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КІРІСПЕ
Қаржы нсірыгы мен оның кәсіби қатысушылары басым- 

дылыцтарга ие табысы мол экономика салаларында ііикі және 
сыртңы инвесторлардың қаражатынан тартылган уаңытіии 
бос ақша ңаражаттары мен катипалдың қуііылымы функциясыи 
орындайды, халықаралық қауымдастықта мемлекеттердің бірі- 
гуі/іе ықпал етеді.

Оның устіне заң тургысынан реттеу, аіиъщ ацпарат, дивіі- 
денд саясаты және басқа да маңызы зор сапалық көрсеткіштер 
қаржы нарыгын дамьітатын баргиага ортақжалпы кабылданган 
стандарттарга сәйкес келуі керек.

Біздің елімізде экономикалыц, қуқықтық және уйымдасты- 
руіиыльщ алгыіиарттары бар қаржы нарыгын цалыптастырушы 
процесс журіп жатыр. Оны ары ңарай дамыту маңсатында инс- 
титуцгюналдық қурылъшдарды қуруга, инвесторлардың ңажет- 
тіліктеріне жауап бере алатын шетелдерде дамыган әр турлі 
қаржы ңуралдсірын және қаржы нарыгын талдаудың әдіснама- 
сын енгізуге, даму тенденциялары мен мемлекеттік ңолдаудың 
багыттарып бөлуге ерекгие көңіл бөлінуі тиіс. Өндірістік сала- 
яардаәы инвестіщияларды жузеге асыру уигін ііикі ресурстардың 
жеткіліксіздігі Қазацстанның өтпелі экономикасындагы аса ірі 
мәселелердің біріне аііналды.

Бул оқулық нарық инфрақурыльшын қурайтын әлемдік нарың- 
тар мен олардың институттарының жу.мыс істеу мәселелерін 
хабардар ету уіиін әзірленді. Ол студенттерге Қазаңстан ңаржы 
нарыгында болып жатқан процестерді тусіндіріп ңана қоймай, 
оның ел экономикасының жалпы дсшуындагы рөлін де угындырып 
береді. Мәселен, ңаржы нарыңтары саласында жас мамандардың 
айтарлъщтай аз болуы республикада осы наръщтардың бірдеіі да- 
мымауына әсерін тигізеді.

Бул кітапта ңамтылгсін материалдар осы замангы ңаржы 
нарыгындагы операцияларды тиімді басңарудың білімдері мен 
әдіснамаларын терең игеруге көмектеседі. Қарастырылган мә- 
селелердің көбісін толың мецгеру студенттерде экономикалъщ 
теория және халықаралық жономикалъщ қатынастар бойьшша 
иақты білімдердің болуын қажегп етеді.



Авторлардың алга қойган міндеттері:
— әр турлі ңаржы институттарын, олардың усынатын 

қызметтерін, бага белгілеу әдістерін, олардың басңару 
стилъдерін, ішкі және халыкаралық каржы нарықтарында 
птімді қызмет көрсету стратегияларын оқып уйрену;

— әр турлі елдердегі царжы институттарының қызмет- 
терін жан-жақтьі ңарастыру;

— Қазацстан ңаржы парыгыпың жумыс істеу ерекше- 
ліктерін аіиып көрсету;

— ңаржы нарыгынының кәсіби ңатысупиылары мен царжы 
делдалдарының қызметтерін зерттеу және талдау;

— ңаржы нарыгы қуралдарының мумкіндіктері мен міндет- 
терін оңып уйрену;

— ьщтимал тәуелділіктерді карэкъі институттарының 
(делдалдардың) багалауы және олардың жагымсыз салда- 
рын ең аз шамага дейін азайтудың жолдарьі.
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1-тарау
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫНЫҢ ТЕОРПЯЛЫҚ 

ИЕГІЗПЕРІ ЖӘНЕ ОІ1ЫҢ 
ҚҮРЫЛЫМЫ

1 -j Қаржы нарығының экономикалық мәні 
• • м ен функциясы

Қаржылық қатынас кез келген ел экономикасының даму не- 
гізі болып табылады. Қаржы ресурстарының айналымы мен қайта 
бөлінуі қаржы нарығын анықтап берді және оның айналысының 
өзіндік аймағын калыптастырды. Нарыктык экономика жағдайын- 
да каржы нарығы тұтастай алғанда елдегі нарықтық қатынастар 
жүйесінің қүрамдас бөлігі болып табылады. «Қаржы нарығы» 
үғымы калыптасқан әлемдік тәжірибе мен әрбір мемлекеітің 
экономикалық дамуының өзіндік ерекшеліктеріне сай әр түрлі 
түсіндіріледі.

Ол ақша, депозит, несие, валюта, қор, сақтандыру, зейнетақы 
нарықтарының қаржылық қүралдарымен үйымдастырылған сауда 
жүйесін білдіреді. Мүнда ақша қаражаттарының ағымын меншік 
иелерінен қарыз алушыларға бағьптап отыратын каржы инсти- 
туттары негізгі рөлді атқарады. Онда төлем құраддары мен бағалы 
қағаздар тауар ретінде қолданылады. Қаржы нарығы кез келген на- 
рық секілді қаржы ресурстарының сатушылары мен сатып алушы- 
лары арасындағы тікелей байланысты орнатуға бағытталған.

Сондыктан, қаржы нарығы -  бұл капиталға деген сұраныс пен 
үсынысты қалыптастыру шеңберінде делдалдардың көмегімен не- 
сие берушілер мен қарыз алушылар арасындағы капиталды кай- 
та бөлу механизімінің жүйесі. Тәжірибеде ол ақша қаражаттары 
ағымын меншік иелерінен қарыз алушыларға және олардан кері
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бағьптайтын қаржы-несие институттарыньщ жиынтығын біл- 
діреді. Қаржы нарығының негізгі функциялары мыналар:

• реттеушілік -  оньщ көмегімен мемлекеттік басқару орган- 
дарының және өзін-өзі реттеу ұйымдарының тарапынан 
нарықты реттеу жузеге асырылады;

• ақпараттық -  қаржы нарығына қатысушылардьщ барлығын 
ақпараттармен толық және теңдей қол жеткізуін қамтама- 
сыз етеді;

• бөлу -  каржы нарығы қуралдарының айналысы акша ка- 
ражаттарының экономиканың бір саласынан екіншісіне, 
нарықтың бір қатысушысынан екіншісіне, бір аймағынан 
екіншісіне өтуін қамтамасыз етеді және сонымен бірге 
қаржы ресурстарының бөлінуіне әсер етеді;

• коммерциялық -  қаржы нарығындағы жузеге асырылатын 
операциялар мәмілеге қатысушылардың барлығына қан- 
дайда бір табыс әкеледі;

• баға белгілеу -  қаржылық қуралдардың бағасы нарықта 
еркін бәсекелестік жағдайындағы сүраныс пен үсыныстың 
әсерімен қалыптасады.

Қаржы жүйесімен жүзеге асырылатын уақытша бос ақша 
ресурстарыньщ әр түрлі инвестицияларға айналу процесі қаржы 
нарыгының қызмет етуімен және қаржы институттарының қыз- 
метімен тікелей байланысты. Егер каржы ресурстарын шоғыр- 
ландыру мен орналастыру процесінде қаржы институттарының 
негізгі рэлі меншік иелерінен қарыз алушыларға қаражаттардың 
мүмкіндіднше тиімді өтуін қамтамасыз ету болып табылса, онда 
қаржы ресурстарын сатушылар мен сатып алушылардың арасын- 
дағы қаржылык активтер мен міғідеттемелердің саудасын үйым- 
дастыру қаржы нарығыньщ міндеті болып табылады. Мұндай на- 
рыктардағы сатуш^ілар мен сатып алушылардың экономикалык 
субъект ретіндегі уш тобы бар:

• үй шаруашылығы (жеке тулға);
• меншік формасына тәуелсіз шаруашылық жургізуші субъ- 

ектілер;
• мемлекеттік басқару органдары.



Олардың кез келгені нақты уақыт кезеңінде өз бюджетінің 
балансталған, оның дефициті мен профициті жағдайында болуы 
мүмкін. Шаруашылық жүргізуші субъектілер мен мемлекетте 
қаржылық қаражаттарды қарызға алу қажеттілігі немесе уақытша 
бос қаражаттарды өзіне тиімді шартпен орналастыру мүмкіндігі 
пайда болады. Қаржы нарығы түпкі мәні бойынша әлеуетті са- 
тушылар мен сатып алушылардың, сондай-ақ делдал-институттар- 
дың мүдделерін тиімді ескеріп, жүзеге асыруға арналған.

Нарықтық экономика -  өндірісті тиімді үйымдастыру форма- 
сы. Бұл көптеген әлем елдерінің даму тәжірибесімен дәлелденген. 
Қазақстан Республикасы үшін шаруашылық жүргізудің жаңа әдіс- 
тері қаржы нарығының әлеуетті мүмкіндіктерін, ең алдымен, елдің 
жан-жақты өсуін қамтамасыз ететін мүмкіндіктерді пайдалануды 
талап ететін еркін нарыкка өтуді бідціреді. Бүл мағынада, қаржы 
нарығы -  ғылыми-техникалық прогрестің базасында дамитын, жал- 
пы қоғам жағдайының қажетті деңгейіне қол жеткізу және экономи- 
калық тиімді өсу үшін барлық экономиканың салаларын ресурстар- 
мен қамтамасыз ететін жеке бастамалар мен бәсекелестікке үлкен 
мән беретін қоғамдык өндірісті ұйымдастырудың озық формасы.

Біздің көзқарасымыз бойынша, қаржы нарығы -  елдің барлық 
ақша ресурстарының, сонымен қатар экономиканың әр түрлі субъ- 
ектілерінің тарапынан осы ресурсқа деген сүраныс пен үсыныстың 
ықпалымен үдайы қозғалыс үстінде болатын ақша ресурстарының 
жиынтығын білдіреді. Алайда ақша ресурстары мен шаруашылық 
жүргізуші субъектілер -  қаржы нарығы емес, ол ақша ресурстары 
мен шаруашылық жүргізуші субъектілер арасында тікелей қаты- 
нас орнағанда ғана пайда болады. Сонымен, каржы нарығы — бұл 
ең алдымен экономиканың әр түрлі субъектілерінің арасындағы 
бос ақша капиталы мен ақшалай жинақтарды мәміле жасау жолы- 
мен қайта бөлу және олардын қозғалысы бойынша пайда болатын 
ақшалай қатынастар.

Жоғарыда айтылғандарды түйіндей келе, қаржы нарығының 
функциясын анықтайтын алгышарттарга мына факторларды жат- 
қызуға болады:

• қаржы ресурстарын кайта бөлуде мемлекеттің рөлін ба- 
рынша азайту;

8 +  Қ арж ы  нарығы және оның ерекшеліктері
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• монополияны шектеу және бәсекелестікті дамыту мақ- 
сатында барлық меншік турівдегі шаруашылық жургізуші 
субъектілердің толық дербестігін камтамасыз ету;

• бюджет тапшылығын каржыландыру үшін елдегі орта- 
лық банктің ссудалық қорын пайдалануды тоқтатып, бүл 
мәселелерді мемлекеттік займдарды, яғни облигациялар 
және басқа да міндеттемелерді айналысқа шығару арқылы 
шешу;

• бағалы қағаздарға инвестициялануы мүмкін шаруашылық 
жүргізуші субъектілер мен халыктың акшалай табыстары- 
ның түрақты өсуі.

^ 2 ,  Қаржы нарығының құрылымы

Әрбір елге мазмүны мен ерекшелігін мүмкіндігінше толық 
ашатын қаржы нарығының қүрылымы тән. Қаржы нарығының 
қүрылымына қатысты ғалым-экономистердің пікірлері әр түрлі. 
Сондықтан да оның ғалымдар үсынған кейбір түрлері қарасты- 
рылып, содан соң Қазакстанға тән каржы нарығының күрылымы 
анықталады.

Ғ.С. Сейітқасымовтың жетекшілігімен жазылған оқулықтағы 
қазақстандық ғалымдар тобының көзқарастары бойынша қаржы 
нарығының қүрылымы өзара байланысты және бірін-бірі толық- 
тыратын, дербес қызмет етуші нарықтардан түрады.

1. Қолма-қол ақша айналысы мен қысқа мерзімді төлем 
қүралдары (вексельдер, чектер және т.б.) функциясын орындай- 
тын нарық. Белгілі болғандай, ақша нарығы инфляцияның ыкпа- 
лында болады, егер соңғысы белгілі бір шектен аспаса, жағымды 
рөл атқаруы мүмкін. Мәселен, егер ЖІӨ жыл сайын 5%-ға өсіп, ал 
айналыстағы акша 6-7%-ға артатын болса, онда бүл өскен ЖІӨ-нің 
сатылуын жеңілдетіп, экономикада жағымды процесті тудырады. 
Егер жыл сайынғы өсімі 5%-ды қүрайтын ЖІӨ-де айналыстағы 
ақшаның саны 10%-ға артса немесе одан да көп болса, онда қа- 
лыпты экономикалық процесті бұзатын қарқынды инфляция орын 
алады.



2. Ссудалық капитал нарығы, яғни қысқа және узақ мерзімді 
банк несиелері. Осы уақытка дейін Қазақстанда қысқа мерзімді ар- 
зан несие болған емес. Елде қызмет ететін коммерциялық банктер 
оны тек сенімді қамтамасыз ету әрі жоғары пайыздармен ғана бе- 
реді. Негізгі қорларды қүруға және жаңғыртуға қажетті узақ мер- 
зімді несиені тек өзгермелі (кезең сайын қарастырылатын) пайыз 
мөлшерлемесі бойынша алуға болады.

3. Қазақстанда көптеген жылдар бойы бағалы қагаздар нарығы 
мүлдем болған жоқ. Және 90-жылдардың бас кезінде басталған 
оның дамуы белгілі бір уакытты талап етеді, өйткені ол меншік 
қатынастарын қайта құрумен (ең алдымен мемлекеттік кәсіпорын- 
дарды жекешелендірумен және акционерлеумен) және мемлекет- 
тік қаржы саясатыньщ барлық сипатыньщ өзгеруімен тікелей бай- 
ланысты. Бүгінгі таңда мемлекет бюджет тапшылығының орнын 
голтыру ушін эмиссиялық акшалай белгілерді емес, мемлекеттік 
бағалы қағаздарды, мәселен, мемлекеттік қазынашылық кысқа мер- 
зімді міндеттемелерді шығаруға жиі қадам жасайды. Бағалы кағаз- 
дар нарығьш екі устаным тұрғысынан бағалауға болады: әр түрлі 
көздердегі ақша қаражаттарын тартудың көлемі түрғысынан және 
бос ақша қаражаттарын қандай да бір нарықка жумсау.

Бос ақша қаражаты көптеген салаларды инвестициялау 
үшін: өндірістік немесе басқа шаруашылық қызметте (өнеркәсіп, 
қурылыс салу, сауда, байланыс), жылжымайтын мулікте, антиква- 
риатта, бағалы металдарда, егер отавдық валюта қунсызданатын 
болса -  валютада, зейнетақы мен сақтандыру қорларында, әр түрлі 
бағалы кағаздарда, банк депозитіне салынатын ақшада пайдала- 
нылуы мүмкін.

Қаржыға қатысты нарықтардьщ қызмет етуін талдау оның бел- 
гілі бір сегментін, өз ережесі бойынша жеке қызмет етушілерді айы- 
руды, бөлуді шамалайды. 2-суретте С. Ковалевтың түсіндірмесіне 
орай қаржы нарыгының жіктеуі келтірілген, сондай-ак сызбада 
келтірілген нарықтарға қысқаша сипаттама берілген.

Осылайша, бағалы қағаздар нарығы -  бул еркін капиталдың 
көптеген қосымша салаларының бірі, сондықтан да ол осы капи- 
талды өз жағына шығару (тарту) үшін басқа салалармен бәсеке- 
лесуіне тура келеді (1-сурет).
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Қаржы нарығы

Ссуда капитал Үлестік бағалы
нарыгы қағаздар нарығы

Туынды бағалы 
кағаздар нарыгы не- 
месе мерзімді нарық

Бағалы қа- 
ғаздар нарығы 
(қор нарыгы)

Банктік ссуда Борышты бағалы
нарығы қағаздар

2-сурет. С. Ковалев тұжырымдамасы бойынша 
қаржы нарыгынын құрылымы

С. Ковалевтың түжырымдамасына сәйкес валюта нарығы 
-  бүл валюталык кұндылығы бар объектілер тауар болып табыла- 
тын нарық:

• шетелдік валюта (ақшалай белгілер -  банкноттар, қазы- 
нашылық билеттер, заңды төлем құралдары болып табы- 
латын немесе алынатын, бірақ айырбасталатын монеталар, 
шетел мемлекеттерінің ақша бірліктеріндегі, халықаралық 
немесе есептік ақша бірліктері шоттарындағы құрал);

• бағалы кағаздар (чектер, вексельдер, акциялар, облига- 
циялар) және басқа да қарыздық міндеттемелер;



• бағалы металдар (алтын, күміс, платина, палладий, иридий, 
родий, рутений, осмий) және табиғи асыл тастар (алмас, 
жақүт, зүбәржат, сапфир, александрит, меруерт).

Банктер, биржалар, экспорттаушылар мен импорттаушылар, 
қаржылық және инвестициялық мекемелер, үкіметтік үйымдар ва- 
люта нарығының субъектілері ретінде жүреді.

Алтын нарыгы -  бүл елдің алтын қорын толтыру және жинау 
мақсаттарында, сондай-ақ бизнесті үйымдастыру және өнеркәсіп 
өндірісінің түтынуы үшін алтынды сату-сатып алумен байланыс- 
ты экономикалық қатынастар саласы.

Капитал нарыгы өз кезегінде ссудалың капитал нарыгы 
және үлестік багалы ңагаздар нарыгы деп бөлінеді. Былай бөліну 
осы нарықта сатылатын тауарларды (қаржы қүралдарын) сатып 
алушылар мен қаржы қүралдарының эмитенттері арасындағы ка- 
тынастардың сипатын білдіреді. Егер қаржы қүралы ретінде үлес- 
тік бағалы қағаздар алға шығатын болса, онда бүл қатынас меншік 
қатынастарының сипатында болады, ал қалған жағдайларда бүл 
несиелік қатынас күйінде қалады.

Ссудалық капитал нарығында мерзімділік, қайтарымды- 
лық және ақылы шарттармен үсынылатын үзақ мерзімді қаржы 
қүралдары айналыста болады. Ол үзақ мерзімді банк ссудасының 
нарығын және борыштық бағалы қағаздар нарығын (ол да үзақ 
мерзімді) қамтиды.

Бағалы қағаздар нарығында жеке бағалы қағаздармен бір- 
ге оларды алмастырушылар (сертификаттар, купондар және т.б.) 
шығарылып айналыста болады және өтелінеді.

Бағалы қағаздар нарығының қатысушылары эмитенттер -  қа- 
жетті ақша қаражаттарын тарту мақсатында бағалы қағаздарды 
шығаратын түлғалар; инвесторлар -  табысты алу, мүліктік және 
мүліктік емес қүқыққа ие болу үшін бағалы қағаздарды сатып 
алушы түлғалар; делдалдар -  эмитенттер мен инвесторлардың 
алға қойған мақсаттарына қол жеткізуін қамтамасыз ететін қызмет 
көрсетуші түлғалар.

Әлемдегі экономистердің көпшілігі қаржы нарығының қүры- 
лымына сақтандыру нарығын, зейнетақы және ипотека нарық- 
тарын кіргізеді.
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Сақтандыру полистері мен зейнетақы шоттарының нарық- 
тары, ипотека нарықтары -  бұлар қаржы құралдары мен институт- 
тарының келісімшарты негізінде әрекет ететін жинақ мекемелері 
бар ерекше нарықтар. Олардың маңызы міндетті түрде артады; 
АҚШ-та қаржы активтерінін жиынтық көлемі коммерциялык банк- 
терді, жинақ институттарын, несие одақтарын бәрін қосқан кезде- 
гі олардын активтер жиынтығынан бір жарым есе көп.

Капитал нарығының қүрамыннан ипотекалық нарықтарды 
бөліп қарастырудың қажеттілігі дамыған елдерге тән және бірқа- 
тар жағдайларға байланысты туындап отыр. Бірініиіден, ипотека 
несиесі әрдайым жер телімдері немесе ғимараттар (пәтер, жеке 
салынған үй және т.б.) түрінде нақты кепілдікпен қамтамасыз 
етіледі. Егер қарыз алушы өзінің борыштық міндеттемесін орын- 
дамайтын болса, онда мүліктік күкык (мүлікке ие болу қүкығы) 
карыз берушіге өтеді. Екініиіден, ипотекалық несиелердің стан- 
дартты параметрлері жоқ (әр түрлі номиналдар, өтеу мерзімдері 
және т.б.), сол себепті де қайталамалы нарықта оның өтуі (саты- 
луы) қиынға соғады. Бүл сөзімізді мьшадай нақты жағдай растай- 
дьг. ипотекалык кайталамалы нарықтың көлемі үзак мерзімді капи- 
тал нарығына орналастырылған бағалы қағаздардың қайталамалы 
нарығының көлемінен кем болады. Үшіншіден, дамыған елдердегі 
басқа үзақ мерзімді капитал нарыкгарынан ипотекалық нарықтың 
айырмашылығы -  арнайы мемлекеттік органдар оны қатаң реттеп 
отырады.

Дамыған елдердің тәжірибесінде қаржы қүралдарының айна- 
лыс мерзімі бір жылға толмайтын болса, онда бүл ақша нарығының 
қүралы деп саналады. Үзақ мерзімді және орта мерзімді қүралдар 
капитал нарығына жатады. Әр түрлі елдерде каржы қүралдарын 
қысқа, орта және үзақ мезімдерге бөлу әр түрлі болады. Қазақстан- 
да негізінен қысқа мерзімді қаржы қүралдары ақша нарығының 
қүралдарына қатысты, ал орта және үзақ мерзімділері — капитал 
нарығына қатысты. Осылайша, қысқа мерзімді және үзақ мерзімді 
қаржы қүралдарының арасына ақша нарығы мен капитал нарығы- 
ның арасындағы сиякгы нақты шегара жүргізуге болмайды. Со- 
нымен бірге бүлайша бөлудің үлкен экономикалық маңызы бар.
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Ақша нарығының құралдары ең алдымен бизнес салалары мен 
мемлекеттік ұйымдардың өтімді қаражаттарын қамтамасыз ету 
үшін қызмет етеді, өйткені капитал нарығының қүралдары жинак- 
тау және инвестициялау процестерімен байланысты. Ақша нарығы 
құралдарының үлгілеріне вексельдерді, банк акцепттерін, чектер- 
ді, банкноттарды, төлем карточкаларын және т.б. жатқызуға бо- 
лады. Капитал нарығының қүралдарына, мысалы, облигациялар, 
акциялар, орта және үзақ.мерзімді несиелер жатады.

I n  Қазақстан қаржы нарығының 
• ерекш еліктері

Қазақстан Республикасы мемлекеттік реттеу органдары- 
ның қаржылық есеп беру тәртібіне сәйкес қаржы нарығының 
қүрылымын келесі үлгіде көрсетуге болады (3-сурет).
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3-сурет. Қазақстан қаржы нарығынын қүрылымы*

Ақша нарығы. Акша каражаттары қаржының негізін күрай- 
тындықтан, ақша нарығының маңызы мен мәні алдыңғы қатарға 
шығады. Қолданысқа енген уақытынан бері әр түрлі формадағы 
ақшалар операциялар нарығында жүзеге асқан барлық ауыспалы 
айналымға қызмет етіп келеді және ол кез келген қаржы нарығы- 
ның бастапқы субстанциясы болып табылады.

’ Авторлар құрастырған.



Депозит нарығы. Халықтың табысы екі негізгі бөліктен: 
түтынуға арналған табыс пен жинақтауға арналған табыстан 
түрады. Уақытша бос ақша қаражаттары (жинақ ақша) әр түрлі са- 
лым негізінде банкке және қаржы-несие мекемелеріне (тартылған 
ресурстар) тартылады. Осылайша, ақшалар депозиттерде транс- 
формацияланады, банктер ақшаны пайдаланғаны үшін иелеріне 
тиісті ақшалай сыйақы-пайыздар төлейді.

Несие нарығы. Депозиттер түрінде банкке түсетін қара- 
жаттың бір бөлігі одан ары несиелер ретінде бөлінеді. Коммер- 
циялық банктер уақытша бос ақша қаражаттарын шоғырлан- 
дыру арқылы заңды және жеке түлғаларға әр түрлі мақсаттарға 
арналған несие береді. Осылайша, ақшалар нарықта несиелер 
ретінде айналыста болады. Қарыз алушылар бүл несиелерді пай- 
даланғаны үшін банкке тиісті пайыздар төлейді.

Валюта нарығы. Қазақстан нарығында операциялардьщ бір 
бөлігі үлттық валютада, ал оның баска бір бөлігі шетелдік валю- 
тада жүзеге асырылады. Осыған орай, қаржы қүралдарының айна- 
лысы екі валюта түрінде жүзеге асады. Валюта айырбастау бойын- 
ша операцияның атқаратын рөлі жоғары.

Бағалы қағаздар нарығы. Басқа да қаржы қүралдары секілді 
бағалы қағаздар түтастай қаржы нарығына жақсы әсерін тигізеді. 
Бағалы қағаздар ақша ресурстарын қайта бөлудің жүмылдырылған 
қаражаты болып табылады. Мысалы, егер депозитке банк серти- 
фикаты ресімделетін болса, ол одан ары айналысқа түседі. Айна- 
лым қаражатын толықтыру үшін несие алу міндетті емес. Оның 
үстіне, бүл несиені басқа түлғаға жаңа келісімшартты бекітіп 
барып қана бере аласың. Бүл арада борыштық міндеттемелердің 
біріне жататын әрі нарықта бос айналысқа түсіп, өз иесін айыр- 
бастай алатын облигацияларды шығарса жетіп жатыр. Қаржы тәу- 
екелдіктерін сақтандыру үшін сатылатын немесе сатып алынатын 
бағалы қағаздардың бағасын уақыт оздырмай ескертуге мүмкіндік 
беретін туынды бағалы кағаздар болады, ал оларды беру (тапсы- 
ру) кейінірек жүзеге асырылады, яғни базалық бағалы қағаздар- 
дың бағамы жоғарылағанда немесе қүлдырағанда сақтандыры- 
лады. Осылайша, бағалы қағаз ақша ресурстарының еркін қайта 
бөлінуіне ықпал етеді.
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Сақтандыру жэне зейнетакы қызметтерінің нарықтары.
Бүгінгі таңда зейнетақы қорлары мен сақтандыру компанияла- 
ры біздің еліміздегі нарықта өз қызметін жүзеге асыратын не- 
гізгі қаржы делдалдары болып табылады. Оларда қалыптасқан 
қатынастар жиынтығы олардың қаржыға қатысты күмәнін 
азайтады. Сақтандыру тәуекелі батыстың қаржы теориясында 
кез келген кәсіпорынның қаржылық стратегияларының негізгі 
қүраушыларының бірі, бірақ мүнда теорияның негізінде мынадай 
түрлері болады: әрбір субъект өзіне жоғалған материалдық қара- 
жаттардың, ресурстардың орнын толтыратын және оларды бол- 
дырмаудың көздерін жасап, өз тәуекелділіктерін сақтандырады, 
яғни тәуекелден сақтанады. Сақтандыру- бүл қайта бөлісу қаты- 
насы. Ол әдетте барлық субъектілерді, бүкіл ел аумағын немесе 
аймақтарды толық камтымаса да, бүлардың бір бөлігіне материал- 
дық, не болмаса басқадай зиян шектіріп кететін кездейсоқ залалға 
қарсы түру үшін туған амал. Бүл бір субъект зиян шеге қалған 
жағдайда басқа сақтандырылған субъектілердің ынтымақтасты- 
ғымен залалдың орнын толтыруға мүмкіндік береді. 1998 жылға 
дейін Қазақстандағы әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі «жүмыс 
істейтін буын жүмыс істемейтін үрпақты қамтамасыз етеді, ал 
алдыңғы үрпақ еңбекке жарамсыз болғанда оның орнын өз кезе- 
гінде жаңа үрпақ алмастыруын басты назарда үстайтын үрпақтар 
ынтымақтастығы» қағидасына негізделген болатын. Әлеуметтік 
қамсыздандырудың жаңа жүйесі азаматтарлың дербес аударым- 
дарына негізделген. Бүл арадағы төлем мөлшері түлғаның салым 
ақшасының сомасына қарай болады. Зейнетақы және сақтанды- 
ру қорлары көптеген елдерде ақшаны өндіріске инвестициялау- 
дың көздері болып табылады, яғни ақша үдайы өндіріс процесіне 
белсенді түрде тартылады. Осылайша, сақтандыру компанияла- 
ры мен зейнетақы қорлары арқылы шоғырландырылған халық- 
тың қаражаты түпкі есебінде үдайы өндіріс процесіне тартыла- 
ды. Сондықтан да сақтандыру және зейнетақы нарықтары, бір 
жағынан, нақты қызметті сату-сатып алу нарығымен көзге түссе, 
екіншіден -  ол толық негізде қаржы нарығының қүрылымына 
кіруі қажет.
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Барлық типтегі нарықтардын өзара байланысы қаржы нары- 
ғының жұмыс істеу шартын анықтап береді, яғни:

• ретке келтірілген тауар нарығының болуы (кез келген 
түрдегі және бағыттағы тауарлар мен қызметтерге деген 
сұраныс пен ұсыныстың теңгерілімдігі);

• ақша айналысын реттеу, елдің Үлттық банк тарапынан қол- 
ма-қол ақша және қолма-қол ақшасыз айналымдар бойын- 
ша эмиссияны бақылау;

• несие нарығьш толык белсендендіру және коммерциялау.
Қазақстан нарығындағы қаржы институттарын нығайту үшін

осы үйымдардың рейтингілерін аныктау маңызды болып табыла- 
ды. Қаржы нарығындағы қатынастардың рейтингілерін жоғары 
ететін факторлардың біріне клиенттерді көптеп тарта білу, яғни 
осы институттардың жиынтық қор жинақтарының артуы жатады.

