782526 119405376
31.12.2006 19729233 7677144,5 93356728 120763105,5
31.12.2007 35376797 6598706 237378769 279354272
31.12.2008 53209868 81133674 246891617 381235159
31.12.2009 54111975 80175819 250158973 384446767
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Баланс
баптары

Қысқа мерзімді
міндеттемелері

Ұзақ мерзімді
міндеттемелері

Меншікті
капиталы

31.12.2005 32,80% 9,60% 57,60%
31.12.2006 16,30% 6,50% 77,20%
31.12.2007 12,70% 2,40% 84,90%
31.12.2008 13,90% 21,30% 64,80%
31.12.2009 14% 20,80% 65,20%

Ескертпе: «Қазмырыш» ЖШС қаржылық есеп құжаттарының негізінде автор құрастырған.

6.24 – сурет. «Қазмырыш» ЖШС 2005 – 2009 жылдардағы пассивтерінің
құрамы мен құрылымындағы салыстырмалы өзгерістердің динамикасы.

Жоғарыдағы қарастырылған, Шығыс Қазақстан облысының орталығы
Өскемен қаласында орналасқан түсті металлургия өнеркəсібі саласының үш
алып кəсіпорындарының қаржылық – шаруашылық қызметтерінің негізгі
көрсеткіштерін салыстыра отырып талдау жəне қорытынды жасау үшін біз
олардың келесі түрлерін таңдап алдық:

- меншікті капиталға шаққандағы пайда (ROE);
- активтерінің айналымдылығы;
- таза рентабельділігі;
- қаржылық левериджі;
- жалпы қарызының ақша ағымдарының көлеміне қатынасы;
- ағымдағы өтімділік коэффициенті.
Бұл көрсеткіштердің 2005-2009 жылдар мерзіміндегі үш кəсіпорын

бойынша есептелген шамаларын салыстыру кестесі төменде көрсетілген.
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6.20-кесте. Салыстырудың негізгі көрсеткіштерінің 2005-2009 жылдар аралығындағы шамалары
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1. Меншікті капиталға
шаққандағы пайда (ROE) (%)

0,2 0,27 0,6 27,5 0,16 0,7 10,1 0,1 0,9 1,4 0,14 0,9 0,21 0,01 1,1
2. Активтерінің
айналымдылығы (КАА) 0,32 1,38 0,31 0,62 1,27 0,26 0,43 1,13 0,37 0,37 0,92 0,22 0,31 0,55 0,19

3. Қаржылық левериджі (КҚЛ)
0,18 0,05 0,74 0,17 0,14 0,29 0,13 0,35 0,18 0,13 0,7 0,54 0,12 1,37 0,47

4. Жалпы қарыздарының
ақша ағымдарының көлеміне
қатынасы (Кжқ/АА)

2,9 0,58 0,006 0,0 1,16 0,04 -0,1 3,13 0,33 -4,9 9,2 0,02 -1,4 21,18 -0,1

5. Ағымдағы өтімділік
коэффициенті (Кағым, ө) 6,64 11,8 1,35 12,73 10,3 2,46 4,64 2,9 4,23 3,95 2,89 2,78 5,95 2,03 2,86
6. Таза рентабельділігі (RТ)
(%) 0,7 8,5 0,9 29,8 7,86 5,4 18,9 2,8 4,2 3,4 3,47 1,2 2,4 1,07 1,0

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ, «Өскемен ТМК» АҚ, «Қазмырыш» ЖШС мəліметтерінің негізінде автор есептеп, құрастырған
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Біз қарастырған «ҮМЗ» АҚ, «Өскемен ТМК» АҚ, «Қазмырыш» ЖШС
негізгі талдау көрсеткіштерін жоғарыдағы кестеде анықтадық, олардың 2005-
2009 жылдардағы өзгеру динамикасын көрнекті түрде бейнелеп, қажетті
қорытындылар мен тұжырымдар жасау үшін, келесі суреттерге назар
аударайық.

0,27 0,16 0,1 0 0,010,6 0,7 0,9 0,9 1,1
0,2

27,5

10,1

1,4
0,210

5

10

15

20

25

30

(%
)

2005 2006 2007 2008 2009

"Қазмырыш" ЖШС "ТМК" АҚ "ҮМЗ" АҚ

Меншікті капиталға шаққандағы пайда (ROE)

2005 2006 2007 2008 2009

"Қазмырыш" ЖШС "ҮМЗ" АҚ "Өскемен ТМК" АҚ

Активтердің айналымдылығы (КАА)

0,31
0,26

0,37

0,22
0,19

0,32

0,62

0,43
0,37

0,31

1,38

1,27

1,13

0,92

0,55

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6



215

0,05
0,14

0,35

0,7

1,37

0,18 0,17
0,13 0,13 0,12

0,74

0,29

0,18

0,54
0,47

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

"Өскемен ТМК" АҚ "ҮМЗ" АҚ "Қазмырыш" ЖШС

2005 2006 2007 2008 2009

Қаржылық левериджі (Кқл )

0,006 0,04 0,33 0,02 -0,10,58 1,16
3,13

9,2

21,18

2,9

0 -0,1

-4,9

1,4

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

2005 2006 2007 2008 2009

"Қазмырыш" ЖШС "Өскемен ТМК" АҚ "ҮМЗ" АҚ

Жалпы қарыздарының ақша ағымдарының көлеміне қатынасы  (КЖҚ/АА )



216

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ, «Өскемен ТМК», «Қазмырыш» ЖШС мəліметтері негізінде
автор дайындаған

6.25 – сурет. «ҮМЗ» АҚ, «Өскемен ТМК» жəне «Қазмырыш» ЖШС
2005 – 2009 жылдар аралығындағы негізігі көрсеткіштерінің өзгеруінің
салыстырмалы динамикасы.
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Жоғарыдағы суреттер жиынынан көріп тұрғанымыздай, салыстырып
отырған кəсіпорындардың меншікті капиталға шаққандағы пайда мөлшері
(ROE) «ҮМЗ» АҚ 2005 жылы 0,2 құраған, 2006 жылы 27,5 – ке дейін күрт
өскен. Яғни, бұл кəсіпорынның меншікті капиталы пайда табу үшін өте
жоғары деңгейде, тиімді пайдаланыла бастаған. Ал, 2007 жылы ROE
көрсеткіші 10,1 – ге дейін күрт төмендеген, 2008 жылы 1,4 – ке дейін, 2009
жылы 0,21 – ге дейін құлдырап, 2005 жылдың деңгейіне дейін қайта түсіп
қалған. «Өскемен ТМК» АҚ – ның ROE көрсеткіші 2005 жылы 0,27 құраған,
2006 жылы 0,16 – ға дейін төмендеген, 2007 жылы 0,1 – ге дейін төмендеп,
2008 жылы 0,14 – ке дейін шамалы өскенімен, 2009 жылы 0,01 дəрежесіне
дейін күрт азайған. Жалпы талдап отырған мерзімде «Өскемен ТМК» АҚ–
ның меншікті капиталға шаққандағы пайда мөлшері «ҮМЗ» АҚ сəйкес
көрсеткішімен салыстырғанда қалыпты, бірақ төмендеу динамикасын
көрсеткен. «Қазмырыш» ЖСШ–нің ROE көрсеткіші төмен болғанымен 1 –
дің маңайындағы қалыпты тенденция байқатқан. Ол көрсеткіштің ең төменгі
мөлшері 0,6 (2005 жылы), ал ең жоғарғы мөлшері 1,1 (2009 жылы) байқалған.
Яғни, бұл кəсіпорынның меншікті қаражаттарының пайда табу үшін
пайдалану тиімділігі қалыпты, дегенмен төмен дəрежеде екендігі туралы
тұжырым жасауға болады.

Үш кəсіпорынның активтерінің айналымдылық коэффициенттерін
салыстыратын болсақ, бұл жерде анық байқалатын тенденция көрініп тұр:
үшеуінің арасында өз активтерін өнімді өткізуден түсетін табысты  (жалпы
кірісті) қалыптастыруда неғұрлым тиімді пайдаланатын кəсіпорын –
«Өскемен ТМК» АҚ. Ол 2005 жылдан (1,38) бастап өз активтерінің айналым
жылдамдығын біртіндеп төмендеткенімен, басқа екеуімен салыстырғанда
жоғары көрсеткіш көрсеткен: 2006 жылы – 1,27; 2007 жылы – 1,13; 2008
жылы – 0,92; 2009 жылы – 0,55. Яғни, бұл көрсеткіштің айқын, тұрақты азаю
тенденциясы байқалғанымен, басқалармен салыстырғанда «Өскемен ТМК»
АҚ активтерінің өндіріс пен өнімді өткізудің барлық сатыларынан өту
жылдамдығы жоғары. Бұл оның өндіретін өнімдеріне  деген сұраныстың
жоғарылығын байқатады. «ҮМЗ» АҚ мен «Қазмырыш» ЖШС активтерінің
айналымдылығы бір – біріне жуық жəне 2006 – 2007 жылдардан бері қарай
баяу төмендеу тенденциясын көрсетіп тұр.

Салыстырып отырған өнеркəсіптік кəсіпорындардың қаржылық
леверидж коэффициенттерінің динамикалары бір – біріне қарама – қайшы
тенденциялар байқатқан. Мысалы, «Өскемен ТМК» АҚ қаржылық левериджі
2005 жылы шырқау шегіне (1,37) жеткен. Яғни, ол кəсіпорынның
қарыздарының мөлшері шамадан тыс ұлғайып, меншікті капиталының
мөлшерінен асып кеткен. Бұл жағдай «Өскемен ТМК» АҚ – ның қаржылық
тəуекелі деңгейінің басқаларымен салыстырғанда жоғары екендігі көрсетеді.
Қаржылық леверидждің мұндай қарқынды өсуін «Өскемен ТМК» АҚ – ның
Қазақстан қор биржасындағы жəне жалпы бағалы қағаздар нарығындағы
белсенді инвестициялық саясатымен түсіндіруге болады. «Қазмырыш» ЖШС
– ң қаржылық леверидж коэффициенті аса тұрақсыз тенденция байқатуда.
2005 жылы айтарлықтай жоғары деңгейде  (0,74) болған бұл көрсеткіш 2006
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жылы (0,29) жəне 2007 жылдары (0,18) азайып барып, 2008 жылы қайтадан
0,54 – ке дейін күрт ұлғайған, ал 2009 жылы (0,47) аздап төмендеген. Мұндай
тұрақсыз тенденцияны «Қазмырыш» ЖШС басшылығы тарапынан
жүргізілген қарыз алу саясатының тұрақсыздығымен түсіндіруге болады.
«ҮМЗ» АҚ – ның қаржылық леверидж көрсеткішінің динамикасы
тұрақтылық тенденциясын көрсетіп тұр. 2005 жылдан бастап «ҮМЗ» АҚ –
ның қарыздарының меншікті капиталымен қамтамасыз етілу дəрежесі төмен
деңгейде жəне одан əрі азаюда. Бұл жағдай «ҮМЗ» АҚ басшылығының
қаржылық тəуекелдерге жол бермеу мақсатында байыпты да парасатты
саясат жүргізіп отырғанын дəлелдейді. Меншікті капиталдың қарыздарын
өтеу үшін жеткіліктілігі кəсіпорынның қаржылық тұрғыдан сенімділігінің
артуына оңтайлы ықпалын тигізетіні белгілі.

Кəсіпорыннның жалпы қарыздарының ақша ағымдарының көлеміне
қатынасы оның қарыздарын өтеу қажеттілігі туындай қалған жағдайда,
қолдағы ақша қаражаттарының жеткіліктілігін сипаттайды. Бұл көрсеткіш
неғұрлым ұлғайған сайын, қарыздардың көбейіп, ағымдағы ақша
қаражаттарының тапшы бола бастағандығына көз жеткізуге болады. Осы
тұрғыдан келгенде талдап отырған үш кəсіпорынның арасында «Өскемен
ТМК» АҚ – ның қарыздарының мөлшері көп екендігі көзге түсіп тұр. «ҮМЗ»
АҚ мен «Қазмырыш» ЖШС көрсеткіштері төменгі дəрежеде, яғни кейбір
жылдары ол теріс шама көрсеткен. Бұл олардың өз қарыздарымен
салыстырғандағы ағымдағы ақша қаражаттары көлемінің артығымен
жететіндігі дəлелдейді.

Ағымдағы өтімділік коэффициенттерінің үш кəсіпорындағы
динамикасының айқын тенденциясы байқалмайды. Яғни, бұл көрсеткіш
қарастырып отырған үш кəсіпорында да бірде өсіп, бірде кеміп, тұрақсыз
болып қалуда. Дегенмен олардың барлығында ағымдағы активтер
мөлшерінің ағымдағы  міндеттемелерін өтеу нормативі екіден кем емес,
тұрақты түрде сақталатыны байқалады. Басқаша айтсақ, ұзақ мерзімді
перспективада болмаса, қысқа мерзім аралығында, яғни жақын бір жылдың
ішінде қаржылық тұрақсыздық қаупі байқалмайды.

Соңғы, таза рентабельділік көрсеткішіне келетін болсақ, бұл жерде де
тұрақты да айқын тенденцияны атап көрсету қиын. Дегенмен үш
кəсіпорынның да соңғы  екі – үш жылда таза рентабельділік көрсеткіштерінің
өте төмен деңгейге құлдырауы байқалады. Əрине бұл əлемдік дағдарыстың
салдарынан да орын алуы мүмкін. 2006 жылдан бастап бұл үшеуінің
арасында «ҮМЗ» АҚ – ның жұмысының тиімділігі салыстырмалы түрде
жоғары деңгейде болған: 2006 жылы – 29,8%, 2007 жылы – 18,9%, 2008
жылы – 3,4% жəне 2009 жылы 2,4%. «Өскемен ТМК» АҚ – ның таза
рентабельділік көрсеткіші 2005 жылы ең жоғарғы деңгейде (8,5%)
болғанымен, кейінгі жылдары үнемі төмендеп отырған; 2006 жылы – 7,86%;
2007 жылы – 2,8%; 2008 жылы – 3,47% жəне 2009 жылы – 1,07% мөлшерінде
болған. «Қазмырыш» ЖШС сəйкес көрсеткіші үш кəсіпорынның арасында ең
төменгі дəрежеде болған: 2005 жылы – 0,9%; 2006 жылы – 5,4%; 2007 жылы
– 4,2%; 2008 жылы – 1,2% жəне 2009 жылы – 1,0% төңірегінде болған.
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Жалпылама қорытындылай келгенде біз салыстырған үш
кəсіпорынның арасында неғұрлым ірісі – «Қазмырыш» ЖШС болғанымен,
салыстырмалы, сапалық көрсеткіштері бойынша көшбасшы кəсіпорын –
«ҮМЗ» АҚ деген қорытынды жасауға болады. Дегенмен жоғарыда
қарастырылған жетістіктерімен қатар «ҮМЗ» АҚ – ның кемшіліктерін түзеу
мақсатында олардың қызметін нақты, жан – жақты жəне терең түрде талдап
алу қажет.

Сондықтан келесі бөлімде біз «ҮМЗ» АҚ – ның өндірістік – қаржылық
қызметін талдауға арнауды жөн көрдік.

6.4  «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-ның 2005 – 2009
жылдардағы қаржылық тұрақтылығы мен іскерлік белсенділігін талдау

«Үлбі металлургия зауыты» АҚ қызметін басқарудың басты мақсаты –
«Қазатомөнеркəсібі» Ұлттық акционерлік компаниясы АҚ осы кəсіпорынға
қатысты стратегиясын жүзеге асыру мен стратегиялық тұрғыдан басқару.
«ҮМЗ» АҚ «Қазатомөнеркəсібі» Ұлттық акционерлік компаниясының
еншілес кəсіпорны бола отырып, дербес бизнес – қызметін жүзеге асырады.
Ол өз қызметінде ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңын, «ҮМЗ» АҚ
Жарғысын негізге алады жəне «Қазатомөнеркəсібі» ҰАҚ жалпы
стратегиялық саясатының аясында жұмыс істейді [171].

«ҮМЗ» АҚ-ның басқару органдарына мыналар кіреді:
1) Жоғарғы басқару органы – Жалғыз акционер (АҚ акционерлерінің

жалпы жиналысы);
2) Басқару органы – «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесі;
3) Атқарушы орган – «ҮМЗ» АҚ Басқармасы;
4) Бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі;
   «ҮМЗ» АҚ ұйымдық құрылымы Г-Қосымшасында көрсетілген.
Қарастырып отырған кəсіпорынның активтері мен пассивтерінің

құрамы мен сапалық құрылымын 2005 – 2009 жылдар мəліметтері негізінде
талдайық.

Активтердің икемділік коэффициенті кəсіпорынның қысқа мерзімді
ағымдағы активтердің жалпы құнындағы үлесін көрсетеді, яғни активтердің
өтімділігінің дəрежесін сипаттайды.

(6.1)

Талдау мерзіміндегі бұл коэффициенттің өзгерісі келесі 6.21 - кестеде
көрсетілген.

6.21  - кесте – «ҮМЗ» АҚ 2005 – 2009 жылдардағы активтерінің
икемділік коэффициенті

Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Қысқа мерзімді
(ағымдағы)

23477261 30109158 19181475 15109563 17706979

                Ағымдағы (қысқа мерзімді) активтердің құны
КАИ =
                   Ұзақ мерзімді активтердің құны
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активтердің
қорытындысы (мың
теңге)
Активтердің жалпы
құны (баланс) (мың
теңге)

34299413 42606910 45105279 45179594 47462407

Активтердің
икемділік
коэффициенті

0,6845 0,7067 0,4253 0,3344 0,3731

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері [171]  негізінде автор есептеген

Бұл көрсеткіш бірде шамалы ұлғаяды, бірде азаяды: 2005 жылы 0,6845,
2006 жылы 0,7067 дейін ұлғайған да, 2007 жылы қайтадан 0,4253, 2008 жылы
0,3344, 2009 жылы 0,3731 – ге дейін азайған. Есептеулер нəтижесінде
активтердің құрылымында бірде оң, бірде теріс өзгерістер байқалатыны
туралы қорытындыға келуге болады. Кəсіпорынның қолда бар
ресурстарының икемділігі негізінен төмендеп барады, олардың
айналымдылығы азаюда жəне пайдалану тиімділігі тұрақсыз.