Бүгінгі таңда қаржы нарығы саласында жетекші орынға ие 
әлемдік рейтингтік агенттіктер -  A.M. Best Co., Moody’s Investor 
Service Inc., Standard & Poor’s Corp., Duff & Phelps, Weiss Research 
Inc. ҚР Үлттық банкі өз шешімдерін қабылдау үшін нак осы ком- 
паниялардың рейтингілерін пайдаланады.
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1. Рейтингтік сыныптардың салыстырмалы сипаты*

Рейтинг
мәндерінін
түсіндірмесі

A.M. Best 
Co Moody’s Standard & 

Poor’s
Duff & 
Phelps Weiss

Ең жоғары 
сенімділік

А++, А+ Ааа AAA AAA A+

Жақсы сенімділік A, А- Ааі; Аа2; 
АаЗ

АА+; АА; 
A1

AA+; AA; 
AA-

A; A-

Өте жоғары 
сенімділік

В++, В+ А1; А2 А+; A A+; A B+;B

Жоғары
сенімділік

В; В- A3 A- A- B-

Қанағат-
танарлық
сенімділік

С++, С+ Baal;
Ваа2; ВааЗ

BBB+;
BBB;
BBB-

BBB+;
BBB;
BBB-

C+; C; C-

'«Ирбис» ИААФ мэліметтері бойынша.
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1-кестенің соңы
Темеи
сенімділік

С, С- Ваі; Ва2; 
ВаЗ

ВВ+; ВВ; 
ВВ-

ВВ+; ВВ; 
ВВ-

D+; D; D-

Өте төмен сенім- 
ділік

D, NA-7 В1; В2; ВЗ В+; В; fl- В+; В; fl Е+; Е; Е-

Сенімділіктің
болмауы

E,F,NA-10,
NA-11

Саа; Са; С C C  С + ; 
С С С ; 
ССС-

e e  С + ; 
с с с

Ғ

Банкроттық СС; С; D DD

Қаржы нарығын реттеу және өзін-өзі реттеу құралдарынын 
ең ықпалдыларының бірі ретінде үйымдарға белгілі бір артық- 
шылықтар беретін қатысушылардың рейтингін айтуға болады:

• жаңа клиенттерді тартудың және нарық үлестерін үлғай- 
тудың мүмкіндіктері;

• қызмет тиімділігін арттыру мүмкіндігі;
• компанияның сенімділік деңгейіне сәйкес қызмет 

көрсетудің акыларын белгілеу;
• компанияның инвестициялық тартымдылығының өсуі 

және т.б.
Компания сенімділігінің рейтингі -  бүл компаниялардың ме- 

неджерлерімен кездесудің нәтижесінде алынатын және жария 
түрде де, арнайы да сүралатын ақпарат, мәліметтер талдауына 
негізделген төлем қабілетін кешенді бағалау болып табылады. 
Сонымен бірге агенттікпен кез келген көздер бойынша алынған 
барлық нақтыланған ақпараттар есепке алынады. Рейтинг қаржы 
үйымдарының имиджін, беделін көтеруге, клиенттерді тартуға, 
сондай-ақ шетелдік заңды және жеке түлғалардың алдында мәрте- 
белерін арттыруға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда Қазақстандағы 
ең маңызды міндеттердің біріне үйымдардың да, клиенттердің де 
мүдделерін танытатын рейтингтік агенттіктерді қүру жатады.



+  Қ арж ы нарығы және оның ерекшеліктері

БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ

1. Қаржы нарығы дегеніміз не? Оған анықтама беріңдер?
2. Қаржы нарығына қандай функциялар тән?
3. Бөлу функциясы нені білдіреді?
4. Қаржы нарығының коммерциялык функциясының мағынасы 

неде?
5. Қазақстанда қаржы нарығының ақпараттық функциясы қанша- 

лықты толық орындалады?
6. Қазақстан қаржы нарығының құрылымы қандай?
7. Зейнетақы және сақтандыру нарықтарын қаржы нарығының 

құрамына кірістіруді негіздеңдер.
8. Қаржылық қатысушылар үшін осы ұйымдардың рейтингісінің 

релі қандай?



2-тар ау
ЛҚШЛ ИАРЫГЫ Ж 0І1Е ОИЫҢ 

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚҮРАЛОАРЫ
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2 -« Ақша нарығы туралы түсінік ж әне оны ң  
• А* функциясы

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық қызме- 
тінде, яғни олардың ағымдағы өтімділігін қамтамасыз етуде 
тауарлар мен қызметтерді сатушылар мен сатып алушыларға 
ақша қаражаттарын бөлу және қайта бөлу механизмін қамтама- 
сыз ететін ақша нарығының қаржылық қүралдары маңызды рөл 
атқарады. Кез келген қаржы құралының негізін ақша құрайтыны 
белгілі.

Эволюция процесінде олар ұдайы өзгеріп отырады және олар- 
дың бүгінгі күнгі жағдайын толық аяқталған кезеңге жатқызуға 
болмайды. Белгілі бір сатыда қүнның эквиваленттік формасы пай- 
да болды. тауарлар жиынтығынан бір тауар жеке бөлініп алынады, 
осының нәтижесінде қалған басқа тауарлар өзгереді. Тауар-экви- 
валентке қойылатын талап:

• бөлінушілік;
• ықшамдылық;
• біртектілік.
Жалпы эквивалент осы аталған ерекшеліктерге ие болған- 

дықтан тауар-эквиваленттен жеке бөлінеді. Одан ары дамыту про- 
цесінде металдан тауарлардьщ жалпыға ортақ эквиваленті ретінде 
ақша бөлініп алынады, өйткені аз ғана сан үлкен қүнды қамтиды.

Осылайша, тарихи ақша тауарлардың жалпы әлемінен бөлініп, 
ең алдымен оның өзі бір мезгілде жай және өзіндік ерекшелігі бар 
тауар -  ақша болды. Одан арғы тарихында ақшаның тауарлық 
формасы жойылады да жаңа формаға көшеді.



Қазіргі заманғы кезеңде борыштық міндеттемелер гуралы 
тиісті жазуы бар банк ақшалары пайда болды. Оның пайда болуы- 
на тауар алмасу процесін жүзеге асыруға қажетті тауарлық қаты- 
настардың түрмыс-тіршілікте кеңінен қолданылуы себеп.

Тауар-ақша қатынасын сызба бойынша көрсетуге болады:
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Осы тауар айналымын бұлайша бөлуге ақшалай қатынастар- 
дың дамуы, жинақтау құралы және төлем қүралы ретіндегі ақша 
функцияларының пайда болуы себепкер болды. Ақшалай қатынас- 
тардың пайда болуы мен дамуы тікелей баспа-бас операцияларды 
жүзеге асырудың мүмкіндіктерін бірден төмендетіп тастады. Ақ- 
шаға деген қажеттілік нақты тауар ретінде болатын еңбектің екі 
жақтылық сипатындағы қайшылықты жою үшін гуындайды. Ол 
тек бір ғана жолмен -  жалпыға ортақ эквиваленттегі тауарлардан 
ақшаны жеке бөліп алумен шешіледі.

Ақша бастапқыда әр түрлі үлу қабыршағы, мал-мүлік және 
т.б. формаларда болды. Содан кейін оларды алтын, күміс және 
бақыр тиындар алмастырды. Ал тиын формасын несие деп атала- 
тын ақша алмастырды.

Несиелік ақшаның ең алғашқы тарихи түрі -  вексель. Ол иесі- 
не (беруші жақ) қарыз алушылардан белгіленген мерзім ішінде 
осы аты аталған ақшалай соманы төлеуін талап етуіне қүқық бе- 
ретін борыштық міндеттеме ретівде болды. Вексель, сондай-ақ, 
басқа түлғаға да берілуі мүмкін. Ол осылайша белгілі бір ақша 
түрівде болады, бірақ мүнымен жалпыға ортақ эквивалент рөлін 
атқармайды.

XIV ғасырдың соңывда алтын монометаллизм жағдайында 
банкир векселі ретінде болатын несие ақшасының әр түрлілігі 
ретінде бсткнот пайда болды. Банкнот эмиссиясын алғашқыда 
кез келген банк жүзеге асыратын, бірақ эмитент рөлін ақырындап 
мемлекет өз мойнына алды.

өндіріс қүралы

жүмыс күші
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XVI-XVII ғасырларда қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қол- 
данысқа ене бастады. Сонымен бірге, несие ақшасының жаңа фор- 
масы -  белгілі бір ақша сомасын чек иесіне төлегені немесе оның 
атына аударғаны жайлы банк шоты иесінің жазбаша бұйрығын 
білдіретін чек пайда болды.

Бүгінгі таңда тәжірибеде тауарлар алтынмен емес, қағаз-несие 
ақшасына теңеседі, ал алтынмен арадағы байланысының үзілуіне 
олардың қымбат металдармен еркін айырбасталуының тоқтауы се- 
беп болды. Ендігі жерде несие-қағаз ақша жалпыға ортақ эквива- 
лент ретінде алға шығып, алтынның рөлін атқарады. Ақша ретінде 
қүн белгілерін пайдалану оған бірқатар тауарлық сипаттарды бе- 
реді: олар сатылады және сатып алынады, тауарларға айырбаста- 
лады. Бірақ ақша тауарға тән басты ерекшелігімен таратылмайды 
-  оның өзіндік қүны болмайды. Осылайша ол (ақша) қүн өлшемі 
рөлін атқарады.

Ақшаның салыстырмалы жаңа формасы девиздер (французша 
devises) -  халықаралық есеп айырысуда қолданылатын шетелдік 
валютадағы төлем қүралы болып табылады. Алғашқыда ол экс- 
порттаушы импорттаушының атына жазып беретін коммерция- 
лық аудармалы вексельдер (тратта) түрінде болды. Ол алтын девиз 
стандарты кезінде банкноттық эмиссия мен үсақ қорларды қамта- 
масыз етумен қызмет етті. Банктердің корреспонденттік байланы- 
сының және әлемдік сауданың үлғаюына байланысты девиз банк 
төлем қүралының формасын қабылдады: вексель, чек, аккредитив, 
телеграфтық аудару, сондай-ақ мемлекетаралық өзара қысқа мер- 
зімді несиелер («своп»), Девиздер халықаралық төлем айналы- 
мында банкнот және шетелдік бағалы қағаздар түрінде болады. 
Олар көрсетілген елдердің валюталарында халықаралық сауда мен 
төлем айналымында негізгі рөлді де атқарады. Соңында орталық 
банктердің, қазынашылық және үкіметтік органдардың өтемді ре- 
сурстарының қүрамына кіретін резервтік немесе салыстырмалы 
түрде түрақты, қайтарылатын валюталар алға шығады.

Белгілі болғандай, ақша мынадай функцияларды орындайды:
• қүн өлшемі;
• айналым қүралы;



• төлем қүралы;
• жинақтау қүралы;
• әлемдік ақша.
Ол құн өлшемі ретінде мінсіз болып табылатындықтан тауар 

қүнын бағалауға мүмкіндік береді. Ақшаның осы функцияларын- 
дағы айырбасталмайтындар есеп айырысу үшін пайдаланылады, 
яғни бүл арада саны арқылы жоспарланған тауардың қүнын баға- 
лауға болатын ақша жайында айтылып отыр. Қүн өлшемі ретін- 
дегі ақша функциясы макроэкономика шеңберінде кәсіпорын- 
дардағы ҮТ, ЖҮӨ есеп айырысуларында белсенді түрде қолда- 
нылады. Ол бизнес-жоспардың негізгі көрсеткіштерін бағалауға 
мүмкіндік береді.

Айналым қүралы ретіндегі акша функпиясы сатып алушы мен 
сатушының арасындағы өзара қарым-қатынасты тікелей орната- 
тын нақты ақшаның рөлін орындайды. Бүл функциялардағы ақша 
осы заманғы нарықтық қатынастарды қалыптастырады, сондай-ақ 
тікелей айырбас қүны ретінде алға шығады.

Ақшалай қатынастың дамуы тауарды алу гіропесінде оған 
төленетін сәттің пайда болуына әкеп соқтырды. Бүл жағдайда жаңа 
ақшалар -  төлем немесе есеп айырысу міндеттемелері (вексель, 
несие, ақша және т.б.) пайда болады. Тауарды алу сәтінде сатып 
алушы сатушыға тиісті сома қашан және қай жерде берілгені (та- 
быс етілгені) көрсетілетін ақшалай міндеттемелерді береді (табыс 
етеді). Бүл арада ақша төлем қүралының функциясын атқарады.

Қор жинау қүралы ретіндегі ақша функциясы тарихи түрғыда 
алғашқы пайда болғандардың біріне жатса да, ол төлем қүралы 
ретінде ақша пайда болғаннан кейін ғана даму жолына түсті. 
Уақытша бос ақша қаражаты жинақ ақшаға айналады, содан кейін 
қор жинақтауға түрленеді. Мүның соңғысы өз кезегінде ел эконо- 
микасының дамуына аса қажетті инвестициялардың негізгі көздері 
болып табылады.

Әлемдік ақша ретіндегі ақша сыртқы экономикалық қаты- 
насқа қызмет етеді. Алғашқы кезде, ол алтын түрінде қолданылды. 
Қазіргі заман жағдайында әлемдік акша ретінде бірқатар мемле- 
кеттердің түрақты валюталары немесе әлемдік несие ақшалар алға
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шыға алады. Бұл сапада олар жоғарыда аталған барлық төрт функ- 
цияны атқара береді, яғни ақшаның осы функциялары біріктіруші 
болып табылады.

Бүгінгі таңда үлттық, ішкі мемлекеттік айналымдардың және 
мемлекеттік ақша ағындары ауысуларының арасындағы айырма- 
шылық азайып келеді. Жоғарыда аталған барлық ақша функция- 
лары елдердің экономикалық ынтымақтастығында толықтай қол- 
даньшып жүр.

Ақша функцияларына қарай ақша нарығының негізгі функ- 
циясын былайша анықтауға болады:

• төлем функциясы -  операцияларды жүзеге асыру про- 
цесінде оған қатысушылардың арасындағы әр түрлі есеп 
айырысуларды жүргізуге ықпал ететін нарық;

• коммерциялық несиелеуді қамтамасыз ету -  ақшалай мін- 
деттемемен, яғни вексельмен ресімделетін төлемнің мер- 
зімін үзарту, шаруашылық жүргізуші субъектілердің ком- 
мерциялық түрғыдан несиеленуіне мүмкіндік береді;

• есеп функциясы және т.б.
Қаржы нарығына қатысушылардың арасындағы ақша ай- 

налымы процесінде:
• шаруашылык жүргізуші субъектілер мен овдағы жүмыспен 

қамтылған халықтың;
• кәсіпорын мен салалар ішіндегі бөлімшелердің;
• жабдықтаушылар мен төлеушілердің;
• мемлекет пен шаруашьшық жүргізуші субъектілердің;
• мемлекеттік, аймақтық, жергілікті бюджеттердін және 

бюджеттен тыс қорлардың;
• несие жүйесі мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің;
• шаруашылық жүргізуші субъектілердің және биржаның, 

сақтандыру ұйымдарының, мүліктік қорлардың және 
қаржы-несие жүйесінің басқа да қүралдарының немесе 
буындарының;

• халық пен мемлекеттің, совдай-ақ қоғамдық үйымдар мен 
қаржы инфрақүрылымы қүралдарының арасында ақша қа- 
тынастары деп аталатын жүйені қүрайтын қаражатты қайта 
бөлу себебі бойынша белгілі бір қатынастар пайда болады.
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Бұлардың барлығы капиталдың қалыптасуын, олардың 
бөлінуін, экономикалык және әлеуметтік дамудың тиімділігін 
пайдалануды және бағалауды, қорларға ақша ресурстарының 
құйылуы процесін бейнелейді.

2 Ақша нарығыньщ құрылымы м ен  
• қаржылық құралдары

Ақша нарығының қолда бар құралдарына қарай және қа- 
зақстандык қаржы нарығының ерекшеліктерін ескере отырып, 
оның мынадай сегменттерін бөліп көрсетуге болады (4-сурет).

4-сурет. Қачакстан акша каража п  ары нарығмныц негпгі сеі менттері

Қазақстан Республикасы аумағында ақша нарығының қар- 
жылық құралдарымен мынадай операциялар айналымда кол- 
данылады:

• қолма-қол ақшаны (банкнот) табыстау;
• чек беру;
• вексельдер беру немесе оларды индоссамент бойынша та- 

быстау;
• төлем карточкаларын пайдалану;
• борыштық колхаттардың айналымы.
Ең алдымен айналысы түпкі қорытындысында нарықтағы 

тауарлардың айналымын жүзеге асыратын қолма-қол ақша қа- 
ражатының нарығы туралы айта кету керек. Ол көрсетілген қыз-
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меттің төлемақысы ретінде алға шығады. Бүгінгі таңда қолма-қол 
ақша айналысы шектелсе де, Қазақстан халқы тауарлар мен қыз- 
мет көрсетулердің төлемақыларын төлеу үшін (негізгі тағам өнім- 
дерін сатып алғанда, слесарьдың, сантехниктің және т.б. қызмет 
көрсетудегі ақыларын төлегевде), сондай-ақ айырбастау пунк- 
терінде валюта айырбастағанда, карыз бергенде және т.б. колма- 
қол ақша қаражаттарын пайдаланады.

Қолма-қол ақшамен төлеу заңды төлем қүралы болып та- 
былатын банкнот немесе тиын түрінде жүзеге асырылады. 
Төлемнің бүл түрінде төлеуші басқа бір түлғаның алдында өз 
міндеттемесін орындау үшін банкнотты немесе тиынды накты та- 
быстауды жүзеге асырады. Қолма-қол төлемді ақшалай міндетте- 
месі бар түлға тікелей немесе делдал арқылы орындай алады.

Чектермен есеп айырысу жол, есеп айырысу және басқа да 
чектердің чек үстаушыға өз шотынан белгілі бір соманы банктің 
төлеуін бүйыратын төлеушінің жазбаша өкімінің көмегімен жүзеге 
асырылады. Әлемдік тәжірибеде ақшалай және есеп айырысу чек- 
тері бөліп көрсетіледі.

Ацшапсш чек қолма-қол ақшаны банкте үстаушының тө- 
лемдері, мысалы, еңбекақы, шаруашылық қажеттіліктері, іссапар 
шығыстары және т.б. үшін қолданылады.

Есеп айырысу чегі қолма-қол ақшасыз есеп айырысуда қол- 
данылады. Бүл -  нақты тұлғаға немесе чекті көрсеткенге (чекті 
үстаушыға) онда (чекте) көрсетілген белгілі бір соманы банкке 
төлегені туралы ағымдағы шот иесінің (чек берушінің) шартсыз 
жазбаша бүйрығын қамтитын қүжат. Есеп айырысу чектері өтелген 
немесе өтелмеген болуы мүмкін. Чек берушінің чегін банкте өтеу 
мыналар болуы мүмкін:

• чек берушінің жеке шотқа депозитке салған қаражаты;
• чек берушінің тиісті шотындағы қаражат, бірақ чекті беру 

барысында онымен келісілген келісім бойынша банк кепіл- 
дік еткен сомадан артық болмауы керек. Бүл жағдайда 
банк чек берушіге оның шотында қаражат уақытша болмай 
қалған жағдайда өзінің (банктің) қаражат есебінен чекті 
төлеуге кепілдік бере алады.



Чектермен қатар, олардың санына қарамастан банк клиентке 
бір дана сәйкестендіру карточкасын береді және әрбір берілген 
чек бойынша чек берушіні сәйкестендіреді.

Чекпен есеп айырысу 5-суретте көрсетілгендей жүзеге асыры- 
лады.

28 +  Қ арж ы нарығы және оның ерекшеліктері

Сагушы
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Сатып алушы5
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Сатушының банкі (7) Сатып алушының банкі 2,9

5-сурет. Чекпен есеп айырысу

Суретте мыналар белгіленді:
1. Сатып алушы өзіне қызмет ететін банкке чекті немесе депо- 

зитке салған сомасына төлем тапсырмасын (кепілдемесін) 
алуға өтініш береді немесе төлеміне банк кепілдік ететін 
чекті алуға екі данада өтініш береді.

2. Сатып алушыға қызмет көрсететін банкте қаражат жеке 
шотта брондалып, чек толтырылады, яғни банктің атауы, 
шоттың нөмірі, чек берушінің аты-жөні және чек сомасы- 
ның лимиті қойылады.

3. Сатып алушыға чек және чек карточкалары беріледі.
4. Сатушы сатып алушыға жөнелтілген өнімдердің (орын- 

далған жұмыстың, көрсетілген қызметтің) құжаттарын 
көрсетеді.

5. Сатып алушы сатуға чек береді.
6. Сатушы чек тізілімі барысывда сатып алушыға қызмет 

ететін банкке чекті ұсынады.
7. Сатушыға қызмет ететін банк сатып алушыға қызмет 

көрсетуші банкке төлем чегін ұсынады.
8. Сатушыға қызмет корсетуші банкте сатушының шотына 

ақша қаражаттары аударылады.
9. Сатып алушыға қызмет көрсететін банк бұрын тағайын- 

далған соманың есебінен чек сомасын есептеп шығарады.
10.Банктер клиенттеріне шоттардың көшірмесін береді.
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Атаулы чек (нақты тұлғаның атына жазылған), ұсынбалы чек 
(ұсынушының атына жазылатын) және ордерлі чек болады. Ор- 
дерлі чек белгілі бір түлғаның пайдасына немесе оның бұйрығы 
бойынша жазылады, яғни чек беруші оны жаңа иесіне индосса- 
менттің көмегімен беруі ықтимал. Оның үстіне, чек кроссталған
-  бет жағына екі параллель сызықтар жүргізілген болуы мүмкін. 
Кроссталу өз кезегінде жалпы және арнайы болуы ыктимал. Бірін- 
ші жағдайда (сызықтардың арасывда «банктін» белгісі болмайды) 
оны төлеуші банкке немесе өзінің клиентіне төлейді. Мүндай чек- 
ті үстаушы түлға оны сызықтардың арасында атауы көрсетілген 
банкке ғана үсынады.

Чек айналымының басқа да артықшылыктары бар: чек басқа 
төлем қүралдарының, оның ішінде пластикалық карталардың және 
валютаның көмегімен есеп айырысу мүмкін болмаған барлық жағ- 
дайларда есеп айырысуға мүмкіндік береді.

Экономиканың ақша-несиелік реттеуіндегі векселъдер сатыла- 
тын және сатып алынатын нарықтың рөлі ерекше. Оның маңызы
-  экономикада ақша ағымын бірқалыпты етуінде жатыр. Вексель- 
ді коммерциялық деп аталатын несие ресімдейді. Сату-сатып алу 
объектісі болып табылатын олар төлем мерзімін үзартуды қамта- 
масыз ете отырып, нарыкта айналысқа түседі.

Вексельдік операциялар банк несиесі қызметінің ең маңызды 
және келешегі зор бағыттарының бірі болып табылады. Вексель 
нарығының міндеті -  негізінен қысқа мерзімді ақша қаражаттарын 
қайта бөлу, ал оның объектісіне коммерциялық және қаржылық 
вексельдер жатады. Бірыңғай ақша нарығының бөлігі болып табы- 
латын оның екі деңгейі болады. Оның алғашқы резидентіне несие 
мекемелері мен оның клиенттері жатады, ал оның негізін есептік, 
комиссиялық, ломбардтық операциялар және банктің, басқа да не- 
сие институттарының операциялары немесе жеке дисконтерлердің 
вексельдермен болатын операциялары қүрайды. Екінші субъектісі- 
не несие мекемелері: бір жагынан — Үлттық банк. екінші жагынан
-  екінші деңгейлі банктер, оның ішіне коммерциялық банктер кіреді. 
Бұл деңгейдегі нарық операцияларының басым бөлігін бірінші сы- 
ныпты вексельдерді қайта есептеу мен қайта кепілге салу қүрайды



Банк жүйесінде мамандандыруды дамыту, есептік операциялардың 
тәуекелділігін орталықсыздандырып қайта бөлу қажеттілігінің ин- 
ституционалдық қүрылымы тек банк мекемелерінен ғана түратын 
және арнайы несие институттарының есеп үйлерінің, есептік банк- 
тердің және басқа да мекемелердің төңірегіндегі аралық деңгейдің 
нарықта пайда болуын топтастырады.

Вексельдік айналым әр түрлі салаларды: біріншіден, банк ссу- 
дасын (вексель-солосын) беру барысындағы банк пен клиенттің 
арасындағы қатынасты; екіншіден, қоғам мен мемлекеттің ара- 
сындағы қатынасты; үшіншіден, банктің араласуынсыз (делда- 
лынсыз) жеке және заңды түлғалардың арасындағы қатынасты 
қамтуы мүмкін.

Біздің елімізде вексель бағалы қағаздарға жатпайды, ол «Қа- 
зақстан Республикасындағы вексель айналысы туралы» ҚР Заңы- 
на сәйкес төлем қүралы және несиелеу қүралы болып табылады. 
Вексель -  бүл қандай да бір түлғаға нақты ақша сомасын белгілі 
бір орында және белгілі бір мерзімде төлейтін шартсыз міндетте- 
ме. Бүл ешқандай шартқа тәуелді болып қалмайтын дерексіз қа- 
рыз міндеттемесі.

Вексельге тән белгілер:
• ақшалай міндеттеменің шартсыз сипаты, яғни вексель бе-

руші белгілі бір соманы төлеуді өз мойнына алады немесе 
үшінші жақтағы түлғаға вексельдік соманы төлеу гуралы 
бүйрық қандай да бір шартпен шектеліп қалмайды;

• міндеттеменің дерексіз сипаты, яғни вексельдің мәтінінде
ол қандай мәміленің негізінде берілгеніне сілтеме жасал- 
майды;

• осы қүжатты толтырудың қатаң формаланған рәсімі, яғни
форма барлық қажетті реквизиттерді қамтуы керек, өйткені 
қажетті реквизиттердің біреуі болмай қалса, вексель түкке 
жарамсыз болып қалады;

• есеп айырысудың ақшалай формасы, яғни міндеттеменің тек
ақша қаражаты болуы мүмкін.

Вексельдер екі негізгі түрге бөлінеді: жай вексепь және 
иудармалы вексель.

Жай векселъ (соло) -  несие берушіге (вексель үстаушыға) 
ақша қаражаттарының нақты сомасын белгілі бір орында және
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белгіленген мерзімде қарыз алушы (вексель беруші) төлейтін, қан- 
дай да бір шартпен шектеліп қалмайтын міндеттемені қамтитын 
вексель немесе үшінші түлғаға қаражатты аудару жөніндегі несие 
берушінің бүйрығы бойынша вексель.

Жай вексельдің ерекше белгісі -  қарыз алушы түлғаға век- 
сельді жазып беретін -  вексель беруші болып табылады. Вексель 
үстаушы оны өзінің қарызын вексель берушіге аудару арқылы өз 
контрагенттерімен есеп айрысуда пайдалана алады.

Аудармалы векселъ (тратта) -  бүл вексельдік қатынасты үш 
жақты реттейтін қүжат: несие беруші (трассант), қарыз алушы 
(трассат) және төлемді алушы (ремитент). Аудармалы вексельдің 
шығарылуы мен айналымының ерекшелігі -  ол төлемнің жай 
қүралы ретінде қызмет етпейді. Бүл қатынастың мәні мынада: 
трассант (вексель беруші) нақты ақша сомасын белгілі бір орында 
және белгілі бір мерзімде ремитентке төлеу туралы үсынысымен 
трассатқа вексель жазып береді (трассалайды).