Икемді жəне иммобилизацияланған (икемсіз, оқшауланған) активтердің
ара қатынасының коэффициенті келесі формуламен анықталады:

(6.2)

Бұл көрсеткіштің дəрежесі 0,5 – тен кем болмауы керек. Басқаша
айтсақ, талдап отырған кəсіпорынның икемді, ағымдағы (қысқа мерзімді)
активтердің көлемі ұзақ мерзімді (икемділігі төмен) активтердің көлемінен
жоғары болуы керек. 2005 – 2009 жылдардағы бұл көрсеткіштің мəндерін
келесі 6.22 - кестесінде көрсетуге болады.

6.22 - кесте. 2005 – 2009 жылдардағы  «ҮМЗ» АҚ икемді жəне
иммобилизацияланған (икемсіз)  активтерінің ара қатынасының
коэффициенті

Көрсеткіштер 2005      2006 2007 2008 2009
Қысқа мерзімді (ағымдағы)
активтердің қорытындысы
(мың теңге)

23477261 30109158 19181475 15109563 17706979

Ұзақ мерзімді активтердің
қорытындысы (мың теңге)

10882215
2

12497752 25923805 30070031 29755428

Икемді жəне
иммобилизацияланған
(икемсіз) активтердің ара
қатынасының коэффициенті

2,1694 2,4092 0,7399 0,5025 0,5951

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтер негізінде [171] автор есептеген

Жоғарыдағы кесте мəліметтеріне сəйкес, 2005 – 2006 жылдары бұл
көрсеткіштің шамасы нормативтік 0,5 деңгейінен əлдеқайда төмен екендігі,

                                        Ағымдағы (қысқа мерзімді) активтердің құны
         КИИА ара қатынасы = ≥0,5

     Ұзақ мерзімді активтердің құны
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яғни өтімді активтерінің тапшылығы байқалады. 2007 жылы 0,7399
мөлшерінде көрсеткіштің дəрежесі өте жоғары болған, 2008 – 2009 жылдары
аталған көрсеткіштің шамасы аздап төмендегенімен, нормативтен (0,5)
жоғары деңгейде қалған. Соңғы жылдары 2007 жылмен салыстырғанда
кəсіпорынның айналым қаражаттарының көлемі де, үлесі де азайғанымен,
қалыпты деңгейде қалғанын айта кету орынды.

Негізгі қорлардың (құралдардың) нақты құнының коэффициенті негізгі
қорлардың активтердегі үлесін сипаттайды жəне оның үлесі барлық
активтердің 0,5 (жартысынан) кем болмауы керек. Ол келесі формуламен
анықталады:

                                                                                                                (6.3)

Аталған көрсеткіштің 2005 – 2009 жылдар аралығындағы өзгеру динамикасы
келесі кестеде бейнеленген.

6.23 - кесте –2005 – 2009 жылдардағы  «ҮМЗ» АҚ негізгі қорларының
(құралдарының) нақты құнының коэффициенті

Көрсеткіштер 2005 2006 2007 2008 2009
Негізгі қорлар (құралдар)
(мың теңге)

7924480 9429853 10765865 11600635 16693268

Активтердің жалпы құны
(баланс) (мың теңге)

34299413 42606910 45105279 45179594 47462407

Негізгі қорлардың
(құралдардың) нақты
құнының коэффициенті

0,2310 0,2213 0,2387 0,2568 0,3517

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтер негізінде [171] автор есептеген

6.23 - кесте мəліметтері негізінде жүргізілген есептеулердің
нəтижесінде «ҮМЗ» АҚ негізгі қорларының (құралдарының) жетіспейтіндігі
туралы қорытындыға келуге болады. Себебі бұл коэффициент қабылданған
нормативтен  төмен. Талдау жүргізілген бес жылдың ішінде көрсеткіш
нормативке жетпеген, тек 2009 жылы ғана шамалы көбейген.

«ҮМЗ» АҚ активтерінің өтімділігі мен төлем қабілеттілігін талдауды
өтімділік коэффициенттерінің көмегімен жүзеге асырамыз. Өтімділік
көрсеткіштері кəсіпорынның өз қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеу
қабілеттілігін сипаттайтыны белгілі. Олардың қатарына мыналар кіреді:

1) Таза айналым (жұмыс істеуші) капиталы;
2) Ағымдағы өтімділік коэффициенті;
3) Жедел өтімділік коэффициенті;
4) Абсолюттік өтімділік коэффициенті.
Кəсіпорын активтерінің өтімділігін талдаған кезде таза айналым

капиталын (ТАК) есептеудің маңызы зор. Ол келесі формуламен есептеледі:

              Негізгі қорлардың (құралдардың) қалдық құны
К НҚ =
                               Активтердің жалпы құны
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                                      ТАК = ҚМА – ҚММ                                                 (6.4)
Мұндағы: ҚМА - қысқа мерзімді активтер;

        ҚММ - қысқа мерзімді міндеттемелер.
Келесі 6.24 – кестеде есептелгендей, «ҮМЗ» АҚ таза айналым

капиталы талдау мерзімінің барлық жылдарында оң шама көрсеткен. 2005
жылы оның мөлшері 19943193 мың теңге, 2006 жылы 27743672 мың теңгеге
дейін ұлғайған, 2008 жылы 11285546 мың теңгеге дейін азайып, 2009 жылы
қайтадан өсіп, 14730955 мың теңгені құраған. Бұл жерде қысқа мерзімді
активтердің сомасы қысқа мерзімді міндеттемелердің сомасынан біршама
жоғары болған. Мұндай жағдайда «ҮМЗ» АҚ-ның болашақта өз қызметін
кеңейтуге жəне дамытуға қажетті қаржы ресурстары бар деген қорытындыға
келуге негіз бар.

6.24 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ таза айналым
капиталы

ЖылдарКөрсеткіштер
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Қысқа мерзімді
активтердің
қорытындысы (мың
теңге)

23477261 30109158 19181475 15109563 17706979

Қысқа мерзімді
міндеттемелердің
қорытындысы (мың
теңге)

3534068 2365486 4136474 3824633 2976024

Таза айналым капиталы
(мың тенге)

19943193 27743672 15045001 11284930 14730955

Ескертпе:«ҮМЗ» АҚ мəліметтері [171] негізінде автор есептеген

Ағымдағы өтімділік коэффициенті кəсіпорынның қысқа мерзімді
міндеттемелерін өтеу үшін ағымдағы қысқа мерзімді активтерінің
жеткіліктілігін сипаттайды.

Бұл көрсеткіш келесі формуламен есептеледі жəне 2 – ден кем болмауы
керек:

    (6.5)

«ҮМЗ» АҚ ағымдағы өтімділік коэффициентінің өзгерістерінің
динамикасын келесі кестеде көрсетуге болады

6.25 - кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ ағымдағы өтімділік
коэффициентінің өзгерісі

ЖылдарКөрсеткіштер
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Қысқа мерзімді
активтердің
қорытындысы (мың
теңге)

23477261 30109158 19181475 15109563 17706979

Ағымдағы (қысқа мерзімді) активтердің құны
Кағым. өтім. =
                                Қысқа мерзімді міндеттемелер
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Қысқа мерзімді
міндеттемелердің
қорытындысы (мың
теңге)

3534068 2365486 4136474 3824633 2976024

Ағымдағы өтімділік
коэффициенті

6,6431 12,7285 4,6372 3,9506 5,9499

Ескертпе: «ҮМЗ»  АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Қарастырып отырған бес жылдың ішінде «ҮМЗ» АҚ-ның ағымдағы
өтімділік коэффициенті қабылданған нормативке сай, жоғары болған. 2005
жылы қысқа мерзімді міндеттемелердің əрбір теңгесінің үстінен 6,64 теңге
ағымдағы активтер келген, 2006 жылы – 12,73 теңге, 2007 жылы 4,64 теңге,
2008 жылы 3,95 теңге жəне 2009 жылы 5,95 теңгеден келген. Бұл
коэффициенттің шамасы айтарлықтай жоғары деңгейде болып келгендіктен,
«ҮМЗ» АҚ-ның өз мойнына алған қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеу үшін
қысқа мерзімді активтерінің мөлшері артығымен жеткілікті болған.

Жедел өтімділік коэффициенті кəсіпорынның өтімді активтеріне
жататын ақша қаражаттары мен қысқа мерзімді дебиторлық қарыздарының
қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеуге жеткіліктілігін сипаттайды жəне
келесі формуламен есептеледі:

                                                                                                                                                    (6.6)

Бұл көрсеткіштің нормативтік деңгейі 1- ден кем болмауы керек. 2005 –
2009 жылдар аралығында «ҮМЗ» АҚ-ның жедел өтімділік коэфициентінің
анық көрінетіндей тенденциясы болмаған. 2005 жыл мен 2008 жыл
аралығында бұл көрсеткіш нормативтен төмен болған. Есептеулер нəтижесі
көрсеткендей, 2006 жылы, 2007 жылы жəне 2009 жылы аталған көрсеткіш 1 –
ден жоғары болып, өтімді активтердің есебінен қысқа мерзімді
міндеттемелерін өтеу қабілеттілігі жеткілікті болған.

6.26 - кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ жедел өтімділік
коэффициентінің өзгерісі

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Ақша қаражаттары
жəне олардың
эквиваленттері (мың
теңге)

272608 2915777 3291781 1047813 2103445

Қысқа мерзімді
дебиторлық қарыз
(мың теңге)

2732967 5014769 1799238 1627671 1299175

Өтімді активтер (мың
тенге)

3005575 7930546 5091019 2675484 3402619

                          Өтімді активтер
Кжедел. өтім. =                                                       =
                    Қысқа мерзімді міндеттемелер

                      Ақша қаражаттары + Қысқа мерзімді дебиторлық қарыз
              =
                                            Қысқа мерзімді міндеттемелер
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Қысқа мерзімді
міндеттемелердің
қорытындысы (мың
теңге)

3534068 2365486 4136474 3824633 2976024

Жедел өтімділік
коэффициенті

0,8505 3,3526 1,2308 0,6995 1,1433

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Абсолюттік өтімділік коэффициенті кəсіпорынның ақша
қаражаттарының қысқа мерзімді міндеттемелерін өтеуі үшін жеткіліктілігін
сипаттайды жəне келесі формуламен анықталады:

                                                                                                                                                   (6.7)

Бұл көрсеткіштің əлемдік тəжірибеде қабылданған ең төменгі
мөлшерінің нормативі 0,2 – ден кем болмауы керек. Көрсеткіштің
шамасындағы өзгерістер 6.27 - кестеде көрсетілген

6.27 - кесте. 2005 -2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ абсолюттік өтімділік
коэффициентінің өзгерісі

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Ақша қаражаттары жəне
олардың эквиваленттері
(мың теңге)

272608 2915777 3291781 1047813 2103445

Қысқа мерзімді
міндеттемелердің
қорытындысы (мың
теңге)

3534068 2365486 4136474 3824633 2976024

Абсолюттік өтімділік
коэффициенті

0,0771 1,2326 0,7958 0,2740 0,7068

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтерінің негізінде автор есептеген

Абсолюттік өтімділік коэффициентінің шамаларының өзгеруінің айқын
байқалып тұрған тенденциясы көрінбейді. 2005 жылы оның шамасы
нормативтен мүлдемге төмен (0,0771).

2008 жылы ақша қаражаттары мен олардың эквиваленттерінің есебінен
«ҮМЗ» АҚ барлық қысқа мерзімді міндеттемелерінің 27,4% төлей алатын
мүмкіндігі болған, 2009 жылы 70,68%, ал 2006 жылы толық көлемде төлеу
қабілеті байқалған. Сондықтан қарастырылып отырған мерзімде бұл
кəсіпорынның активтерінің өтімділігі туралы біржақты пікір айту қиын.

«ҮМЗ» АҚ-ның төлем қабілеттілігін талдаған кезде төлем
қабілеттілігінің қаржылық коэффициентері есептеледі. Егер мұндай
коэффициенттердің нақты шамасы əлемдік тəжірибе мен ғылымда

                    Ақша қаражаттары жəне олардың эквиваленттері
Кабс.өтім. =
                                Қысқа мерзімді міндеттемелер
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қалыптасқан нормативтерге сəйкес келмесе, оларды динамикасына қарап
бағалайды. Оларға:

1) Таза айналым капиталының икемділік коэффициенті;
2) Айналым қаражаттарының активтердегі үлесі;
3) Меншікті айналым қаражаттарының айналым активтерінің жалпы

сомасындағы үлесі;
4) Қосалқы қорлардың айналым қаражаттарындағы үлесі жатады.
Таза айналым капиталының икемділік коэффициенті кəсіпорынның

айналым жылдамдығы төмен, баяу өтетін активтері мен таза айналым
капиталының қатынасын сипаттайды (нормативі 0 – ден 1 – ге дейін болуы
керек) жəне келесі формуламен анықталады:

                                                                                                                                                   (6.8)

«ҮМЗ» АҚ-ның 2005 – 2009 жылдардағы таза айналым капиталының
икемділік коэффициентінің динамикасы 6.28 - кестеде есептеліп, көрсетілген.

6.28 - кесте 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ таза айналым
капиталының икемділік коэффициентінің өзгерісі

Жылдар  Көрсеткіштер
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Баяу өтетін (өтімділігі
төмен) активтер (мың
теңге)

19529819 17116805 7923853 9167262 10597983

Қысқа мерзімді
активтердің
қорытындысы (мың
теңге)

23477261 30109158 19181475 15109563 17706979

Қысқа мерзімді
міндеттемелердің
қорытындысы (мың
тенге)

3534068 2365486 4136474 3824633 2976024

Таза айналым капиталы
(мың теңге)

19943193 27743672 15045001 11284930 14730955

Таза айналым
капиталының икемділік
коэффициенті

0,9793 0,6170 0,5267 0,8123 0,7194

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтерінің негізінде автор есептеген

Есептеулер нəтижесінде кəсіпорынның айналым қаражаттарының
активтердің жалпы сомасындағы үлесі үлкен екенін жəне əр жылдары 0,7067
– ден 0,3344 – ке дейін өзгергендігі байқалды. 2009 жылы активтердің əрбір
теңгесіне 37 тиын айналым қаражаттары келгендігі анықталды, 2008 жылы –
33 тиын, 2007 жылы – 43 тиынға жуық, 2006 жылы – 71 тиын, ал 2005 жылы
– 68 тиыннан келген.

                  Баяу өтетін активтер
Ктаки =
              Таза айналым капиталы
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«ҮМЗ» АҚ-ның айналым қаражаттарының жалпы активтердегі үлесін
келесі формуламен есептейміз жəне есептеу нəтижелерін 6.29 - кестеде
көрсетеміз:

                                                                                                                                                   (6.9)

         6.29 – кесте. «ҮМЗ» АҚ-ның 2005 – 2009 жылдардағы айналым
қаражаттарының активтердің жалпы сомасындағы үлесі.

ЖылдарКөрсеткіштер
31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Қысқа мерзімді
активтердің (айналым
қаражаттарының)
қорытындысы (мың
теңге)

23477261 30109158 19181475 15109563 17706979

Активтердің
қорытындысы (мың
теңге)

34299413 42606910 45105279 45179594 47462407

Айналым
қаражаттарының
активтердегі үлесі

0,6845 0,7067 0,4253 0,3344 0,3731

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Кəсіпорынның меншікті айналым қаражаттарының айналым
активтерінің жалпы сомасындағы үлесі (ҮлесМАҚ/ЖАҚ) шаруашылық
субъектісінің өзінің меншікті айналым қаражаттарының жеткіліктілігін
сипаттайды. 2005 жылы меншікті айналым қаражаттарының жалпы айналым
қаражаттарындағы үлесі 0,7743, 2006 жылы 0,7980 – ге дейін ұлғайған, 2008
жылға қарай 0,6525 – ке дейін азайған, ал 2009 жылы қайтадан 0,7055 – ке
дейін көбейген. Дегенмен 2005 – 2008 жылдар кезеңінде меншікті айналым
қаражаттарының қысқа мерзімді активтер сомасындағы үлесі қомақты
болған.

                                                                                                                                           (6.10)

Осы көрсеткішті есептеу нəтижелері келесі кестеде жинақталған.
6.30 - кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ айналым активтерінің
жалпы сомасындағы меншікті айналым қаражаттарының үлесі

 Көрсеткіштер Жылдар

Қысқа мерзімді (ағамдағы) активтер
ҮлесАҚ/А =

Активтердің жалпы құны (баланс қорытындысы)

                            Меншікті айналым қаржаттары
ҮлесМАҚ/ЖАҚ =                                                            =
                                   Айналым қаражаттары

                (Меншікті капитал-Ұзақ мерзімді активтер)
=
                                Қысқа мерзімді активтер
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31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Капитал қорытындысы
(мың теңге)

28999896 36526155 39774626 39928356 42246953

Ұзақ мерзімді
активтердің
қорытындысы (мың
теңге)

10822152 12497752 25923805 30070031 29755428

Меншікті айналым
қаражаттары (мың тенге)

18177745 24028404 13850822 9858325 12491525

Қысқа мерзімді
активтердің
корытындысы (мың
теңге)

23477261 30109158 19181475 15109563 17706979

Айналым активтеріндегі
меншікті айналым
қаражаттарының үлесі

0,7743 0,7980 0,7221 0,6525 0,7055

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Айналым активтеріндегі қосалқы қорлардың үлесі кəсіпорын
қоймасында сақталған тауарлық – материалдық қорлардың айналым
активтерінің жалпы сомасына қатынасы арқылы анықталады.

                                                                                                                                         (6.11)

Есептеулер нəтижелері бойынша қысқа мерзімді активтер, яғни
айналым қаражаттарының ішіндегі қосалқы қорлардың үлесі жоғары. 2005
жылы кəсіпорынның жалпы айналым қаражаттарындағы қосалқы қорлардың
үлесі əрбір теңгеге шаққанда 0,8316 теңгені құраған, 2007 жылы оның
ағымдағы активтердің əрбір теңгесіне шаққандағы үлесі 0,4131 теңгені
құраған, ал 2009 жылы 0,5985 болған. «ҮМЗ» АҚ қосалқы қорларының
айналым қаражаттарының құрамындағы үлесінің 2005 – 2009 талдау
жылдарындағы өзгерісін 6.31 – кестеде көрнекі түрде бейнелеуге болады.

6.31 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ айналым
қаражаттарындағы қосалқы қорлардың үлесі

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Қосалқы қорлар 19529819 17116805 7923853 9167262 10597983
Қысқа мерзімді
активтердің
қорытындысы (мың
теңге)

23477261 30109158 19181475 15109563 17706979

Қосалқы қорлардың
айналым
қаражаттарындағы
үлесі

0,8319 0,5689 0,4131 0,6067 0,5985

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Қосалқы қорлар
ҮлесҚҚ/АҚ =

Айналым қаражаттары
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Кəсіпорынның қаржылық тұрғыдан тұрақтылығын талдаған кезде
келесі көрсеткіштер қолданылады:

1) Қаржылық тəуелсіздік (автономия) коэффициенті;
2) Қарыз қаражаттары (тəуелділік) коэффициенті;
3) Қаржылық леверидж (кəсіпорынның қарыз қаражаттары мен

меншікті қаражаттарының қатынасы коэффициенті);
4) Меншікті капиталдың икемділік коэффициенті;
5) Меншікті айналым қаражаттарымен қамтамасыз етілу

коэффициенті.
Автономия коэффициенті кəсіпорынның меншікті қаражаттарының

жеткіліктілігін немесе оның сырттан тартылған қарыз қаражаттарынан
тəуелсіздігін сипаттайды жəне келесі формуламен өрнектеледі:

                          (6.12)

Есептеу нəижелері «ҮМЗ» АҚ-ның автономия коэффициентінің
нормативпен салыстырғанда барынша жоғары екендігін, яғни оның сыртқы
қарыз қаражаттарынан тəуелсіз екендігін көрсетті. Қарастырып отырған
мерзім аралығында бұл көрсеткіштің шамасы 0,8455 – тен (2005 жылы)
төмендемеген жəне 2009 жылы ең жоғары шегіне жеткен (0,8901).

6.32 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ автономия
коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Капитал
қорытындысы (мың
теңге)

28999896 36526155 39774626 39928356 42246953

Баланс
қорытындысы (мың
теңге)

34299413 42606910 45105279 45179594 47462407

Автономия
коэффициенті

0,8455 0,8573 0,8818 0,8838 0,8901

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Қарыз қаражаттарының коэффициенті (немесе тəуелділік коэффициенті
деп аталады) кəсіпорынның өз мойнына алған міндеттемелері мен
қарыздарын өтеуі үшін активтерінің жеткіліктілігін көрсетеді жəне оның
мөлшері 0,5 – тен аспауы керек. Басқаша айтсақ, кəсіпорынның алған
міндеттемелері мен қарыздарының көлемі оның жалпы активтерінің
сомасының жартысынан аспауы тиіс, ол келесі формула арқылы есептеледі:

                                (6.13)

                   Меншікті капиталдың шамасы
Кавт.=                                                                       ≥0,5
                      Баланс қорытындысы

                   Міндеттемелердің сомасы
Кққ. =
                     Активтердің жалпы құны
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Төмендегі кестеде «ҮМЗ» АҚ-ның талдау мерзіміндегі міндеттемелері
мен қарыздарының мөлшері 0,5 – тен аспаған. 2005 жылы бұл коффициенттің
шамасы ең жоғарғы деңгейде (0,1545) болған, 2009 жылдың соңына қарай
0,1099 – ға дейін төмендеген, яғни «ҮМЗ» АҚ-ның қарыздардан тəуелділігі
төмен.

6.33 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ қарыз
қаражаттарының коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Қысқа мерзімді
міндеттемелер
қорытындысы (мың
теңге)

3534068 2365486 4136474 3824633 2976024

Ұзақ мерзімді
міндеттемелердің
қорытындысы (мың
теңге)

1765448 3715268 1194179 1426605 239741

Барлық
міндеттемелері
(мың теңге)

5299516 6080755 5330653 5251237 5215765

Баланс
қорытындысы (мың
теңге)

34299413 42606910 45105279 45179594 47462407

Қарыз
қаражаттарының
коэффициенті

0,1545 0,1427 0,1182 0,1162 0,1099

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Кəсіпорынның қаржылық левериджі оның міндеттемелерін орындауы
үшін меншікті капиталының жеткіліктілігін көрсетеді жəне оның шамасы 1 –
ге таяған сайын кəсіпорынның қарыз капиталынан тəуелділігі жоғары деп
есептеледі:

                   (6.14)

«ҮМЗ» АҚ 2005 – 2009 жылдардағы қаржылық левериджін есептеу
нəтижелері мен өзгерістерінің динамикасын келесі кестеде көрсетуге болады.

6.34  – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ қаржылық левериджі
Жылдар

Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Қысқа мерзімді
міндеттемелер
қорытындысы (мың
теңге)

3534068 2365486 4136474 3824633 2976024

Ұзақ мерзімді
міндеттемелердің
қорытындысы (мың

1765448 3715268 1194179 1426605 2239741

             Міндеттемелердің шамасы
Кқл =                                                             ≤ 1
             Меншікті капиталдың шамасы
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теңге)
Міндеттемелердің
қорытындысы (мың
теңге)

5299516 6080755 5330653 5251237 5215765

Капитал
қорытындысы  (мың
теңге)

28999896 36526155 39774626 39928356 42246953

Қаржылық
леверидж

0,1827 0,1665 0,1340 0,1315 0,1235

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Талдау мерзіміндегі қаржылық леверидж көрсеткіші 1 – ден
айтарлықтай төмен болған, оның шамасы 0,1827 (2005 жылы) аспаған. 2009
жылы қаржылық леверидж шамасы 0,1235 болған, яғни «ҮМЗ» АҚ-ның
меншікті капиталы оның барлық міндеттемелері мен қарыздарын қайтаруға
жеткілікті. Компания өз меншікті капиталының шамасын жеткілікті деңгейде
ұстаған, қарыз қаражаттарынан тəуелділігі төмен.

Меншікті капиаталдың икемділік коэффициенті кəсіпорынның
меншікті айналым қаражаттарының меншікті капиталдың жалпы
шамасындағы үлесін көрсетеді жəне оның нормативі 0,5 – тен кем болмауы
керек.

                                                                                                                ( 6.15)

Мұндағы: МК-меншікті капиталдың шамасы;
                  ҰМА-ұзақ мерзімді активтер.
Есептеулер нəтижесінде меншікті капиталдың икемділік коэффициенті

2005 – 2006 жылдары қойылатын талаптарға сай, оның шамасы 0,5 – тен
жоғары, ал 2007 – 2009 жылдары керісінше икемді меншікті айналым
қаражаттарының тапшылығы байқалған. Себебі бұл коэффициенттің 2007
жылдағы шамасы 0,3482, 2008 жылы 0,2469, 2009 жылы 0,2957 болып,
нормативке жетпеген.

6.35 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ меншікті
капиталының икемділік коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Капитал
қорытындысы (мың
теңге)

28999,896 36526155 39774626 39928356 42246953

Ұзақ мерзімді
активтердің
қорытындысы (мың
теңге)

10822152 12497752 25923805 30070031 29755428

Меншікті айналым
қаражаттары (мың
теңге)

18177745 24028404 13850822 9858325 12491525

             Меншікті айналым қаражаттары            МК-ҰМА
Кмки =                                                             =
             Меншікті капиталдың шамасы                    МК
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Меншікті
капиталдың
икемділік
коэффициенті

0,6268 0,6578 0,3482 0,2469 0,2957

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Кəсіпорынның меншікті айналым қаражаттарымен қамтамасыз етілу
коэффициентті оның меншікті айналым қаражаттарының ішіндегі неғұрлым
икемділерінің (өтімділерінің) жалпы активтердегі немесе қосалқы қорларға
шаққандағы үлесін көрсетеді. Оның нормативтік қалыпты шамасы 0,6-дан
кем болмауы керек.

                   (6.16)

немесе

      (6.17)

6.36 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ айналым
қаражаттары- мен қамтамасыз етілу коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Капитал
қорытындысы (мың
теңге)

28999,896 36526155 39774626 39928356 42246953

Ұзақ мерзімді
активтердің
қорытындысы (мың
теңге)

10822152 12497752 25923805 30070031 29755428

Меншікті айналым
қаражаттары (мың
теңге)

18177745 24028404 13850822 9858325 12491525

Қосалқы қорлар
(мың теңге)

19529819 17116805 7923853 9167262 10597983

Меншікті айналым
қаражаттарымен
қамтамасыз етілу
коэффициенті

0,9308 1,14038 1,7480 1,0754 1,1788

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Есептеу нəтижелері көрсеткендей, талдау мерзіміндегі коэффициент
шамалары нормативке сай болған, яғни компанияның меншікті айналым
қаражаттарының мөлшері оның қосалқы қорларының шамасынан жоғары
болған. 2005 жылы тауарлық – материалдық қорлардың шамасы негізделген

                    Меншікті айналым қаражаттары
Кмаққе =
                         Қосалқы қорлардың шамасы

                     Меншікті капитал-Ұзақ мерзімді активтер
Кмаққе =
                                Активтердің жалпы саны
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қажеттілік мөлшерінен аздап асып кеткен, оның шамасы «ҮМЗ» АҚ меншікті
айналым қаражаттарының есебінен толық өтеле қоймаған, коэффициент
шамасы 0,9308 болған. 2006 – 2009 жылдар мерзімінде бұл коэффициенттің
шамасы 1 – ден жоғары болған, яғни компанияның меншікті айналым
қаражаттарының мөлшері оның қосалқы қорларының мөлшерін толық
көлемде жауып тұр.

«ҮМЗ» АҚ-ның талдап отырған мерзімдегі іскерлік белсенділігі мен
рентабельдігіне талдау жасайық. Кез – келген кəсіпорынның іскерлік
белсенділігіне талдау жасағанда айналымдылық жəне рентабельділік
көрсеткіштері қолданылатыны белгілі.

Айналымдылық коэффициенттерін белгілі бір уақыт мерзіміндегі
айналым санымен немесе əрбір айналымның күн санымен есептелген
ұзақтығымен есептеуге болады. Əрбір айналымның күн санымен есептелген
ұзақтығын келесі формуламен анықтауға болады:

      (6.18)

Айналымдылық коэффициенттерінің қатырына мыналар кіреді:
1) Активтердің айналымдылық коэффициенті;
2) Меншікті капиталдың айналымдылық коэффициенті;
3) Негізгі қорлардың (құралдардың) айналымдылық коэффициенті (қор

қайтарымдылығы);
4) Қысқа мерзімді активтердің айналымдылық коэффициенті;
5) Қосалқы қорлардың айналымдылық коэффициенті;
6) Дебиторлық қарыздың айналымдылық коэффициенті;
7) Кредиторлық қарыздың айналымдылық коэффициенті;
8) Инвестицияланған капиталдың айналымдылық коэффициенті;
9) Жұмыс істеп тұрған капиталдың айналымдылық коэффициенті;
10) Перманентті капиталдың айналымдылық коэффициенті.
Активтердің айналымдылық коэффициенті кəсіпорынның активтерінің

өндірістік циклдің барлық сатыларынан белгілі бір уақыт (1 жыл)
аралығында өту жылдамдығын немесе өндірістік циклдің ұзақтығын
көрсетеді.

                     (6.19)

«ҮМЗ» АҚ-ның активтерінің айналымдылығы да, өндірістік циклінің
ұзақтығы да 1 жылдан артық мерзімді құрайтыны анықталды, ал активтердің
бір айналымының ұзақтығы 2006 жылы 576 күн 2009 жылы 1155 күнге дейін
ұзарған.

                         Бір жылдағы күн саны (360 немесе 365)
КƏА =
                  Сəйкес қаражаттардың айналымдылық коэффициенті

              Өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс (кіріс)
Кмаққе =
                     Активтердің орташа жылдық құны
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6.37 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ активтерінің
айналымдылық коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Өнімді өткізуден
жəне қызмет
көрсетуден түскен
табыс (мың теңге)

1090773126 26610247 19615135 16758026 14790201

Активтердің жалпы
құны (баланс) (мың
теңге)

34299413 42606910 45105279 45179594 47462407

Активтердің
айналымдылық
коэффиициенті

0,3180 0,6246 0,4349 0,3709 0,3116

Айналым ұзақтығы
(күн)

1132,02 576,41 827,83 970,56 1155,26

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері [  ] негізінде автор есептеген

Меншікті капиталдың айналымдылық коэффициенті кəсіпорынның
меншікті капиталының айналым жылдамдығын сипаттайды жəне келесі
формуламен есептеледі:

(6.20)

6.38 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ меншікті капиталының
айналымдылық коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Өнімді өткізуден
жəне қызмет
көрсетуден түскен
табыс (мың теңге)

1090773126 26610247 19615135 16758026 14790201

Капитал
қорытындысы (мың
теңге)

28999896 36526155 39774626 39928356 42246953

Меншікті
капиталдың
айналымдылық
коэффициенті

0,3761 0,7285 0,4932 0,4197 0,3501

Айналым ұзақтығы
(күн)

957,12 494,15 729,99 857,75 1028,31

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтерінің негізінде автор есептеген

Талдау мерзімінде қарастырып отырған көрсеткіштің шамасы 0,7285
айналымынан (2006 жылы) 0,3501 айналымға (2009 жылы) дейін өзгерген.
Бұл коэффициент деңгейінің төменгі «ҮМЗ» АҚ-ның өнімдерін өткізу көлемі
жеткіліксіз, ақша қаражаттарын пайдалану белсенділігі төмен, капитал
айналымының жылдамдығы баяу, яғни кəсіпорынның қаражаттарының бір

                Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс (кіріс)
КМКА =
                               Меншікті капиталдың орташа жылдық құны
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бөлігі жұмыс істемегенін көрсетеді жəне олардың уақытша бос бөлігін табыс
табудың басқа бағыттарына жұмсау қажеттілігін дəлелдейді.

Негізгі қорлардың (құралдардың) айналымдылық коэффициенті (қор
қайтарымдылығы) кəсіпорынның негізгі қорларына жұмсаған
қаражаттарының табыс түрінде қайтарылу мүмкіндігін сипаттайды. Ол келесі
формулаға негізделеді:

(6.21)

Талдау кезеңіндегі бұл коэффициенттің ең төменгі шамасы 0,8860
айналымды құраған жəне айналым ұзақтығы жылына 406,32 күн болған. Ал
ең жоғарғы деңгейі негізгі қорлар айналымдылығының жылдық мөлшері
2,8219 рет немесе 127,57 күнді құраған. Көрсеткіштің барық жылдардағы
орташа шамасы 1,6702 рет немесе 248,45 күн болған. Есептеу нəтижелері бұл
кəсіпорынның негізгі қорлары (құралдары) тиімді пайдаланылғанын жəне
айтарлықтай табыс əкелетінін дəлелдейді.

6.39 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ негізгі қорларының
(құралдарының) айналымдылық коэффициенті (қор қайтарымдылығы)

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Өнімді өткізуден
жəне қызмет
көрсетуден түскен
табыс (мың теңге)

1090773126 26610247 19615135 16758026 14790201

Негізгі қорлар
(құралдар) (мың
теңге)

7924480 9429853 10765865 11600635 16693268

Негізгі қорлардың
(құралдардың)
айналымдылық
коэффициенті

1,3765 2,8219 1,82220 1,4446 0,8860

Айналым ұзақтығы
(күн)

261,54 127,57 197,59 249,21 406,32

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Қысқа мерзімді активтердің айналымдылық коэффициенті олардың
пайдаланылу тиімділігін сипаттайды. Бұл көрсеткіш келесі формуламен
есептеледі:

(6.22)

Жоғарыдағы кесте мəліметтеріне сəйкес, 2005 – 2008 жылдар
аралығында 0,4646 – дан 1,1091 – ге дейін кəсіпорынның қысқа мерзімді
активтерінің айналымы ұлғайған. 2009 жылы бұл шама 0,8353 – ке дейін

                     Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс (кіріс)
КИҚА (ҚҚ) =
                              Негізгі қорлардың (құралдардың) орташа жылдық құны

                Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс (кіріс)
КҚМАа =
                             Қысқа мерзімді активтердің орташа жылдық құны
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төмендеген. Есептелген көрсеткіштердің шамаларына қарап «ҮМЗ» АҚ
өзінің қысқа мерзімді активтерін жеткілікті дəрежеде тиімді
пайдаланғандығына көз жеткізуге болады.

6.40 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ мерзімді (ағымдағы)
активтерінің айналымдылық коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Өнімді өткізуден
жəне қызмет
көрсетуден түскен
табыс (мың теңге)

1090773126 26610247 19615135 16758026 14790201

Қысқа мерзімді
активтердің
қорытындысы (мың
теңге)

23477261 30109158 19181475 15109563 17706979

Қысқа мерзімді
активтердің
айналымдылық
коэффициенті

0,4646 0,8838 1,0226 1,1091 0,8353

Айналым ұзақтығы
(күн)

774,85 407,34 352,04 324,59 431,00

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Қосалқы қорлардың айналымдылық коэффициенті кəсіпорынның
тауарлық – материалдық қорларының өткізілу жылдамдығын жəне олардың
қоймада сақталуының орташа мерзімін көрсетеді.

                   (6.23)

Есептеулер көрсеткендей, «ҮМЗ» АҚ-ның аталған көрсеткіші 2007
жылға дейін аса қарқынды ұлғайғаны (1,5726 – ға дейін) байқалады, яғни
тауарлық – материалдық қорларды өткізу жылдамдығы қарқынды түрде
өскен. 2008 жылы бұл көрсеткіш 1,4266 – ға дейін төмендеген, яғни айналым
активтерінің құрылымының өтімділігі нашарлай бастаған. 2009 жылы
көрсеткіштің шамасы айтарлықтай төмендеген (0,9295) жəне бір айналымның
ұзақтығы 387,31 күн болған. Қосалқы қорлардың айналым жылдамдығының
баяулауы кəсіпорынның өндіріс пен өнімді өткізуге көп уақыт жұмсай
бастағанының дəлелі, ол өз кезегінде ұйым қызметінің нəтижелеріне теріс
ықпалын тигізеді.