Ремитент вексельді алғанымен онда көрсетілген трассаттың 
төлемді жүзеге асыратынына сенімсіз. Сондықтан да, алдымен 
қарыз алушының вексель сомасын төлеуге келісім бергенін неме- 
се бермегенін біліп алу керек. Осы мақсатта вексель акцепт үшін 
трассатқа бағыт алады.

Вексельдің мынадай түрлері бар (2-кесте).

2. Вексельдің жіктелінуі'

Жіктеу белгілері Вексель түрлері
Эмитент Қазынашылық

Жеке
Қызмет көрсетілетін Қаржылық
мәмілелер Коммерциялық
Айналым тәсілі Жай

Аудармалы
Қамтамасыз етілуі Қамтамасыз етілген

Қамтамасыз етілмеген
Төлем тәртібі Атаулы

Үсынбалы
Баскаға табыстау мүмкіндігі Индоссирленген

Индоссирленбеген

* Авторлар құрастырған.
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2-кестенің соңы

Төлем орны Домицилирленген
Домицирлирленбеген

Ұсынылу формасы Қағазды
Қағазсыз

Болу заңдылығы Шынайы
Жалған:
-  кола
-  достык
-  карама-қарсы

Төлем мерзімі Накты күнге
Берілген күннен есептелетін мерзіммен 
Ұсынылуы бойынша төленуі тиіс 
Ұсынылғаннан кейін белгілі бір мерзімде 
төленуі тиіс

Өтелу шарты Пайыз мөлшерлемесімен 
Тең бөліп өтеумен 
Бір жолғы төлеммен

Айналымы Айналымды
Айналымсыз
Бланктік

Шығару әдісі бойынша Жалған
Өзгерген
Бүлінген

ҚР-дың коммерциялық банктері вексельдермен белгіленген 
операцияларды жүзеге асыра алады:

1. Вексельдер есебі. Мүнда банк клиенті өтімді қаражатты 
сатып алады, ал банк оны вексель берушіден тікелей алады және 
қолайсыз қаржы жағдайында ғана соңғысы вексельді үсынушыға 
жүгінеді. Егер банк тауар мәмілесіне негізделген вексель есебі- 
не қабылдайтын болса, онда ол оның уакгылы төленгеніне және 
мәміленің тауарлы сипатына сенімді болуы керек. Осыған орай, 
клиенттің несиені өтей алатын қабілетін және вексельдердің дүрыс 
ресімделуін тексеру қажет. Банк есебіне вексельді қабылдаудан бас 
тартудың себебі бойынша қандай да бір түсіндірме беру міндетті 
емес. Оған көрсетілген қызметтердің қатарына клиенттің вексель- 
ді жоғалтқаны және бүл туралы басқа банктерге хабарланғаны ту- 
ралы өтінішін қабылдау кіреді. Казақстандық банктердің есептік 
мөлшерлемелері МБҚ, қайта қаржыландыру мөлшерлемелері, не-
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сие пайыздары бойынша табыстылыққа қарай МЕККАМ бойын- 
ша аукционнан кейін әрбір сәрсенбіде белгіленеді. Қажет болған 
жағдайда бұдан да жиі белгіленеді.

2. Вексельдер акцепті және аеалы (вексель бойынша риза- 
лық және вексель бойынша кепілдік). Акцепт -  вексель төлеміне 
жазбаша келісім, аваль -  вексельдік кепіл беруші, оны жүзеге 
асыратын түлға шамасына қарай басқа түлғаның вексель бойын- 
ша міндеттемесін орындау жауапкершілігін өз мойнына алады. 
Банк қолданыста бар клиенттің несие желісі шегінде немесе беріл- 
ген кепіл қүнының шегінде аударылатын вексельдердің акцептін 
жүзеге асырады. Бүл жағдайда банк клиенті вексель беруші ретін- 
де алға шығады, ал банк төлеуші ретінде болады. Қазақстандық 
банктерде клиенттердің вексельдерін акцептілеу және авалдау 
операцияларының жалпы табыстылығы (есепке алу кезінде есептік 
мөлшерме + акцепт немесе аваль үшін пайыз) ҚР Ұлттық банкінің 
қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен төмен болмауы керек.

Мысалы, А субъектісі 3 ай ішінде өтеу мерзімінен жалпы но- 
миналды сомасы 100000000 теңгеге вексель жазып береді. Банк 
оның векселін акцептейді (авалдайды) және барлық операциялар- 
дың бас кезінде акцепт үшін 750000 теңгені күрайтын жылдық 3% 
мөлшерінде алады. Осы мерзім ішіндегі есептік мөлшерлеме үсы- 
нылатын күнге жылдық 15% белгіленеді. Төлем сомасы 97510000 
теңгені қүрайды, осылайша вексельдер есебі барысында табыс 
2470000 теңгені қүрайды. Барлық операциялардың жиынтық та- 
бысы -  3220000 теңге. Таза табыс -  2576000 теңге.

3. Вексельдер домициляциясы. Егер вексель алушы төлем 
күні өзіне тиесілі соманы төлейтін кезде қандай да бір себептермен 
(жол жүру, іссапар және т.б.) төлеу орнында бола алмай қалған 
жағдайда, ол бүл істі банкке тапсырады. Сол үшін банк клиенттен 
біршама төлемді өндіріп алады.

Қазақстанға жаңа технологияның енуіне байланысты тағы 
бір қүралды -  төлемді жүзеге асыруға, ақшаны қолма-қол алуға, 
валютаны айырбастауға, эмитентпен және оның жағдайымен ( 
анықталатын басқа да операцияларды орындауға мүмкіндік бе- ' 
ретін ақпараттарды қамтитын қүрылғылар мен электрондық тер-
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миналдар арқылы ақшаға қол жеткізудің құралы ретінде төлем 
карточкаларын пайдаланудың, қолданудың мүмкіндігі туды. 
Төлем карточкалары дебеттік және кредиттік болып бөлінеді 
(24.08.2000 ж. № 331 Ұлттык банк бекіткен КР-Да төлем карточ- 
каларын шығару мен пайдалану ережесі). Ұлттық банк төлем 
карточкаларын шығарумен және Қазақстан Республикасында 
оны шығарудың және пайдаланудың талаптарын белгілеумен 
байланысты қызметті лицензиялайтын бірден-бір жалғыз орган 
болып табылады.

Төлем карточкасын беру кезінде мыналармен келісімшарт жа- 
салады:

• төлем карточкасын берудің шарты;
• оны пайдалану арқылы төлемді жүзеге асырудың шарты;
• төлем карточкасын беру туралы келісімшарттың негізінде 

әр түрлі үстаушыларға бірнеше төлем карточкасы берілетін 
жағдайда косымша карточкалар берілетін түлғалардың 
тізімі (немесе оларға жасалған сілтемесі);

• төлем карточкаларын алу және шектеу шарты;
• төлем карточкасын қолдану мерзімі немесе оны беру тура- 

лы келісімшарттың мерзімі;
• тараптардың қүқығы мен міндеттемелері;
• тараптардың жауапкершіліктерін қамтитын келісімшарты.
Жеке түлға төлем карточкасын алған күнінен бастап оның иесі

болып табьшады.
Үстаушының төлем карточкасын (төлем карточкасын) алға- 

нын айғақтайтын қүжатқа қойған қолы немесе осы фактіні бір 
мәнде айғақтайтын басқа да куәлік растаушы ретінде қызмет етеді. 
Банктерді пайдаланбай-ақ бір-біріне қарыз беруде халық ақша на- 
рығының қаржылық қүралы ретінде қарастыруға болатын, нота- 
риалдық кеңселермен расталған борыш цолхаттарын ресімдейді. 
Келешектегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің кепілімен шығары- 
латын ауыл шаруашылығы қолхаты секілді қаржы қүралының да 
пайда болғанын айта кеткен жөн. Бүгінгі таңда Қазақстанда осы 
қарыз міндеттемелері вексельдермен салыстырғанда әлдеқайда 
кең таралған.
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2 . 3 .  Ақша нарығының тө лем құралд ары

Бүгінгі таңда ақша қаражаттарының негізгі айналымында қол- 
ма-қол ақша айналымының көп бөлігін алмастырған қолма-қол ақ- 
шасыз айналым орын алып отыр. Ол өз кезегінде кызмет көрсеткені 
үшін төлем өндіріп алатын коммерциялық банктер арқылы жүзеге 
асырылады. Міне, осы жерден қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 
нарығы пайда болмақ.

Бүл арадағы ақша айналымы мыналар:
• төлем тапсырмасы;
• төлем талап-тапсырмасы;
• аккредитивтер;
• Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген 

басқа да төлем қүжаттары.
Қолма-қол ақшасыз төлемдер мынадай жолдармен жүзеге 

асырылады:
• ақша міндеттемесін немесе ақша төлемі туралы нүсқауды 

қамтитын төлем қркатын беру немесе үсыну;
• ақша төлемі туралы нүсқауды қамтитын төлем қүжатын 

немесе электрондық хабарлануды табыстау.
Олар клиенттің банктегі шотын пайдалану арқылы және олар- 

ды пайдаланбай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында бел- 
гіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

Төлем тапсырмасымен есеп айырысу шаруашылық жүргізу- 
ші субъектілердің арасындағы есеп айырысуларды жүзеге 
асырудың ең қарапайым тәсілі болып табылады. Бүл қүжат 
шаруашылық жүргізуші субъектінің белгілі бір соманы өзінің 
шотынан басқа субъектінің шотына аудару туралы тапсырма- 
сын білдіреді. Ол жазылған күнінен бастап 10 күн жарамды бо- 
лып табылады. Мүнда оның жазылған күні есепке алынбайды, 
яғни есеп айырысуға қабылданылмайды. Егер банк пен шот 
иесі басқа нәрселерді кірістірмесе, онда төлем шотта қаражат 
болғанда ғана орындауға төлеушіден қабылданады. Төлем тап- 
сырмалары мерзімді, мерзімінен бүрын және мерзімі үзартыл- 
ған болуы мүмкін.



Мерзімді төлем мына нұсқаларда орындалады:
• аванстық төлем, яғни тауарды жөнелткенге дейінгі төлем;
• тауарды жөнелткеннен кейінгі төлем, яғни тауарлардың ті- 

келей акцепті жолымен болатын төлем;
• ірі мәмілелердегі біртіндеп төленетін төлем.
Төлем тапсырмасымен есеп айырысу 6-суретте көрсетілген- 

дей жүзеге асырылады.
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6-сурет. Төлем тапсырмасымен есеп айырысу

1. Сатып алушы (яғни ақша қаражаттарын төлеуші) банкке 
төрт данада төлем тапсырмасын ұсынып, банк қолхаты 
ретінде біреуін кері қайтарып алады.

2. Сатып алушыға қызмет көрсетуші банк бір дана төлем 
тапсырмасының негізінде сатып алушының шотынан ақша 
қаражаттарын есептен шығарады.

3. Сатып алушыға қызмет көрсететін банк сатушыға қызмет 
көрсететін банкке төлем тапсырмасының екі данасын және 
ақша қаражаттарын бағыттайды.

4. Сатушыға қызмет көрсетуші банк төлем тапсырмасының 
екінші данасын пайдалана отырып, ақша қаражаттарын 
сатушының (яғни ақша қаражаттарын алушының) шотына 
аударады.

5. Сатушы мен сатып алушының банктері өз клиенттеріне 
есеп айрысу шоттарынан тиісті үзінді көшірмелерін бе- 
реді.

Біршама керісінше сызба банкке соқпай, сатып алушыға ба- 
ғытталатын тауар келісімшарты бойынша жеткізілгендер қүны- 
ның есеп айырысуы және жөнелтім қүжаттарының негізінде сату- 
шының талабын қамтитын есеп айырысу қүжаты — төлем талап- 
тапсырмасымен есеп айырысуды білдіреді. Төлеуші алынған
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төлем талап-тапсырманың төлем мүмкіндігін анықтап, бүл қүжат- 
ты сатушының есеп айырысу шотына өзіне акцептелген соманы 
аудару үшін өзіне қызмет көрсетуші банкке табыстайды. Төлем 
талап-тапсырмасымен есеп айырысу төмендегідей жүзеге асыры- 
лады (7-сурет).

7-сурет. Талап-тапсырмамен есеп айырысу

1. Сатушының өнімді жөнелтуі.
2. Төлем талап-тапсырмасын жөнелтім қүжаттарымен бірге 

беру.
3. Жөнелтім қркаттарын, сатып алушыға қызмет көрсететін 

банктің картотекасына орналастыру.
4. Сатып алушыға төлем талап-тапсырмасын табыстау.
5. Сатып алушымен төлем-тапсырмасын ресімдеп, оны сатып 

алушының шотында қаражат болғанда ғана қабылдайтын 
банкке табыстау.

6. Сатып алушыға жөнелтім қүжаттарын табыстау.
7. Сатып алушыға қызмет көрсетуші банк сатып алушының 

шотындағы төлем сомасын есептен шығарады.
8 Сатып алушыға қызмет көрсетуші банк сатушыға қызмет 

көрсететін банкке төлем талап-тапсырмасын бағыттайды 
(жөнелтеді).

9 Сатушыға қызмет көрсететін банк сатушының шотына 
төлем сомасын қосып қояды.

Ю.Сатып алушының және сатушының банктері өз клиенттері- 
не есеп айырысу шоттарынан тиісті үзінді көшірмелерін 
береді.

Аккредитив (неміс тіліндегі akkreditiv — сенімділік деген 
мағынаны білдіреді) сатушының пайдасына сатып алушының тап-



сырмасы бойынша оған берілетін банктің шартты ақшалай мін- 
деттемесін білдіреді. Ол бойьшша банк (эмитент банк) шот ашып, 
сатушы төлемін жүзеге асыра алады немесе аккредитивте қарас- 
тырылған қүжаттар бар болғанда ғана және аккредитивтің басқа 
шарттары орындалатын болса ғана банкке өкілеттілік бере алады. 
Аккредитивтің көмегімен есеп айырысудың «JIC жүйесі бойынша 
есеп айырысу» дейтін тағы бір атауы болады (ағылшынша letters 
of credit -  аккредитив).

Аккредитивтер мыналарға бөлінеді:
1. Ақшалай және қүжаттандырылған.
Ацшалай аккредитив — эмитент-банктің басқа банкке жө- 

нелтетін және белгілі бір мерзімде сатып алушыға ақшаны төлеу 
туралы бүйрықты қамтитын атаулы қүжат. Есеп айырысуда 
цұжаттандырыяган аккредитив қолданылады.

2. Қайтарылып алынатын және*қайтарылып алынбайтын.
Қайтарылып алынатын -  бүл, мысалы, келісімшартта қарас-

тырылған шарттар сақталмаса, эмигент-банк сатушымен алдын 
ала келісіп жатпай-ақ өзгертуі немесе күшін жоюы мүмкін немесе 
эмитент-банк аккредитив бойынша төлемге кепілдік беру мерзімі- 
нен бүрын бас тартқан жағдайда өзгертілуі немесе күшін жоюы 
мүмкін аккредитив.

Әрбір аккредитив оның қайтарылып алынатынға немесе қай- 
тарылып алынбайтынға жататынын анық көрсетуі керек. Мүндай 
нақты нүсқауы жоқ аккредитив қайтарылып алынғанға жатады. 
Оның шарттарын өзгерту туралы барлық өкімін төлеуші сатушыға 
эмитент-банк арқылы ғана бере алады. Ол эмитент-банк сатушы- 
ның банкіне (орындаушы банк) хабарлайды, ал сатушц банк өз ке- 
зегінде сатушыға хабарлайды.

Қайтарылып алынбайтын аккредитив түлғаның келісімінсіз 
өзгертілмейді немесе күшін жоймайды, өйткені ол оның пайдасына 
ашылған. Сатушының, егер оның шартында қарастырылған болса, 
аккредитивті орындау мерзімінен бүрын бас тартуға қүқығы бар.

3. Расталған және расталмаған.
Расталган аккредитив басқа банк тарапынан қосымша ке- 

пілдікке ие болады. Оны растайтын банк, егер эмитент-банк
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төлемді жүзеге асырудан бас тартатын болса, аккредитивтің шар- 
тына сәйкес қүжаттарды төлеу міндеттемесін өз мойнына алады. 
Расталмаган аккредитивтің көрсетілген кепілдігі болмайды.

4. Аудармалы (трансферабельдік) -  бірнеше төлеуші-шаруа- 
шылық жүргізуші субъектілер толық немесе бөліп пайдалануы 
ықтимал аккредитив.

5. Жаңартпалы (ағылшынша revolver -  айналдыру) немесе 
жаңғыртылмалы әдетте келісімшартта тіркелген график бойынша 
жүзеге асырылатын түрақты, қысқа жеткізімдер үшін есеп айы- 
рысуда қолданылады. Ол төлемнің толық сомасына емес, оның 
бөлігіне бола ашылады және тауарлардың кезекті партиясы үшін 
болатын есеп айрысулардың шамасына қарай автоматты түрде 
жаңғыртылады.

6. Өтелген (депозитке салынған) және өтелмеген (кепілден- 
дірілген).

Өтелген — бүл аккредитивті ашу барысында эмитент-банк төлеу- 
шінің өзіндік қаражатын немесе оған берілген несиені эмитент-банк 
міндеттемесінің барлық әрекет ету мерзімінде «Аккредитивтер» жеке 
баланстық шотьіна, сатушы банкісінің өкіміне аударады.

Өтелмеген аккредитивтердің ақша қаражатын өтеу нүсқауы 
болмайды. Ол бойынша жабдықтаушыға төленетін төлемде банк 
кепілдік етеді. Бүл жағдайда төлеуші өзіне кепілдігі бар аккредитив 
қоюы үшін өз банкіне өтініш береді. Эмитент-банк әдетте аккре- 
дитивті, корреспонденттік қатынастарды банк пен оның арасында 
орындайтын шартты белгілеумен төлем қабілеті бар, бірінші сы- 
ныпты клиенттерге қатысты оның өтінішін қанағаттандырады. ,

Аккредитивтің «қьізыл ескертпелі» аккредитив дейтін т\рі 
болады. Оған белгілі бір сомаға дейін сатушыға атқарушы бан- 
кінің аванс беруін қарастыратын аккредитивтің кез келген түрі жа- 
туы мүмкін. Эмитент-банк «қызыл ескёртпелі» аккредитивті аша 
отырып, төленген аванстардың сомасын, тіпті егер осыдан кейін 
жөнелтім болмаса да атқарушы банкке өтеуге міндеттенеді. Банк- 
тер мүндай аккредитивті қамтамасыз етілмеген несие түрі ретінде 
бағалайды және оны сирек жағдайларда ғана береді.

Қүжаттандырылған аккредитивтің көмегімен есеп айырысу 
8-суретте көрсетілген.
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8-сурет. Аккредитивтермен есеп айырысу

Суретте мыналар келтірілген:
1. Тауарды жеткізу туралы келісімшартты бекіту.
2. Сатып алушы аккредитивті ашуға өзіне қызмет көрсететін 

банкке тапсырма береді.
3. Аккредитивтің ашылуы туралы сатып алушының банкісін 

авизирлеу.
4. Аккредитивтің ашылуы туралы сатьіп алушыны авизирлеу.
5. Тауарды жеткізу.
6. Құжаттарды табыстау.
7. Сатушыға несиені ұсыну.
8. Құжаттарды салып жіберу.
9. Төлем.
10.Сатып алушыға құжаттарды табыстау.
11 .Қүжат акцепті.
12.Аккредитив несие болған жағдайда сатып алушының шо- 

тынан ақша алынады.
Осылайша, ақша нарығының төлем құралдары ақша ресурс- 

тарын қайта бөлуді және ауыстыруды жүзеге асыруда үлкен рөл 
атқарады. Жоғарыда айтылып кеткендей, олар арқылы ел ішінде 
де, одан тысқары жерлерде де ақша айналымының негізгі үлесін 
қамтитын қолма-қол ақшасыз айналым жүзеге асырылады.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Ақша нарығы нені білдіреді?
2. Ақша нарығы кандай функцияны орындайды? Бүл функцияның 

өзіндік ерекшелігі неде?
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3. Ақша нарығының негізгі каржы қүралдары қандай?
4. Қазақстанда депозиттік сертификаттар акша нарығының қаржы 

қүралдарына қарағанда неге бағалы қағаздарға көп қатысты бо- 
лады?

5. Ақшалай чектердің есеп айырысу чектерінен айырмашылығы 
неде?

6. Чектердің қандай түрлерін білесіңдер?
7. Вексель нені білдіреді? Вексельдің ерекшелігі неде?
8. Аудармалы вексельдін ерекшелігі неде?
9. ҚР коммерциялық банктері вексельдермен қандай операциялар- 

ды жүзеғе асыра алады?
10. Төлем карточкасы нені білдіреді? Төлем карточкалары қандай 

түрлерде болады?
11. Қазақстандағы ақша нарығының қүрылымы қандай?
12.Ақша нарығының қаржы қүралдары. Олардың ерекшеліктері 

неде және олардын каржы нарығындағы рөлі қандай?
13. Т өлем тапсырмасымен, төлем талап-тапсырмасымен, аккредитив- 

термен есеп айырысу қалай жүзеге асырылады?
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3-тарау
АЕПОЗИТ І1АРЫҒЫ

3 *1 Д епозит нарыгының экономикалық
• -!■ • м әні м ен рөлі

Шаруашылық жүргізуші субъект ретінде ксз келген қаржы 
институты өзінің жарғылық қызметін жүзеге асыру үшін қаржы 
ресурстарын, яғни ғимаратты, техника мен технологияны 
сатып алу; айналыс капитальш қалыптастыру, резервтер қүру, 
еңбекақы төлеу, бюджетке аударымдарды аудару және т.б. үшін 
қаражат көздерін қажет етеді. Мүндай шығындар өз қаражат 
есебінен де, негізгі бөлігін әр түрлі жеке жөне занды түлғалардың 
салым ақшалары немесе депозиттері қүрайтын қарыз есебінен 
де қаржыландырылады.

Депозиттік операциялар алғашқыда алтын тиынды сақтау- 
дың формалары түрінде, яғни оларды ақша сарайларында, 
менялдарда (айырбастауларда) және т.б. көбірек жинақтау 
мақсаттарыңда пайда болды. Сақталғаны үшін иесі белгілі 
бір сыйакы төлеуі кажет болатын. Клиенттің тілегі бойынша 
менялдарда өзіне сеніп тапсырылған тиынның нақ өзін сақтауға 
кепілдік беретін. Мүндай жағдайда олар алынған тиындармен 
ссудалық операцияларды жүзеге асыра алмайтын, олар иелеріне 
ақша пайызын төлейтіндей пайда ала алмайтьш. Уакыт ете 
келе олардан нақ сол тиындарды қайтару талап етілмей, 
орналастырылған ақшаның сомасы ғана қайтарылатын. Сақтау 
мерзімі де үзартылатын. Егер осыған дейін менялдар несиені 
тек өз капиталына қарай беріп келген болса, ендігі жерде несие 
үсыну, ссудаға пайыз алу және ақша иелеріне өз сомасының 
бір бөлігін телеу үшін қарыз қаражатьш пайдаланудың 
мүмкіндіктеріне ие болды.

Бүгінгі танда депозиттік операциялардың сан алуан түрлері 
мен формалары бар. Олар елдер бойынша айтарлықтай саралан-
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ған. Алайда, өрбір қаржы институтьшың артықшылықты міңдет- 
терінің біріне — бүрынғыша несиелік ресурстардың негізгі көзі 
ретіндегі депозиттік базаларды кеңейтіп, салымшыларды көптеп 
тарту жатады.

Ақша — жинақтау функциясын атқара отырып, халықтың, 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің жөне т.б. жинақтар 
секілді депозиттерге түрлендіреді. Клиенттердің барлык салым 
ақшалары депозит деп түсіндіреді. Оған орналастырылған 
қаражат көздері өр түрлі. Бүл корпорациялық клиенттердің, 
мемлекеттік мекемелердіңжөне көсіпорындардың шоттарындағы 
қаражат жөне уақытша пайдаланылмайтын жүмысшылар мен 
қызметкерлердің еңбекақысы.

Бүгіндері коммерциялық банктер өр түрлі депозиттің 
түрлерін үсынады. Қазақстанның банктік төжірибесінде олар- 
дың мынадай түрлері бар:

/. Талап етілгенге дейінгі депозиттер немесе чек депозиттері 
салымшыға міндетті етеуге жататын чекті жазып беруіне қүқық 
береді. Бүл түрдің қолайлығы чектердің кауіпсіз болуымен және 
оны жазып беру арқылы төлем орындаудағы қарапайымды- 
лығымен түсіндіріледі, сондай-ақ ол алғашқы талап етумен 
ақшаны қолма-кол өндіріп алуға мүмкіндік береді. Чск 
депозиттері қымбат түратын есептік операциялар мен өткізулерді 
жүзеге асыруды қажет етеді, сондықтан да банктердің көбісі осы 
кызмет көрсетулер үшін белгілі бір телемді белгілейді. Оның 
мөлшерінің өзгеруі бір айдың ішінде жазылған чектер санының 
жөне депозиттер мөлшерінің өзгеруімен қатар жүреді. Бірақ банк 
өзінің коммерциялық мақсаты үшін, мысалы, ссуданы 60, 90, 
120 күнге жөне контокорренттік несиені беруде пайдаланатын, 
олардың кезқарасынша жеткілікті болып табылатын баланс 
қалдығын салымшы бір ай бойы шотта сақтайтын болса, бүл 
төлемді өндіріп алудан банктер жиі бас тартады.

Чек депозитінің негізгі типтерінің біріне өз ерекшелігі бар 
талап етілгенге дейінгі салым жатады:

• жарнаны жөне ақшаны өндіріп алу қандай да бір 
шектеусіз, кез келген уақытта бөлшек немесе толықтай 
жүзеге асырылады;



• ақша шоттан қолма-қол ақша түрінде немесе чектін 
көмегімен алынуы мүмкін;

• банк комиссиялық сыйақьшы пайдаланғаны үшін шот 
иесіне нақты бір айлык мөлшерлсмеде немесе өрбір 
жазылған чек үшін белгілейді;

• шот иесінің шотындағы қалдықтың бүрын ескертілген 
орташа мөлшерін клиенттің қолдау шартымен шотты 
пайдаланғаны үшін клиенттен комиссияны ендіріп 
алудан бас тартудың формасында оған “жасырын” пайыз 
төленеді, алайда салымшы бүл шартты бүзатын болса, ол 
шотты жүргізумен жөне әрбір чекті өңдірумен байланыс- 
ты банктің барлық операциялық шығындарын төлейді.

• талап етілгенге дейінгі депозит бойынша банк ең аз 
шамадағы резервті орталық банкте мерзімді депозитке 
қарағанда үлкен пропорцияда сақтауға міндетті.

Банктің көптеген клиенттері депозиттердің мүндай 
типтеріндегі ақша қаражатының мөлшерін ең аз шамаға 
жеткізуге үмтылады, ейткені талап етілгенге дейінгі салым ақша 
бойынша эксплициттік (яғни, анық түлғаланған) пайыз табысы 
төленбейді. Ең аз шамаға жеткізудің бір төсілі — автоматты 
түрде тазаланатын шоттардың мүмкіндіктерін пайдалану. 
Онымен ағымдағы операцияларды жүзеге асыра отырып, банк 
клиентпен ескерілген ең аз шамадан асып түсетін кез келген 
ақша сомасынан шотты “тазалайды” (немесе оларды аударады). 
Әрі оны пайыз табысын әкелетін қаржы қүралдарына, мысалы, 
кері сатып алу келісіміне орналастырады. Мүндай опера- 
цияны банк өрбір жүмыс күнінің аяғында жүзеге асырады. 
Бүл операцияны жүзеге асыруға қажетті төлем чектері банкке 
түсетін болса, қаражат тура осы талап етілгенге дейінгі салымға 
кері аударылады.

Талап етілгенге дейінгі салымдағы несие қалдығын 
ең аз шамаға жеткізудің басқа да, яғни қаражатты ATS- 
шотқа (automatic transfer service) — автоматты аудару шотына 
орналастыру болып табылатын әдісі бар. Бүл депозит түрі 
пайыз өкелетін ақша қорларын сақтаушы шоттан чектерді 
өтеуге арналған чектік депозиттерге автоматты түрде аударуға 
мүмкіндік береді. Банктер салымшының келісімімен несиенің
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артығын өтеу (овердрафт) немесе чек шоттарындағы ең аз 
шамадағы балансты колдау қажеттілігінін пайда болуына 
қарай талап етілгенге дейінгі салымға пайыз өкелетін шоттарды 
автоматты түрде аударуды жүзеге асырады. Мүндай төжірибе 
салымшыға өтЬ аз соманы талап еткенге дейінгі салымда 
үстауына, өрі бір мезгілде пайызды автоматтык аудару шоты 
бойынша алуына мүмкіндік береді.