6.41 – кесте. 2005 – 2008 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ қосалқы қорларының
айналымдық коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Өткізілген өнімдер
мен көрсетілген
қызметтердің
өзіндік құны (мың

8310336 12330894 12460679 13077621 9850756

                   Өткізілген өнімнің өзіндік құны
  КҚҚА =
                 Қосалқы қорлардың  орташа жылдық құны
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теңге)
Қосалқы қорлар
(мың теңге)

19529819 17116805 79238553 9167262 10597983

Қосалқы қорлардың
айналымдылық
коэффициенті

0,4255 0,7204 1,5726 1,4266 0,9295

Айналым ұзақтығы
(күн)

846,02 499,72 228,93 252,36 387,31

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Дебиторлық қарыздың айналымдылық коэффициенті кəсіпорынның өз
серіктестері мен жабдықтаушыларына алдын – ала төлеген, əлі алынбаған
алашақ қаражаттарының қайтарылу жылдамдығын сипаттайды жəне келесі
формуламен анықталады:

(4.24)

«ҮМЗ» АҚ дебиторлық қарыздарының айналымдылық коэффициенті
келесі түрде көрсетілген.

6.42 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ дебиторлық
қарызының айналымдылық коэффициенті.

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Өткізілген өнімдер
мен көрсетілген
қызметтердің
өзіндік құны (мың
теңге)

10907731 26610247 19615135 16758026 14790201

Қысқа мерзімді
дебиторлық қарыз
(мың теңге)

2732967 5014769 1799238 1627671 1299175

Дебиторлық
қарыздың
айналымдылық
коэффициенті

39912 53064 109019 102957 113843

Айналым ұзақтығы
(күн)

90,20 67,84 33,02 34,97 31,62

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Қысқа мерзімді дебиторлық қарыздың айналым ұзақтығы жылдан
жылға қысқаруда, ал айналым саны жыл сайын өсуде. «ҮМЗ» АҚ басқа
кəсіпорындарға берген коммерциялық несиесінің мөлшері азаюда  жəне ол
жағдай оның қызметінің нəтижелерінің жақсаруына ықпалын тигізуде.
Кəсіпорын оңтайлы несие саясатын жүргізуде.

Кредиторлық қарыздың айналымдылық коэффициенті  кəсіпорынның
басқа кəсіпорындардан алған қарыздарының мөлшерін жəне олардың
қайтарылу жылдамдығын көрсетеді.

                Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс (кіріс)
КДҚА =
                                Дебиторлық қарыздың орташа жылдық құны
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                      (6.25)

Бұл көрсеткішті есептеу нəтижелері келесі кестеде жинақталып
көрсетілген.

6.43 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ кредиторлық
қарызының айналымдылық коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Өткізілген өнімдер
мен көрсетілген
қызметтердің
өзіндік құны (мың
теңге)

8310336 12330894 12460679 13077621 9850756

Қысқа мерзімді
кредиторлық қарыз
(мың теңге)

737527 1051595 1152679 1400832 785832

Кредиторлық
қарыздың
айналымдылық
коэффициенті

11,2678 11,7259 10,8102 9,3356 12,5355

Айналым ұзақтығы
(күн)

31,95 30,70 33,30 38,56 28,72

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Біз талдап отырған 2005 – 2009 жылдар аралығында кредиторлық
қарыздың айналым ұзақтығы 38,56 күннен аспаған. Мұндай жағдай «ҮМЗ»
АҚ-ның алған қарыздары мен міндеттемелерін уақтылы, өзінің өндірістік
жəне қаржылық қызметінің қажеттіліктеріне сай қайтара алу қабілетін
дəлелдейді. Көрсеткіштің ең жоғарғы шамасы 2009 жылы (12,5355)
байқалған. Өткен жылы материалдардың қосалқы қорлар түрінде болу
уақыты оларды дайын өнімге айналдыру уақытына жəне дебиторлық
қарыздың қайтарылу уақытына сəйкес келеді.

Инвестициялық капиталдың айналымдылық коэффициенті
кəсіпорынның қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді инвестициялары мен
инвестициялық мақсаттағы жылжымайтын мүлікке жұмсаған жиынтық
инвестицияларының табыс (кіріс) түрінде қайту ұзақтығын сипаттайды.

(4.26)

Өз кезегінде инвестициялық капиталдың құрылымын жоғарыда айттық.
Талдау нəтижелері көрсеткендей, инвестициялық капиталдың айналымдылық
коэффициентінің өзгеруі айқын тенденцияға ие емес. Себебі «ҮМЗ» АҚ-ның
жұмсаған қысқа мерзімді қаржылық инвестицияларының мөлшері өте аз

                Өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс (кіріс)
КИКА =
                                            Инвестициялық капитал

                   Өткізілген өнімнің өзіндік құны
  ККҚА =
                 Кредиторлық қарыздың орташа жылдық құны
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өзгерген. 2009 жылдың соңында бұл көрсеткіштің жылдық шамасы 4,8300
айналым болған, ал бір айналымның ұзақтығы 75,53 күнді құраған.
Кəсіпорынның талдау мерзіміндегі инвестициялық капиталының
айналымдылық коэффициентінің өзгеру динамикасы келесі 6.44 – кестеде
көрсетілген.

6.44 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ инвестициялық
капиталының айналымдылық коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Өнімді өткізу мен
қызмет көрсетуден
түскен табыс (мың
теңге)

1090773126 26610247 19615135 16758026 14790201

Қысқа мерзімді
қаржылық
инвестициялар (мың
теңге)

90909 4295428 4577312 1608623 2630329

Ұзақ мерзімді
қаржылық
инвестициялар (мың
теңге)

193536 193536 11718 207970 15667

Инвестициялық
мақсаттағы
жылжымайтын
мүлік (мың теңге)

0 0 0 430034 416162

Инвестицияланған
капитал (мың теңге)

284445 4488965 4589030 2246626 3062158

Инвестициялық
капиталдың
айналымдылық
коэффициенті

383474 59279 42744 74592 48300

Айналым ұзақтығы
(күн)

9,39 60,73 84,22 48,26 74,53

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Жұмыс істеп тұрған капиталдың айналымдылық коэффициенті
кəсіпорынның таза айналымда, қолданыста жүрген активтерінің табысты
қалыптастырудағы қосқан үлесін көретеді:

(6.27)

Таза айналым капиталы кəсіпорынның қысқа мерзімді активтері мен
қысқа мерзімді міндеттемелерінің айырмасы арқылы анықталатынын біз
жоғарыда қарастырып кеткенбіз.

6.45 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ жұмыс істеп тұрған
(айналымдағы) капиталының айналымдылық коэффициенті

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

                Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуден түскен табыс (кіріс)
КЖIҚА =
                                          Таза айналым капиталы
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Өнімді өткізу мен
қызмет көрсетуден
түскен табыс (мың
теңге)

1090773126 26610247 19615135 16758026 14790201

Қысқа мерзімді
активтердің
қорытындысы (мың
теңге)

23477261 30109158 19181475 15109563 17706979

Қысқа мерзімді
міндеттемелердің
қорытындысы (мың
теңге)

3534068 2365486 4136474 3824633 2976024

Таза айналым
капиталы (мың
теңге)

19943193 27743672 15045001 11284930 14730955

Жұмыс істеп тұрған
(айналымдағы)
капиталдың
айналымдылық
коэффициенті

0,5469 0,9591 1,3038 1,4850 1,0040

Айналым ұзақтығы
(күн)

658,21 375,33 276,12 242,43 358,56

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

2005 – 2008 жылдар кезеңінде көрсеткіш ұлғайып отырған, жұмыс
істеп тұрған айналымдағы капиталдың айналым жылдамдығы шапшаңдаған.
Өндірістік қызметте тікелей пайдаланылатын капиталдың бір айналымының
ұзақтығы 2008 жылы 242,43 күнді құраған. 2009 жылы көрсеткіш
айналымдылығы баяулаған жəне жылына 1,0040 ретке дейін төмендеген, ал
айналым ұзақтығы 358,56 күнге дейін ұзарған.

 Перманентті капиталдың айналымдылық коэффициенті кəсіпорынның
меншікті капиталы мен ұзақ мерзімді міндеттемелерінен тұратын
пассивтерінің айналым жылдамдығын сипаттайды.

                                     (6.28)

Перманентті капитал=Меншікті капитал+Ұзақ мерзімді міндеттемелер.
6.46 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ перманентті

капиталының айналымдылық коэффициенті
Жылдар

Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Өнімді өткізу мен
қызмет көрсетуден
түскен табыс (мың
теңге)

1090773126 26610247 19615135 16758026 14790201

Капитал
қорытындысы (мың

28999896 36526155 39774626 39928356 42246953

                Өнімді өткізуден түскен табыс (кіріс)
КПКА =
                               Перманентті капитал
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теңге)
Ұзақ мерзімді
міндеттемелердің
қорытындысы (мың
теңге)

1765448 3715268 1194179 1426605 2239741

Перманентті
капитал (мың теңге)

30765345 40241424 40968805 41354961 44486694

Перманентті
капиталдың
айналымдылық
коэффициенті

0,3545 0,6613 0,4788 0,4052 0,3325

Айналым ұзақтығы
(күн)

1015,38 544,41 751,91 888,40 1082,83

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Кəсіпорынның меншікті капиталы мен ұзақ мерзімді міндеттемелерінің
қосындысынан тұратын перманентті капитал баяу айланады, жылына орта
есеппен 0,4465 рет. Жылдар көлемінде көрсеткіштің шамасы бірде өсіп, бірде
төмендеп отырған. Сондықтан мұндайда кəсіпорынның перманентті
капиталының айналымдылығына біржақты баға беру қиын. Кəсіпорын
қызметінің рентабельділігінің (тиімділігінің) көрсеткіштері салыстырмалы
көрсеткіштер қатарына жататындықтан, пайызбен өлшенеді. Кəсіпорын
қызметінің рентабельділігін кешенді түрде талдау мақсатында келесі
көрсеткіштерді қолданамыз:

1) өндірістік қызметтің рентабельділік коэффициенті (шығындардың
өтелу көрсеткіші);

2) активтердің рентабельділік коэффициенті (экономикалық тиімділік
көрсеткіші);

3) меншікті капиталдың рентабельділік коэффициенті (қаржылық
тиімділік көрсеткіші);

4) өнім өткізу (сату) рентабельділігінің коэффициенті (коммерциялық
тиімділік көрсеткіші).

Өндірістік қызмет рентабельділігінің коэффициенті кəсіпорынның
тапқан əрбір теңге пайдасының өнім өндіруге жұмсаған шығындарына
қатынасы арқылы анықталады жəне оның қызметінің жалпы тиімділігін
сипаттайды.

                                            (6.29)

6.47 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ өндірістік қызметінің
рентабельділік коэффициенті (шығындарының өтелу көрсеткіші)

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Барлық кезең
пайдасы (мың
теңге)

74520 7968629 3692539 574730 2287718

                                Пайда
РКӨҚ =
                Өнімнің өзіндік құны
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Өткізілген өнім мен
көрсетілген
қызметтердің
өзіндік құны (мың
теңге)

8310336 12330894 12460679 13077621 9850756

Өндірістік
қызметтің
рентабельділік
коэффициенті
(шығындардың
өтелу көрсеткіші)

0,90% 64,62% 29,63% 4,39% 23,22%

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Өндірістік қызмет рентабельділігінің ең жоғарғы шамасы 2006 жылы
байқалған, ол жылы «ҮМЗ» АҚ өнім өндіруге жұмсаған əрбір теңге
шығынының үстінен 0,6462 теңге көлемінде пайда тапқан. 2007 жəне 2009
жылдары бұл коэффициенттің мөлшері сəйкесінше 29,63% жəне 23,22%
құрап, төмен болған. Дегенмен ең төменгі деңгейі 2005 жылы байқалған
(0,90%). Жалпы алғанда бұл көрсеткіштің деңгейі соңғы жылдары
қанағаттанарлық дəрежеде болған.

Активтердің рентабельділік коэффициенті (экономикалық тиімділік)
кəсіпорынның активтерінің үстінен көрген əрбір теңге пайдасының мөлшерін
көрсетеді.

                                     (6.30)

6.48 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ активтерінің
рентабельділік коэффициенті (экономикалық тиімділігі)

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Кезең ішіндегі
барлық пайда (мың
теңге)

74520 7968629 3692539 574730 2287718

Активтердің жалпы
құны (мың теңге)

8310336 12330894 12460679 13077621 9850756

Активтердің
рентабельділік
коэффициенті
(экономикалық
тиімділігі)

0,22% 18,70% 8,19% 1,27% 4,82%

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

Талдау мерзіміндегі бұл коэффициенттің шамасы 0,22% - дан (2005
жылы) 18,70% - ға (2006 жылы) дейін өзгерген. 2007 жылы кəсіпорынның
қолындағы активтерінің əрбір теңгесіне 0,0819 теңге көлемінде таза пайда
келген, 2008 жылы 0,0127 теңге, ал 2009 жылы 0,0482 теңгеден айланған.

                                Пайда
РКАҚ =                                                     х 100%
                Активтердің жалпы құны
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Кəсіпорынның меншікті капиталының рентабельділік коэффициенті
(қаржылық тиімділігі) оның меншікті капиталының əрбір теңгесіне
шаққандағы тапқан пайдасының мөлшерін көрсетеді.

                                (6.31)

Кəсіпорынның қаржылық тұрғыдан рентабельділігін талдап отырған
кезеңде 2005 жылы 0,26% - дан 2006 жылы 21,82% - ға дейін сəйкесінше ең
төменгі жəне ең жоғарғы деңгейде болған. Жалпы алғанда айқын байқалатын
динамика көрінбейді. Меншікті капиталын пайдалану тиімділігі бірде
жақсарады, бірде нашарлайды. 2009 жылы «ҮМЗ» АҚ меншікті
капиталының əрбір теңгесінің үстінен 0,0542 теңге таза пайда көрген.

6.49 – кесте. 2005 – 2009 жылдарындағы «ҮМЗ» АҚ меншікті
капиталының рентабельділік коэффициенті (қаржылық тиімділігі)

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Кезең ішіндегі
барлық пайда (мың
теңге)

74520 7968629 3692539 574730 2287718

Капитал
қорытындысы (мың
теңге)

28999896 36526155 39774626 39928356 42246953

Меншікті
капиталдың
рентабельділік
коэффициенті
(қаржылық
тиімділігі)

0,26% 21,82% 9,28% 1,44% 5,42%

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

«ҮМЗ» АҚ қаржылық – шаруашылық қызметінің жағдайын талдаудың
тағы бір көрсеткіші – кəсіпорын өнімін өткізудің (сатудың) рентабельділігі
(коммерциялық тиімділігі). Бұл көрсеткіш кəсіпорынның өндірген өнімдерін
өткізгеннен түскен табысының (кірісінің) əрбір теңгесінің үстінен көрген
пайда мөлшерін анықтайы. Коммерциялық тиімділік немесе сату
рентабельділігінің коэффициенті  келесі формуламен өрнектеледі:

      (6.32)

Біз талдаған мерзімде бұл коэффициенттің де айқын, біркелкі
динамикасы байқалмайды. 2005 жылы кəсіпорын өндірген өнімін өткізуден
түскен табысының (кірісінің) əрбір теңгесінің үстінен 0,0068 теңге пайда
тапқан. 2006 жылы аталған көрсеткіш бірнеше есеге ұлғайып 0,2995 – ке
жеткен. 2007 – 2008 жылдары тағы төмендеп барып, 2009 жылы шамалы
өседі жəне кəсіпорын өткізілген өнімнің əрбір теңгесінің үстінен 0,1547 теңге

                                Пайда
РКМК =                                                         х 100%
                Меншікті капиталының құны

                                              Пайда
РКкіріс =                                                                             х 100%
                         Өнімді өткізуден түскен табыс (кіріс)
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пайда көрген. Қарастырып отырған көрсеткіштің талдау мерзіміндегі
өзгерістерін 6.50 – кестесінде жинақтауға болады.

6.50 – кесте. 2005 – 2009 жылдардағы «ҮМЗ» АҚ өндірген өнімін
өткізуден түскен табысының (кірісінің) рентабельділік коэффициенті
(коммерциялық тиімділігі)

Жылдар
Көрсеткіштер 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
Кезең ішіндегі
барлық пайда (мың
теңге)

74520 7968629 3692539 574730 2287718

Өнімді өткізу мен
қызмет көрсетуден
түскен табыс (кіріс)
(мың теңге)

10907731 26610247 19615135 16758026 14790201

Өнімді өткізуден
түскен табыстың
рентабельділік
коэффициенті
(коммерциялық
тиімділігі)

0,68% 29,95% 18,82% 3,43% 15,47%

Ескертпе: «ҮМЗ» АҚ мəліметтері негізінде автор есептеген

«ҮМЗ» АҚ 2005 – 2009 жылдар мерзіміндегі қаржылық – шаруашылық
қызметін талдау нəтижелерін қорытындылай келе келесі тұжырымдар
жасауға негіз бар:

- «ҮМЗ» АҚ активтері негізінен меншікті қаражат көздерінің
есебінен өсуде;

- Жиынтық меншікті капиталының көлемі оның өз міндеттемелерін
уақтылы өтеуге жеткілікті;

- Қаржылық коэффициенттері кəсіпорынның қаржылық жағдайын
оң бағалауға мүмкіндік береді: меншікті қаражаттары жеткілікті
дəрежеде икемді, олардың үлкен бөлігі айналым қаражаттарына
салынған;

- Іскерлік белсенділік көрсеткіштерінің айқын бейнеленген
тенденциясы байқалмайды. Сондықтан бұл кəсіпорынның
жиынтық капиталын пайдаланудың тиімділігі туралы біржақты
пікір қалыптастыру қиындайды. Кəсіпорынның іскерлік
белсенділігі ең алдымен жиынтық қаражаттардың айналым
жылдамдығына байланысты сипатталады. Талдау кезеңіндегі
іскерлік белсенділік көрсеткіштері күрт өзгеріп отырған, дегенмен
олар оңтайлы дəрежеде болған;

- Кəсіпорынның рентабельділік көрсеткіштері де күрт өзгеріске
түсіп отырған. Бірақ біз талдаған мерзімде жиынтық көрсеткіштері
бойынша кəсіпорын зиянға батпаған. Мұндай жағдай «ҮМЗ» АҚ-
ның дағдарыстық құбылыстар жағдайындағы қаржылық саясатын
жүзеге асыруы мен қабылданған басқарушылық шешімдерінің
оңтайлы ықпал еткендігін дəледейді, негізгі қызмет бағыттарын
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дұрыс таңдап, қолында бар ресурстарын тиімді пайдаланғанын
көрсетеді;

- «ҮМЗ» АҚ пайда табудан бөлек, өзінің өндірістік жəне
инвестициялық қызметін негізінен меншікті қаражат көздерінің
есебінен жүзеге асырған. Қарыз қаражаттары қажет болған кезде
шектеулі мөлшерде, қарыз құнының оңтайлы деңгейін сақтай
отырып, сырттан таратылған.