Талап етілгенге дейінгі депозиттердің бір түрі контокоррент 
болып табылады. Контокоррент — банктің клиентпен болатын 
барлық операциялары ескерілетін жөне клиенттің тапсырмасы 
бойынша шоттан алынатын барлық төлемдер де, шотка 
аударма, салым жөне т.б. түрінде түсетін барлық қаражат та 
банк ссудасы ретінде көрініс табатын бірыңғай шот. Бүл шот 
қолданылуына байланысты активті-пассивті деп аталады. Кон- 
токоррент бойынша несие сальдосы клиенттің өз қаражатына 
өкім етуін, ал дебеттік сальдода — айналымға қарызға алынған 
қаражаттың тартылатынын жөне шот иесі банк борышқоры 
болатынын білдіреді. Банк несие сальдосы бойынша клиенттің 
пайдасына пайыз есептейді. Ал дебеттік сальдода — банк 
берген ссудасы үшін пайызды өз пайдасына өндіріп алады. 
Шот иесінің пайдасына шешілетін пайызға қарағанда, банк 
пайдасына шешілетін пайыз ең жоғары мөлшерлеме бойынша 
есептеледі. Мүндай шоттар тек сенімді клиенттерге жөне 
бірінші сыныпты қарыз алушыларға ғана айрықша сенім 
білдірудің белгісі ретінде ашылады. Қаражат түсімінен шығын 
артып кеткен өрбір жеке жағдайда шот иесі несиені арнайы 
ресімдеусіз-ақ банкпен арадағы келісімшартта ескертілген 
белгілі бір сома шегінде ала алады.

Талап етілгенге дейінгі депозиттердің тағы бір түрі — 
банк пен клиент арасындағы келісімнің негізінде қаражат 
қалдығының шамасынан белгілі бір мелшерде шот бойынша 
есептен шығару сомасын арттырудағы овердрафтка қүрылған 
ағымдағы шот. Бүл да несиені қарызға алуды білдіреді. 
Қарыз алудың контокоррентіне қарағанда овердрафтықта 
кездейсоқтық сипат бар. Овердрафтта қолма-қол шоттың болуы 
қосымша депозит шоттарын ашуға бөгет болмайды. Ағымдағы 
овердрафтпен қүрылған шот жеке жене заңды түлғалардың 
уақытша шығыңдарын отеу мақсатында ашылады.



Көпшілік банктерде өз клиенттерінен талап етілгенге дейінгі 
салымның пайыздық табыс өкелмейтін формадағы өтемақы 
балансын қолдауын талап ететін жағдайлар кездесіп түрады (бүл 
банктік қызмет көрсетулердің төлемі үшін банктерге аса кажет). 
Бірқатар жағдайларда өтемакы балансы несиені, сондай-ақ 
банк ссудасы бойынша пайыздық төлемдердің бір бөлігін үсыну 
бойынша келісімшартты қолдау секілді қызметтердің телемін 
білдіреді.

Талап етілгенге дейінгі депозитке мьшалар жатады:
• банк шотындағы занды түлғаның қаражаты, оның ішінде 

республикалық жөне жергілікті мөні бар мемлекеттік 
бюджеттің қаражаты;

• есеп айырысудағы қаражат;
• басқа банктердің корреспонденттік шотындағы банк 

қаражаты.
2. Жинак салымы. Олар халықпен болатын операцияларда 

таралған жөне өтелуі аса кеп емес салымға арналған. Оның талап 
етілгенге дейінгі салымнан айырмашылығы — тек төлемдерінде, 
ақшаны алу төсілдерінде, пайыздарды кезеңдік есептеуде. Кейде 
онда пайыз бойынша салықтық жеңілдіктер болып түрады 
немесе ол шоттан ақшаны алуды алдын ала хабарлауды шарт 
етіп қоятын аз ғана сомадағы салымды білдіреді.

Бүгінгі таңда қазақстандық банктер үсынып отырған жинақ- 
таушы депозиттердің негізгі типтеріне жинақ кітапшасындағы 
шот, жинақ салымының жағдайы жазылған жазуы бар шот, 
сондай-ақ депозит шоты жатады.

Жинақ кітапшасындағы шот — өкелген пайызды дереу 
ендіріп алуға болатын чектік емес депозиттер. Олардың ерек- 
шеліктері мынада:

• кітапшалы жинақ салымының тіркелген мерзімі 
болмайды;

• банктер салымшыларынан осы депозиттерден акіна 
қорьш алатынын алдын ала хабарлауын талап етуге қү- 
қысы бар болса да, олар (банктер) мүны жиі талап ете 
бермейді;

• жоғарғы шек мүндай шоттар бойынша өдетте шектеулі 
болуы мүмкін;
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• шотқа ақшасын енгізу ушін немесе шоттан акшасын алу 
үшін салымнын иесі жүзсге асырьшған операциялардың 
барлық бөлшектері енгізілуі тиіс жинақ кітапшасын 
үсынуы міндетті;

• жинақ кітапшасындағы шот міндетті болып табылатын ең 
аз шамадағы баланс калдығын сактауды кажет етпейді.

Жинақ салымының жағдайы жазылатын шот жинақ 
кітапшасының шотына үқсас. Ол бойынша тура соңдай пайыз 
төленеді, бүл да дөл осы функцияны орындайды. Олардың 
арасындағы айырмашылық мынада: ол бойынша жинақ
кітапшасы жүргізілмейді, ал жазуды жүргізу үшін оның орнына 
шоттың жағдайы туралы кезендік жазу пайдаланылады. Бүл 
рөсім салымшыларды басы артық өуреге салмайды, оларды 
банкке бару қажеттілігінен босатады жөне олармен қарым- 
қатынасты пошта арқылы қүруға мүмкіндік береді.

Қазақстандық депозит нарығында жинақтаушы депозиттің 
мынадай түрлері үсынылады:

• жедел жинақ салымы, ол бойынша не тіркелген мерзім, 
не салым ақша алынбайтын мерзім белгіленеді жөне ол 
бойынша басқа жинақ салымдарымен салыстырғанда ен 
жоғары пайыз есептеледі;

• қосымша жарнасы бар жедел депозит. Ол бойынша салым 
сақталатын мерзім ішінде қосымша жарна жүргізіледі, 
осылай ету арқылы оның мөлшері артады;

• қосымша жарнасы болатын жинақ салымы. Бүл шотқа 
кезең сайын келісімшартпен анықталған сома үдайы 
енгізіліп отырады жөне белгілі бір сөтке сомадан болатын 
пайыз төленеді;

• ағымдағы жинақ салымы. Ол қаражаттың еркін түсімін 
жөне еркін алынуын үйғарады. Әдетте олар пайызсыз 
болады жөне зейнетақы, жәрдемақы, шәкіртақы, 
материалдық көмек төлеу үшін пайдаланылады;

• үтысты, ақшалай-заттай үтысты депозит түрі. Бүл 
депозит бойынша сыйақының негізгі формасына үдайы 
еткізілетін лотереядан түсетін ақша-тауар түріндегі 
сыйлықтар жатады;

• жастардың сыйлык салымы.



3. Жедел салым — тіркелген күні бар депозит, оларды 
мерзімінен бүрын жабу айыппүл төлеуге өкеп соктырады, ал 
сыйақы салымның мерзіміне жөне шамасына қарай есептеледі. 
Салым мерзімінің шегі болуы мүмкін: бір айдан бес жылға дейін, 
кейде одан да көп. Банктер мүндай қаражатты тартуға мүдделі. 
Өйткені олардың сомасы түракты, өрі олар үзақ мерзімді 
операциялар үшін пайдаланылуы мүмкін. Салымшы үшін үзақ 
мерзімді ақша салымының мағынасы ең жоғары пайызды алу 
болып табылады. «Жедел депозиттер» атауының өзі олардың 
қатаң белгіленген етеу мерзімі барын білдіріп түр. Міне, оның 
жинақ салымынан жөне талап етілгенге дейінгі салымынан 
негізгі айырмашылығы осында. Алайда банктер салымшыларға 
жедел салымнан мерзімінен бүрын қаражатты алуына мүмкіндік 
береді, бірақ салымшы қаражатты мерзімді салымнан бүрын 
алғаны үшін белгілі бір мөлшерде айыппүл телейді.

Жедел салымының екі негізгі түрі бар:
• алынбайтын;
• алынатыны туралы алдын ала хабарланған.
Алынбайтын жедел салым ең аз дегенде 1 айдан кем

болмайтын ең үзақ мерзімге енгізіледі. Салымшылары басқа 
депозит түрлеріне қарағанда ең жоғары пайызды алады. Салым 
ақша иесіне келісімшартта бүрын белгіленіп ескертілген күні 
қайтарылады. Банктің ескертілген мерзім ішінде салымға ез 
қалауы бойынша толық өкімін жүргізуге қүқысы бар.

Осы салым ақшалар қабылданатын мерзім мынадай негізгі 
топтарға белінеді:

• 30 күннен 89 күнге дейін;
• 90 күннен 179 күнге дейін;
• 180 күннен 359 күнге дейін;
• 360 күннен кеп мерзімге.
Алдын ала хабарланган жедел сальшнан қаражатты алу 

үшін берілу мерзімі келісімшартта аддын ала ескертілетін 
салымшының арнайы өтінішінің банкке келіп түсуі қажет. Осы 
мерзімге сөйкес пайыз мөлшерлемелері белгіленеді. Егер клиент 
банкке қаражатты алатыны туралы хабарлайтын болса, онда 
банк алдағы өзгертулерді ескере отырып, басқа көздерден өзінің 
активті операциясын қайта қаржыландырады. Қаражатты алу
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нақты шығындармен байланысты болғандықтан банк клиент 
табысының шамасын кемітуге күкылы.

Бүгінгі таңда банк қаржы нарығында көрсетілетін қызметке 
қатысты өз көзқарасын қайта қарастыруда салымшылар өз үсы- 
ныстарымен қашан келеді деп тосып отыра бермейді. Қосымша 
ақша каражаттарьш тарту мақсатында олар пассивпен басқа- 
рылатын, қажетті ақша қаражаттарын жылдам алуға мүмкіндік 
беретін артықшылығы бар ақша қүралдарының жиынтығын 
пайдаланады. Мысалы, шетелдік іс-төжірибеде басқарылатын 
пассив аркылы каражатты тартудьщ негізгі формаларына мы- 
налар жатады: депозиттік сертификаттар, банк бондары.

Депозитік сертификат салымшының (немесе оның қүқығын 
иеленушінің) мерзімі біткенде салым ақшаның сомасын 
немесе ол бойынша пайызды алу қүқығын айғақтайтын ақша 
қаражаттарының салымы туралы эмитент-банктің жазбаша 
куәлігін білдіреді. Ол табысты бағалы қағаздардың бір түріне 
жатады, сол себепті де сатылған тауарлар мен көрсетілген кызмет 
үшін есеп айырысу немесе төлем қүралы ретінде қызмет етпейді. 
Сертификатты қайтарудың мерзімі келгенде банк қаражат иесінің 
есептелуі тиісті шоты көрсетілген өтініші негізінде тиесілі төлем 
төлейді. Банк талап қүқығын қайта табыстау келісімшарттар 
қатарының үздіксіздігін, сондай-ак екілетті түлғаның қойған 
қолының, мөрінің жөне атауының сөйкес келуін тексереді.

Әлемдік іс-төжірибеде депозиттік сертификаттың мынадай 
түрлері ерекше аталып көрсетіледі:

• табысталмайтын депозиттік сертификат салымшыда 
сақталып, төлем мерзімі келгенде банкке үсынылады. 
Олар капиталды кез келген мерзімге тиімді етіп 
инвестициялауға көмектеседі, ал қажет болған жағдайда 
сертификатты қолма-қол ақшаға жылдам айналдыруға 
мүмкіндік береді.

• табысталатын депозит түрі қайталамалы нарықта қайта 
сатылып, басқа иеге өтуі мүмкін.

Шығарылу төсілі бойынша депозиттік сертификаттар тө- 
мендегідей бөлінеді:

• бір жолғы төртіппен шығарылатын;
• сериямен шығарьшатьш.
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Ресімдеу төсілі бойынша:
• атаулы;
• үсынбалы.
Телем шарты бойынша:
• пайыздық мөлшерлемесі накты есеп айырысу кезеңі 

біткенге дейін үдайы төленетін сертификаттар;
• сертификат етелген күні пайызы теленетін серти- 

фикаттар.
Банк сертификаттарды шығарады, өрі оларды шығарудың 

жөне орналастырудың шартын дербес өзірлейді. Сертификаттың 
қарапайым депозит келісімшарттарымен ресімделген жедел 
салымдардан мынадай артықшылықтары бар:

• сертификаттардың таратылуы мен айналымындағы ық- 
тимал қаржы делдалдарының көп болуының арқасында 
өлеуетті инвесторлардың қатары кеңейеді;

• қайталамалы нарыктың арқасында сертификаттың иесі 
сақталған уақыты үшін берілетін біршама табысын 
алумен жөне банк ресурсын өзгертусіз басқа түлғаға 
мерзімінен бүрьш сатуы мүмкін.

Жедел (мерзімді) салыммен салыстырғанда сертификаттың 
кемшіліктеріне олардың (сертификаттардың) эмиссиясымен 
байланысты банктің кеп шығынға батуын жатқызуға болады.

Банк бондары салымды қабылдайтын банк қүрылтайшы- 
лары жеке түлғалар үшін шығарылатын, көрсетілген мерзімде 
қайтарылуы тиіс белгілі бір мерзімдегі қарыз міңдеттемесін 
білдіреді. Олардың айналым мерзімі үзартылуы мүмкін. Олар 
қайталамалы нарықта айналымға түспейді, ал ол бойынша 
пайыздар алдын ала есеп айырысуымен, кейінгі есеп айырысумен 
немесе егер бон көп жылдық болатын болса, жыл сайынғымен 
есептеледі. Бүл арада пайыз мелшерлемесі ақша нарығындағы 
мөлшерлемелердің индексіне қарай түрленуі немесе бекітілуі 
мүмкін. Банк бондары атаулы және үсынбалы болуы ықтимал.

Депозиттік қызметтің ең маңызды түрлерінің біріне мерзім- 
ді жөне талап етілгенге дейінгіге бөлінетін банктік қаржы 
институттары үсынатын банкаралық депозиттер жатады. Мүндай 
операциялар, өдетте, баланстьщ өтімділік деңгейін жөне есеп 
айырысуларды реттеу мақсатында жүзеге асырылады. Басқа
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банктің салым ақшасын ұстап отырған банк оларды «лоро» (осы 
банктің корреспонденттік шотындағы қалдық) шоты бойынша 
өз балансында берешек ретінде ескереді.

Басқа банкте мұндай депозиттері бар банк оларды «ностро» 
(корреспондент-банктің) шоты бойынша активтер ретінде 
ескереді.

Несие саясатын жүзеге асыру шеңберінде Қазақстан 
Республикасының Үлттық банкі өзінің ақша-депозиттерін 
олардың таратылу деңгейі бойынша аударылмалы және 
аударылмайтын етіп жіктейді.

Аударылмалы депозит — мүны кез келген сәтте айыппүлсыз 
және шектеусіз номинал бойынша ақшаға айналдыруға болады. 
Олар чектің, траттаның немесе жиро-тапсырмасының көмегімен 
еркін аударуларды және төлемдерді жүзеге асыруда кеңінен 
қолданылады. Аударылмалы депозиттер аз ақша массасының 
бір бөлігі болып табылады, ал аударылмайтын немесе мерзімді 
депозиттер қордың негізгі үлесін қүрайды.

З гу Қазақстан Республикасы депозит  
нарығыньщ құрылымы

Жоғарыда айтылғандай, әрбір мемлекет нарығының олар- 
дың қызмет ету тәжірибелері мен шарттарына қарай өз ерек- 
шеліктері болады. Қазақстанның депозит нарығының қүрылы- 
мын нарықтық институттардың түрғысынан және нарықтың 
қаржы қүралдарының түрғысынан көрсетуге болады.

Институционалдық қүрылым қадағалаудың реттеуші 
органдары мен тікелей қатысушы — шаруашылық жүргізу- 
ші субъектілердің желісі болып табылады. Республиканың 
Үлттық банкі ҚР несие жүйесінің жоғары буыны бола отырып, 
коммерциялық банктердің және мамандандырылған несие 
мекемелерінің қызметін реттейді. Сонымен қатар, елдегі 
барлық қаржы нарығын мемлекеттік түрғыдан реттеуші органы 
болғандықтан, депозит нарығын да реттеуші орган ретінде 
ҚР Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды реттеу және 
қадағалау жөніндегі агенттігі алға шығады.
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9-сурет. ҚР депозит нарығының институционаддық қүрылымы*

Депозит нарығында әрекет ететін институттарға байланыс- 
ты құрылым 9-суретте келтірілген.

2000 жылдан бастап жеке тұлғалардың салымдарына кепілдік 
беретін қазақстандық қор жұмыс істеп келеді. Оның жалғыз 
құрылтайшысы және акционері — ҚР Үлттық банкі.

Бүгінгі танда қор ҚР Үлттық банкі басқармасының қау- 
лысымен бекітілген ереже шеңберінде қызмет етеді. Осы ережеге 
сәйкес ҚР ҮБ бекіткен нақты және міндетті шарттарға жауап 
беруі тиіс екінші деңгейлі банктер жүйенің қатысушылары 
бола алады. Депозиттерді сақтандыру жүйесі келесі параі рафта 
кеңірек қарастырылады.

Әрине, нарықта негізгі депозит институты ретінде ком- 
мерциялық банктер алға шығады. Олар өз қызметінің 80%-ынан 
көп бөлігін жеке және занды түлғалардың депозиттері қүрайтын 
тартылған ресурстар есебінен жүзеге асырады. Алайда депозит 
нарығының жүйесінен және мамандандырылған депозит инсти- 
туттарынан парабанктік жүйенің үйымдарын шығарып тастауға 
болмайды.

Депозиттерді сақтандыру жүйесіне кірмейтін депозиттік жи- 
нақтаушы мекемелер де халықтың салымдарын нақты табыс алу 
мақсатында тартады, әр түрлі инвестицияларға шоғырландырып,

* Авторлар қүрастырған.
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бағыттап отырады. Олардың депозит нарығындағы рөлі айтар- 
лықтай маңызды емес. Мысал ретінде, жинақтаушы зейнетақы 
қорындағы азаматтардың өз еріктерімен салған салымдарын 
айтуға болады. Мұндай қорлар қосымша зейнетақымен 
қамтамасыз ету болып табылады.

Өткен параграфтарда қарастырылғандай, депозиттердің 
көптеген түрлері бар. Әр институт заң шеңберінде тартылатын 
депозиттердің шартын дербес анықтауға қүқылы. Депозиттердің 
мөлшері осыған байланысты болуы мүмкін. Қазақстандағы 
депозит нарығында мерзімді, жинақтаушы және талап етілгенге 
дейінгі депозиттер бар. 10-суретте осы депозитгердің негізгі 
қүралдары келтіріледі.

10-сурет. Қазақстандық депозит нарығының сегменті*

ҚР депозит нарығы күрделі динамикалық жүйе болып 
табыла отырып, ішкі және сыртқы факторлардың әсерін үдайы 
сезінеді. Әрбіреуі өз мүддесін жүзеге асыруға үмтылатын көпте- 
ген субъектілермен көрінсе де, ол Қазақстан экономикасында 
қалыптасқан негізгі ағымдардың арнасынан табылады.

* Авторлар қүрастырган.
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З п  Қазақстандағы депозиттерді 
• О »  сақтандыру жуйесі

Халықтың банктердегі жинақтарының өсуі олардың 
сауығуын, несиеге толық қабілеттілігін және өтімділігін та- 
нытатын маңызды факторлардың бірі болып табылады. Бұлар 
өз кезегінде олардың дербестігіне, түрақтылығына және сенімді- 
лігіне кепілдік береді. Мұнда халықтың жинақтарын кешенді 
әрі жүйелі түрде қорғау мәселесі зандық, әкімшілік және рет- 
теуші қүралдарды қамтитын объективті қажеттілікке айналды.

2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республика- 
сында екінші деңгейлі банк салымшыларының мүдцесін қор- 
ғауды көздейтін ҚР Үлттық банк басқармасының қаулысына 
сәйкес акционерлік қоғам түрінде қүрылған Жеке түлғалардың 
салымдарын кепілдендіру (сақтандыру) қоры (ЖТСКК) орталық 
органы болып табылатын жеке түлғалардың салымдарын 
сақтандыратын жүйе жүмыс істей бастады. Бүл жүйеге төменде 
келтірілген бағыттар бойынша нақты талаптарға сәйкес келетін 
коммерциялық банктер кіреді. Олар мынадай бағыттар:

• халықаралық стандарттарға көшу жөніндегі бағдарламаға 
енуі;

• банктің өзіндік капитал мөлшерінің белгіленген норма- 
тивтерге сәйкестігі;

• пруденциялық нормативтердің қорға өтініш беретін 
мерзімге дейінгі 3 тізбекті (қатар келетін) айдың ішінде 
сақтауы. Бүл арада kl және к2 коэффициент мәндері 
көрсетілген кезең ішінде кем дегенде 0,06-ны және 0,12- 
ні қүрауы керек;

• Үлттық банктің осы мәселе бойынша үсынысының 
болуы (үсыныс қүпия қүжат болып табылады әрі қорға 
тікелей бағытталады);

• банктің соңғы жыддардағы жылдық қаржылық есеп беру 
тізбесін Үлттық банк бекітетін халықаралық аудиторлық 
үйымдардың бірі растауы керек.

Банктің жеке түлғаларының салымдарын кепілдендіру (сақ- 
тандыру) қорына (ЖТСКК) кіру туралы өтініш берілгеннен кейін 
Қор банк берген қүжаттарды ескере отырып, Үлттық банктің
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үсыныстары негізінде оны жүйеге енгізудің мүмкіндіктеріне 
талдау жүргізеді. Қор басқармасының шешімі өтініш берілген 
күннен бастап 1 ай мерзім ішіңде қабылдануы тиіс.

Егер осы мөселе бойынша қор басқармасы дүрыс шешімді 
қабылдаған күннен бастап 15 күнтізбелік күннің ішінде банк 
қорға алғашқы міндетті күнтізбелік жарнаны жеке түлға- 
лардьщ теңгедегі, АҚШ долларындағы және еуродағы мерзімді 
салымдардың сомасынан 0,375% мелшерінде соңғы тоқсаннан 
кейін келетін айдың бірінші күнінде аударатын болса, онда ол 
жүйенің мүшесі болады.

Салымға кепілдік беретін жүйеге бүгін түспеген жағдайда, 
банк оған ең аз дегенде үш айдан кейін кіру туралы екінші 
мәрте өтініш беруге қүқылы. Егер банк сақтандыру жүйесінің 
қатысушысы болса, банктің бас кенсесі мен бөлімшелерінің кіру 
есіктеріне қордың логотипі орналастырылады.

Депозиттерді сақтандырудың міндетті үжымдық түрдегі 
объектісіне жеке түлғалардың салымдары, үжымдық кепіл- 
дендіретін жүйеге қатысушы коммерциялық банктердегі мер- 
зімді депозиттерге орналастырылған жеке түлғалардың ақша 
қаражаттары жатады.

Депозиттерді сақтандырудың объектілері болып табылмай- 
тындарға мыналар кіреді:

• үсынушының салымы;
• банктің сенімді басқармасына берілген ақшасы;
• занды түлғаға тән білімі жоқ, егер осы қызметпен бай- 

ланысты ашылған болса, осындай кәсіпкерлікпен айна- 
лысатын түлғалардың салымдары;

• осы банктің немесе үшінші түлғаның алдындағы міндет- 
теме бойынша кепідці-салымы;

• 5%-дан көп дауыс қүқығы бар банк акциясына ие осы банк 
қызметкерлерінің немесе акционерлерінің салымдары;

• кепідцік беруді қарастырмайтын келісімшарт бойынша 
басқадай салымдар.

Салымшыларға депозиттегі негізгі соманы ғана емес, соны- 
мен бірге ол бойынша есептелген сыйақыны да сақтандыруға 
мүмкіндік беріледі. Бүл — есептелген сыйақы негізгі салымды 
көбейтуге (салым ақшаны жүзеге асыратын шарттарға сәйкес) 
бағытталған жағдайда ғана мүмкін болады. Басқа жағдайларда 
депозит бойынша сыйақы өтелмейді.



Үлттық банк бекіткен ережеге сәйкес, қатысушы банктер 
міндетті күнтізбелік жарнаны енгізу жолымен қордың салым- 
шыларының салымдарының өтеу төлеміне арналған резервін 
толықтырады.

Міндетті күнтізбелік жарнаның мөлшерлемесі қатысушы 
банктердің қаржылық жағдайына карай жеке белгіленеді.

Қатысушы банктер жарнаны үдайы төлей бермейді. Қор 
ең көп шамадағы жиынтық мөлшерді анықтайды. Қатысушы 
банктер осы мөлшерге қол жеткізгеннен кейін жарна төлеуді 
тоқтатады. Бүл арада күнтізбелік жарна банк шығындарының 
есебінен жүзеге асырылады.

Әр түрлі банктердегі салымдар жеке кепілдендірілетіндіктен, 
олардың қандай да біреуі таратылғанда өтеу сомасының есебі 
үшін тек осы банкте орналасқан барлық сақтандырылған 
депозиттердің сомасы қолданылады. Егер банк соттың оны 
мәжбүрлеп таратуға шешім шығарғанына қарамастан салым 
бойынша тиесілі соманы төлеп, салым жөніндегі міндеттемені өзі 
орындайтын болса, онда қор өтеу төлемін жүзеге асырмайды.

Депозиттердің сақтандыру жүйесіне қатысушы банктер 
таратылғанда салымдардың сомасын өтеу бойынша есеп айыры- 
суды жүзеге асырудың бастапқы сызбасы төменде келтірілген 
(3-кесте). Бүгінгі танда жеке түлғалардың салымдары бойынша 
сақтандырудың өтемақысы 400000 теңгеден аспайды.

3. Салымдарды үжымдык түрғыдан кепілдендіретін жүйеге 
қатысушы банктердің еріксіз таратылған жағдайында қолдапылатын 

отемақы сомасының есеп айырысуы*
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Бір салымшыға тиесілі өтемақының ең көп шамадағы мөлшері 
1 млн теңгені қүрайды.

Салым мөлшері 
(теңгемен) Өтемақы сомасы

200000-ға дейін 100%

200000-400000 200000 теңгеден асатын сомадан 80% + 
200000

400000-600000 400000 теңгеден асатын сомадан 60% + 
360000

* http//www.national bank мэліметі бойынша.

http://www.national
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3-кестеніц соңы

600000-800000 600000 теңгеден асатын сомадан 40% + 
480000

800000-1000000 800000 теңгеден асатын сомадан 20% + 
560000

1000000-нан жоғ'ары 200000 теңгеден асатын сомадан 10% + 
600000

Егер қордың бүрын қалыптасқан резерві салым бойынша 
өтелетін өтемақыға жеткіліксіз болатын болса, онда жеткіліксіз 
соманың жартысын қатысушы банктер қосымша жарнаның 
есебінен төлейді, ал қалған бөлігін қор қарызға алынған 
несиенін есебімен өтейді. Қордың қарызға алынған несиесі 
өз кезегінде таратылған банкке қойылатын кері кету талабын 
қанағаттандырудың есебінен, сондай-ақ қатысушылардың 
төтенше жарнасының есебінен өтеледі.

Қордың жарғылық кызметінен бөлек, маңызы одан кем 
болмайтын басқа да міндеті бар: қорда халық ішінде ақпарат- 
тық-түсіндірме жүмыстарын жүргізуі керек. Өкінішке қарай, 
Қазақстанның көптеген азаматтары мүның қажеттілігін ескере 
бермейді, сол себепті де банк жүйесі функциясының негізгі 
аспектілерін аса жақсы біле бермейді.

Сондықтан да қор кез келген сауалға жауап беруді көз- 
дейтін, жеке түлғалардың депозиттерін сақтандырумен тікелей 
байланысты кең ауқымды жарнама компаниясын жүргізеді.

Салымшылардың мүдцесін қорғайтын әмбебап механизм 
болған емес. Алайда ол қандай да бір формада болмасын, кез 
келген өркениетті елдерге тән қаржылық жүйенің қүрамдық 
бөлігі болып табылады, ең бастысы — шығармашылық түрғыда 
әрі қазақстандық ерекшеліктерді ескере отырып көптеген 
елдердің жинақтаған тәжірибесін қолдану керек.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Дспозит нарығы дегеніміз не?
2. Депозит дегеніміз не? Қазақстан нарығыпда дспозиттің қандай 

түрлері бар?