Жалпылама алғанда «ҮМЗ» АҚ-ның 2005 – 2009 жылдар
аралығындағы жиынтық қаржылық жағдайын тұрақты деп бағалауға болады.
Кəсіпорын шаруашылық қызметін үзіліссіз жүзеге асыруға, өз
міндеттемелерін уақытында өтеуге, сонымен қатар өзінің материалдық –
техникалық базасын нығайту мен жаңартуға қажетті қаржылық ресурстармен
қамтамасыз етілген.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Оқу құралында біріншіден, экономикалық ой-пікірлер мен ғылыми
теорияларға сүйене отырып, əртүрлі факторлардың кəсіпорынның қаржылық
тұрақтылығына қаншалықты əсер ететіні анықталды.

Экономикалық əдебиеттердің теориялық талдауы, инвестициялық
жобаларға, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету моделіне,
кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау алгоритміне негізделе
отырып, кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалауда қажеттілігі
көрсетіледі.

Екіншіден, кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету
маңызды болып табылады. Жүргізілген жұмыстардың нəтижесінен
төмендегідей қорытынды жасаймыз:

1) Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету
жолдары ерекшеленеді.

2) Талдау негізінде қаржылық-тұрақтылық анықтамасы
нақтыланды: «Қаржылық тұрақтылық деп – өзінің меншікті қаражаттар
есебінен əртүрлі активтерге, соның ішінде: негізгі қорларға, бейматериалды
активтерге, айналым қаражаттарына, жұмсалған ақшалардың орнын
толтыратын, дебиторлық жəне кредиторлық қарыздардың көбеюіне жол
бермейтін жəне өз міндеттемелерін уақытында орындай алатын кəсіпорынды
айтады.

3) Қаржылық тұрақтылықтың нақтылықтың анықтамасына
сүйене отырып, оны бағалаудың əдістері көрсетіледі. Басты назар
кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы жəне оны бағалау əдістері
қарастыруға аударылды.

4) Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы жəне оны бағалаудың
модельдері мен көрсеткіштері анықталды. Қаржылық тұрақтылықты бағалау
деңгейлері анықталды.

5) Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылықты бағалау деңгейлерін
анықтай отырып, қаржылық тұрақтылықты бағалау ерекшеліктері талданды.

6) Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылықты бағалаудың
модельдері мен жолдары ұсынылды. Ұсынылып отырған модельдер
инвестициялық жобалар қаржылық тұрақтылықты бағалаудың тиімді құралы
деп есептейміз. Дегенмен де, бұл əдістемелер пайдалы болады деп ойлаймыз.
Себебі, əдістеме кəсіпорын үшін қолайлы. Бұл əдістеме қаржылық
тұрақтылықты бағалауда кəсіпорындарда кеңінен қолдануға болады.
Қаржылық тұрақтылықты бағалау жаңа əдістер мен тəсілдер негізінде
жүргізілуі тиіс.

Кəсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаудың негізгі мақсаты,
кəсіпорынның ішкі жəне сыртқы проблемаларын айқындап, оларды шешу
жолдарын тауып, ары қарай дамуын, дағдарыстан шығу, инвестиция, несие
тарту жəне басқада шараларды өткізу.

Қортындылай келе, іс тəжірибе нəтижесінде кəсіпорынның қаржылық
тұрақтылығы көтерілуіне, кəсіпорынның ішкі жəне сыртқы проблемаларын
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айқындауға, оларды ашу жолдарының табылуына қажетті ұсыныстар мен
тəсілдер келтірілді.

Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы оқу құралында ұсынған
критерийлеріне сүйене отырып, қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету
модельдері мен инвестициялық жобаларды қолданудың мəні зор.
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А-ҚОСЫМШАСЫ

А кестесі  «Фирма Алтайпромснаб» ЖШС-нің тауарлар түрлері мен
номенклатурасы

Тауарлар түрлері Да
на

Тола
йм

баға

Үсте
ме

баға

Нарықт
ық
бағас

1 дана
үшін

тапқан

Жалпы
табыс

Дайын компьютерлік жүйе
Celeron 733 5 238.0 39.5 332.0 94.0 470.0
Celeron 900 5 249.0 36.5 340.0 91.0 455.0
Celeron 1200 4 316.0 28.8 407.0 91.0 364.0
AMD K7 Duron 4 307.0 28.7 395.0 88.0 352.0
AMD K7 Duron 4 316.0 29.7 410.0 94.0 376.0
AMD K7 Duron i 339.0 31.6 446.0 107.0 321.0
AMD K7 Athlon 3 332.0 31.9 438.0 106.0 318.0
AMD K7 Athlon -\j 365.0 33.4 487.0 122.0 366.0
AMD K7 Athlon XP 2 391.0 33.5 522.0 131.0 262.0
Pentium III 733 3 348.0 34.5 468.0 120.0 360.0
Pentium III 866 3 377.0 37.4 518.0 141.0 423.0
Pentium III 1133 3 398.0 46.0 581.0 183.0 549.0
Pentium IV 1400 /256/20.4/Multimedia 3 435.0 52.0 661.0 226.0 678.0
Pentium IV 1700 /256/40.0/Multimedia 1 464.0 47.6 685.0 221.0 221.0
Pentium IV 2000 /256/40.0/Multimedia 1 639.0 47.3 941.0 302.0 302.0
Қосалқы бөлшектер
10.2 Gb IDE Seagate 4 57.0 22.8 70.0 13.0 52.0
10.2 Gb IDE Seagate 7200 Barracuda i 60.0 33.3 80.0 20.0 60.0
20.0 Gb IDE Seagate 5400 U6 2 71.5 11.9 80.0 8.5 17.0
20.0 Gb IDE Seagate 7200 Baracuda III 2 82.0 9.8 90.0 8.0 16.0
40.0 Gb IDE Seagate 5400 U6 2 77.0 16.9 90.0 13.0 26.0
40.0 Gb IDE Seagate 7200 Baracuda 1 92.0 25.0 115.0 23.0 23.0
40 Gb IDE Fujitsu 2 74.0 28.4 95.0 21.0 42.0
40 Gb IDE Fujitsu 7200 2 95.0 26.3 120.0 25.0 50.0
10 Gb IDE Maxtor ATA 100 3 59.0 18.6 70.0 11.0 33.0
20 Gb IDE Maxtor ATA 100 3 68.0 17.6 80.0 12.0 36.0
20 Gb IDE Maxtor ATA 100 7200 rpm 2 80.0 12.5 90.0 10.0 20.0
40 Gb IDE Maxtor ATA 100 2 77.5 16.1 90.0 12.5 25.0
40 Gb IDE Maxtor ATA 100 7200 rpm 2 89.5 22 9 И 0.0 20.5 41.0
20.0 Gb IDE Quantum FireBall LD 3 69.0 23.2 85.0 16.0 48.0
20.0 Gb IDE Quantum FireBall+ AS 3 84.0 13.1 95.0 11.0 33.0
40.0 Gb IDE Quantum FireBall LD 1 77.7 15.8 90.0 12.3 12.3
40.0 Gb IDE Quantum FireBall+ AS 1 89.0 23.6 110.0 21.0 21.0
60.0 Gb IDE Quantum FireBalI+ AS 1 102.0 42.2 145.0 43.0 43.0
40.0 Gb IDE IBM Ultra ATA 100 1 79.0 20.3 95.0 16.0 16.0
40 Gb IDE IBM Ultra ATA 100 7200 1 90.0 27.8 115.0 25.0 25.0
60.0 Gb IDE IBM Ultra ATA 100 7200 1 106.0 41.5 150.0 44.0 44.0
ASUSP3V133 VIA Pentium II/III 233- 2 62.0 37.1 85.0 23.0 46.0
ASUS CUBX BX Pentium III 500- 2 87.0 14.9 100.0 13.0 26.0
ASUS CUV266 VIA DDR 266
FCPGA. DRR. ATX

2 65.0 76.9 115.0 50.0 100.0
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А кестенің жалғасы
ASUS TUV4X VIA Appolo Pro 133A 2 63.0 34.9 85.0 22.0 44.0
ASUS TUSL2-C i815 FCPGA. ATX. 2 85.0 35,3 115.0 30.0 60.0
ASUS TUSL2 i815 FCPGA. ATX. 1 119.0 13.4 135.0 16.0 16.0
ASUS K7M AMD-75 1™. Slot-A. 2 80.0 12.5 90.0 10.0 20.0
ASUS A7V-E VIA KT133. Socket-A. 2 67.0 26.9 85.0 18.0 36.0
ASUS A7V133-C VIA K.T133A. 266 2 73.0 37.0 100.0 27.0 54.0
ASUS A7V133 VIA KT133A. 266 1 84.0 42.9 120.0 36.0 36.0
ASUS A7V266 VIA KT266. 266 Mhz. 1 123.0 13.8 140.0 17.0 17.0
ASUS A7V266-E VIA KT266A. 266 1 156.0 15.4 180.0 24.0 24.0
ASUS A7N266 NVIDIA NForce. 266
Mhz. GeForce 2MX. Socket-A. AGP.
ATX

1 178.0 23.6 220.0 42.0 42.0

ASUS P4T Socket 423. i850. ATX. 1 163.0 10.4 180.0 17.0 17.0
ASUS P4T-CM Socket 423. i850. 1 146.0 9.6 160.0 14.0 14.0
ASUS P4S333 Socket 478. SIS. DDR.
ATX. ATA 100. Pentium IV

1 112.0 38.4 155.0 43.0 43.0

ASUS P4S333FX Socket 478. SIS.
DDR. mATX. ATA 100. Pentium IV

1 119.0 21.8 145.0 26.0 26.0

ASUS P4B Socket 478. i845. ATX.
ATA 100. Pentium IV Titan

1 128.0 36.7 175.0 47.0 47.0

ASUS P4B-M Socket 478. i845. 1 126.0 31.0 165.0 39.0 39.0
AMD® Duron® 700 Mhz 2 35.2 13.6 40.0 4.8 9.6
AMD® Duron® 750 Mhz 3 36.4 29.1 47.0 10.6 31.8
AMD® Duron® 800 Mhz 9 35.0 42.9 50.0 15.0 30.0
AMD® Duron® 850 Mhz 1 36.5 50.7 55.0 18.5 18.5
AMD® Duron® 900 Mhz 2 39.4 52.3 60.0 20.6 41.2
AMD® Duron® 950 Mhz 2 39.5 64.6 65.0 25.5 51.0
AMD® Duron® 1000 Mhz 1 45.0 66.7 75.0 30.0 30.0
AMD® Duron® 1100 Mhz 1 54.0 66.7 90.0 36.0 36.0
AMD® Duron® 1200 Mhz 2 60.0 75.0 105.0 45.0 90.0
Intel® Celeron®-850 Mhz (FCPGA) 2 48.0 25.0 60.0 12.0 24.0
Intel® Celeron®-900 Mhz (FCPGA) 2 51.0 27.5 65.0 14.0 28.0
Intel® Celeron®-950 Mhz (FCPGA) 1 70.0 14.3 80.0 10.0 10.0
Intel® Celeron®-1000A Mhz
(FCPGA) cache 256 к (Socket 370)

2 70.5 20.6 85.0 14.5 29.0

Intel® Celeron®-1100A Mhz
(FCPGA) cache 256 к (Socket 370)
FSB 100 Mhz

2 71.0 33.8 95.0 24.0 48.0

Intel® Celeron®-1200A Mhz
(FCPGA) cache 256 к (Socket 370)
FSB 100 Mhz

9 74.0 55.4 115.0 41.0 82.0

Переходник S370-Slotl FC-PGA 8 1.0 500.0 6.0 5.0 40.0
Intel® Pentium® III 733EB FCPGA 9 90.5 32.6 120.0 29.5 59.0
Intel® Pentium® III 800EB FCPGA 2 106.0 17.9 125.0 19.0 38.0
Intel® Pentium® III 850E FCPGA 1 106.4 19.4 127.0 20.6 20.6
Intel® Pentium® 111 866EB FCPGA 1 107.0 21.5 130.0 23.0 23.0
DIMM 64 Mb 168 pin SDRAM 100 5 11.2 42.9 16.0 4.8 24.0
DIMM 64 Mb 168 pin SDRAM 133 5 12.0 41.7 17.0 5.0 25.0
DIMM 64 Mb 168 pin SDRAM 133 5 12.3 46.3 18.0 5.7 28.5
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А кестенің жалғасы
DIMM 128 Mb 168 pin SDRAM 133 10 28.0 17.9 33.0 5.0 50.0
DIMM 128 Mb 168 pin SDRAM 133 8 29.5 18.6 35.0 5.5 44.0
DIMM 256 Mb 168 pin SDRAM 133 3 56.0 16.1 65.0 9.0 27.0
DIMM 256 Mb 168 pin SDRAM 133 3 57.5 16.5 67.0 9.5 28.5
Card AGP Gigabyte Matrox G400 32
Mb

1 84.0 25.0 105.0 21.0 21.0
Card AGP ATI Fury 128 16 Mb 3 30.0 100.0 60.0 30.0 90.0
Card AGP ATI 3D Radeon LE DDR
32 Mb

2 71.0 12.7 80.0 9.0 18.0
Card AGP ATI 3D Radeon VE DDR
32 Mb TV-out

2 76.0 18.4 90.0 14.0 28.0

Card AGP ATI 3D Radeon DDR 1 185.0 5.4 195.0 10.0 10.0
ATI TV-tuner (Philips) PAL/SECAM 1 86.0 16.3 100.0 14.0 14.0
17" SAMSUNG 753S (0.23. 6 137.0 49.6 205.0 68.0 408.0
17" SAMSUNG 755DF (0.24. 7 219.0 24.2 272.0 53.0 371.0
17" SAMSUNG 757DFX (0.20. 6 229.0 36.7 313.0 84.0 504.0
17" CTX EX700F (0.25. 4 214.0 27.6 273.0 59.0 236.0
17" CTX PR705F (0.24. 3 292.0 24.3 363.0 71.0 213.0
15" LCD CTX PV520 1 428.7 7.1 459.0 30.3 30.3
Вебкамера WT-612X WebCam USB 1 24.0 33.3 32.0 8.0 8.0
Вебкамера Logitech Digital WebCam 1 28.0 60.7 45.0 17.0 17.0
FM Radio Tuner D-Link USB 2 35.0 48.6 52.0 17.0 34.0
CD-ROM 48x PANASONIC 5 30.5 41.0 43.0 12.5 62.5
CD-ROM 52x LG 5 25.2 42.9 36.0 10.8 54.0
CD-Rewriter NEC 8x4x32 2 68.0 25.0 85.0 17.0 34.0
CD-Rewriter NEC 12x10x32 2 72.0 33.3 96.0 24.0 48.0
Mobile Rack for HDD 10 3.0 366.7 14.0 11.0 110.0
Кабель USB A-B 6 0.8 400.0 4.0 3.2 19.2
Case Miditower ATX GENIUS 2 70.0 50.0 105.0 35.0 70.0
Блок питания AT 250W 5 9.8 22.4 12.0 2.2 11.0
Блок питания ATX 200W 5 13.0 84.6 24.0 11.0 55.0
Блок питания ATX 300W 5 16.0 87.5 30.0 14.0 70.0

Бағдарламамен қамтамасыз ету
Windows XP Professional English 2 312.0 92.3 600.0 288.0 576.0
Linux Red Hat v5.43 1 100.0 65.0 165.0 65.0 65.0
Windows Pro 2000 Russian 2 110.0 354.5 500.0 390.0 780.0
Microsoft Windows 98 Second Edtn 1 147.0 104.1 300.0 153.0 153.0
Windows Millennium Edtn Russian 1 154.0 29.9 200.0 46.0 46.0
AVP Personal Pro 5 55.0 27.3 70.0 15.0 75.0
Office 98 2 123.0 199.2 368.0 245.0 490.0
Microsoft OfficePro 2000 2 370.0 89.2 700.0 330.0 660.0
Office XP э 302.0 90.4 575.0 273.0 819.0
Visual C++ Standard 3 71.0 83.1 130.0 59.0 177.0
Visual Basic Pro 6.0 1 370.0 17.8 436.0 66.0 66.0
Visual Fox Pro 6.0 1 392.0 14.8 450.0 58.0 58.0
Fine Reader 5.0 Pro 1 75.0 60.0 120.0 45.0 45.0
Delphi 6 Personal Full System 1 94.0 67.0 157.0 63.0 63.0
Adobe Illustrator 9.0 1 162.0 68.5 273.0 111.0 111.0
Adobe Photoshop 6.5 1 334.0 93.4 646.0 312.0 312.0
CorelDraw 10 2 157.0 154.8 400.0 243.0 486.0
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А кестенің жалғасы
1С: Предприятие 1 765.0 107..2 1585. 820.0 820.0
БЭСТ 1 325.0 112.0 689.0 364.0 364.0
Қызметтер
Диагностика компьютера 3.0 3.0
Модернизация компьютера 5.0 5.0
Подключение внешних устройств 3.0 3.0
Перепрошивка материнских плат 5.0 5.0
Запись на CD-R диск 3.0 3.0
Переустановка, конфигурация ОС 5.0 5.0
Заправка картриджей 10.0 10.0
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Ə-ҚОСЫМШАСЫ
Қажылық талдаудан білім деңгейін тексеру тесттері

Қаржылық талдау

135

№ Сұрақ
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1 Қаржылық талдаудың негізгі екі бөлігі:
А) басқарушылық талдау жəне қаржылық талдау
B) трендтік талдау жəне көлденең талдау
C) факторлық жəне салыстырмалы көрсеткіштерді талдау
D) кəсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау жəне
пайданың                     абсолюттік көрсеткіштерін талдау.
E) тікелей талдау жəне кері талдау

A 1 5 0

2  Қаржылық талдаудың неше құрамдас бөлігі бар?
А) 8
B) 5.
C) 4
D) 7
E) 3

A 2 5 0

3   Дедукция дегеніміз не?
А) аналитикалық оқудың негізгі қағидасы
B) жалпылама бір көрсеткіштеріне біріктіру
C) көрсеткіштерді бірнеше көрсеткіштерге талдау
D)талдаудың мақсаттарын нақтылау
Е)жұмсалған тиынның үстінен көрген тиімділік

A 1 5 0

4 Кəсіпорынның қаржылық жағдайы деп –:
А) оның қаржылық тұрғыдан бəсекелестік қабілеттілігі,
төлем қабілеттілігі, мемлекет пен басқа да шаруашылық
субъектілерінің алдынғы міндеттерін орындау қабілеті;
B) оның техника мен шикізат, материалдары жеткізушімен
келісім шартқа сəйкес уақытында есептесуі, несиелерді
қайтарып алу, бюджетке төленетін міндетті төлемдерді
жұмыскерлерге уақытында ақша беру мүмкіндігі;
C) оның активтерінің орналасуын жəне пайдаланудың,
сонымен қатар сол активтің қалыптасу көздерінің яғни
пассивтерді тиімді пайдалану жағдайын білдіреді;
D)  талдау жүргізудің ұйымдық,  ақпараттық,  техникалық
жəне əдістемелік мүмкіндіктерін ескере отырып, талдау
мақсатын нақтылау;
Е) дұрыс жауабы жоқ.