3. Мерзімді депозиттің талап етілгенге дейінгі депозиттен айыр- 
машылығы қандай?

4. Жинақтаушы депозиттердің қандай ерекшеліктері бар?
5. Қазақстандагы депозит нарығының инстйтуционалдық күры- 

лымы қандай?
6. ҚР депозитгерішң сақтандыру жүйесі дегеніміз не? Оның меха- 

низмдері қандай?

+  Қ арж ы ііарыгы және оның ерекшеліктері
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4 - | Н есие нарығы туралы түсінік ж әне оны ң  
• J- • қызметі

Нарықтық экономикада несиенің рөлі аса маңызды. 
Ақша капиталының жинақталу ауқымының үлғаюы — несие 
нарығының дамуына себепкер болады. Ссудалық капитал 
қозғалысының мәні төмендегідей: ақша қаражаттары түрінде 
жинақталған капитал ссудалық капиталға тікелей айналады. 
Несие нарығы экономикалық санат ретінде, түпкі есебінде 
оның мәнін қалыптастыратын қүн қозғалысымен байланысты 
әлеуметтік-экономикалық қатынасты білдіреді.

Несие нарығы — механизм. Оның көмегімен қаржылық 
қаражатқа мүқтаж шаруашылық жүргізуші субъектілер мен 
халықтыд өзара қарым-қатынасы және шаруашылық жүргізуші 
субъектілер мен халыққа белгілі бір шарттармен қаражатты 
үсынуды (қарызға беруді) жүзеге асыратын қарым-қатынас 
белгіленеді. Несие нарығы арқьшы ақша капиталы босатыл- 
ғанда үдайы өндіріс процесіндегі экономика салалары арасында 
қарыз капиталының жинақгалуы, бөлінуі және кайта бөлінуі 
жүзеге асырьшады. Ол оған нарық арқылы ссудалық капитал 
түріңде бағытталады, содан соң несие берушіге (банкгерге және 
басқа да қаржы-несие институттарына) қайтып оралады. Несие 
нарығының мәні онда қандай ақша капиталының, яғни өзіндік 
капиталдың немесе басқа біреудің капиталының пайдаланға- 
нына байланысты болмайды. Дәлірек айтқанда, банкир өз ісін 
өзіндік капиталдың көмегімен жүргізе ме немесе өз банкісіңде 
депозитке салынған капиталдың көмегімен жүргізеді ме — мүның 
еш мәнісі жоқ.

Несие нарығы арқьшы өндіріс пен тауар айналымының 
өсуі, ел ішіндегі капитал қозғалысы, капитал салымындағы



жинақтың түрленуі, ғылыми-техникалық революцияның жүзеге 
асуы, негізгі капиталдың жаңғыртылуы жүзеге асырылады.

Оның қаржы нарығының құрастырушысы ретіндегі 
маңызды рөлі үсақ және бытыранкы ақша қаражатын біріктіріп, 
өндіріс пен капиталды нарыққа шоғырландырып, орталықтанды- 
рылуына мүмкіндік береді. Ақша капиталы негізінен ақшалай 
ссудалық капитал түрінде жинақгалады. Осыған байланысты 
алатын болсақ, окшау процесс ретінде жинақтаудыд ешқандай 
маңызы жоқ, жинақтау ең алдымен өндірістің барысына 
ықпалын тигізгенде ғана маңызды болады. Ақша капиталын 
макроэкономикалық түрғыдан жинақгау — нақты жинақтаумен 
өзара тығыз байланысты. Ақша капиталы негізінен халық 
жинагының есебінен қалыптасатыны белгілі. Ал олардың 
мөлшері елдің жалпы үлттық өнімдерінде капитал салымының 
үлесін қалыптастыруда үлкен рөл атқарады.

Несие нарығының мәні мен рөлі оның функциясын анық- 
тайды. Несие теориясында оның функциясының мазмүны 
мен мөлшеріне қатысты бірыңгай көзқарас жоқ. Алайда өзінің 
барлық формасында несие мәні қайта бөлу функциясында, 
айналымның несие қүралын жасаушы функциясында түрақты 
түрде пайда болып отырады. Кейбір ғалымдардың теориялық 
түжырымдарына сүйенсек, Қазақстанның несие нарығына тән 
төрт функцияны бөліп көрсетуге болады:

• несие арқылы тауар айналымына қызмет ету;
• шаруашылық жүргізуші субъектілердің, халықтың, мем- 

лекеттің, сондай-ақ шетелдік клиенттердің жинақгарын 
тарту;

• ақша қорларын тікелей ссудалық капиталда шоғырлан- 
дыру және оны өндіріс процесіне қызмет көрсететін 
капитал салымы түрінде пайдалану;

• мемлекеттік және түтыну шығындарын өтейтін капи- 
талдың көздері ретінде мемлекет пен халыққа қызмет 
көрсетуді қамтамасыз ету, сондай-ақ аса қуатты қаржы- 
лық-өнеркәсіптік топтардың қалыптасуына ықпал ету.

Несие нарығы — әр түрлі қорлардың несие ресурстары мен 
бағалы қағаздар түрінде қалыптасқан және пайдаланылған қүн 
қозғалысының ақшалай формасымен органикалық байланыста
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болатыны белгілі. Оның деңгейімен қоғамдық үдайы өндірісті 
дамытуға, оның түтастай әлеуметтік-экономикалық қатынасқа 
ықпал етуіне кететін ақшалай қордың қозғалысы, мөлшері және 
бағыты өлшеніп, анықталады.

Несие нарығының негізгі қатысушылары — несие беруші 
және қарыз алушы. Несие беруші (кредитор) несие мәмілесінің 
ссуда беретін жағы. Тауарлық өндірістің бүрынғы сатысында 
несие берушілердің рөлін өсімқорлар орындаған. Оның дамуына 
қарай ақшалай несиені берушілердің орнын банк мекемелері 
басты. Ал тауарларды ссудаға беруде несие беруші ретінде тауар 
өндірушілер алға шыкгы. Несие беруші ссуда беру үшін белгілі 
бір қаражатқа ие болуы керек. Бүл қаражаттың көздеріне оның 
(несие берушінің) өз қаражаты, ресурстары, өз кезегінде үдайы 
өндіріс процесінің басқа субъектілерінен қайтару негізінде 
қарызға алынатын қаражат жатуы мүмкін. Осы заманғы 
нарықгық қатынастар жағдайында несие беруші банк ссуданы 
тек өз ресурстарының есебінен ғана емес, сонымен бірге өз 
шотында сақтаулы жатқан тартылған ресурстардың есебінен, 
жүмылдырылған бағалы қағаздарды орналастыру арқылы беруі 
мүмкін.

Қарыз алушы — несие қатынасында несие алатын және 
алған ссудасын белгіленген мерзімде қайтаруға міндетті жақ. 
Өсімқорлық кезеңінде несиені үсақ шаруалар, қолөнерші-шебер- 
лер, сондай-ақ аса ірі жер иеленушілер немесе бай адамдар пай- 
даланды. Кейін банктердің пайда болуына қарай қарыз алушы- 
лардың шоғырлануы жүзеге асты. Бүл арада банк үжымдық несие 
беруші ретінде алға шықты. Ссудалық мәміледе несие берушіге 
қарағанда қарыз алушының мынадай ерекшеліктері болды:

-  ол ссудалық қаражаттың түпкілікті иесі болып табыл- 
майды, тек оның уақытша иесі бола алады, әрі өзіне 
тиесілі емес бөтен ресурспен жұмыс істейді;

-  қарыз алушы ссудалық қаражатты айналыс саласында 
да, өндіріс саласында да пайдалана алады. Несие беруші 
ссуданы өндіріске тікелей шықпай, ауысу фазасында 
береді;

-  қарыз алушы ссудалық ресурсты өз шаруашылығына 
пайдаланғаннан кейін қайтарады. Қарыз алушы ссуданы 
қайтару үшін үдайы өндірістік процесті несие берушімен



есеп айырысуға жеткілікті қаражатты босатып алатындай 
етіп үйымдасгыруы керек;

-  қарыз алушы уақытша пайдалануға алған қүнды ғана 
қайтарып қоймайды, сонымен бірге оның ссудалық 
пайызын да төлейді. Бұл арада өз шарттарын алға тар- 
татын несие берушіге қарыз алушының тәуелді болатынын 
естен шығармауымыз керек.

Несие қозғалысының зандылығы несие нарығында пайда 
болатын несие беруші мен қарыз алушыньщ арасындағы 
қатынасты толығырақ үғынуымызға мүмкіндік береді. Мүны 
сызба түрінде былайша көрсетуге болады:
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Несие беруші мен қарыз алушы несие қатынасына түсу 
арқылы өздерінің мақсаттары мен мүдцелерінің бірдей екенін 
көрсетеді. Олар несие қатынасы шеңберінде орындарын 
алмастыруы да мүмкін. Егер орындарын алмастыратын болса, 
несие беруші қарьіз алушыға, ал қарыз алушы несие берушіге 
айналады.
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л  г% Несие нарығы құралдарының  
rr.Z,і. түрлері м ен формалары

Несие нарығының құралы — несие. Ол (несие) айырбас 
сәтінде пайда болып. күнның ұдайы қозғалысын камтамасыз 
ететін ссудалық мәміленің формасына енеді. Ссудалық мәміле 
несие қозғалысының өзегі болып табылады.

Оны нақты шындыққа айналдыратындай белгілі бір 
шарттары болуы керек. Бірініиіден, несие беруші де, қарыз алушы 
да экономикалық байланысқа карай, міндеттемелерді орындауға 
материалдық түрғыдан кепіддеме бере алатындай заңцы дербес 
субъектілер ретінде алға шығуы керек. Екініиіден, несие беруші 
мен қарыз алушының мұдделері бірдей болғанда ғана несие 
қажеттілікке айналады. Несие мәмілесі жүзеге асу үшін оның 
қатысушылары, бірінші жақ— ссудаға ақша қаражаттарын беруге, 
екінші жақ — оны алуға екі жақты мұдделік танытуы керек. 
Несиелік қатынас субъектілерінің өзара мүдцелеріне негізделген 
экономикалық байланыс тұрақтылыгымен сипатталады, әрі 
несие шеңберіндегі түгас жүйе ретінде анықталады.

Тауарларды өткізудегі сату-сатып алу процесінде сатушы 
оның (тауардың) ақшалай эквивалентін әрдайым бірден ала 
бермейді. Сатып алушы тауардың қүнын белгілі бір мерзім ішінде 
төлеуі мүмкін. Бүл арада сатып алушы карыз алушыға. ал сатушы 
несие берушіге айналады. Несие беруші мен қарыз алушы — бір 
полюсте эквивалентті алудың, ал екінші полюсте оны төлеудің 
мерзімі үзартылатын барлық жағдайларда — қатысушыларға 
айналады.

Нарықтық шаруашылық жағдайындағы негізгі формаға банк 
несиесі жатады. Бүл жағдайда кәсіпорын, үйым, халық, мем- 
лекет және банктің өздері де несие қатынасының субъектілері 
ретінде алға шығады. Коммерциялық банктер өз клиенттеріне 
түрлі белгілері бойынша жіктеуге болатын әр түрлі несие 
түрлерін үсынады. Ең алдымен қарыз алушылардың негізгі топ- 
тары болып табылатын шаруашылыққа, халыққа, мемлекеттік 
органдарға несие беріледі.

Тағайындалуы (бағыты) бойынша несиені былайша бөліп 
көрсетуге болады:



-  түтынушылық;
-  өнеркәсіптік;
-  саудалық;
-  ауыл шаруашылығына берілетін несие;
-  инвестициялық;
-  бюджеттік.
Экономиканың барлық салаларындағы шаруашылық жүргі- 

зуші субъектілерге берілетін банк несиелері жүмыс істеу сала- 
ларына карай екі түрге бөлінуі мүмкін:

-  негізгі қордың кеңейтілген үдайы өндірісіне қатысты- 
рылатын ссуда;

-  айналым қорлары ұйымдастыруға қатыстырылатын, 
яғни өндіріс саласы мен айналыс саласына бағытталатын 
ссуда.

Несие пайдалану мерзімі бойынша талап етілгенге дейінгі 
және мерзімді несиелер деп бөлінеді:

Мерзімді несие өз кезегінде мыналарға бөлінеді:
• қысқа мерзімді (1 жылға дейін);
• орта мерзімді (1 жылдан 3 жылға дейін);
• ұзақ мерзімді (3 жылдан жоғары).
Талап етілгенге дейінгі несиені қарыз алушы несие берушінің 

талабы бойынша қайтару мерзімі ішінде немесе несие келісім- 
шарты бойынша белгіленген мерзімде немесе өз қалауы бойынша 
кез келген уақытта қайтарады.

2. Несие мөлшері бойынша ірі, орташа, ұсақ деп бөлінеді. 
Әрбір банк оны өзінің несие салымдарының көлеміне қарай 
анықтайды. Мәселен, әлемдік тәжірибеде коммерциялық банк- 
тер нормативті тәртіппен «аса ірі сатушы» үғымын өзіндік 
қаражаттың 3-5%-ынан асатын несие ретінде анықтайды.

3. Қамтамасыз етілуі бойынша несие қамтамасыз етілген 
және камтамасыз етілмеген (бланктік) деп бөлінеді. Крмтамасыз 
етілетін несие мыналармен қамтамасыз етіледі:

• кепілмен;
• банк кепілдемесімен;
• сақтандырумен.
Несиені қамтамасыз ету оның қайтарылмай қалу қауіпін 

азайтудың бір тәсілі болып табылады. Ал камтамасыз етіл-
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мейтін несиеге тоқталатын болсақ, ол бүрыннан банкпен серік- 
тестік байланыс орнатқан, несие төлеуге қабілеті бар бірінші 
сыныпты клиентке беріледі. Ол (қамтамасыз етілмейтін несие), 
әдетте, қысқа мерзімде (бір айдан үш айға дейін) қосымша ақша 
қаражаттарына мүқтаж қарыз алушыға беріледі. Қамтамасыз еті- 
летін несиеге келетін болсақ, оның жөні баска. Қамтамасыз етіл- 
ген міндеттеме несиені қарыз алушы өтемей кеткен жағдайда 
оны несие берушінің өндіріп алуына қүқығын бекітіп береді.

4. Банк ссудаларын беру тәсілі бойынша оны өтемакьілык, 
және төлемдік деп бөліп көрсетуге болады. Өтемак.ылык, несие 
— қарыз алушының есеп шотына оның тауарлық-материалдық 
қүндылыққа немесе шығынға жүмсалған өзіндік қаражатының 
орнын толтыру үшін бағытталады. Төлемдік несие — банк ссу- 
дасы қарыз алушыға несиеленген шара бойынша төлемді төлеуі 
үшін үсынылатын ақшалай есеп айырысу қүжатының төлеміне 
тікелей бағытталады.

5. Өтелетін әдісі бойынша бөліп-бөліп төЛеумен өтелетін 
банк ссудасы және бір мезгілде (нақгы бір күнде) өтелетін ссуда 
деп бөлінеді.

Банк несиесі шаруашьшық жүргізуші субъектілердің және 
басқа да қүқықтық түрғыдан үйымдастырылған қүрылымдардың 
өндірістік және әлеуметгік кджеггілікгеріне несиелеу кдғидаларын 
қатаң сақтаумен беріледі. Несиелеу қағидасы барлық жүйенің 
ең басты және негізгі элементі болып табылады. Өйткені ол 
несиенің мәні мен мазмұнын, сондай-ақ объективті экономи- 
калық заңдылықтардың талаптарын, оның ішінде несие қаты- 
насы саласындағы заңдылықтың талаптарын бейнелейді.

Банк несиесінің мынадай формалары бар:
1. Мерзімді несие — мерзім басында толық беріледі. Сон- 

дықтан да ол бойынша пайыз барлық соманың есеп айыры- 
суынан есептеледі, ал негізгі сома кезеңдік жарнамен немесе 
мерзім соңында бір жолғы төлеммен өтеледі.

Қысқа мерзімді несие, әдетте, тіркелген пайыз мөлшерлеме- 
сі бойынша беріледі, ал үзақ мерзімді кез келген валютада 
өзгермелі пайызбен беріледі. Мүның біріншісі (қысқа мерзімді 
несие) шаруашылық жүргізуші субъектілердің айналымдағы ка- 
питал қозғалысына қызмет етеді, есеп айырысудың уактылы 
жүргізілуіне ықпалын тигізеді, төлем қабілетін арттырады әрі
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қаржылық жағдайды нығайтады. Оның қысқа мерзімді несиеден 
айырмашылығы үзақ мерзімді және орта мерзімді несиелер 
инвестициядағы қажеттілікті қамтамасыз етуге, яғни негізгі 
капиталдыңқозғалысына, қүрылысқа, жаңа өндірістіжаңғыртуға, 
игеруге және негізгі қордың үлғайтылған үдайы өндірісімен бай- 
ланысты шараларды жүзеге асыруға бағытталады.

2. Овердрафт бойыніиа несие — мерзімсіз несие. Оны қарыз 
алушы алғашқы талап етуі бойынша келісімшарттың сомасына 
сәйкес күн сайын есептелетін, базалық мөлшерлемеден асатын 
пайызбен ала алады. Банк қарыз алушыға алдын ала хабарлап, 
овердрафт бойынша несиенің күшін жоюы мүмкін.

3. Аіиык, несие желісі бар несие — қарыз алушының талап 
етуі бойынша банктің келісімшартта айтылған соманы беру мін- 
деттемесі. Несие желісі белгілі бір мерзімге ашылады және ол 
осы мерзім ішінде жабылмайды. Несие желісін компаниялар 
қажег болған жағдайда қаржыландырудың қосымша көзі ретінде 
пайдалануы мүмкін.

4. Жаңартылмалы несие. Несие желісі де, овердраф та 
жаңартылмалы несие түрінде бола алады. Бүл арада қарыз алушы 
соманы ескертілген сомағгың шегінде түрақты пайдалануы, әрі 
өтеуі мүмкін. Айта кететін жайт, мүндағы несие белгіленген 
берешек лимитінің шегінде автоматты түрде беріледі әрі өтеледі. 
Мәселен, егер банк қарыз алушы үшін 300 мың теңге сомасында 
үш жылға жаңартпалы несиесі бар несие желісін ашатын болса, 
онда қарыз алушы 300 мың теңгенің бәрін үш айға бір-ақ ала 
алады. Қарыз алушы жаңартпалы несиені ең қысқа мерзімде 
пайдаланады. Үш ай өткен соң сома өтелетін болса, қарыз алушы 
несиені 300 мың теңге сомасында автоматты түрде жаңарта 
алады.

5. Бірлестірілген иесие. Дәстүрлі мерзімді банк несиесі 
туралы келісім бағж пен шаруашылық жүргізуші субъектінің 
арасында бекітіледі. Яғни, оған екі жақ қатысады. Шаруашьшық 
жүргізуші субъект пен банктер (A,B,...N) арасында жеке несие 
келісімі бекітіледі. Алайда субъектіге аса ірі сома қажет болған 
кезде банк көп мөлшерде несие беруден бас тартатын болса, 
яғни үлкен тәуекелдік жүгін өз мойнына алғысы келмесе немесе 
шаруашылық жүргізуші субъект өзін-өзі қаржыландыру үшін тек 
бір ғана банкпен шектеліп қалғысы келмесе, онда бірлестірілген
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несие қажет болады. Мұндай несиені қарыз алушыға бірнеше 
банк береді (12-сурет).

12-сурет. Бірлестірілген несиені берудің сызбасы

Бірлестірілген несие — банк тобын құратын кепіл банк 
арқылы үйымдастырылады. Мұнда топтың құрамындағы әрбір 
банк несие сомасының белгілі бір бөлігін береді.

6. Ипотекалык, несие — сатып алынған үйдің немесе жердің 
кепілімен банк беретін орта мерзімді және ұзақ мерзімді несие. 
Ипотекалық несие — қаржылық қызмет көрсету нарығының ең 
серпінді дамып келе жатқан бағыттарының бірі. Бүгінгі таңда 
Қазақстандағы үлкен мәселе болып саналатын «баспана мәселе- 
сін» шешудің бірден-бір жолына айналды. Жылжымайтын мүлік 
саласындағы мамандар үзақ мерзімді ипотекалық несиенің 
жүйесін дамыту қажет деп санайды.

я  г* Қазақстандағы несие нарығьіның
rt • v3 • құрылымы

Коммерциялық банктер нарықтағы негізгі несие берушілер- 
ге жатады. Олар жеке және заңды түлғалардың бос ақша қара- 
жаттарын уақытша тартады және активтік операцияларды орын- 
дау үшін осы қаражаттың негізінде ресурс базасын қүрайды. 
Коммерциялық банктер өз кезегінде Қазақстан Республикасы- 
ның Үлттық банкісіне есеп береді. Үлттық банк коммерциялық 
банктерге ломбардтық несиені, қайта қаржыландыру несиесін 
және өз негізінде қысқа мерзімді қарызды талап ететін РЕПО-ны 
үсынады. Қайта қаржыландырудың мөлшерлемесін Үлттық банк 
белгілейді. Коммерциялық банктер несие бойынша өздерінің



пайыз мөлшерлемелерін Үлттық банк белгілеген мөлшерлеме- 
ден төмен белгілей алмайды.

ҚР Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды қадағалау 
және реттеу жөніндегі агенттігі несие нарығында реттеуші орган 
ретінде таньшады. Мәселен, бұл орган кастодиан-банктің, 
брокер-банктің және т.б. банкгердің негізгі тәртіп нормативтерін 
анықгайды.

Коммерциялық банктер әмбебап коммерциялық банк және 
мамандандырылған коммерциялық банк болуы мүмкін екендігі 
белгілі. Отандық тәжірибеде бүгінгі танда, әмбебап банктердің 
артықшылықтарға ие болып отырғаны байқалады. Дегенмен 
соңғы уақытта мамандандырылған банктер алға шыға бастады. 
Мысал ретінде «Тұрғын ұй құрылыс банкі» АК,-ны айтуға 
болады. Оның негізгі бағыты — халыққа ипотекалық несие беру 
болып табылады.
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13-сурет. Қазақстан несие нарығының 
институционалдық құрылымы’

Несиені тек коммерциялық банктер ғана емес, сондай- 
ақ ломбардтық, несиелік серіктестіктер және т.б. береді. 
Олар ссуданы аз ғана мерзімге және аз ғана сомада зергерлік 
бұйымдардың, автокөліктің және халық тұгынатын тауарлардың 
кепілімен береді.

’ Авторлар қүрастырған.
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Қазақстан несие нарығының институционалдық құрылы- 
мын былайша көрсетуге болады (13-сурет).

Қазақстанда осы уақытқа дейін қысқа мерзімді несиелер 
негізінен аса ірі түрақты қарыз алушьшарға, заңды тұлғаларға 
ғана беріліп келсе, ал қазіргі күні елімізде үсынылатын 
несиелердің көптеген түрлері пайда болғаны байқалады. Оның 
үстіне несие берушілердің қатарын мамандандырылған мекеме- 
лер толықтырып, қарыз алушы жеке және заңды түлғалардың да 
саны өсіп отыр.

Қаржы мекемелерінің несиелік портфельдеріне қарай, несие 
нарығының қүрылымын былайша көрсетуге болады (14-сурет).

14-сурет. ҚР-ға тән несие нарығының сегменттері'

Бүгінгі таңда басқа несие нарықтарына қарағанда түтыну 
несиесінің нарығы ерекше дамып келеді. Ол халық түтынатын 
тауарларды сатып алу үшін беріледі. Сатып алынған түрмыстық 
техниканың, машинаның және басқа да тауарлардың қүнын 
біртіндеп, бөліп төлеуге мүмкіндік беретіңдіктен бүгінгі кунде 
ең қолайлы нүсқаға айналып отыр. Бүгінгі таңда банктердің 
пайыз мөлшерлемелерін көп төмендетуі, мүндай несиені алудың 
рәсімін оңайлатты. Бүл осы нарықтың даму қарқынын арттыруға 
әкелді.

Қүрылыс несиесіне келетін болсақ, елдегі қүрылыс жүмыс- 
тарының қарқын алуына қарай оған жүмсалатын қаражатқа

* Авторлар қүрастырған.



деген қажеттілік артып келеді. Банктердегі ссудалық пайыздар- 
дың кемуі мен несие беру рәсімдерінін оңайлатылуы несие 
нарығының кеңеюіне себепкер болды.

Банкаралық неси& нарығы — несие нарығының айрықша 
бөлігі. Басқа несие нарықтарында банктерден өзгесінің бәрі 
қарыз алушыға жатса,' мұнда тек банктердің өздері ғана несие 
берушінің де, қарыз алушының да рөлінде болады.

Халықтың баспана қажеттілігіне байланысты ипотекалық 
несие нарығы жылдам дамып келеді. Бірақ, халықтың көпші- 
лігінде баспана алуға жеткілікті қаржы болмай тұр, сондықтан 
да жеке тұлғалар үшін ең қолайлысы түрғын үйді ипотекалық 
несиемен қамтамасыз ету болып табылады.
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Қазақстандағы ипотекалық несиелеу

Қазіргі мемлекеттік түрғын үй саясаты тұрғын үй мәселесін 
шешуде халықтың әлеуметтік көмекке мұқтаж бөлігінің 
қажеттіліктеріне бағдарланған бүрынғы саясатымен қатар, 
орташа табысы бар және тегін жекешелендірудің нәтижесінде 
баспанасын өз меншігіне айналдырып алған баспанасы бар 
халықтың негізгі бөлігіне жаңа екпін түсіріп отыр.

Үзақ мерзімді ипотекалық түрғын үй несиесі халықтың 
осы бөлігінің мәселелерін шешудің негізгі тәсіліне жатады. 
Алайда халық табысының аздығы, қаржы нарығында пайыздық 
мөлшерлемелердің жоғары болуы, тұрғыи ұй нарығының 
дамымағандығы және құрылыс бағасының жоғары деңгейден 
түспеуін ескермегенде, ипотека механизмінің көмегімен шешілуі 
тиіс басқа да мәселелер көп.

Ипотекалық түрғын үй несиесі — ҚР азаматы болып 
табылатын жеке тұлғаларға екінші деңгейлі банктердің (банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйым- 
дардың) несие қаражатына біртіндеп бөліп-бөліп немесе толық 
сатып алынған жылжымайтын мүлік кепілімен (жылжымайтын 
мүлік ипотекасы) беретін қарызы. Ипотекалықтүрғын үй несиесі 
қарыз алушыға көп пәтерлі үйден жеке пәтер сатып алуы үшін 
немесе жеке үй сатып алуы үшін беріледі.



4-ТАРАУ. Несие нарығы +  71

Ипотекалық тұрғын үй несиесін ҚР Үлттық банкісінен банк 
операцияларын жүргізуге лицензия алған банктер береді.

Кез келген елде ипотекалық несиелеудің дамуына мынадай 
факторлар өз әсерін тигізеді:

1. Саяси фактор — елдегі саяси жүйенің жалпы түрақ- 
тылығы.

2. Қүқықтық фактор — мемлекеттің қүқықтық ортасының 
жалпы жағдайымен анықталады. Мүнда ипотеканың дамуына 
қүқықтық ортаның меншіктік қатынасты, ең алдымен оның 
жылжымайтын мүлік объектілерін қорғай алатын қабілеті зор 
әсерін тигізеді, оның ішінде кепілдің объектісі болып табылатын 
мүліктен салық өндіріп алуды және мүлікті шеттетуді заңцық 
тәсілдерімен жүзеге асырудың, жылжымайтын мүліктің нақты 
тіркеу жүйесінің, сондай-ақ кепіл тіркеуінің болуы немесе болма- 
уының да мәні зор. Ипотекалық операцияларды олардың қаты- 
сушыларымен жүзеге асырудың мазмүны мен тәртібін реттейтін 
заңдар мен қаулылардың арнайы блоктарын бөлгенде ғана 
ипотека жақсы дами алады.

3. Экономикалық — қаржылық нарықтың жағдайы мен 
дамуы, инфляция деңгейі мен валюталардьщ түрақтылығы, 
халықтың төлем қабілеті.

4. Тарихи жағдай мен факторлар — қаражаттың дәстүрлі 
жолмен жинақталуы немесе оның болмауы, сондай-ақ халық- 
тың несиеге көзқарасы, елдердің тарихи даму ерекшеліктері.

Әр түрлі факторлар ипотекалық несиелеуді үйымдастыру- 
дың әр түрлі нүсқаларын қалыптастырудың негізі болып табы- 
лады. Қазақстан бүл жүйені өзінің тарихи ерекшеліктеріне қарай 
қалыптастырады.

ҚР Президентінің 1995 жылдың 23 желтоқсанында қабылда- 
ған N 2723 «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» заңцық 
күші бар Жарлығы Қазақстандағы ипотекалық дамудың бастауы 
болды. Онда ипотека кепіл түрі ретінде анықгалды — кепілге 
салынған жылжымайтын мүлік немесе ондағы үлес кепіл 
берушінің немесе үшінші түлғаның иелігінде және пайдалануын- 
да болады. Халықты үзақ мерзімді ипотекалық түрғын үй несие- 
сімен қамтамасыз ететін жуйені қүрудың алғашқы кезеңінде 
мемлекеттің рөлі айрықша болды. Мемлекет жүйенің даму 
түжырымдамасын анықтап, оның сенімді әрі тиімді жүмыс



істеуіне жағдай тудыратын құқықтық базасын қалыптастыр- 
ды және карыз алушыларды әлеуметтік жағынан қорғаудың 
механизмін жасады, ипотекалық несиелеу нарығының қаты- 
сушыларын ынталандыратын салықтық саясатты жұргізді, 
нарықты үйымдастыратын қажетті институттарды құрап, оларды 
басқаруға ат салысты.

2000 жылдың 21 тамызындағы ҚР Үкіметінің N1290 қау- 
лысымен қабылданған Қазақстан Республикасында ипотекалық 
несиелеу жүйесін дамыту және түрғын үй қүрылысын үзақ 
мерзімді қаржыландыру түжырымдамасына сәйкес ипотекалық 
несиелеудің жүйесі ипотекалық компанияларды түрғын үй 
нарығының дамуын камтамасыз ететін жабық акционерлік қоғам 
формасында құруға негізделді. Бүл жүйеде банктер ипотека 
тауарларымен қамтамасыз етілген ипотекалық облигацияларды 
шығару жолымен қайта қаржыландырыла алады. Үлттық банк 
басқармасының 2000 жылдың 20 желтоқсанындағы шешімі нә- 
тижесінде «Кдзақстан ипотекалық компаниясы» жабық акцион- 
ерлік қоғамы қүрылды.

Дербес қаржы институты болып табылатын «Қазақстан 
ипотекалық компаниясы» жабык акционерлік қоғамы несие 
беруші банктерден ипотекалық түрғын үй несиесі бойынша та- 
лап ету құқығын алады, әрі осы құқықтармен қамтамасыз етілген 
ипотекалық бағалы қағаздарды шығарады.

Компанияның негізгі функцияларына мыналар жатады:
• несие берушілерді белгіленген стандартгар мен талаптар 

негізінде, үзақ мерзімді ипотекалық түрғын үй несиесін 
талап ету қүкыктарын сатып алу жолымен қайта кар- 
жыландыру;

• тіркелген немесе өзгермелі сыйақы мөлшерлемелері 
белііленген ипотекалық бағалы қағаздарды шығару;

• түрғын үй несиесі саласына инвесторлардың қаражатын 
тарту;

• ҚР Үлттық банкімен несие беруші банктердің қаржылық 
жағдайы туралы ақпараттармен қамтамасыз ету туралы 
келісімді бекіту;

• банктер үшін ипотекалық несиелеу бойынша әдістемелік 
үсыныстарды әзірлеу;
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• несие берушілерге ипотекалықтүрғын үй несиесі бойынша 
консалтингтік қызмет көрсету және ипотекалық несие 
операцияларын жүргізудің тәуекелі төмен әрі оңтайлы 
тәжірибесін енгізуіне ықпал ету.

Компания несие беруші банктердің ипотекалық тұрғын үй 
несиесі бойынша үсынған мәліметтерін талдайды, ипотекалық 
түрғын үй несиесінің сапасын тексеруді жүзеге асырады және 
қарыз алушылар жөніндегі ақпараттарды алу туралы мемле- 
кеттік немесе басқа да органдармен келісімді бекітеді, сондай- 
ақ ипотекалық несиелеу саласындағы мамандардың біліктілігін 
арттыру мақсатында оларды оқытуды жүзеге асырады.

Ипотекалық несиеге тән кепілдік жүйесінің жүмыс істеу 
механизмі мынадай болады (15-сурет).

15-сурет. Ипотекалық несие нарығының жүмыс істеу механизмі'

1 — компания ипотекалық облигацияларды шығарады;
2 — инвестордың осы облигацияларды сатып алуы;
3 — коммерциялық банктерге олардың сүрау салуы бойынша

беру;
4 — коммерциялық банктер қарыз алушыларға несие береді;
5 — карыз алушы несиені жыл сайын теңцей етіп бөліп-бө-

ліп өтейді;
6 — коммерциялық банк компания несиесінің сомасын қай-

тарады;
7 — пайыздарды төлеу және ипотекалық облигадияларды

өтеу.
Екінші деңгейлі банктер жеке қарыз алушыларға олардың 

өтей алатын мүмкіңдіктерін алдын ала бағалап, қарыз алушының 
табысын ескеру мен несиенің ең көп шамадағы ықтимал

* Авторлар күрастырған.



сомасын анықтап, олардың бастапқы жарнаны төлеуге өзіндік 
қаражатының жететінін немесе жетпейтінін анықтап алғаннан 
кейін және ипотеканың мәнін бағалаған соң, ипотекалықнесиені 
түрғын үйді сатып алуы үшін береді. Бұл рәсім қарыз алушының 
андеррайтингі деп аталады. Несие беруші қарыз алушының 
берген ақпаратын тексереді, оның төлем қабілетгілігін бағалайды 
және несие беру туралы ітгеіттім қабылдайды немесе белгілі бір 
себептерге сүйеніп оған несие беруден бас тартады.

Егер несие беруші жағымды шешім қабылдайтын болса, бе- 
рілетін несиенің сомасын есептеп, оны берудің басқа да маңызды 
шарттарын (мерзімін, пайыздық мөлшерлемесін, өтеу тәртібін) 
қалыптастырады.

Үзақ мерзімді ипотекалык несие төлем, мерзім, қайтару 
шарттарымен және несие қаражатының пайдалануына қатаң 
бақылау орнатумен беріледі. Қарыз алушының өзіне үйді 
несие берушіге өтініш бергенге дейін де, өтініш бергеннен 
кейін де таңцауына құқығы болады. Бірінші жағдайда үйді 
сатушы мен қарыз алушы өздері белгілеген мерзімде келісілген 
баға бойынша, қарыз алушының түрғын үйді сатып алудағы 
басым қүқығын қарастыратын түрғын үйді сату-сатып алудың 
келісімшартына алдын ала қол қояды. Несие беруші несиенің 
қайтарылуы түрғысынан түрғын үйді бағалайды және қарыз 
алушының табысына, әкелген бастапқы жарнасына әрі түрғын 
үйдіғі қүнына қарай, оньщ сомасын есептейді. Екінші жағдайда 
әлеуетгі қарыз алушы несие беруші есептеген несиенің шамасын 
біліп алғаннан кейін өзіне қолайлы, төлеуге қабілеті жететін 
түрғын үйді тандайды. Содан соң өзінің сатушысымен сату- 
сатып алудың мәмілесін бекітеді. Бүл мәміледе несие берушінің 
сатып алынған түрғын үйдің несиені қамтамасыз ете алатыны 
туралы келісімі міндетгі түрде болуы керек.

Несиеге сатып алынатын пәтерді таңдаған бағалаушының 
қызмет ақысын қарыз алушы төлейді. Бағалаушы таңцап алынған 
түрғын үйді тәуелсіз бағалайды, ал несие беруші оны берілетін 
несиенің мөлшеріне арақатынасын беліілейді.

Несие беруші оң шешімге келген жағдайда қарыз алушымен 
несиелік келісімшартка отырады. Ал қарыз алушы өзінің қаражат 
есебінен бастапқы жарнаның төлеміне пайдалану үшін сақтап 
қойған жарнаны банктегі өз шотына әкеледі. Қарыз алушы
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келісімшарт бекітілгеннен кейін бірден жылжымайтын мүліктщ 
меншік иесіне айналады әрі оны несие беруші банкке кепіл 
ретінде үсынады. Ал несие беруші осылар жүзеге асырылғаннан 
кейін несиемен қызмет көрсетуге кіріседі.

Несиелік келісімшартта екі жақ мына шарттарды қарас- 
тырады:

• берілетін несиенің сомасы;
• несие берілетін мерзім;
• қарыз алушының несиені пайдаланғаны үшін төлейтін 

пайыз мөлшері;
• несиені және несие бойынша пайызды өтеудің кезек- 

тілігі;
• келісімшартты мерзімінен бүрын бүзудың және несие 

мен оның пайызын өндіріп алудың негіздері және т.б.
Несиелік қамтамасыз ету мәміленің нотариалдық растауы- 

мен, пайда болған ипотеканың мемлекеттік тіркеуімен сәйкес 
келетін сатып алынған түрғын үй ипотекасы бойынша келісім- 
шартпен ресімделуі мүмкін, сондай-ақ түрғын үй ипотекасы 
мен сату-сатып алудың үш жақты (аралас) келісімшартымен де 
ресімделуі мүмкін. Мүнда мүдцелі үш тарап пәтердің сатушыдан 
сатып алушының меншігіне өткенін, сондай-ақ бүл пәтердің 
несие берушінің пайдасына ипотекаға берілгенін бір мезгілде 
дәйекті түрде әрі нақты тіркеп, нотариадцык түрғыдан растайды. 
Немесе ол сатып алынған түрғын үй ипотекасының сату-сатып 
алу келісімшартын тіркеу сәтінде несие қаражаты есебінен 
түрғын үйді сатьш алудың келісімшартымен ресімделуі мүмкін.

Ипотека туралы келісімшартта екі жақ мынадай шарттарды 
қарастырады:

• ипотеканың мазмүнын;
• ипотекаға берілген үйдің бағасын;
• ипотекамен қамтамасыз етілетін негізгі міндеттеменің 

мөлшерін (берілген несиенің мөлшерін және пайда- 
ланьшатын ақша қаражаттары үшін алынатын пайыздың 
мөлшерін);

• ипотекамен қамтамасыз етілетін негізгі міндеттеменің 
орындалу мерзімін (несие берілетін мерзімін);

• ипотекаға берілген мүліктің қарыз алушының пайдалан-



уында жатқанын көрсетуін (өйткені, ол ипотека туралы 
келісімшарт бойынша кепілді салушы болып табылады);

• ипотекаға берілген мүлікті сақтандыру жөніндегі та- 
лабын;

• ипотеканы және басқаларды өндіріп алуды талап етудің 
негізін.

Ипотека жөніңдегі келісімшарт пен несиелік келісімшарт 
бойынша екі жақтың қүқықтары мен міндеттері несие берушінің 
және қарыз алушьиіардың мүдцелерін қорғауға және олардың өз 
құқыкгарын жүзеге асыруына кегіілдік беретіндей болуы керек.

Қарыз алушы бастапқы жарнаның және несие каражатының 
сомаларын пайдалана отырып, сату-сатып алу келісімшарты 
бойынша түрғын үй қүнынын төлемін жүзеге асырады. Несие 
берушінің сату-сатып алу келісімшарты бойьшша есеп айырысу 
процесіне тікелей катысып, оған толық бақылау жүргізгені 
мақсатқа лайықты болады. Осыдан кейін ипотека — қарыз алу- 
шының омірін сақтандыру, сондай-ақ сатып алынған үйге мен- 
шік иесінің құқықтық мүмкіндігіне қарай жүзеге асырылады.

Одан ары несие беруші несиеге қызмет көрсетуді жүргізеді, 
яғни қарыз алушыдан төлемдерді қабыддайды, берілген ипоте- 
калық несиеге қызмет ету бойынша қажетті шараларды жүзеге 
асырады.

Ипотекалық несиенің параметрлерін компания мен банктер 
бір-бірімен алдын ала келісіп, белгілеп алады.

• несие ҚРҮБ жіктеуіне сәйкес стандартты болуы керек;
• қарыз алушы түрғын үй төлемінің бір бөлігі болып та- 

былатын бастапқы жарнаны түрғын үй қүнынан 30% мөл- 
шерівде әкелуге міндетті, түрғын үй қүнының 15%-ына 
тең соманы әкелген жағдайда соманың кдлған 15%-ы 
азаматтық-қүқықтық жауапкершілікпен сақгаі ідырылады;

• сатып алынған түрғын үй несие бойынша кепіл болып 
табылады;

• үзақ мерзімді ипотекалық несие инфляция деңгейінде 
несиені индекстеу арқылы теңгемен беріледі;

• сыйақының мөлшерлемесі оның уақтылы төленуіне 
мүмкіндік беретіндей нарықтық болуы керек, бүл арада 
ол банктерге, инвесторларға, зейнетақы жинақтаушы қор-

76 +  Қ арж ы нарығы және оның ерекшеліктері



4-ТАРАУ. Несие нарығы +  77

ларға, сақтандыру компанияларына және т.б. тартыла- 
тындай болуы қажет;

• негізгі қарыз сомасы мен оның пайызы аннуитеттік тө- 
лем формуласы бойынша есептелген ай сайынгы төлем 
тұрінде төленеді;

• кепіл, сондай-ақ қарыз алушының өмірі мен еңбек қабі- 
леттілігі міндетті тұрде сақгандырылуы керек.

Компанияның облигациялары тек осындай (жоғарыда атал- 
ған) шарттарға ғана сәйкес келетін несиенің құқық-талаптары- 
мен қамтамасыз етіледі.

Ипотекалық несие берілерде ұсынылатын камтамасыз ету- 
дің құнына қарай қарыз алушыға берілуі мүмкін ең жоғары 
шамадағы оның мөлшерін анықтайтын коэффициент есептеледі. 
(К/3 коэффициенті). Бүл коэффициент жылжымайтын мүліктің 
сатылу бағасы немесе осы мүліктің бағаланған қүны — міне, осы 
екі шамадан ең аз шама ретінде анықталатын кепіддің кұны 
мен ипотекалық несие сомаларының арақатынасы ретінде анық- 
талады. Осы талапқа сәйкес бүл арақатынастың ең көп шамасы 
бағаланған қүннан немесе сатылу бағасынан — екі шаманың 
қайсысы аз, соған қарай — 70%-дан аспауы керек.

Бүл коэффициент несие беруші банк пен компания өз 
мойнына алатын тәуекелдік деңгейінің бағалануына өз әсерін 
тигізеді. К/3 неғүрлым жоғары болса, тәуекелдік те соғүрлым 
жоғары болмақ. Белгілі бір карыз алушы үшін К/3 коэффициен- 
тінің нақты мәні оның несиені төлеу қабілетіне байланысты 
70%-дан аз болуы мүмкін. Компания К/3 көрсеткішін ипотека- 
лық түрғын үй несиесінің типі, сыйақы мөлшерлемесі және 
басқа да фактордың негізінде өзгерте алады. Кез келген өзгерту 
банк пен компания арасындағы келісімде көрініс табуы керек.

Компания банктерге ипотекалық несиені сатуына мүмкіндік 
береді. Қайталамалы ипотека нарығын үйымдастырушы ретінде 
компания ипотекалық айғақты сатып алу жолымен талап ету 
қүқығын төлем негізінде алады. Бүл арада несиеге қызмет ету 
бойынша функция банктің өзінде қала береді.



Банктер қүқық-талабы компанияға берілген ипотекалық 
түрғын үй несиесін үсыну барысында қүжаттардың стандартты 
формаларын пайдалануы қажет:

1. Қарыз алушының алдын ала біліктілігінің парағы.
2. Ипотекалық несиеге анкета-өтініш.
3. Жүмыс орны бойынша сүрау салу.
4. Банкке сүрау салу.
5. Андеррайтингтің нәтижелері туралы есеп беру.
6. Кепілдің жағдайын тексеру туралы есеп беру.
7. Несиелік келісімшарт.
8. Ипотекалық келісімшарт.
9. Түрғын үйді сату-сатып алу келісімшарты.
10. Сатып алудың және егер бар болса, ипотекалық айғақты 

кері сатып алу келісімшарты.
Банк ипотекалық түрғын үй несиесін ресімдеуге арналған 

қүжаттардың бүлардан басқа қосымша формаларын дербес 
пайдалана алады.

Компания сатып алынған қүқық-талаптардың пудцарымен 
қамтамасыз етілген ипотекалық облигацияларды шығарады. 
Әрбір эмиссия үшін параметрлермен сәйкес келетін жеке пул 
жасалады. Оның үстіне, банктер мен компанияның арасында 
сатып алынған қүқық-талаптарды сенімділікпен басқару 
келісімшарты бекітіледі. Бүл несие берушіге қарыз алушыны 
және кепілге салынған үйді бақылауына, несиеге қызмет еткені 
үшін комиссиялық сыйақы алуына мүмкіндік береді.

Стандартқа сәйкес келмейтін ипотекалық несие анықталған 
жағдайда банк кемшілікті жоюы керек немесе сапасыз несиені 
сатып алады.

Қарыз алушының тарапынан ай сайынғы төлем төленбесе 
немесе мүлдем төленбесе банк ай сайынғы төлем мөлшерінде 
компания несиесі бойынша төлемді жүзеге асырады.

Егер ипотекалық несие сапасыз деп танылатын болса, онда 
банк бүл несиені компаниядан сатып алады және негізгі қарыз- 
дың қалған сомасын өтеу туралы қарыз алушымен жеке келіседі. 
Несиені өндіріп алуды компания және соңғы инвестор емес 
банк жүзеге асырады, яғни оның (өндіріп алудьщ) тәуекелдігін 
өз мойнына алады. Қажетті қүн мерзімінен бүрын өтелетін
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жағдайда ол жаңа несие бойынша талап етудің қүқығын іске қосу 
жолымен немесе ҚР Үлттық банктің қайта каржылаңдырылуына 
қолайлы ақша немесе бағалы қағаздар секідці өтімді активтерді 
өтеудің арнайы шотына орналастырумен жүзеге асырылады.

Осыдан кейін институционалдық инвесторлар (зейнетақы 
қорлары, сақтандыру компаниялары және т.б.) қайталамалы 
нарықта талап етудің қүқықтарымен қамтамасыз етілген ипо- 
текалық облигацияларды сатып алады.

Осылайша олар ипотекалық нарықтың қайта қаржыланды- 
рылуын және тұрғын үй несиесінің ақша қаражаттары құйы- 
лымымен қамтамасыз етілуін жүзеге асырады.

Компания өз қызметінің алғашқы кезеңінде негізінен тір- 
келген пайыздық мөлшерлемесі бар, өтелу мерзімі 3 жылдан 10 
жылға дейінгі уақытты қамтитын несиені сатып алады. Мүнда 
несие бойынша сыйақының мөлшері 3 жыл мерзіміндегі несие 
бойынша жылына 13,9%-дан Южыл мерзіміндегі несие бойынша 
18,8%-ға дейінгі көрсеткішті қамтиды.

Несиенің ең аз шамасы 3000 АҚШ долларының шамасында 
болды, ең көп шамасы 4,5 млн теңгеден (эквиваленті 30 мың 
АКДІ доллары сомасынан) аспауы керек. Айрықша жағдайларда 
ғана ипотекалық түрғын үй несиесінің ең көп шамадағы сомасы 
компанияның шешімі бойынша 100 мың долларға дейін 
жоғарылай алады. Сонымен пәтердің қүны 4300 доллардан 
43000 долларға дейін бола алады. Несиелер тек үлттық валютада 
теңгемен ғана беріледі.

Бүгінгі таңца Қазақстанның ипотека нарығында несие бо- 
йынша пайыздың кемігені және оның берілу мерзімінің үзар- 
ғаны байқалып отыр. Оның үстіне, түрғын үй несиесі бойынша 
мамандандырылған «Түрғын үй қүрылыс банкі» АҚ қүрылды.

Бүгінгі таңдағы Қазақстан ипотекалық компаниясының 
серіктестері: «БТА-Ипотека» АК,, «Алматы Сауда-Қаржылық 
Банкі» АҚ, «ЦентрКредитБанкі», АҚ, «Казкоммерцбанк» АҚ, 
«Нүрбанк» АҚ және «Астана-Финанс» банктік емес үйымы, 
«Аладин», «Хоромы-Estate», «Недвижимость-Алматы», «ЦКН- 
Ипотека» жылжымайтын мүлік агенттіктері. Бүл банктердің 
Кдзақстан ипотекалық компаниясы жағдайында ипотека беруі- 
мен қатар өздерінің ипотекалық несие пакеттеріне ие. Кейбір



банктер компанияның серіктестері болып табылмаса да, ипоте- 
калық несиені беруді жүзеге асырады. Қазақстан Республи- 
касында әр тұрлі ипотекалық бағдарламаларды жүзеге асыруда 
ең көп тәжірибе жинақтаған банк — «Түрғын үй қүрылыс банкі» 
АҚ.
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БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Несие нарығы нені бідціреді?
2. Несие нарығының қүралына не жатады?
3. Несиелердің қандай түрін білесіз?
4. Несие берудің сызбасы қаіщай?
5. Бірлестірілген несиенің ерекшелігі неде және рөлі қандай?
6. ҚР несие нарығынын институционадцык күрылымы қандай?
7. Қазақстам нарығында қандай несие түрлерінің орны бар?
8. ҚР несие нарығының ерекшелігі неде?
9. Қазақстаіща ипотекалық несиені берудің шарттары қандай?
10. Қазақстан ипотекалық компаниясы. Оның рөлі мен міндеті 

кдндай?



5-тарау
ВАЛІОТА І1АРЫҒЫ ЖӨІ1Е

оиың қүрлладры

5-ТАРАУ. Валюта нарығы және оның құралдары  +  81

5 -j Валюта нарығы туралы түсінік ж ән е оньщ  
• • құрылымы

Валюта нарығы қаржы нарығының түрлі қүрастырушы- 
ларының өзара әрекетін қамтамасыз еіуде оның аса маңызды 
бөлігі болып табылады. Бүл механизмнің көмегімен валютаны 
түгынушылар мен сатушылардың арасындағы қүқықтық және 
экономикалық өзара қарым-қатынас орнап, мынадай негіздегі 
мәмілелерді орындауға мүмкіндік туады:

• бөлшек сауда мәмілелері, оида банк клиентпен сату- 
сатып алу барысында өзара әрекет етеді;

• банкаралық көтерме сауда мәмілелері, онда екі банк 
валюталық брокердің көмегімен бір-бірімен өзара әрекет 
етеді, нәтижесінде банкаралық нарық құрылады.

Мәселен, несие беруші банк бос ресурстарды ссудаға өзінің 
табыстьшығын қажетті деңгейде үстап түру мақсатында немесе 
басқа банктермен корреспондентгік қатынасты қамтамасыз ету 
үшін береді. Дамудың бастапқы сатысында түрған жас банктер 
салыстырмалы түрде артық ресурстарға оларды жүмсаудың 
игерілген сенімді және табысты салаларының жоқгығынан ие 
болуы мүмкін. Бүл мүмкіндікті олар өз мүдделерінде пайдала- 
нады. Олар банкаралық нарыққа шығып, оны басқа банктерге 
үсынады.

Үлттық валюта жүйесі үлттық заңмен анықгалған елдің 
валюталық қатынасын үйымдастырудың формасын білдіреді. 
Оны мынадай негізгі элементтер сипаттайды:

• үлттық валюта бірлігі;
• ресми алтын валюта резервінің қүрамы;
• валюталардың бірдейлігі (паритет валюты) және валюта 

бағамын қалыптастырудың механизмі;
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• валюталарды қайта қалпына келтірудің шарты және 
валюталық шектеулердщ болуы немесе болмауы;

• елдің сыртқы есеп айрысу тәртібі;
• үлттық валюта нарығының және алтын нарығының 

режимі, елдің валюта қатынасын реттейтін үлттық меке- 
мелердің мәртебесі.

Мүндай жүйенің ерекшеліктері ел экономикасының даму 
шарттарымен және деңгейімен, сондай-ақ оның сыртқы эконо- 
микалық байланысгарымен анықталады. Халықаралық сауда- 
саттық мәмілелері екі және одан да көп үлттық нарықтардың 
арасында жүзеге асады. Онда әр түрлі сауда орталықгарының 
банктері бір-бірімен өзара әрекет етеді. Олар екі немесе бірнеше 
нарықгардағы арбитраждық операцияларды қамтиды.

Валюта — кез келген төлем қүжаттары немесе халықаралық 
есеп айырысуларда пайдаланылатын және қандай да бір үлттық 
ақша бірлігінде көрініс табатын ақшалай міндеттеме. Ол шетел 
мемлекетінің тиісті заңцы төлем банкноты, тиыны, қазыналық 
билеті түрінде болады. Ол елдегі бүкіл ақша-несие жүйесіне 
басшылық жасайды, ол акдіа эмиссиясының, сақтаулы түрған 
уақытша бос қаражаттының және коммерциялық банктердің 
міндетті резервтерінің монополиялық қүқығына ие. Валюта 
нарығының негізгі тауары — шетелдік валютада белгіленген кез 
келген қаржылық талап. Бүтінгі таңцагы Қазақстанның валюта 
нарығы шетелдік валюталар операциясымен ғана шектелген.

Валюталық айырбас — бүл бір елдің валютасын басқа елдің 
валютасымен айырбастау. Валюта нарығының негізгі қатысу- 
шылары — банктер, экспорттаушылар, трансүлттық компания- 
лар, қаржы мекемелері, инвесторлар, үкімет агенттіктері, кәсіп- 
орындар мен жеке түлғалар. Валюта нарығында ашық үстанымды 
хеджерлеудің, әлемнің әр түрлі аудандарына қаражатты инвес- 
тициялаудың қажеітіліктерін және сатып алу қабілетін бір 
елден екіншісіне табыстаудың мүмкіндіктерін қоса алғанда 
қатысушылардың әр түрлі қажеттіліктері болады.

Валюта нарығының қатысушылары ақша аударымы, хед- 
жерлеу, клиринг және несие секідці функцияларды жүзеге асырады. 
Олардың ішівдегі ең қарапайым операцияға акдіа аударымын 
жатқызуға болады. Хеджерлеу барысында валюта нарығының 
қатысушылары орасан зор залал шектіруі мүмкін валюталық
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үстанымдардан қорғануға үмтылады. Мүңдай залалға, мәселен, 
мынаны жатқызуға болады: долларга қатысты теңгенің бағамы 
өсуі мүмкін және осыған байланысты тауардың долларлық қүны 
артады. Бүл жағдайда валюта нарығының қатысушысы теңгені 
сатып алу арқылы хеджерлеуді жүргізуі мүмкін. Теңгені осылайша 
форвардтық сатып алу арқылы тауардың долларлық қүнын бекітеді 
(түрақгандырады) және валюта бағамының өзгерісі барысында 
қорғанысты қамтамасыз етеді.

Валюта нарығы басқа қаржы орталықгарында орналасқан 
корреспоңцентгік банкте сақгаулы шетелдік валютадағы депо- 
зиттер айналымы арқылы әрекет ететін халықаралық төлемдерді 
жүргізу барысында клиринг механизмін қамтамасыз етеді.

Валюта нарығында банктер мынадай маңызды күралдарды 
пайдаланады:

• мерзімі шектелмеген салым (талап етілгенге дейініі депо- 
зит) қаражатының телеграфтык немесе электрондық ау- 
дарымдарын;

• үсынушының банкгік вексельдерін;
• коммерциялық тратталарды.
Кез келген елдің ішкі ақша бірлігіндеіі валюта ақшаның 

барлық функциясын орындауында ғана емес, бүдан әлдеқайда 
кең аспектіде — халықаралық экономикалық қатынастар мен 
есеп айрысулардың қатысушысы ретінде алға шыққанда ғана 
валюта болып табылады.

Қандай да бір елдің валюта бағамы барлық маңызды эко- 
номикалық факторлардың, атап айтқанда акдіа айналысының 
жағдайын, өндірістің өсу қарқынын, бағаның деңгейін, еңбектің 
өнімділік деңгейін және т.б. жағдайын бейнелейді. Валюта 
бағамының өзгерісі бір елдің басқа елге қатысты бәсекеге 
қабілеттілігінің артуын немесе кемуін білдіреді.

Валюта бағамына өз әсерін тигізетін мынадай негізіі фак- 
торлар бөліп көрсетіледі:

• жалпы үлттық өнім;
• сатып алу қабілетінің бірдейлігі бойынша валюта бағамы;
• пайыз мөлшерлемесінің деңгейі;
• инфляция;
• өнеркәсіп өндірісінің индексі;
• жүмыссыздық.
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Валюта бағамы екі ақша бірлігі айырбасының арақатынасын 
білдіреді немесе бір акдіа бірлігінщ басқа мемлекеттің ақша 
бірлігінде көрінетін бағасы болып табылады.