C 2 5 0

5 Сыртқы талдаудың неше ерекшелігі бар? D 3 5 0
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А) 8
B) 7
C) 6.
D) 5
Е) 3

6 Трендтік талдаудың қандай ерекшелігі бар?
А) екі кəсіпорынның көрсеткіштерін салыстыру;
B)кəсіпорын қызметіне əсер ететін сыртқы жəне ішкі фактор
C)қорытынды көрсеткіштерді бірнеше көрсеткіштерге
талдау;
D)əр түрлі есеп құжаттарының көрсеткіштерін бір – бірімен
салыстырып талдау.
Е) алдыңғы өткен мерзімнің көрсеткішін талдай отырып,
болашақ мүмкіндіктеріне болжам жасау.

E 3 5 0

7 Кəсіпорынның төлем қабілеттілігі деп –
А) оның қаржылық тұрғыдан бəсекелестілік қабілеттілігі,
төлем қабілеттілігі, несиені қайтару қабілеттілігі, мемлекет
пен басқа да шаруашылық субъектісінің алдындағы
міндеттерін орындау мүмкіндігі;
B) оның активтерінің орналасуын жəне пайдаланудың,
сонымен қатар сол активтердің қалыптасу көздерінің яғни
пассивтерді тиімді пайдалану жағдайын білдіреді;
C) талдау жүргізудің ұйымдық, ақпараттық, техникалық
жəне əдістемелік мүмкіндіктерін ескере отырып, талдау
мақсатын нақтылау;
 D) оның техника мен шикізат, материалдарды жеткізуші
мен келісім шартқа сəйкес уақытында есептесуі, несиелерді
қайтарып алу, бюджетке төленетін міндетті төлемдерді
жұмыскерлерге уақытында ақша беру мүмкіндігі;
E) дұрыс жауабы жоқ

D 2 5 0

8 Шешімдерді қабылдау үшін құпия түрінде жүргізілетін
талдау түрін атаңыз:
А) тікелей талдау.
B) басқарушылық талдау;
C) қаржылық талдау
D)кеңістіктегі салыстырмалы талдау;
E)салыстырмалы көрсеткіштерді талдау;

B 2 5 0

9 Рентабельділіктің жалпы формуласы:
А) R = П / Ш * 100%;
B) R = Ш * П *100%;
C) R = Ш / П * 100%;
D) R = Ш * П / 100%;
E) R = П / Ш

A 1 5 0

10 Салыстырмалы аналитикалық балансының құрамы қанша
міндеттен тұрады?
А) 3
B) 6
C) 5
D) 4
E) 7

E 1 5 0
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11 Жалпы табыс коэффициентін табу формуласы:
А) КЖТ  = түсім / ЖТ * 100;
B) КЖТ  = ЖТ / түсім;
C) КЖТ  = 100 / түсім * ЖТ;
D) КЖТ  = ЖТ / түсім * 100 – 100;
E) КЖТ  = ЖТ / түсім – 100.

B 3 5 0

12 Түсім қалай анықталады?
А) өткізілген өнімнің бағасын санына қосамыз;
B) өткізілген өнімнің бағасын санына көбейтеміз;
C) өткізілген өнімнің бағасын санына бөлеміз;
D) өткізілген өнімнің бағасын санынан аламыз;
E) өткізілген өнімнің бағасын санына бөліп, жүзге
көбейтеміз

B 2 5 0

13 Кəсіпорынның негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін
қандай көрсеткіштер негізінде анықтауға болады:
A) қор қайтарылымдығы
B) қор сиымдылығы
C) еңбек өнімділігі
D) қор жеткіліктілігі
E) барлық жауап дұрыс

A 2 5 0

14 Кəсіпорынның айналым қаражаттарының айналымдылық
коэффициенті өссе
A) айналым қаражаттарының пайдаланылу тиімділігі артады
B) айналым қаражаттарының пайдаланылу тиімділігі азаяды
C) негізгі қорлардың пайдаланылу тиімділігі артады
D) негізгі қорлардың пайдаланылу тиімділігі азаяды
E) барлық жауап дұрыс

A 3 5 0

15 Өзінің меншікті қаражатының есебінен əр түрлі активтерге
жұмсалған қаражаттардың орнын толтыра алатын,
дебиторлық жəне кредиторлық қарыздың көбеюіне жол
бермейтін жəне өз міндеттемелерін уақытында орындай
алатын кəсіпорын–
А) қаржылық тұрақты шаруашылық субъектісі;
B) кəсіпорынның нақты активтерінің өсу қарқыны;
C) кəсіпорынның рентабельділігін талдау;
D) кəсіпорынның талдау қабілеттілігі;
E) шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайы

A 2 5 0

16 Кəсіпорынның нақты активтерінің өсу қарқыны дегеніміз –
А) кəсіпорынның пайдаланып отырған мүлкі мен айналым
қаражатының құнының жылдық өсімін білдіреді;
B)  өзінің меншікті қаражатының есебінен əр түрлі
активтерге жұмсалған қаражаттардың орнын толтыра
алатын, өз міндеттемелерін уақытында орындай алатын
кəсіпорындарды айтады;

A 3 5 0
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C) кəсіпорынның меншікті қаражаттарының ішіндегі
неғұрлым икемдісі;
D) қаржылық тұрғыдан бəсекелестік қабілеттілігі, төлем
қабілеттілігі, мемлекетпен басқа да шаруашылық
субъектісінің алдынағы міндеттерін орындау мүмкіндігі;
E) дұрыс жауабы жоқ

17 Автономия коэффициенті неше пайыздан кем болмауы
керек?
А) 90%
B) 60%
C) 50%
D)70%
E)80%

B 2 5 0

18 Қор қайтарымдылығына кері көрсеткіш
A) қор жеткіліктілігі
B) еңбек өнімділігі
C) қор сиымдылығы
D) түсім
E) баланс қорытындысы

C 1 5 0

19 Кəсіпорынның қарыздарының, несиелерінің жəне басқа
міндеттемелерінің жиынтығы қалай аталады?
A) кəсіпорынның кредиторлық қарызы;
B) дұрыс жауабы жоқ
C) кəсіпорынның тауарлық - материалдық қорлардың
айналымдылық коэффициенті;
D) а + в
Е) кəсіпорынның кредиторлық қарызын өтеу коэффициенті;

A  5  0

20 Дебиторлық қарыздың айналымдылық коэффиценті
дегеніміз не?
A) Кəсіпорынның кредиторлық қарызын қайтарып
беруге жұмсайтын орташа уақытты көрсетеді
B) Кəсіпорынның меншікті қаражаттарының жалпы
активтердегі үлесін көрсетеді
C) Қаржылық тұрғыдан бəсекелестік қабілеттілігі,
төлем қабілеттілігі, несиені қайтару жəне ресурстарды,
капиталды пайдалану қабілеттілігі
D) Тұтынушылардың  төлем қабілеттілігін анықтайды
Е)  Баланстың активтерінің жеткіліктілігі

B 2 5 0

21  Артықшылық беретін акциялардың үлесі
A)  25%
B)  30%
C)  50%
D)  75%
E)  100%

A 2 5 0

22 Кредиторлық қарыздың негізсіз өсуі кəсіпорынның
қаржылық жағдайын қандай жағдайға алып келеді?

C 3 5 0
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A) қаржылық жағдайдың жақсаруына
B) қаржылық жағдайдың тұрақтылығына
C) қаржылық жағдайдың нашарлауына;
D)  қаржылық жағдайдың өсуіне
Е) барлығы дұрыс

23 Кредиторлық қарыздың айналымдылығының
коэффициентінің көрсеткіші қандай?
A) кəсіпорынның пайдаланып отырған мүлкі мен айналым
қаражатының құнының жылдық өсімін білдіреді;
В)  бұл көрсеткіш кредиторлық қарыздары жылына неше
рет қайтарылып берілетіндігін көрсетеді
C) кəсіпорынның қарызға алған шикізат, тауарлар жəне
басқа активтерді алуының ұлғайғанын көрсетеді;
D)  өндіріске немесе саудаға жұмсалған əрбір теңге
шығынының үстінен көрген пайдасы;
E)  барлығы дұрыс.

B 2 5 0

24 Кəсіпорынның кредиторлық қарызының өтелуінің орташа
мерзімінің коэффициенті нені көрсетеді?
A)  бұл коэффициент кəсіпорынның кредиторлық қарызды
қайтарып беруге жұмсайтын орташа уақытын көрсетеді;
B) бұл коэффициент кредиторлық қарыздары жылына неше
рет қайтарылып берілетіндігін көрсетеді;
C)  кəсіпорынның пайдаланып отырған мүлкі мен айналым
қаражатының құнының жылдық өсімін білдіреді;
D)  кəсіпорынның қарызға алған шикізат, тауарлар жəне
басқа активтерді алуының ұлғайғанын көрсетеді
Е)  өндіріске немесе саудаға жұмсалған əрбір теңге
шығынының үстінен көрген пайдасын көрсетеді.

A 1 5 0

25 Икемділік коэффициентінің анықтамасы –
A) кəсіпорынның пайдаланып отырған мүлкі мен айналым
қаражатының құнының жылдық өсімін анықтайды
B)   оның 2  жылдағы қаржылық –  шаруашылық қызметі
туралы нəтижелерді салыстырмалы жəне осы 2 жылдағы
көрсеткіштің өзгерісін анықтайды
C) кəсіпорынның меншікті қаражатының ішіндегі неғұрлым
икемді, бір формадан 2 – ші формаға жеңіл ауысатын,
пайдалануға ыңғайлы, кəсіпорынның қолында кез – келген
уақытта тұратын қаражаттың үлесін көрсетеді;
D)  кəсіпорынның қарыздарының, несиелерінің жəне басқа
міндеттемелерінің жиынтығы
E)  дұрыс жауабы жоқ.

C 2 5 0

26 Қай кезде кəсіпорынның балансы абсолютті өтімді деп
есептеледі?
А) Егер активтің қандай да бір тобы пассивтің бір түрінен аз
болса
B) Егер активтің қандай да бір 2 тобы пассивтің 2 тобынан
аз болса

D 2 5 0
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C)  Егер активтің қандай да бір 3  тобы пассивтің 3  түрінен
кем болып шықса
D) Егер активтер пассивтерден көп болса
E)  Егер активтің барлық 4 түрі пассивтің барлық 4 түрінен
кем болса

27
Кəсіпорын балансының өтімділігі дегеніміз
А) Баланстағы активтердің жеткіліктілігін айтамыз
B) Кəсіпорынның қарыздарының, несиелерінің жəне басқа
міндеттемелерінің жиынтығы
C) Оның өзінің мойындалған міндеттемелері мен
қарыздарын уақытында қайтару қабілеттілігі
D) а + с
E)  дұрыс жауабы жоқ

A 1 5 0

28 Инвестор эмитенттің қандай қаржылық есеп құжаттарын
талдайды
A) эмитент кəсіпорынның балансын
B) кəсіпорынның пайдасы мен шығындары туралы есебін
C) кəсіпорынның ақша қаражаттарының қозғалысы туралы
есебін
D) кəсіпорынның қаржылық - шаруашылық қызметі туралы
есебін
E) барлық жауап дұрыс

E 3 5 0

29 Кəсіпорынның несиені қайтару қабілеттілігін анықтау үшін
неше коэффициенттерді есептеу қажет?
A) 8
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

E 3 5 0

30 Кəсіпорынның банктерден несие алу жəне оны толығымен
қайтарып беру қабілеттілігі ол –
А) Шаруашылық субъектісінің несиені қайтару қабілеттілігі
B) Кəсіпорын балансының өтімділігі
C) Шаруашылық субъектісінің қызметінің өтімділігі
D) Жалпы өтімділік коэффициенті
E)  Барлығы дұрыс

A 2 5 0

31 Таза айналым капиталы –
А) Кəсіпорынның өндірісі мен сауда – саттығын
ұйымдастыру үшін қажетті ағымдағы шығындарды оның
меншікті қаражаттар есебінен өтеу қабілеттілігін көрсетеді
 B) Кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерінің (ҚММ)
барынша өтімді активтердің есебінен өтеу қабілеттілігін
көрсетеді
C)Кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін оның

A 2 5 0
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ақша қаражаттарының есебінен өтеу қабілеттілігін көрсетеді
D)Кəсіпорынның сырттан қарыз қаражаттарынан қаржылық
тəуелсіздік деңгейі көрсетіледі
E)  Барлығы дұрыс

32 Мерзімді өтімділік коэффициенті ол –
A) Кəсіпорынның өндірісі мен сауда – саттығын
ұйымдастыру үшін қажетті ағымдағы шығындарды оның
меншікті қаражаттары есебінен өтеу қабілеттілігін көрсетеді
B) Кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін оның
ақша қаражаттары есебінен өтеу қабілеттілігін көрсетеді
C) Кəсіпорынның сырттан тартылған қарыз қаражаттарынан
қаржылық тəуелсіздік деңгейі көрсетіледі
D) Кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерінің (ҚММ)
барынша өтімді активтердің есебінен өтеу қабілеттілігін
көрсетеді
E) Барлығы дұрыс

D 2 5 0

33 Абсолютті өтімділік коэффициенті ол –

А) Кəсіпорынның сырттан тартылған қарыз қаражаттарынан
қаржылық тəуелсіздік деңгейін көрсетеді
B) Кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерінің (ҚММ)
барынша өтімді активтерінің есебінен өтелу қабілеттілігін
көрсетеді
C) Кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін оның
ақша қаражаттары есебінен өтеу қабілеттілігін көрсетеді
D) Кəсіпорынның өндірісі мен сауда – саттығын
ұйымдастыру үшін қажетті ағымдағы шығындарды оның
меншікті қаражаттары есебінен өтеу қабілеттілігін көрсетеді
E)Барлығы дұрыс

C 2 5 0

34 Кəсіпорынның сырттан қаражат тарту коэффициенті ол –

А) Кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерін оның
ақша қаражаттары есебінен өтеу қабілеттілігін көрсетеді
B) Кəсіпорынның қысқа мерзімді міндеттемелерінің (ҚММ)
барынша өтімді активтердің есебінен өтелу қабілеттілігін
көрсетеді
C)  Кəсіпорынның өндірісі мен сауда –  саттығын
ұйымдастыру үшін қажетті ағымдағы шығындарды оның
меншікті қаражаттары есебінен өтеу қабілеттілігін көрсетеді
D) Кəсіпорынның сырттан тартылған қарыз қаражаттарынан
қаржылық тəуелсіздік деңгейін көрсетеді
Е) Барлығы дұрыс

B 1 5 0

35 Кəсіпорынның жалпы қарыздарына кірмейді
A) кредиторлармен есептесу
B) дебиторлармен есептесу
C) кəсіпорынның жұмысшыларының алдындағы еңбекақы
бойынша қарыздары

B 2 5 0
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D) арендалық міндеттемелер
E) құрылтайшылармен есептесу

36 Өтімді активтерге:
A) кəсіпорын кассасындағы жəне есеп шотындағы ақша
қаражаттары
B) өтімді бағалы қағаздар
C) дебиторлық қарыз, ТМҚ
D) a + b
E) a + b + c

E 2 5 0

37 Икемді активтерге жатпайды:
A) кəсіпорын кассасындағы жəне есеп шотындағы ақша
қаражаттары
B) өтімді бағалы қағаздар
C) дебиторлық қарыз
D) ТМҚ
E) дұрыс жауап жоқ

D 3 5 0

38 Облигациялық займ сомасы
A) Облигация саны * номинал
B) АБАС * номинал
C) ТА * номинал
D) ТП * номинал
E) ҚАС * номинал

A 2 5 0

39  Кəсіпорынның несиені қайтару қабілетін анықтау бойынша
неше топқа бөлінеді?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

B 2 5 0

40 Капиталды тиімді пайдалану дегеніміз –
A)Жұмсалған капиталдың əрбір теңгесінің үстінен келген
пайданың мөлшерін көрсетеді
B)Олардың айналым жылдамдығын білдіреді
C)Кəсіпорын қаражаттарының өндіріс пен сауданың
жекелеген кезеңдерден өту жылдамдығы
D)в + с
E)дұрыс жауабы жоқ

A 2 5 0

41 Кəсіпорын қаражаттарының өндіріс пен сауданың
жекелеген кезеңдерінен өту жылдамдығы ол –
A)кəсіпорынның айналым қаражаттарының

B 2 5 0
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пайдаланылуының тиімділігі
B) айналым қаражатының айналымдылығы
C) капиталды тиімді пайдалану
D) шаруашылық субъектісінің қызметінің өтімділігі
E) дұрыс жауабы жоқ

42 Эмитенттер инвесторларға табыс төлеген кезде өздерінің
тапқан табысын келесі кезекпен төлейді
A) Обл. иелеріне; АБА иелеріне; ҚА иелеріне;
B) АБА иелеріне; ҚА иелеріне; Обл. иелеріне;
C) ҚА иелеріне; Обл. иелеріне; АБА иелеріне;
D) Обл. иелеріне; ҚА иелеріне; АБА иелеріне;
E) АБА иелеріне; Обл. иелеріне; ҚА иелеріне;

A 3 5 0

43  Кəсіпорынның жарғылық қоры 100 млн. долларды құрайды.
Артықшылық беретін акциялардың үлесін тап
A)  50 млн. доллар
B)  30 млн. доллар
C)  25 млн. доллар
D)  75 млн. доллар
E)  100 млн. доллар