Әр түрлі валюталарды жіктеудщ негізгі сипаттамасы мынадай 
болады (4-кесте).
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4. Валютаның жіктелінуі*
Негізгі сипаттамалары Валюта түрлері

Валюта мөртебесі
-  үлттық
-  шетелдік
-  резервтік

Заттай формасы -  қолма-қол ақша
-  қолма-қол ақшасыз

Өзара қайтымдылық режимі
-  еркін айырбасталатын
-  ішінара айырбасталатын
- айырбасталмайтын (жабық)

Валюта бағамыньщ режимі
-  оньщ валюталық бірдейлігі арқылы 

белгіленген (тіркелген) бағам
-  өзгермелі бағам
-  түрақты немесе түрақсыз валюта

Кез келген мемлекетте «валюта» үғымы белгілі бір мәнде 
қолданылады және мәртебесі бойынша былайша жіктелінеді:

• Үлттық валюта — мемлекеттің ақша бірлігі.
• Шетелдік валюта — шетелдік мемлекеттщ ақша бірлігі.
• Резервтік — халықаралық төлем резервінщ қаражаты мәр- 

тебесіне ие қандай да бір мемлекеттің үлттық валютасы.
Төлем күралы ретінде үлттық валютаның қабілеті мынада: ол 

басқа валюта түрімен тез арада және ең аз шамадағы шығынмен 
айырбасталады, яғни оның қабілеті өзара қайтарымдылығында 
және айырбасталатындығьшда. Осы критерий (өлшем) бойынша 
барлық валютаның жіктелінуін үш топқа бөлуге болады:

• еркін айырбасталатын;
• ішінара айырбасталатын;
• айырбасталмайтын (жабық).
Резиденттердің де, резидент еместердің де кез келген опе- 

рация түрі бойынша валюталық мәміледе белгіленген заң 
шеңберіндегі еркін валюта айырбасы еркін айырбасталатын 
валютаны белгілеу барысында жүзеге асырылады. Ішінара айыр- 
басталатынға валюта мәмілесі бойынша мөлшер жағынан шек- 
теу қойьшған елдің валютасын жатқызуға болады.
* Авторлар қүрастырған.
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Валюта нарығының кдтысушылары арасында валюта айыр- 
басы болмаса және кандай да бір ел валютасының басқа елдің 
валютасына пропорционалды байланысы анықгалмаса, валюталық 
операцияларды жүзеге асыру мүмкін емес. Мұңдай механизмді 
валютаның қүнын белгілеу арқылы жүзеге асыруға болады.

Валютаның қүнын белгілеу — елдер арасындағы валютаның 
бағамдарын анықгау, осының негізінде айырбасқа үсынылған 
олардың ақша бірліктерінің арақатынасы белгіленеді. Бүл ара- 
қатынас валюта нарығындағы сүраныс пен үсынысқа қарай 
үдайы өзгеріп отырады.

Валюта бағамының режимі бойынша валюта былайша 
жіктелінеді:

• оның валюталық бірдейлігі арқылы тіркелген (бірік- 
тірілген) бағам;

• өзгермелі бағам;
• түрақты немесе жүмсақ валюта.
Тіркелген валюта бағамын анықгаудың классикалық нүс- 

қасы «тіркеу» сөзінің мәнінен алынып отыр, яғни әр түрлі 
үлттық валюталардың ресми белгіленген арақатынасын бейне- 
лейді. Өзгермелі бағамға тоқгалатын болсақ, ол валюта биржа- 
ларындағы сауда-саттық барысьщда калыптасады, әрі қандай да 
бір валютаның сүранысы мен үсынысын бейнелейді. Әлемдік 
іс-тәжірибенің талдауы мынадай түжырым жасауға мүмкіндік 
береді: бірде-бір ел осы келтірілген валюта жүйесіндегі элемент- 
тердің тек біреуін үстанып, сонымен ғана шектеліп қалған емес, 
өйткені валюта саясатында осылардың барлық элементі бар.

Қазақстандағы валюта нарығы күралдарының күрылымын 
былайша көрсетуге болады (16-сурет).

Іб-сурет. Қдзақстан валюта нарығының кұрылымы
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Валюта нарығы түрақты түрде қолданылатын және акша 
қаражаттардың қажетті шоғырландырушысы болып табылады. 
Ол қандай да бір нақты орында шектеліп қалмайды, керісінше, 
байланыс құралдарының күрделі жүйесімен, атап айтқанда 
телефондық, телекстік, тіпті электрондық жүйелері арқылы 
байланысқан операциялық залдардың желісін білдіреді.

5 гу Валюталық операциялар ж әне олардың  
сипаттамалары

Валюталық операциялар — бұл ақша нарығында шетелдік 
валюталарға және шетелдік валютаға жазылған төлем қүжат- 
тарына баға белгілеу операциясы. Валюталық операцияларды 
ҚР аумағындағы резиденттер де, резидент еместер де өкілетті 
банктер мен банктік емес қаржы ұйымдары арқылы, сондай-ақ 
олардың айырбас пункттері арқылы жүзеге асыра алады. Осы 
аталған KJP мекемелерінсіз шетелдік валюталарды сатуға, сатып 
алуға және айырбастауға тыйым салынған.

Валюталық операцияларды мынадай критерийлер бойынша 
жіктеуге болады:

1) объектісі бойынша:
• шетелдік және үлттық валюталармен операциялар;
■ шетелдік валютадағы бағалы қағаздармен операциялар;
• қымбат бағалы металдармен және тастармен операциялар;
2) субъекгісі бойынша:
• жеке және заңды тұлғалардың операциялары;
■ мемлекеттік, әкімшілік-аумақгық және муниципалды 

құрылымдардың операциялары;
• шетелдік мемлекеттердің және халықаралық ұйымдардың 

операциялары;
3) жүзеге асырудың режимі бойынша:
• әмбебап операция, жүзеге асырудың құқықгық режимі 

резиденттік мәртебеге тәуелді болмайды;
• жекеленген операция, жүзеге асырудың құқықгық режимі 

резиденттік мәртебеге тәуелді болады;
4) жүзеге асырудың аумағы бойынша:
• ішкі;
• шетелдік;
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5) валюталық операцияларды жүргізудің құқықтық қаты- 
нас түрлері бойынша:

• қаржылық-куқықгық — салықгық төлемдерді өтеуге аудару;
• әкімшілік-құкықтық — айыппұлды шетелдік валютада 

төлеу;
• азаматты қ- қүқықтық — көлікпен тасымалдауды ұйымдас- 

тырып беруші резиденттің пайдасына аударылатын, ау- 
дарылым келісімшарты негізіндегі импорттаушы рези- 
денттің валюталық төлемі;

• халықаралық жеке-қүқықгық — экспорттық-импорттық 
сыртқы сауда келісімшарты бойынша резидент емес- 
тердің пайдасына резиденттердің төлейтін валюталық 
төлемі;

• халықаралық жариялы-құқықгық — халықаралық үйым- 
дардың пайдасына аударылатын валюталық аударым.

Еліміздің заңына сәйкес мыналар валюталық операциялар 
болып табылады:

1) меншік құқығының және басқа қүқықтардың валюталық 
қүндылыққа өтуімен байланысты операциялар;

2) валюталық қүндылықгарды кез келген тәсілмен ҚР-ға 
шеттен әкелу және салып жіберуге, ҚР-дан шетке шығару және 
салып жіберуге болады. Валюталық қүндылық — бүл номинал- 
дары шетелдік валютада көрінетін төлем қүжаттары, бағалы 
қағаздар, шетелдік валюталар; олар арқылы резиденттермен 
және резидент еместермен операцияларды жүзеге асыратын 
жағдайдағы номиналдары шетелдік валютада көрінетін таза- 
ланған қүйма алтын, үлттық валюта, бағалы қағаздар мен төлем 
қүжаттары.

ҚР «Валюталық реттеу туралы» Заңына сәйкес валюталық 
операциялар екі санатқа бөлінеді:

• ағымдағы операциялар;
• капитал қозғалысымен байланысты операциялар.
Ағымдағы операцияларға мыналар жатады:
• төлем мерзімін үзартуды немесе 180 күннен көп емес 

мерзімге тауар, жүмыс және қызмет үшін аванстық 
төлемді қарастыратын экспорттық-импорттық мәмілелер 
бойынша есеп айырысуға арналған аударымдар;

• несиені 180 күннен аспайтын мерзімге беру және осы 
мерзім ішінде алу;



• салым ақша, инвестиция, қарыз және басқа операциялар 
бойынша дивидеңдті, сыйақыны, басқадай табысты ауда- 
ру және алу;

• гранттарды, мұра сомасының аударымын, еңбекақыны, 
зейнетақыны, алиментті және т.б. қоса алғанда саудалық 
сипаты жоқ аударымдар.

Капитал қозғалысымен байланысты операцияларға мыналар 
жатады:

• инвестицияны жүзеге асыру;
• интеллектуалдық меншікгің объектісіне айрыкша қүқық- 

ты толық беруді қарастыратын мәмілелер бойынша есеп 
айырысуға арналған аударымдар;

• жылжымайтын затқа теңестірілген мүлікті қоспағанда 
жылжымайтын мүлікке ие болуға мүмкіндік берегін 
мүліктік қүқықтың төлеміне арналған аударымдар;

• төлем мерзімін үзартуды немесе 180 күннен көп емес 
мерзімге тауар, жүмыс және қызмет үшін аванстык 
төлемді қарастыратын экспорттық-импорттық мәмілелер 
бойынша есеп айырысуға арналған аударымдар;

• несиені 180 күннен аспайтын мерзімге беру және осы 
мерзім ішінде алу;

• зейнетақы активтерін жинақтаумен байланысты мәміле 
бойынша және жинақгау сипатындағы сақгандырудың 
келісімшарты бойынша халықаралық аударымдар.

• сенімді басқаруға валюталық қүндылықгарды табыстау.
Көптеген валюталық операциялар мынадай типтерге

сараланатын мәмілелер шеңберінде жүзеге асырылады:
1) мәмілені жүзеге асырудың мерзіміне қарай:
• мерзімді — «форвард» мәмілелері;
• кассалық — «спот» операциялары;
• айырбас — «своп» операциялары;
• арбитраждық мәмілелер.
2) мәліметтердің орындалу орнына қарай:
• биржалық;
• биржадан тыс.
Мерзімді — бүл бекітілу уақыты мен жүзеге асырылатын 

сәті бір-біріне сәйкес келмейгін мәміле. Яғни, жүзеге асырудың 
шарты мен бағасы бүгін айтылса, мәміленің өзі белгілі бір уақыт
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өткеннен кейін алдағы кезеңце жүзеге асырылады. Форвардтық 
мәміле бүрын айтылған баға бойынша валютаның бүрын айтыл- 
ған мөлшерін белгілі бір уақыттан кейін сатуды және сатып 
алуды үйғарады.

Кассалық — бекітілген сәтінен тікелей жүзеге асырылатын 
сәгіне дейін 3 жүмыс күнінен аспайтын мәміле. Оған «спот» 
мәмілесі жатады.

«Спот» мәмілесі — бекітілу сәгінен басгап 2 жүмыс күні- 
нен кешікпей жүзеге асырылатын нақты бағам бойынша 
валюталардың келісілген мөлшерін айырбастау келісімі.

«Своп» мөмілесі валюгаларды «спот» шартымен сатып 
алуды және оны «форвард» шартымен бір мезгілде сагуды 
үштастыратын айырбас операциясы болып табылады. Мүнда 
«үзын» немесе «қысқа» үстаным пайда болмайды, өйткені сату 
мен сатып алу бір мезгілде орындалады.

Лрбитраждық мәміле — бүл операция, онда қагысушылар 
пайда алу мақсатында әр түрлі валюта нарығының валюта 
бағамдарындағы айырмашылықты пайдаланады. Уақыт пен 
кеңістіктегі арбитраждық мәміле валюталық төрелік, жай және 
күрделі, пайыздық болып бөлінеді.

Қазақстан Республикасының негізгі валюталық заңцарына 
мыналар жатады: «Валюталық реттеу туралы», «Лицензиялау 
туралы», «ҚР Үлттық банкі туралы», «Банктер мен банк қызметі 
туралы» және валюта қатынасының жүйесіне қатысты басқа да 
заң актілері.

Қазақстандағы валюталық операциялардың орындалуына 
қойылатын бақылау белгілі бір дәрежеде шектеулі, ал бүл 
тәртіптің анықгау, ескерту және бүлтартпау бойынша шарала- 
рын мемлекеттік окілетті органдар — ҚР Үлттық банкі, ҚР Қар- 
жы министрлігі, ҚР Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды 
реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі, валюталық бақылау 
органдары жүзеге асырады.

Валюталық құндылықтарды пайдаланумен байланысты 
немесе валюталық қүндылықтарға қатысты себеп бойынша 
пайда болған қоғамдық қатынастардың реттелген ережелер 
жиынтығы валюталық-күқықтық қатынас деп аталады. Қүқық- 
тық қатынастың екі кешені бар: ішкі мемлекеттік және 
халықаралық.
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БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1 Валюга нарығы дегеніміз не?
2. Елдің қаржылық жуйесіндегі валюта нарығының рөлі қандай?
3. Валюга нарығы қандай функцияларды орындайды?
4. Қазакстамда валюта нарығынын қүрылымы кандай?
5. Қазақстанда қандай валюталық операциялар жүзеге асыры- 

лады?
6. Мерзімді валюта мәмілесінің ерекшелігі неде?
7. «Спот» операциясы нені білдіреді?
8. «Своп» операциясы нені білдіреді?
9. «Форвард» операция нені білдіреді?



6-тар ау
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗЛАР І1АРЫҒЫ, ОІ1ЫҢ 

ФУІ1КІІПЯСЫ МЕІ1 ҚҮРЫЛЫМЫ

6-ТАРАУ. Бағалы қағаздар нарығы, оның функциясы +  91

6.1.
М енш ікті мемлекет иелігінен алу ж әне  
ж екеш елендіру Қазақстанда бағалы  
қағаздар нарығьш қалыптастырудың негізі 
ретінде

Жекешелендіру — елдегі бағалы қағаздар нарығын қалыптас- 
тыру мен экономиканы қайта құрылымдау процестерінің орта- 
лық компоненті болып табылады. Қазақстан Республикасыңда 
1991 жылы әзірленген бағдарламаға сәйкес мемлекеттік және 
колхоздық-корпоративтік кәсіпорыңдар мен үйымдарды жекеше 
немесе аралас мемлекеттік жеке акционерлік компаниялар мен 
серіктестіктерге айналдырумен оларды жекешелеңдіру қолға 
алыңды.

Жекешелеңдіруді ҚР Мемлекеттік мүлік жөншдегі Мемле- 
кеттік комитеті және министрліктердің, ведомстволардың, жер- 
гшікті әкімшіліктердің қатысуымен аталған комитеттің аумақтық 
оргаңдары жүзеге асырады.

Қазақстанда жекешелендіру процесін реттейтін құқықтық 
актілердің тұтас жүйесі бар. Ол 1995 жылдың 23 желтоқса- 
ныңдағы «Жекешелеңдіру туралы» Заңцы, 1996 жылдың 27 ақпа- 
ныңда қабылданған «1996-1998 жылдарына арналған Қазақстан 
Республикасыңдағы мемлекеттік меншікті қайта құрылымдау 
және жекешелеңдіру бағдарламасын», соңдай-ақ, Министрлер 
кабинеті, Мемлекетгік мүлікті басқару жөніндегі Мемлекеттік 
комитет және жекешелеңдіру жөніндегі Мемлекеттік комитет қа- 
былдаған көптеген нормативтік актілерді қамтиды.

ҚР жекешелеңдіру бағдарламасына сәйкес республиканың 
барлық кәсіпорын қызметкерлерінің саны мен саласына қарай



төрт топқа бөліңді. Олардың әрбіреуі үшін жекешелендірудің әр 
түрлі тәсілдері қарастырылады:

• жергілікті аукциондар арқылы үсақ кәсіпорыңдарды 
сату;

• орта және ірі кәсіпорындарды жаппай жекешелеңдіру;
• жеке жобалар бойынша аса ірі кәсшорыңдарды жекеше- 

леңдіру;
• ауыл шаруашылығы салаларыңдағы және ауыл шаруа- 

шылығы өнімдерін қайта өңцеу секторындағы жекеше- 
лендіру.

Қазақстанда меншік реформасы негізгі үш кезеңнен өтті. 
Бірінші кезең (кіші жекешелеңдіру) 1991 жылдан 1992 жылға 
дейінгі уакытты қамтьщы және негізінен сауда объектілері мен 
қызмет көрсету салаларын сату, сондай-ақ мемлекеттік меншікті 
еңбек үжымына беру қолға алыңды. Осы уақыт ішіңде 2500-ден 
аса ірі және шамамен алғаңда 4000 шағын кәсіпорын экономика- 
ның мемлекеттік емес секторына өтті.

Бүл арада тек әрбір бесінші кәсіпорын ғана мемлекет ие- 
лігінен алынып, жеке меншікке өтті, негізінен ауыл шаруашы- 
лығы, сауда, қоғамдық тамақтаңдыру және түрмыстық қызмет 
көрсету салаларыңдағы кәсіпорыңдар жекешелендірілді. Кіітгі 
жекешелендірудің аясында 11 000 нысан сатылды, бүл көрсеткіш 
оның шамамен 2/3 бөлігін қүрады. Соңдай-ақ бір мезгілде сау- 
да, қоғамдық тамақтандыру және қызмет көрсету салаларындағы 
халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыруда маңызды орын 
алатын кәсіпорыңдардың 84%-ы жекешелендірілді.

Реформаның екінші кезеңі 1993 жылдан 1996 жылдың ба- 
сына дейінгі уақытты қамтыды. Бүл кезеңцегі жекешелеңдірудің 
қағидасы жекешелеңдіру купонын халыққа таратып беруге 
негізделді. Халық бүл купоңды арнайы инвестициялық қорға 
салу қүқығына ие болды. Купондар, сонымен қатар мемлекеттік 
кәсіпорындардың акцияларын сатып алу үшін пайдаланылды.

Қазақстанның барлық азаматтары (балаларды қоса алғанда) 
купон кітапшаларын алды. Бүл арада халықтың материалдық 
жағдайыңдағы айырмашылықгарды жарым-жартылай өтеу 
мақсатыңда қала халқына 100 купон бойынша, ал ауыл 
түрғындары үшін 120 купон бойынша есептелді. Үлттық банктің 
желілері арқылы купон кітапшаларын таратып беру 1993
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жылдың соңында аяқталды. Тұтастай алғанда 15,5 млн аса купон 
кітапшалары таратылып, халықтың шамамен 90%-ы қамтылды.

Инвестициялық купондар жеке иелерінің атына тіркелді 
және Чехия Республикасында пайдаланылған ваучерлік жеке- 
шелендіру сызбасындағы секілді жеке иелерінің атына тір- 
келген инвестициялық купондар сатуға немесе сатып алуға 
жатпады. Купондар тек оның (купон) орнына өз акдияларын 
шығаратын жекешелендірудің инвестициялық қорына (ЖИҚ) 
ғана салынатын болды. Ж ИҚ өз кезегінде купондық аукционда 
мемлекеттік кәсіпорыңдардың акцияларын сатып алды. Оған 
шамамен 170 лицензияланған Ж ИҚ қатыса алады (5-кесте).
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5. Кдчақстанда купондық аукциондарда сатылған 
АҚ-ііын, салалық қүрылымы

Салалар АҚ-ның жалпы санынан 
үлесі, %-бен

Газ өнеркәсібі 1
Геология 4
Ғылыми-зерттеу институттары 3
Жөндеу кәсіпорны 12
Жеңіл және жергілікті өнеркәсіптер 13
Металлургия 1
Мүнай өнеркәсібі 1
Машина жасау 3
Агроөнеркәсіп секторы 14
Қүрылыс 15
Көлік және телекоммуникация 13
Химия өнеркэсібі 2
Энергетика 1
Көтерме сауда 17

Жаппай жекешелеңдіру бағдарламасына кірген шаруашылық 
жүргізуші субъектілер алдымен 100% акциясы мемлекетке тиесілі 
акционерлік қоғам болып қайта құрылды. Содан кейін 10%-ға 
дейін компания қызметкерлеріне артықшылықты акциялар тү- 
рінде берілді. Осыдан кейін 51% немесе одан да көп акция Ж И Қ 
үшін купондық аукцион арқылы сатуға шығарылды, бүл арада 
мемлекетке ең көп шамада 39%-ы қалуы тиіс болды.



1994 жылдың мамырынан 1996 жылдың ақпан айына дейін 
Қазақстандағы 22 купондық аукционда 1700-ден аса кәсіпорын 
сатуға үсьшылды. Оңда номинал қүны 1261,5 млн геңгені 
қүрайтын кәсіпорынның жарғылық қорын көрсететін акциялар 
сатылды.

Республика халқына берілген купондардың жалпы саны — 
1,5 млрд, оның 1131,5 млн халық ЖИҚ-қа табыс етті. Барлық 
жиналған қупон аукциоңдар барысыңда өтелді.

1996 жылдың басында жекешелендірілген кәсіпорындардың 
шамамен 60% жарғылық қоры жеке меншік иелеріне берілді 
(кіші жекешелеңдірудің объектілерін қоспағанда). Фармацев- 
тикалықкомпанияларды жекешелевдіру процесінің нәтижесінде 
республикадағы барлық дәріхананың 57%-ы жеке меншікке өтті. 
1997 жылы денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет, туризм және 
спорт салаларындағы 2900-дан да көп объектілер жекешелен- 
дірілді. Осылайша, 1991 жылдан бастап 17 мыңнан да көп 
кәсіпорыңдар мен үйымдар меншік иелерінің қолына өтті.

Үшінші кезең — жеке жобалар бойынша жекешелеңдіру. 
5000-нан асатын адам жүмыс істейтін аса ірі кәсіпорыңдар 
мен айрықша маңызы бар мемлекеттік кәсіпорындар, мәселен, 
кен өндіруші өнеркәсіптер немесе табиғи монополиялар жеке 
жобалар бойынша жекешелендіру бағдарламасы негізінде жеке- 
шелеңдірілуі керек болатын. Түтастай алғанда бүл санатқа 
шамамен 170 кәсіпорын кірді.

Мүңдай тәсілдердің мақсаты — әрбір кәсіпорынның жағ- 
дайына барынша назар аударатын іпеітгім қабылдау. Жаппай 
жекешелеңдіру бағдарламасына қарағанда мүңда мемлекет үлесін 
және инвестордың жеке меншік үлесін анықгаудың үлгілері 
болған жоқ. Әрбір компанияның сатылу әдістері де бір-бірінен 
өзгеше болды, алайда олардың басқарылуы үшін халықаралық 
тендер мен келісімшарттарды жүзеге асыру көзделді.

Ауыл шаруашылығы салалары мен ауыл шаруашылығы өнім- 
дерін қайта өңцеу секторыңда да жекешелеңдіру аз жүргізілген 
жоқ. Мемлекеттік ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен ауыл 
шаруашылығы өнімдерін қайта өңцеу бойынша кәсіпорындар 
саны шамамен 4000 болды. Мемлекеттік кәсіпорындар үжым- 
дастырылып, үжымның жекелеген мүшелеріне жер берілді.
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Агросервис пен ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өндеу 
секторының мемлекеттік кәсіпорыңдары да осы бағдарлама 
бойынша акцияларды үжымға, жеке қызметкерлерге және ауыл 
шаруашылығы өндірушілеріне берумен жекешелендірілді. Мұнда 
баға инфляцияға қарай түзетіліп, қолайлы деңгейде белгіленді. 
Бірнеше ірі қайта өңдеу кәсшорыңдары жеке жобалар бойынша 
жекешелендіру бағдарламасы негізіңде сатылды.

Қазақстан—2030 даму стратегиясыңда көзделген мщдеттер- 
дің біріне республикадағы агроөнеркәсіп кешеніндегі косіпор- 
ындардың, орта және шағын кәсіпорындардьщ, жылжымайтын 
мүліктің жекешелендіру процесін толық аяқтау жатады.

1999-2000 жылдарға арналған меншікті жекешелендіру 
және мемлекеттік тұрғыдан басқару бағдарламасына сәйкес кен 
өңдіру, көлік, мұнай өндеу, темір жол және әуе көлігі, энергетика 
кешені, уран өңдірісі секілді стратегиялық маңызы жоғары 
экономика салаларындағы нысаңдардың меншіктік құқығын 
мемлекет өзіңде қалдырды. Үкімет экономиканың нақты сала- 
ларын мемлекет иелііінен алудың негізгі бағыттарын анықтап, 
реттеуші заңцық және әкімшілік базаларды дамытудың страте- 
гиясын жасады (6-кесте).

6-ТАРАУ. Бағалы қағаздар нарығы, оньщ функциясы +  95

6. Жекешелендірілген нысандарлың саны*

Жылдары
Кіші

жекеше-
лендіру

Жаппай
жекеше-
лендіру

Ауыл
шаруашы-

лығындағы
жекеше-
лендіру

Жеке
жобалар
бойынша
жекеше-
леңдіру

Барлығы

1994 2748 - 918 - 4147
1995 2477 147 513 5 3142
1996 3393 497 138 28 4056
1997 5590 1122 18 47 11876777
1998 2539 514 9 11 3073
1999 2153 161 4 0 2318
2000 1581 129 11 3 1724

КР Статистика жөніндегі агентгігінщ мәліметі бойынша.



Кәсіпорыңдарды жекешелеңдіру олардың қызметіне 
оң әсерін тигізді. 15% жекешелендірілген нысан өкілдеріне 
сауалнама жүргізілді (сауалнаманы Deloitte & Touche компания- 
сы жүргізді). Онда мына мәселелер қозғалды: жұмыс істеудің 
шарты мен әдістері, жұмыскерлердің материалдық өтемақысы- 
ның деңгейі, басқару әдістері, салық салудың ережесі, үкімет 
оргаңдарының араласуы және т.б. Сауалнаманың нәтижелері 
мыналарды көрсетіп берді:

• компаниялардағы жұмыспен қамтылудың көрсеткіші 
орта есеппен алғанда 20%-ға артқан;

• жаңа меншік иелерінің тарапынан қаржылық инвес- 
тицияның көлемі артқан;

• жекешелендірілген кәсіпорындардың пайда көлемі өскен;
• мемлекеттік сектормен салыстырғанда жеке сектордағы 

жұмыспен қамтылғаңдардың еңбекақы деңгейі жоғары;
• жекешелендірілген кәсіпорындар ұсынған тауарлардың 

ассортименті бай;
• баға деңгейі кеміген.
Қызмет көрсету саласының, атап айтқаңда бухгалтерлік 

есептің, маркетингтің және жарнама ісінің дамуы мен клиент- 
терді қанағаттандыруда жоғары деңгейге жеткенін қоса ескер- 
генде жекешелеңдіру процесінің басқа да маңызды нәтижелерін 
айта кетуге болады.

Қазақстандағы жекешелендіру процесінде шетелдік инвес- 
торларды толғандырған мәселелердің бірі — олардың құқықтық 
қамтамасыз етілуі болды. ҚР зандарына сәйкес шетелдік инвес- 
торлардың құқығы отандық инвесторлардың құқығымен бірдей, 
олар өз мүдделерін сотта және басқа да кез келген құқық 
құралдарының көмегімен қорғай алды. 1995 жылдың 30 жел- 
тоқсаныңда қабылданған «Шетедцік инвестициялар туралы» Заң 
шетелдік инвесторларды үлтшылдықтан, соңдай-ақ саяси ахуал 
мен заң өзгерістерінен қорғайды, әрі зиян шеге қалған жағдайда 
(әрине, еліміздегі белгілі бір өзгерістердің салдарынан) оларға 
келген залалдың орнын толтыруға кепілдік береді. Аталған заңға 
сәйкес шетелдік инвесторлар халықаралық төрелік сотқа жүгіну 
арқылы өз мүдделерін қорғауға құқылы.

Қазақстан жекешелендіру процесіңде USAID жобалары 
арқылы шетелдік сарапшылар мен кеңес берушілердің көмегін
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және шетелдік компаниялардың жәрдемін пайдаланды. Бұл 
шетелдік инвесторлар үшін процесті анық және түсінікті етті.

Жекешелеңдіру Қазакстанда бағалы қағаздар нарығын қа- 
лыптастырудың негізі болып табылды. Акционерлік қоғамдардың 
құрылуы акциялардың шығарылуына жол ашты. Бұл акциялар 
аукциоңдарда, тек алғашқы нарықта ғана сатылды, яғни олар- 
дың алғашқы орналасуы ғана болды. Акционерлік коғамдардың 
ашылуы, акциялардың шығарылуы, ЖИҚ-тың құрылуы бүгінгі 
таңцағы Қазақстан бағалы қағаздар нарығын қалыптастырған 
базис болды.