C 2 5 0

44  Айналымға номиналы 50 доллар болатын 100 артықшылық
беретін акция шығарылды. Артықшылық беретін
акциялардың сомасын тап
A) 500
B) 1 000
C) 5 000
D) 10 000
E) 150 000

C 2 5 0

45  Негізгі қорларға жатады:
A) жер, ғимараттар, станоктар, аяқталмаған құрылыс
B) ғимараттар, станоктар, патенттер
C) жер, ғимараттар, лицензиялық келісімдер
D) станоктар, патенттер, жер
E) аяқталмаған құрылыс, патенттер, лицензиялық келісімдер

A 1 5 0

46 Кəсіпорынның меншікті капиталының айналымдылық
коэффициенті дегеніміз –

A) Кəсіпорынның өткізген өнімінен түскен түсімінің əрбір
теңгесіне алдын – ала авансталған яғни алдын – ала
жұмсалған айналым қаражатының сомасын көрсетеді

B) Бұл көрсеткіш кəсіпорынның өнімдерін өткізуден түскен
табысты қалыптастырудағы меншікті капиталдың

B 3 5 0
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пайдаланылу тиімділігін көрсетеді
C) Кəсіпорынның айналым қаражаттарының əрбір теңгесіне

шаққандағы өнімді өткізуден түскен түсімнің мөлшерін
көрсетеді

D) Кəсіпорын капиталының жалпы айналымдылық
коэффициенті, осы кəсіпорынның өнімді өткізуден түскен
табысын ұлғайту мақсатында активтердің жалпы көлемін
пайдалануының тиімділігін көрсетеді

E) Дұрыс жауабы жоқ

47 Кəсіпорын қаражаттарының айналымға енгізу коэффициенті
дегеніміз –
A)Кəсіпорынның өткізген өнімінен түскен түсімінің əрбір
теңгесіне алдын – ала авансталған яғни алдын – ала
жұмсалған айналым қаражатының сомасын көрсетеді
B)Бұл көрсеткіш кəсіпорынның өнімдерін өткізуден түскен
табысты қалыптастырудағы меншікті капиталдың
пайдалану тиімділігін көрсетеді
C)Кəсіпорынның айналым қаражаттарының əрбір теңгесіне
шаққандағы өнімді өткізуден түскен түсімнің мөлшерін
көрсетеді
D) Кəсіпорын капиталының жалпы айналымдылық

коэффициенті осы кəсіпорынның өнімді өткізуден
түскен табысын ұлғайту мақсатында активтердің жалпы
көлемін пайдаланылуының тиімділігін көрсетеді

E) Дұрыс жауабы жоқ

A 2 5 0

48 Баланстық пайдадан салықтарды алғанда:
A) таза пайда
B) шығын
C) таза шығын
D) жалпы пайда
E) жалпы шығын

A 2 5 0

49 Кəсіпорынның өндірілген өнімнің сатудан түскен табыс
көлемінің НҚ – ң орташа жылдық құнына қатынасы арқылы
анықталады, ол –

A) Қор сыйымдылығы
B) Қор қайтарымдылығы
C) Еңбек өнімділігі
D) Қор жеткіліктілігі
E) Барлығы дұрыс

B 2 5 0

50 Кəсіпорынның өндірген өнімін өткізуден түскен табысының
əрбір теңгесіне жұмсалған негізгі қорлардың жұмсалу
мөлшерін анықтайтын көрсеткіш
A) қор сиымдылығы
B) қор қайтарылымдығы
C) еңбек өнімділігі
D) қор жеткіліктілігі

A 1 5 0
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E) дұрыс жауап жоқ

51 Қандай кəсіпорында айналым қаражаттарының
айналымдылығы баяу болады
A) орта жəне шағын кəсіпорында
B) орта кəсіпорында
C) шағын кəсіпорында
D) ірі өндірістік кəсіпорында
E) барлық жауап дұрыс

D 2 5 0

52 Қор сиымдылығы дегеніміз –
A) Кəсіпорынның өндірілген өнімін сатудан түскен табыс

көлемінің НҚ –  ң орташа жылдық құнына қатынасы
арқылы анықталады

B) Кəсіпорынның əрбір жұмысшының өндірген өнімінің
көлемін көрсетеді, яғни əрбір жұмысшының атқарған
еңбектерінің тиімділігін көрсетеді

C) Кəсіпорынның өндірген өнімін өткізуден түскен
табысының əрбір теңгесіне жұмсалған НҚ – ң жұмсалу
мөлшерін көсетеді яғни кəсіпорын табысының əрбір
теңгесінің қалыптасуындағы  НҚ – ң үлесін көрсетеді

D) Кəсіпорынның НҚ – ң сомасының осы кəсіпорында
жұмыс атқаратын жұмысшылардың санына қатынасЫ
арқылы анықталады

E) Барлық жауап дұрыс

C 2 5 0

53  Қор жеткіліктілігі — ол
A) кəсіпорынның негізгі қорларының осы кəсіпорында
жұмыс атқаратын жұмысшылардың санына қатынасы
B) кəсіпорында жұмыс атқаратын жұмысшылардың санын
осы кəсіпорынның негізгі қорларына қатынасы
C) кəсіпорын түсімінің жұмысшылар санына қатынасы
D) кəсіпорын түсімінің негізгі қорларға қатынасы
E) қор қайтарымдылығының қор сиымдылығына қатынасы

A 3 5 0

54 Айналымдағы ақша массасын көбейтуге бағытталған,
айналымдағы барлық ақша белгілерінің түрлерін шығару,
бұл -
A) эмиссия
B) ақша массасы
C) инфляция
D) девальвация
E) стагфляция

D 2 5 0

55 Қор жеткілігі дегеніміз –

A) Кəсіпорынның өндірілген өнімнің сатудан түскен табыс
көлемінің НҚ – ң орташа жылдық құнына қатынасы
арқылы анықталады

B) Кəсіпорынның əр бір жұмысшының өндірілген өнімнің
көлемін көрсетеді яғни əр бір жұмысшының атқарған

B 2 5 0
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еңбектерінің тиімділігін көрсетеді
C) Кəсіпорынның өндірілген өнімінің өткізуден түскен

табысының əр бір теңгесіне жұмсалған НҚ – ң жұмсалу
мөлшерін көсетеді яғни кəсіпорын табысының əр бір
теңгесінің қалыптастығы НҚ – ң үлесін көрсетеді

D) Кəсіпорынның НҚ – ң сомасының осы кəсіпорында
жұмыс атқаратын жұмысшылардың санына қатынас
арқылы анықталады

E) Барлық жауап дұрыс

56 Қаржылық есеп құжаттарының мəліметінің негізінде
инвесторлар эмитенттердің бірқатар қаржылық қаржылық
көрсеткіштерін анықтайды. Бұл көрсеткіщтерді шартты
түрде неше топқа бөлуге бөлуге болады?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

B 3 5 0

57 Қор қайтарымдылығына кері көрсеткіш
A) қор жеткіліктілігі
B) еңбек өнімділігі
C) қор сиымдылығы
D) түсім
E) баланс қорытындысы

C 2 5 0

58 Кəсіпорынның қолында бар негізгі қорларын пайдаланатын
жұмысшылардың атқарылған жұмысының тиімділігін
бағалайды
A) қор сиымдылығы
B) еңбек өнімділігі
C) қор қайтарылымдығы
D) қор жеткіліктілігі
E) дұрыс жауап жоқ

B 2 5 0

59 Инвестор эмитенттің қандай қаржылық есеп құжаттарын
талдайды
A) эмитент кəсіпорынның балансын
B) кəсіпорынның пайдасымен шығындары туралы есебін
C) кəсіпорынның ақша қаражаттарының қозғалысы туралы
есебін
D) кəсіпорынның қаржылық шаруашылық қызметі туралы
есебін
E) барлық жауап дұрыс

E 3 5 0

60 Жарғылық қор 100 000 теңге, артықшылық беретін акциялар D 1 5 0
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бойынша төленетін дивиденд ставкасы — 10%.
Артықшылық беретін акциялар бойынша төленетін
дивидендтер сомасын анықта
A) 1 000
B) 1 500
C) 2 000
D) 2 500
E) 10 000

61 Ка=МҚ  /БҚ  Бұл  көрсеткіштің  төмендеуі  нені  көрсетеді ?

А)  Рентабельділіктің  төмендеуін.
В)   Шаруашылық субъектісінің  қаржылық  тұрғыдан
тəуелсіздігін  көрсетеді.
С)   Негізгі қорлардың  өсуі.
D)   Икемділік коэффициентінің өсуі.
Е)   Дұрыс жауабы жоқ.

B 2 5 0

62 Қаржылық талдаудың  негізгі  2  бөлімін көрсетіңіз?
А)  Сыртқы  талдау ,   Жалпы талдау.
В)   Ішкі  талдау , Толық  талдау.
С)   Басқарушылдық  талдау,   Қаржылық  талдау.
D)   Қаржылық  талдау,    Жалпы  талдау.
Е)   Дұрыс жауабы жоқ.

C 3 5 0

63  Қаржылық талдаудың  2  болігі  бір-бірін  немен
толықтырып  отырады?
А)  Баланс  көрсеткішімен.
В)   Абсалюттік көрсеткішімен.
С)   Статистикамен.
D)   Ақпараттармен.
Е)   Дұрыс жауабы жоқ.

D 2 5 0

64  Ка-   қандай   коэффициент?
А)  Икемділік коэффициенті
В)  Автаномдық коэффициенті
С)  Баланс коэффициенті
D)  Меншікті  қаражаттар коэффициенті
Е)   Дұрыс жауабы жоқ.

B 2 5 0

65  Аналитикалық  əдістің  ерекшелігі ?
А) Қаржылық  талдаудың  нəтежиелері  жариялы  болуы
керек
В) Қаржылық  талдаудың  нəтежиелері  жарияланбауы
керек
С)Қаржылық  жағдайды талдаудың  жəне  есебін жүргізудің
əдістемелері  екі  түрлі болуы  керек
D)Қаржылық  талдаудың  нəтежиелеріне  қол жетпеу  керек
Е)   Дұрыс жауабы жоқ.

A 2 5 0

66  Автономиялық  коэффициент  барлық  уақыт  аралығында  B 2 5 0
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нормативтен қанша  % кем болуы  керек?
A) 50%
В)60%
С)  70%
D) 90%
Е) 20%

67 Несиені  қайтару  қабілеттілігі  жоғары  болғанда  қандай
шарт  орындалады ?
А)    А1   A2    A3   A4   кіші   П1   П2   П3   П4
В)     А1   A2    A3   A4   үлкен  н/е  тең  П1   П2   П3   П4
С)А1   A2    A3   A4      кіші н/е  тең      П1   П2   П3   П4
D)Дұрыс жауабы жоқ.
Е)Барлығы   дұрыс

B 3 5 0

68  Кəсіпорынның қолында бар негізгі қорларын пайдаланатын
жұмысшылардың атқарылған жұмысының тиімділігін
бағалайды
A) қор сиымдылығы
B) еңбек өнімділігі
C) қор қайтарылымдығы
D) қор жеткіліктілігі
E) дұрыс жауап жоқ

B 2 5 0

69 Кəсіпорынның өндірген өнімінің өткізуден түскен
табысының əрбір теңгесіне жұмсалған негізгі қорлардың
жұмсалу мөлшерін анықтайтын көрсеткіш
A) қор сиымдылығы
B) қор қайтарылымдығы
C) еңбек өнімділігі
D) қор жеткіліктілігі
E) дұрыс жауап жоқ

A 2 5 0

70 Ккқө=   Күн  саны   (1жыл)  /  Ккқа Бұл   коэффициент   нені
көрсетеді ?
 А)   Кəсіпорынның  кредиторлық  қарызының   қайтарылып
беруінің  орташа  уақытын  көрсетеді
В)  Кəсіпорынның  кредиторлық  қарызының   көлемін
С)  Кəсіпорынның  кредиторлық  қарызының азаюын
D) Дұрыс жауабы жоқ.
Е)  Барлық  жауап  дұрыс

A 2 5 0

71 Жалпы  табыс  дегеніміз   не?
А)    Ақша  көлемі
В)Салық  төлеуге  дейінгі  ақшалай  табыс
С)Салық  көлемі
D)Салық  төлеуден  кейінгі  ақшалай  табыс
Е)  Барлық  жауап  дұрыс

B 3 5 0

72 Қаржылық  талдаудың  нəтижиелері  жариялануы  керек  пе? A 2 5 0
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А)  жариялануы  керек
В)  жариялы болмау керек
С)  Жартылай жариялы болуы керек
D)  Барлық  жауап  дұрыс
Е)  Дұрыс жауабы жоқ.

73 15) Қаржылық  талдаудың  міндеттемелері  шектеуліме?
А)Шектеулі
В)Шектеусіз
С)Шектеулі  кейбір  жағдайларда
D)Барлық  жауап  дұрыс
Е)  Дұрыс жауабы жоқ.

A 1 5 0

74 Негізгі  қорлар,  жер,  үй,  қандай  активтерге  жатады?
А) Өтімділігі  төмен
В) Өтімділігі орташа
С) Өтімділігі жоғары
D) Мүлдем өтімділігі   жоқ
Е)  Дұрыс жауабы жоқ.

C 2 5 0

75 Қаржылық  талдау  неше  құрамдас  бөліктен  тұрады?
А)3
В)8
С)10
D)5
Е)2

B 2 5 0

76 Сыртқы  талдау  ерекшелігі  қанша?
А)8
В)10
С)6
D)5
Е)11

C 2 5 0

77 Түсімді  қалай  есептейміз?
А)  Өткізілген  өнімнің  санын  бағасына  көбейтеміз
В)  Өткізілген  өнімнің  санын  бағасына  бөлеміз
С)  Өткізілген  өнімнің  санын  бағасына  қосамыз
Д)  Өткізілген  өнімнің  санын  бағасынан  аламыз
Е)  Дұрыс жауабы жоқ.

A 1 5 0

78 Кəсіпорынның   несие  қайтару  қабілеттілігін  анықтау
үшін  қанша  коэффициент  есептеу  қажет?
А)6
В)8
С)10
D)5
Е)3

A 2 5 0

79 Кредиторлық  қарыздың  негізсіз  өсуі кəіпорынның
қаржылық  жағдайын :
А)   Жақсаруын  көрсетеді
В)   Нашарлауын  көрсетеді

D 2 5 0
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С)   Мүлдем  көрсетпейді
D)   Анықтап  көрсетпейді
Е)   Дұрыс жауабы жоқ

80 Қор сиымдылығы көрсеткішінің азаюы нені көрстеді
A) кəсіпорынның негізгі қорларын пайдаланудың
тиімділігінің көбейгенін
B) кəсіпорынның негізгі қорларын пайдаланудың
тиімділігінің азаюын
C) кəсіпорынның айналым қаражаттарын пайдаланудың
тиімділігінің азаюын
D) кəсіпорынның айналым қаражаттарын пайдаланудың
тиімділігінің    көбейгенін
E) кəсіпорынның меншікті қаражаттарын пайдаланудың
тиімділігінің азаюын

B 2 5 0

81 Кəсіпорынның өндірген өнімді сатудан түскен табыс
көлемінің негізгі қорлардың орташа жылдық құнына
қатынасы — ол
A) қор қайтарылымдығы
B) қор сиымдылығы
C) еңбек өнімділігі
D) қор жеткіліктілігі
E) дұрыс жауап жоқ

A 3 5 0

82 A4  қайсысын  білдіреді ?
А)  Өткізілуі  қиын  активтер
В)  Баяу  өткізілетін  активтер
С)  Жылдам өткізілетін  активтер
D)  Неғұрлым  өтімді  активтер
Е) Дұрыс жауабы жоқ.

A 2 5 0

83 Кəсіпорынның қаржылық жағдайының жылдық өзгерісі
қалай анықталады
A) жыл соңы - жыл басы
B) жыл соңы / жыл басы
C) жыл басы - жыл соңы
D) жыл соңы + жыл басы
E) дұрыс жауап жоқ

A 2 5 0

84 Өндіріске немесе саудаға жұмсалған əрбір теңге
шығындарының үстінен көрген пайда
A) рентабельділік
B) зиян
C) негізгі қор
D) үлестірілмеген табыс
E) бейматериалдық активтер

A 3 5 0

85 Кəсіпорынның нақты активтерінің өсу қарқыны A 3 5 0
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A) кəсіпорынның мүлкі мен айналым қаражаттарының
жылдық өсімі
B) кəсіпорынның мүлкі мен айналым қаражаттарының
кварталдық өсімі
C) кəсіпорынның мүлкі мен айналым қаражаттарының
жылдық төмендеуі
D) кəсіпорынның мүлкі мен айналым қаражаттарының
кварталдық төмендеуі
E) дұрыс жауап жоқ

86 Кəсіпорын қарыздарының, несиелерінің басқа да
міндеттерінің жиынтығы
A) кəсіпорынның кредиторлық қарыздары
B) кəсіпорынның дебиторлық қарыздары
C) кəсіпорынның қаржылары
D) кəсіпорынның айналым қаражаттары
E) дұрыс жауап жоқ

A 1 5 0

87 Айналым қаражаттарына:
A) материалдар, шикізаттар, тауарлар
B) дебиторлық қарыз
C) ақша қаражаттары
D) А+С
E) барлығы дұрыс

E 3 5 0

88 Қандай көрсеткіш кəсіпорынның меншікті қаражаттарының
жалпы активтердегі үлесін көрсетеді
A) Ка –  автономия коэффициенті
B) Кқ –   қарыз коэффициенті
C) Бқ –  баланс қорытындысы
D) Нқ –   негізгі қор
E) Ки  –  икемділік  коэффициенті

A 2 5 0

89 Кəсіпорынның меншікті қаражаттарының жеткіліктілігін
анықтайтын автономия коэффициентінің  нормасы
A) 60%
B) 70%
C) 80%
D) 90%
E) 100%

A 2 5 0

90 Икемділік коэффициенті нені көрсетеді
A) кəсіпорынның қолында кез-келген уақытта тұратын
қаржыларының үлесін
B) кəсіпорынның меншікті қаражаттарының жалпы
активтердегі үлесін
C) кəсіпорынның кредитордың алдындағы ақшалай
қарыздарының көлемін
D) кəсіпорынның дебитордың алдындағы ақшалай
қарыздарының көлемін
E) дұрыс жауап жоқ

A 3 5 0

91 Алдыңғы өткен мерзімнің көрсеткіштерін талдай отырып A 2 5 0
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болашақ мүмкіндіктеріне болжам жасау қандай талдауға
жатады
A) трендтік талдау
B) көлденең талдау
C) тігінен талдау
D) салыстырмалы көрсеткіштерді талдау
E) кеңістіктегі салыстырмалы талдау

92 Кəсіпорынның қаржылық жағдайын уақыт мерзімін талдау
арқылы салыстыру
A) көлденең талдау
B) тігінен талдау
C) трендтік талдау
D) кеңістіктегі салыстырмалы талдау
E) салыстырмалы көрсеткіштерді талдау

A 1 5 0

93 Кəсіпорынның төлем қабілеттілігі
A) бюджетке төленетін міндетті төлемдерді төлеу мүмкіндігі
B) техника мен шикізат, материалдарды жеткізуші мен
келісім-шартқа сəйкес
уақытында есептесуі

C) жұмысшыларға уақытында жалақы беру мүмкіндігі
D) А+В
E) дұрыс жауап жоқ

E 1 5 0

94 Кредиторлық қарызды өтеу коэффициенті (Ккқө) нені
анықтайды
A) кредиторлық қарызды қайтаруға жұмсалатын орташа
уақыт мерзімін
B) кредиторлық қарыздары жылына неше рет қайтарылып
беретіндігін
C) кредиторлық қарыздың қайтарылу сомасын
D) кредиторлық қарыздың қайтарылу қабілеттілігін
E) дұрыс жауап жоқ

A 3 5 0

95 Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдау қажетті негізгі
ақпараттарға негізінен мыналар жатады:
A) кəсіпорынның пайдасымен шығындары туралы есеп
B) Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдау
C) Қорытынды көрсеткіштерді бірнеше көрсеткіштерге
талдау
D) Қаржылық жоспардың орындалуы
E) Жекеленген көрсеткіштердің құрылымын жəне олардың
өзгеруі

A 2 5 0

96 Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдауға қажетті
ақпараттарға
A) баланс
B) кəсіпорынның пайдасы мен шығындары туралы есеп

E 2 5 0
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C) кəсіпорынның ақша қаражаттарының қозғалысы туралы
есеп
D) кəсіпорынның негізгі қоры туралы есеп
E) барлығы дұрыс

97 Автономия коэффициенті нормативтен, яғни 60% аспаған
жағдайда:
A) қаржылық тұрғыдан тəуелді
B) қаржылық тұрғыдан тəуелсіз
C) қаржылық тұрғыдан тұрақты
D) қаржылық тұрғыдан тұрақсыз
E) А+Д

A 3 5 0

98 Кəсіпорынның қаржылық жағдайы туралы сыртқы
қолданушылар қандай талдауды қолданады
A) қаржылық талдау
B) жанама талдау
C) жалпы талдау
D) қарапайым талдау
E) дұрыс жауап жоқ

A 2 5 0

99 Қарыз коэффициентінің ұлғаюы кəсіпорынның қаржылық
тəуекелінің қалай өзгеруіне алып келеді
A) өсуіне
B) төмендеуіне
C) өзгермейді
D) тұрақтылығына
E) дұрыс жауап жоқ

A 1 5 0

100 Кқ –  қарыз коэффициентінің формуласы
A) Кқ =ағымдағы міндеттемелер / баланс қорытындысы
B) Кқ =меншікті қаражат / ағымдағы міндеттемелер
C) Кқ =қысқа мерзімді міндеттемелер / баланс
қорытындысы
D) Кқ = баланс қорытындысы / қысқа мерзімді
міндеттемелер
E) А+С

E 2 5 0

101 Икемділік коэффициентінің нормасы
A) 50%
B) 60%
C) 80%
D) 90%
E) 100%

A 2 5 0

102 Кəсіпорынның қаржылық жағдайының нашарлауына алып
келеді
A) кредиторлық қарыздарының негізсіз өсуі
B) кірістің өсуі
C) дебиторлық қарыздарының негізсіз өсуі
D) автономия коффициентінің өсуі
E) икемділік коффициентінің өсуі

A 2 5 0
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103 Қай кезде кəсіпорынның несиені қайтару қабілеттілігі өте
жоғары болады
A) А1 А2 А3 А4 > П1 П2 П3 П4
B) А1 А2 А3  > П1 П2 П3 ;   А4 < П4
C) А1 А2  > П1 П2 ;   А3 А4 < П3 П4
D) А1  > П1 ;    А2 А3 А4 < П2 П3 П4
E) А1 А2 А3 А4 < П1 П2 П3 П4

A 2 5 0

104 Өтімді активтерге:
A) кассадағы ақша қаражаттары, ТМҚ
B) өтімді бағалы қағаздар, қысқа мерзімді облигациялар
C) дебиторлық қарыз, қысқа мерзімді ағымдағы активтер
D) А+С
E) барлық жауап дұрыс

E 3 5 0

105 Кəсіпорынның дебиторлық қарызының азаюы кəсіпорынның
қаржылық жағдайына қалай əсер етеді
A) айналым қаражаттарының көбеюіне жол ашады жəне
кəсіпорынның

қаржылық тұрақтылығына оң ықпал етеді
B) айналым қаражаттарының көбеюіне жол ашады жəне
кəсіпорынның

қаржылық тұрақсыздануына ықпал етеді
C) айналым қаражаттарының азаюыны жол ашады жəне
кəсіпорынның
   қаржылық тұрақтылығына оң ықпал етеді

D) айналым қаражаттарының азаюыны жол ашады жəне
кəсіпорынның

қаржылық тұрақсыздануына ықпал етеді
E) дұрыс жауап жоқ

A 2 5 0

106 Қаржылық талдау сапасына ықпал ететін факторлар:
A) қолда бар ақпараттың жеткіліктілігі
B) қолда бар ақпараттың толықтылығы
C) талдаудың мақсаты
D) А+В
E) барлық жауап дұрыс

D 1 5 0

107 Қаржылық талдаудың мақсаты:
A) Кəсіпорынның төлем қабілетін талдау
B) Кəсіпорынның жағдайы туралы шынайы жəне дəл ақпарат
беретін аздаған көрсеткіштің жиынтығын анықтау.
C) Кəсіпорынның қоры туралы есеп жасау керек.
D) Кəсіпорынның нарықтағы тұрақтылығын талдау
E) Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдау

B 2 5 0

108 ТМҚ-ң орташа сақталу мерзімі төмен болса .....
A) кəсіпорынның, тауарға деген сұранысының азаюын
B) айналым қаражатының сомасының көбеюі

A 3 5 0
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C) кəсіпорын тауарына деген сұранысының артуы
D)ТМҚ-ң айналымдылық коэффициентінің көбеюі
E) ТМҚ-ң тиімді пайдалануын көрсетеді

109 Кəсіпорынның несие төлеу қабілеттілігін анықтаудың
негізгі əдісін көрсетіңіз.
A) тура жəне кері
B) аналитикалық жəне факторлық
C) баланс өтімділігін талдау жəне классикалық əдісі
D) эмпирикалық жəне аналитикалық əдіс
E) тігінен жəне көлденең талдау əдіс

C 2 5 0

110 Сырттан қаражат тарту коэффициенті (Кқт=КҚ/АА)
төмендесе, бұл көрсеткіш нені білдіреді?
A) несиені қайтару қабілеттілігінің жоғарылауын
B) несиені қайтару қабілеттілігінің төмендеуі
C) кəсіпорынның қарыз қаражаттарының азайғаны
D) қаржылық жағдайының төмендеуі
E)қаржылық жағдайдың тəуекелдігі

A 2 5 0

111 Несиені қайтару қабілеттілігін анықтаудың əдісін көрсетіңіз
A) Классикалық əдіс (дəстүрлі)
B) аналитикалық əдіс
C) көлденең əдісі
D) тура талдау əдісі
E) басқарушылық талдау əдісі

A 3 5 0

112 Капиталды тиімді пайдалану
A) Айналым қаражаттарының айналым жылдамдығы
B) капитал рентабельділігі
C) айналым қаражаттарының айналым саны
D) меншікті капитал
E) жұмсалған айналым қаражатының шығынын көрсетеді

B 1 5 0

113 Кəсіпорын айналым қаражаттарын пайдалануының
тиімділігі деп –
A) жұмсалған капиталдың əрбір теңгенің үстінен келген
пайда мөлшері
B) капитал рентабелділігі
C) айналым қаражатының айналым жылдамдығын айтамыз
D) активтердің табысты қалыптастырудағы қатысу үлесі
E) меншікті капиталдың пайдалану тиімділігі

C 1 5 0

114 Тікелей талдау...
A) Қорытынды көрсеткіштерді бірнеше көрсеткіштерге

талдау
B) Жалпылама бір көрсеткішке біріктіру
C) əрбір корсеткіштің ағымдағы мерзімде өзгеруін анықтау
D)бірнеше жекеленген көрсеткіштің динамикасын анықтау
E) Кəсіпорынның қызыметке сыртқы жəне ішкі фактор əсер
ететін

A 2 5 0

115 Кəсіпорынның меншікті капиталының айналымдылық
коэффициенті нені көрсетеді?
A) өнім өткізуден түскен табыстың қалыптастырудағы

A 2 5 0
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меншікті капиталдың пайдалану тиімділігін
B) өнімді өткізуден түскен табыстың ұлғайту мақсатында
активтердің жалпы көлемін пайдаланудың тиімділігін
C) айналым қаражатының талдап отырған мерзімдегі
айналым санын
D) айналым қаражатының айналым жылдамдығын
E) капитал рентабелділігін көрсетеді

116 Кəсіпорын қаражаттарының айналымға енгізу коэффициенті
нені білдіреді?
A) Өнім өткізуден түскен табыстың əрбір теңгеден алуға
жұмсалған айналым қаражаттарының шығынын білдіреді
B) өнімді өткізуден түскен табыстың ұлғайту мақсатында
активтердің жалпы көлемін пайдаланудың тиімділігін
C) айналым қаражатының айналым жылдамдығын
D) капитал рентабелділігін көрсетеді
E) меншікті капиталдың айналымдағы коэффициентін

A 3 5 0

117 Кредиторлық қарыз дегеніміз не?
A) кəсіпорын қарыздарының несиенің басқа да
міндеттемелердің жиынтығы
B) қарызға беру қабілеттілігі
C) қарызды қайтарып беру мерзімі
D) резервтік капиталды айтамыз
E) негізгі құралдарды сату қабілеттілігі

A 2 5 0

118 Кредиторлық қарыздың өсуі
A) Қаржылық жағдайының жақсаруы
B) Қаржылық жағдайының нашарлауын
C) Қаржылық жағдайының тұрақтылығы
D) дебиторлық қарыздың өсуіне əкеледі
E) қайтарып беруге жұмсалатын уақытты көрсетеді

B 3 5 0

119 Кредиторлық қарызын өтелу коэффициенті қандай
көрсеткіш арқылы есептеледі Ккқө?
A) Жалпы табыс (ЖТ) көмегімен
B) Ккқа (кредиторлық қарыз айналымдылығымен)
C) ЖІӨ (жалпы ішкі өнім) арқылы
D) FC (тұрақты шығын) арқылы
E) Ки (икемділік коэффициентімен)

B 2 5 0

120 Ккқа (кредиторлық қарыздың айналымдылық коэфициенті)
қалай анықталады?
A) МҚ-(НҚ+АТА)/МҚ
B) МҚ/БҚ
C) Түсім/КҚ
D) Күн саны (1ж)/ДҚ
E) ЖТ/Түсім

C 2 5 0

121 Ккқa (кредиторлық қарыздың айналымдылық коэфициенті)
нені көрсетеді?

A 1 5 0
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A) Кредиторлық қарызды жылына нше рет қайтарып
берілетіндігін
B) Кредиторлық қарыздың өсуі
C) Кредиторлық қарыздың пайда болуы
D) Қарызды жылына неше рет алғаны
E) Қарызды қайтарып беруге жұмсаған орташа уақыты

122 Ккқa (кредиторлық қарыз айналымдылық коэфициенті)
жоғары болса, онда
A) Түсімнің өсуін (жоғарылауын) көрсетеді
B) Кредиторлық қарыздың өскенін көрсетеді
C) Қайтарып беруге жұмсалған уақыттың азаюын көрсетеді
D) Дебиторлық қарыздың жоғарылауын көрсетеді
E) Қаржылық жағдайының тұрақтылығының нашарлауын
көрсетеді

A 3 5 0

123 Кредиторлық қарызға жататынын көрсетіңіз
A) Меншікті капитал
B) Активтер
C) ТМҚ (тауарлы-материалдық қорлар)
D) Қарыздар, несиелер, басқа да міндеттемелер
E) Табыстар

D 2 5 0

124 Ірі кəсіпорын кредиторлық қарыссыз жұмыс істей ала ма?
A) Жоқ
B) Иə
C) көп уақыт істей алмайды (уақытша)
D) кредиторлық қарызсыз істей алады
E) дұрыс жауабы жоқ

A 2 5 0

125 Кəсіпорынның кредиторлық қарызы дегеніміз не?
A) Кəсіпорынның қарыздарының, несиелерінің жəне басқа
міндеттемелерінің жиынтығы
B) Кəсіпорынның сатып алған тауарларды материалдарды
шикізаттарды жəне т.б үшін ақы төлегеннен кейін қолында
қалған əрбір теңгесінің проценттік шамасын көрсетеді
C) өндіріске жəне саудаға жұмсаған əрбір теңге  шығынның
үстінен көрген пайда
D) кəсіпорынның 2-жылдағы қаржылық шаруашылық
қызыметі туралы нəтижелерді жəне осы 2-жылдағы
корсеткіштердің өзгерісін анықтайды
E) Қаржылық тұрғыдан бəсекелестік қабілеттілігі, төлем
қабілеттілігі несиені қайтару жəне ресурстарды капиталды
пайдалану қабілеттілігі

A 2 5 0

126 Кредиторлық қарыздың өтелу коэффициенті төмен болса,
кəсіпорынға қандай əсерін тигізеді?
A) Қарызды қайтарып беруге жұмсайтын уақыттың аз
болуы, кəсіпорынға жағымды əсерін тигізеді
B) Қарызды қайтаруға кеткен уақыттың ұзақтығы, жағымды
əсерін тигізеді

A 2 5 0
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C) қарызды өтеу қабілеттілігі төмен, қаржылық жағдайының
төмендеуіне əсер етеді
D) қарызды жылына неше рет қайтарып бергендігін
көрсетіп, кəсіпорынға жағымды əсерін тигізеді
E) қарыздың көбейгендігін көрсетіп,қаржылық жағдайының
тұрақтылығын қамтамасыз етеді

127 Салыстырмалы аналитикалық баланстың құрамына кіретін
міндетті көрсеткіштің бірін көрсетіңіз
A) абсолюттік көрсеткіштерінің өзгеру қарқыны
B) төлем қабілеттілігі
C) кəсіпорын тəуекелдігін
D) кəсіпорын шеккен зиянын
E) бəсекеге қабілеттілігін

A 3 5 0

128 Кəсіпорынның рентабелділігі деп -
A) өндіріске немесе саудаға жұмсалған əрбір теңге
шығынының үстінен көрген пайдасы
B) сатып алған тауарларға кеткен шығын
C) қолдағы ақша
D) төлем қабілеттілігі
E) жалпы табысы

A 2 5 0

129 Кəсіпорынның қызымет рентабельділігі дегеніміз?
A) Оның 2 жылдағы қаржылық шаруашылық қызыметі
туралы нəтижелерд салыстырамыз жəне 2 -жылдағы
көрсеткіштердің  өзгерісін анықтау

B) өндіріске немесе саудаға жұмсалған əрбір теңге
шығынның үстінен көрген пайда
C) Баланстың жекеленген баптарының баланстық

қорытындысындағы үлесі
D) Абсалюттік көрсеткіштердің өзгеру қарқыны
E) Талдау мерзімінің басындағы көрсеткішке шаққандағы

басқа көрсеткіштердің өзгеруінің проценттік шамасы

B 2 5 0

130 Жалпы табыс нені көрсетеді?
A) Сатып алған тауарларға кеткен шығындар
B) сатып алған тауарлары,материалдары үшін төленген
ақшадан кейін жəне салықты төлегенге дейін қолда қалған
əрбір теңгенің пайыздық шамасы
C) өндіріске немесе саудаға жұмсалған əрбір теңге
шығынының үстінен көрген пайдасы
D) салықтарды төлеп болғаннан кейін қолда қалған əрбір
теңгенің пайыздық шамасы

E)абсолюттік көрсеткіштерінің өзгеру қарқыны

B 3 5 0

131 Жалпы табыс коэффициентінің азаюы нені білдіреді?
A) меншік қаражаттарының өсуі
B) міндеттемелерін уақытында орындай алуы
C) кəсіпорынның өнім өткізуден түскен табыстың азайғанын
D) қаржылық жағдайының жақсаруы
E) тəуекелдігінің болмау

C 3 5 0

132 Қаржылық тұрақты шаруашылық субъектісі деп - A 2 5 0
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A) өзіні меншікті қаражат есебінен əртүрлі активтерге
жұмсалған ақшаның орнын толтыратын,дебиторлық жəне
кредиторлық қарыздардың көбеюіне жол бермейтін
кəсіпорын
B) өзінің меншік қаражат есебінен кеткен шығындар
C) қаржылық жағдайы төмен кəсіпорынды айтады
D) сатып алуға кеткен шығындар

E)өнідріске жұмсалған ақша қаражаттары
133 Рентабельділік  формуласы арқылы қандай талдауды жүзеге

асырғанда қолданылуы мүмкін?
A) Трендік
B) Көлденен
C) Тігінен
D) Салыстырмалы
E)Кеңістегі салыстырмалы

C 2 5 0

134 Кəсіпорынның нақты активтерінің өсу қарқыны деп
A) пайдаланып отырған мүлкімен айналым қаражаттарының
жылдық өсімін білдіреді
B) меншік қаражаттарының төмендеуі
C) өнім өткізуден түскен табысты көрсетеді
D) қаржылық жағдайының төмендеуі
E) өзінің меншік қаражат есебінен кеткен шығындар

A 2 5 0

135 Автономия коэффициенті нені көрсетеді?
A) баланс қорытындысын
B) ақша қаражаттарын
C)кəсіпорынның меншік қаражатының жалпы
активтеріндегі үлесін
D) кəсіпорын тұрақсыздығын
E) кəсіпорын тəуекелдігін

C 1 5 0
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