6-ТАРАУ. Бағалы қағаздар нарығы, оның функциясы +  97

6 г% Бағалы қағаздар нарығының мәні, 
функциялары ж әне қатысухиылары

Бағалы қағаздар нарығын олардың шығуы мен бағалы 
қағаздар нарығына қатысушылар арасыңдағы экономикалық 
қатынастарының жиынтығы ретіңде анықтауға болады. Бүл 
түрғыдан алғанда ол кез келген басқа тауар нарығының 
анықтамасынан ерекшеленбейді. Зерттелетін нарық нысанын 
жеке салыстырғаңда ғана айырмашылық пайда болады. Бағалы 
қағаздар нарығының номенклатурасы қаңдай да бір жеке 
тауар нарығына емес, түтас тауар нарығына сәйкес келеді, әрі 
кез келген елдің қаржы нарығының қүрамдық бөлігі болып 
табылады. Бағалы қағаздар нарығының негізін тауар нарығы, 
ақша және ақшалай капитал қүрайды.

Бүл нарық түрлерінің жіктелінуі бағалы қағаз түрлерінің 
жіктелінуіне үқсайды және былайша ажыратылады:

• халықаралық және үлттық бағалы қағаздар нарығы;
• үлттық және аймақтық (аумақтық) нарықтар;
• нақты бағалы қағаз түрлерінің нарықтары (акция, обли- 

гация және т.б.);
• мемлекеттік және корпоративтік (мемлекеттік емес) 

бағалы қағаздар нарығы;
• алғашқы және туыңды бағалы қағаздар нарығы.
Бағалы қағаздар нарығының функциясын шартты түрде екі

топқа бөлуге болады: жалпы нарықтық және өзіндік ерекшелігі
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бар функция. Функцияның бірінші тобына мыналарды жаткы- 
зуға болады:

• коммерциялық — осы нарықтағы операциялардан пайда 
табу функциясы;

• мақсатты — нарықтық бағаны қалыптастыратын процесті, 
олардың ұдайы қозғалысын және т.б. қамтамасыз етеді.

• ақпараттық — яғни, нарық өз қатысушыларына сауда 
нысаңдары мен оның қатысушылары туралы нарықтық 
ақпараттарды жеткізеді;

• реттеуші — ондағы нарық сауда және оған қатысудың ере- 
жесін, қатысушылардың арасындағы дау-таласты шешу- 
дің тәртібін жасайтын болса, артықшылықтарды, бақылау 
органын немесе басқару органын және т.б. белгілейді.

Өзіндік ерекшелігі бар бағалы қағаздар нарығының функ- 
циясына мыналарды жатқызуға болады:

• қайта бөліну;
• баға және қаржы тәуекедціктерш сақтандыратын функция.
Қайта бөліну функциясы қосалқы үш функцияға бөлінеді:
• нарық қызметінің салаларына ақша қаражаттарын қайта
. бөлу;
• ең алдымен халықтың жинақтарын өнімсіз формадан 

өнімді формаға ауыстыру;
• инфляциялық емес негізде, яғни айналысқа қосымша 

ақша қаражаттарын шығармай, мемлекеттік бюджет тап- 
шылығын қаржылаңдыру.

Ал баға және қаржы тәуекелдерін сақтаңдырушы функцияға 
немесе хеджирлеуге келетін болсақ, ол туынды бағалы қағаздар 
фьючерстік және опциоңдық келісімшарттар пайда болғаннан 
кейін қолданысқа ене бастады.

Бағалы қағаздар нарығыңдағы сауда тәсілдерінің үстанымы 
түрғысынан мыналарды бөліп көрсету кажет:

• алғашқы және қайталамалы;
• үйымдастырылған және үйымдастырылмаған;
• биржалық және биржадан тыс;
• дәстүрлі және компьютерлеңдірілген;
• кассалық және мерзімді нарықтар.
Бағалы қағаздар нарығы сауда-саттық және өсімқорлық 

операциялардың іс-тәжірибесімен байланысты пайда болды.
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Олар алғапгқы бағалы қағаздар — вексельдер мен коносамент- 
тердің пайда болуына себепкер болды. Ал олар одан әрі мем- 
лекеттің эмиссиялық қызметі мен акционерлік қоғамдардың 
пайда болуымен байланысты дамыды. Капиталдың бағалы қағаз- 
дарға кең ауқымды инвестициялануы XIX ғасырдың ортасыңда 
басталды. Бүл уақыт аралағыңда бағалы қағаздардың нарығы 
айтарлықтай дамыған болатын. Оның қатысушы топтары да 
анықталып үлгерді. Оның алғашқы қатысушылары — банк иелері 
мен жеке трейдерлер ретінде алға шыққан жеке түлғалар, содан 
кейінгісі заңцы түлғалар. Бүгінгі таңда бір мезгілде эмитент 
және трейдер болып табылатын бағалы қағаздар нарығының 
қатысушыларын бірнеше негізгі топқа бөлуге болады.

1. Жоғары имиджі бар мемлекет, муниципалиттер, аса 
ірі үлттық және халықаралық компаниялар. Олардың бағалы 
қағаздарды шығаруы және оны жүзеге асыруы көп қиыңдық 
тудырмайды: оларды әрдайым үлкен мөлшерде қабылдай беруге 
болады. Бүл мемлекеттік және муниципалдық бағалы қағаздар 
жоғары табысты әрдайым қамтамасыз ете бермейді, алайда 
олардың сенімділік деңгейі жоғары. Сол себепті де халықтың 
кейбір бөлігі (зейнеткерлер, жалғыз бастылар, асыраушысынан 
айырылған немесе қамқоршысы жоқ отбасылар және т.б.) 
қатерге бастарын тікпей-ақ, өз қаражаттарын осындай қағаздарға 
салуды жөн көреді.

2. Қаржылық институттар бағалы қағаздармен опера- 
цияларды жүзеге асырады (коммерциялық және инвестициялық 
банктер, сақтандыру қоғамдары, зейнетақы қорлары және т.б.). 
Олардың көбісі әр түрлі инвесторлардың (заңцы және жеке 
түлғалардың) қаражатын біріктіреді және олардың қаражатын 
табыс түсіретін бағалы қағаздарға салудың мүмкіңдіктерін іздес- 
тіреді. Олар акцияның бақылау пакеттерін иеленуге үмтьшады 
немесе тәуекелдіктен қашып, өз капиталдарын экономиканың 
әр түрлі салаларына орналастырады.

3. Жеке инвесторлар — жеке түлғалар, оның ішінде вен- 
чурлік бизнестегі шағын кәсіпорындардың иелері.

4. Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары. 
Олардың қажетті ақпараттармен қамтамасыз етілуі олардың 
бағалы қағаздармен операцияларды жүргізуін оңайлатады. Бір 
немесе бірнеше қызмет түрлерімен айналысу қүқығына тиісті
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лицензия алуы үшін каржы нарығының кәсіби қатысушыла- 
рына бірқатар талаптар қойылады:

• заңцы тұлғалар штатына тиісті қызметпен айналысу 
құқығына біліктілік куәлігі бар мамандар қажет болған 
жағдайда қойылатын біліктілік талабы. Бүл талап 
қалыптасқан әлемдік іс-тәжірибеден алынып отыр. 
Нарықтық экономикасы дамыған барлық елдерде арнайы 
білімі бар түлғалар ғана қаржы нарығыңда клиенттермен 
жүмыс істеуге жіберіледі;

• бағалы қағаздар нарығының кез келген кәсіби қаты- 
сушысы заңға сәйкес үйымдастырушылык-қүқыктық 
формада акционерлік қоғамға тіркелуі тиіс — бүл оның 
үйымдастырушылық-қүқықтық формасына қойылатын 
талап;

• қаржылық талап — бүл кәсіби катысушының өзіңдік 
капиталының жеткілікті болу деңгейі. Таза өзіндік капи- 
тал — бүл кәсіпорынның міңдеттемелерінен тыс активтері. 
Жарғылық капитал — заңцы түлғаның құрылтайшылар- 
ды немесе акционерлерді қатыстыру аркылы істі үйым- 
дастыру үшін салым ақша ретінде тартатын қаражаты. 
Өкілетті оргаңдар жарғылық капиталдың емес, өзіндік 
капиталдың жеткілікті болу деңгейін белгілейді.

Кәсіби қатысушыға өз қаражатын сеніп тапсырған инвестор 
өз активінің барлық қауіітген сақталатынына сенімді болады. 
Инвесторды кәсіби қатысушының мәселелері толғандырмайды. 
Соңдықтан да соңғысының өзіндік капиталы инвестормен 
есеп айырысуына жеткілікті болуы кажет, содан кейін ғана өз 
уәдесінде түрмаған контрагенттермен, банктермен және т.б. 
байланысты туындаған проблемаларын өзі шешеді.

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына мына- 
лар жатады:

1. Сауда алаңы:
• биржалық. Бүгінгі таңда Қазақстанда өз кызметін 1997 жы- 

лы бастаған қор биржасы (KASE) ғана әрекет етеді;
• биржадан тыс.
2. Сауда агенттері:
• брокерлер — бүл клиеит атынан және клиент есебінен 

операцияларды жүзеге асыратын делдалдар;
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• дилерлер — бүлар операцияны өз атынан және өз есебінен 
жүргізетін делдалдар.

Қазақстанда брокер-дилерлік қызметтің жалпы лицензиясы 
қандай да бір мәмілені өз атынан және өз есебінен орындай 
алатын адамды өз күшімен (дербес) гапқан делдалдарға ғана 
беріледі. Оған қоса әлемдік тәжірибеде заңды түлғалар да, жеке 
тұлғалар да брокер және дилер бола алады, ал Кдзақстанда 
брокер-дилерлік қызметпен тек заңды тұлғалар ғана айналыса 
алады.

3. Крр нарығының инфрақүрылымына кіретін үйымдар. Оған 
мыналар жатады:

1) депозитарий — клирингтің, номинал үстаушының, төлем 
агенттігінщ және т.б. функцияларын жүзеге асыратын қаржы 
нарығының кәсіби қатысушысы. Кдзақстанда 1997 жылдың 
16 мамыр айында қүрылтай шешімімен қүрылған, әрі 1997 жыл- 
дың 18 шілдесіңдегі N12301-1910-AO номерімен Алматы қала- 
сының Әділет басқармасында завды түлға ретінде тіркелген 
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» акционерлік қоға- 
мы бар. Крғам KJP «Акционерлік қоғам туралы» Заңына сәйкес 
1999 жылдың 28 қазанында және 2002 жылдың 9 сәуірінде қайта 
тіркелді. Коммерциялық емес үйымдар орталық депозитарий 
болып табылады және олар мынадай негізгі функдияларды 
орындайды:

• номинал үстаушыны жүзеге асыру;
• эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа да қаржылық 

қүралдар бойынша құқықтарды ескеру және мәмілелерді 
тіркеу;

• номинал үстаушыға қаржылық қүралдар мен мәмілелер 
бойынша және оның табыс төлемі бойынша төлем 
агенгтігінің функциясы;

• қаржылық қүралдар мен мәмілелер бойынша клиринг;
• KJP зандарына қайшы келмейтін кеңес беру, ақпараттық 

және басқа да қызмет түрлері.
2) тіркеушілер — ҚР зандарына сәйкес қүрылған әрбір 

акционерлік қоғам бағалы қағаздар эмиссиясы мемлекеттік 
тіркеуден өткен сәттен бастап, бір ай ішіңде бағалы қағаздар 
үстаушыларының тізілімін енгізуді және сақтауды қамтамасыз 
етуі керек.
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Бағалы қағаз үстаушыларының мүліктік қүқығын және 
мүдцелерін қорғау мақсатында бағалы қағаздар үстаушыларының 
тізімін дербес жүргізетін бағалы қағаздармен, сондай-ақАҚ-мен 
мәмілелерді тіркейтін бағалы қағаздар нарығының қатысушы- 
лары (тіркеушілер мен номинал үстаушылары) бағалы қағаздар 
құқығының бірінші түлғадан екіншісіне өтуіне байланысты 
мәмілелерді орындаудың фактілерін бекітуге міндетті.

Номинал үстаушылар клиенттердің бағалы қағаздарымен 
болатын мәмілелерді және олардың ауыртпашылық түсірген 
фактілерін тіркеу бойынша функдияларды орындайды. Олардың 
иелік ету құқығын растайды, клиеғггтерде бағалы қағаздардың 
болуын және олармен мәміле жасаудың мүмкіндіктерін 
қамтамасыз етеді, төлем агенттігінің функциясын орындайды, 
клиенттерді бағалы қағаздардың номинал үстаушыларына 
берілгені жөніндегі ақпаратпен қамтамасыз етеді. Сондай- 
ақ номинал үстаушыларымен жасасқан келісімшартқа сәйкес 
басқа да функцияларды орындайды. Номинал үстаушылардың 
қызметі KJP Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды реттеу 
және қадағалау жөніңдегі агенттігі берген лицензияның негізіңде 
жүзеге асырылады.

Бағалы қағаздармен байланысты меншік иелерінің қүқыгын 
жүзеге асыру үшін тіркеушілердің талап етуі бойынша номинал 
үстаушылар тіркелген бағалы қағаз иелерінің тізімін нақты бір 
күнде беруге міндетті. Номинал үстаушыларға аталған ақпаратты 
ашу қүқығын бермеген бағалы қағаз иелері кірмейді.

Тіркеушінің функциялық міндеттемесі мыналарда:
• бағалы қағаз иелерінің тізімін жүргізу арқылы меншік 

қүқығын тіркеу және аталған тіркеуді растайтын жазбаша 
немесе электрондық қүжаттарды ресімдеу;

• бағалы қағаз иелерінің тізілімін енгізу және сақтау;
• тізілімнен көшірме беру жолымен бағалы кағаз иелерінің 

қүқығын растау;
• бағалы қағаздардың меншік қүқығының өзгеру фактісін 

тізілімдегі тиісті жазуды өзгерту жолымен тіркеу;
• дауыс қүқығын және бағалы қағаздар меншігі қүқығы- 

ның ауыртпашылық түсірген фактісін тіркеу;
■ эмиссияланған бағалы қағаздардың мөлшерін және оның 

тіркелген мөлшерге сәйкес келуін бақылау;
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• қүжаттамалық формада шығарылған бағалы қағаздардың 
сертификаттарын сақтау, беру және өтеу;

• корпорациялық әрекеттерді тіркеуді жүзеге асыру;
• тіркеуші эмитентке оны жалпы жиналысқа дайындау, 

сондай-ақ дивидендтік есеп айырысу бойынша кеңес 
беру қызметін көрсетуге құқьшы.

Тіркеуші заңмен белгіленген жағдайларды ескермегенде 
тізімді немесе оның бөлігін жүргізу бойынша өз өкілеттілігін 
басқа түлғаға жүктей алмайды. Оның тізімін өзі жүргізсе де 
эмитенттерге тиесілі бағалы қағаздардың меншік қүкығын 
тіркеушінің сатып алуға қүқығы болмайды;

3) клирингтік үйымдар — қаржылық қүралдармен мәміле- 
лерді орындауға қатысатын тараптардың талаптары мен 
міндеттемелерін өзара есепке жатқызатын қаржы нарығының 
кәсіби қатысушылары;

4) кастодиандар — клиенттердің қаржылық қүралдары мен 
ақшасын сақтайтын, әрі олардың есебін жүргізетін, оларды 
сақтау міндеттемесін өз мойындарына алумен қаржы қүралдары 
мен ақшаға байланысты олардың қүкығын растайтын каржы 
нарығының кәсіби қатысушылары. ҚР-да кастодиандыққызмет- 
пен және сейфтік операциялармен айналысуға лицензиясы бар 
банктер ғана кастодиан бола алады;

5) бағалы қатздар портфелін баскррушы — клиент есебінен 
және оның мүддесі түрғысынан азаматтық қүкықтың объек- 
тілерін басқару жөніңдегі қызметті өз атынан жүзеге асыратын 
қаржы нарығының кәсіби қатысушылары. Олардың негізгі 
функциялары:

• ақшаны қаржылық қүралдарға инвестшшялау;
• қаржылық қүралдармен орындалатын мәмілелердің есе- 

бін жүргізу;
• өздеріне жүктелген қаржылық қүралдарды пайдалану, әрі 

оған иелік ету.
Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметтің қандай да 

бір басқа түрлерімен қатар қолданылмайтын айырықша түрле- 
ріне мыналар жатады:

• бағалы қағаз иелерінің тізімін жүргізу;
• депозиттік қызмет — тек клирингтік қызметпен ғана қа- 

тар қолданыла алады;
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• инвестициялық қордың бағалы кағаздар портфелін бас- 
қару;

• қор биржалары;
• биржадан тыс нарықтың баға белгілеу жүйесі;
Айрықша қызмет турлерін есепке алмағанда, кез келген басқа

қызмет түрлерімен кастодиаңдық қызмет қатар жүргізіле береді, 
ал бағалы қағаздар портфелін басқару брокерлік, дилерлік және 
кастодиандық қызмет түрлерімен қатар қолданыла алады.

Бағалы кағаздар нарығындағы кез келген қызметтің міндетті 
шартына занды тұлғалар үшін мемлекеттік лицензияны алуы 
жатса, жеке тұлғалар үшін — KJP Қаржы нарығы мен қаржылық 
ұйымдарды реттеу және қадагалау жөніндегі агенттіктің білікті- 
лік куәлігі қажет.

2004 жылы Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар 
нарығындағы кәсіби қызметті 50-ден аса компания жүзеге 
асырды. Олардың 38-і бүл құкыққа 1996 жылдың басында ие 
болды. Кәсіби қатысушылардың қүрамына екінші деңгейлі 
23 акционерлік банк кіреді.

Бағалы қағаздар нарығьшың негізгі 
^  ^  .  қаржылық құралдары ж әне олардың

жіктелінуі

Бағалы қағаздар нарығының қүралдарына бағалы қағаздар 
жатады. Кдзақстан Республикасының Азаматтық кодексіне 
сәйкес формал ар мен реквизиттерде белгіленген мұліктік құкықты 
куәландыратын кұжат бағалы қағаз болып табылады. Бүл бағалы 
қағаздың жүзеге асырылуы мен берілуі тек оны үсынғанда ғана 
мүмкін болады. Бүл оның заңцы анықтамасы болып табылады. 
Ал оның экономикалық мағынасы бүкіл тауар әлемінің екіге 
бөлінетініне байланысты анықталады: тауарлар (материалдық 
игіліктер, өндіріс қүралдары, қызмет көрсетулер) және ақшалар. 
Ақша жай және жаңа ақшаны әкелетін капитал ақша боп бөлінуі 
мүмкін. Завды немесе жеке бір түлғадан екіншісіне ақша берудің 
қажеттілігі үдайы болып түрады. Қаржы нарығының әлемдік іс- 
тәжірибесі ақша берудің екі негізгі тәсілін — несиелеу процесін



және бағалы қағаздарды айналасқа шығаруды таңдап алды. Тауар 
нарығында да мүндай жағдайлар болып тұрады: тауарды табыс 
ету сәтінде оның әлі жеткізілмегеніне немесе өндірмегеніне 
байланысты тауар болмай қалған жағдайда осындай жағдай орын 
алады. Алайда бағалы қағаз — ақша немесе материалдық тауар 
емес. Оның құндылығы — өз иесінің қандай да бір қажеттілігін 
қанағаттандыруына мүмкіндік беретін қүқықта. Сатып алушы 
өзінің ақшалай капиталын бағалы қағаздарға айырбастай алады. 
Бүл арада оның меншік қүкығы, сонымен бірге қарызға берілген 
капиталдың пайыздары немесе дивидендтері түрінде нақты 
жүйелі табысты алу қүқығы сақталады.

Ақша да, тауар да осы заманғы жағдайда капиталдың әр 
түрлі формалары болып табылады. Экономикалық түрғыдан ал- 
ғанда бағалы қағаздар — бүл тауарлық, өндірушілік және ақшалай 
капитал формаларынан өзгеше болатын капитал формасы. Оның 
өзгешелігі — оны басқа капитал формаларының орнына беруге 
болады әрі нарықта тауар ретінде айналыста болып, табыс әке- 
леді (немесе табыс әкелуі ықтимал).

Бағалы қағаздар — бағалы қағаздар нарығында айналыста 
болатын ерекше тауар, алайда ол заттай тауар немесе қызмет 
немесе ақша болып табылмайды. Оны ақшаға жақындататын 
бірқатар өз ерекшеліктері бар. Олардың шііндегі ең басты 
ерекшелігі — оны әр түрлі формадағы ақшаға айырбастауға (өтеу, 
сату-сатып алу, эмитентті қайтару, қүқықты қайта табыстау 
және т.б. жолдармен) болады. Ол есеп айырысуда пайдаланылуы 
мүмкін, кепіл де бола алады, оны бірнеше жыл сақтауға да 
немесе мүра бойынша мерзімсіз беруге де болады, оны сыйлық 
ретінде біреуге үсынуға да болады.

Осылайша бағалы қағаз өз иесіне біршама табыс әкелетін, 
қүқығы мен міндеттемесі үшінші тұлғаға жаңа келісімшартсыз 
берілетін, үлгісі қатаң тәртіппен белгіленетін қүжатты білдіреді. 
Оның қүқығы мен міңдетін жаңа келісімшартсыз басқа біреуге 
табыс ете аласың — міне, бағалы қағаздардың негізгі ерекшелігі, 
айрықша өзгешелігі осында. Қолда бар келісімшарт бойынша 
басқа түлғаға қүкық пен міндеттерді табыс ету үшін жаңа келісім- 
шартты әзірлеу керек. Ал бағалы қағаздар бойынша құқықты 
табыс етуде жаңа келісімшартқа отырудың кажеті болмайды.
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Бүл бір жағынан қолайлы, екінші жағынан трансакциялық 
шығындарды азайтады.

Бағалы қағаздар қоғамдық маңызы бар бірқатар функция- 
ларды орындайды:

• экономиканың салаларына, аумақтар мен елді мекен- 
дерге, халыққа, мемлекетке және т.б. ақшалай қаражатты 
(капиталды) қайта бөледі;

• өз иесіне мынадай нақты қосымша қүқықтар береді: 
капиталға, ақпаратқа, ең алдымен, белгілі бір жағдайларға 
сәйкес келетін басқару ісіне қатысуға;

• капиталдан табыс алуды және (немесе) капиталдың өзін 
қайтаруды қамтамасыз етеді.
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7. Кдзақстандағы бағалы қағаздардың жіктелінуі'

Сипаттамасы Бағалы қағаздың тұрлері
1 2

Эмитенті бойынша

• мемлекеттік
• корпорациялық
• жекеменшіктік
• шетелдік

Эмитент міндеттемелері 
бойынша

• үлестік
• борыштық
• тауарды иелену құжаты

Айналыс аумақтары бойьшша
• аймақтық
• үлттық
• халықаралық

Құкықты жүзеге асыратын 
формалары бойынша

• атаулы
• үсынбалы
• ордерлік

Шығарылатын формалары 
бойынша

• құжаттандырылған
• қүжаттандырылмаған

Айналыс мерзімі бойынша

• мерзімсіз
• мерзімді
- қысқа мерзімді (1 жылға дейін)
- орта мерзімді (1 жылдан 10 жьілға дейін)
- үзақ мерзімді (10 жылдан жоғары)

Базистік активі бойынша • негізгі
• туынды

‘ Авторлар күрастырган.
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7-кестенің соңы
1 2

Табысты төлеу тәсілдері 
бойынша

• ұдайы (жүйелі) төлеммен
• бір жолғы төлеммен
• тіркелген % мөлшерлемесімен
• өзгермелі % мөлыерлемесімен

Табысты алу тәсілдері бойынша • инвестициялық
• нарықтық

Эмиссия тәсілдері бойынша • эмиссиялық
• эмиссиялық емес

Валюта бойынша номинал

• ұлттық валютаның номинал 
құнымен

• шетелдік валютаның номинал 
қүнымен

• қос номиналмен
• номиналсыз

Айналыс шарттары бойынша • қайтарымды
• қайтарымсыз

Қазақстан Республикасында қолданьшатын барлық бағалы 
қағаздар мынадай санаттарға бөлінеді:

Негізгі бағалы қағаз — олардың негізіне қандай да бір 
активке, әдетте, тауарларға, ақшаға, капиталға, мүлікке әр түрлі 
ресурстарға және т.б. берілген мұліктік қуқық жатады.

Туыиды бағалы кағаз — бүл қандай да бір базиске активке 
арналған бағалы қағаз: базистік активтер бағаларына пайыздық 
мөлшерлемелер, индекстер жатады. Базистік активтерге 
тауарлар (мұнай, алтын, астықжәне т.б.), негізгі бағалы қағаздар 
(акдиялар, облигациялар және т.б.) жатады. Туынды бағалы 
қағаздарға: фьючерстік келісімшарттар (тауарлық, валюталық, 
пайыздық, индекстік және т.б.), варранттар, құқықтар және 
еркін айналыста болатын опциондар жатады.

Үлестік бағалы қагсіз — кәсіпорын таратылғанда өз иесінің 
мұліктің бір бөлігіне ие болу кұқығын бекітіп береді, өз иесіне 
жарғылық капиталды құруға қатысуына мүмкіндік береді, 
пайданың бір бөлігін алуға және кәсіпорынды басқаруға қаты- 
суына құкық Сч рсді. Үлестік бағалы қағаздарға акциялардың 
барлық түрлері, инвестициялық пайлар жатады.



Борыштық бағалы кағаз — қарыз иелері мен эмитенттері 
арасындағы қарыз қатынасын бейнелейді. Олар оны сатып 
алу және белгілі бір пайыз төлеу міндеттерін өз мойындарына 
алады. Борыштық бағалы кағаздын үлгілеріне облигацияларды, 
ипотекалық куәліктерді, қазынашылық міндеттемелерді, KJP 
Үлттық банкінің ноталарын жатқызуға болады.

Бағалы қағаздардың меншік қуқьиын жұзеге асыратын фор- 
малар бойынша мыналар бөліп көрсетіледі:

Атаулы бағалы қағаз — олардың барлық иелерін сәйкес- 
тендіруді қарастырады. Иелері туралы ақпарат тізілімінде 
болады, ал осы бағалы қағаздармен бекітілген меншік қүқы- 
ғының басқаға өтуі оларды сәйкестендіруді қажет етеді.

Ордерлік бағалы қағаздар — ол бойынша қүқық бағалы 
қағазда аталған түлғаға тиесілі болады және осы бағалы қағазда 
табыстау жазуын индоссаментті орындау жолымен беріледі. 
Оның үлгілеріне вексельдер, ипотекалық куәлік жатады.

Үсынбалы бағалы кағаз — осы кағазбен куәландырылған 
қүқык оны үсынатын адамға тиесілі болады. Осы бағалы кағазға 
бекітіліп берілген қүқықты жүзеге асыру үшін аталған бағалы 
қағазды үсынса жетіп жатыр.

Кужаттандырылған — кдғазбен тасымаддаушьпа эмитентгеледі.
Кужаттандырылмаған — шотқа жазу жолымен эмитент- 

теледі.
Нарықтық бағалы қагсіз — бағамдық айырмашылық ретінде 

одан табыс алуға мүмкіндік береді.
Инвеапициялық бағалы қағаз — дивидендтер, купондар, 

пайыздар түрінде осы бағалы қағаз бойынша ағымдағы табысты 
алу мақсатында үзақ мерзімге сатып алынады.

Крйтсірылымды бағалы қсіғсіз — мерзімнен бүрын өтелуі 
мүмкін.

Крйтарылымсыз — айналыс мерзімі біткенше айналыстан 
алынбайтын бағалы қағаз.

Қазақстан Республикасының заңына сәйкес бағалы қағаздың 
мынадай түрлері айналысқа түседі:

• мемлекеттік бағалы қағаздар;
• акциялар;
• облигациялар;
• коносаменттер;
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• ипотекалық қуәліктер;
• туынды бағалы қағаздар;
• жай қоймалық куәліктер;
• қосарлы қоймалық куәліктер (қоймалық + кепілдікті 

куәлік);
• KJP-дағы айналыска жіберілген шетелдік эмитенттің 

бағалы қағазы;
• Заң актілерімен белгіленген тәртіпте бағалы қағаздардың 

қатарына жатқызылған басқа да құжаттар.
Бағалы қағаздардьщ Қазақстан нарығындағы қаржылық 

құралдарына қарай оның құрылымын былайша көрсетуге 
болады:

Мемлекеттік бағапы Депозитарлық
кағаздар нарығы X колхаттар нарығы

Депозиттік
сертификаттар

нарыгы

Бағалы кагаздар 
нарығы

7
Фьючерстер мен Облигациялар

опциондар нарығы нарығы

17-сурет. Кдзақстан бағалы қағаздар нарығының негізгі сегменттері'

Акция. Оны (акцияны) үстаушының (акционердің) акцио- 
нерлік коғамға түскен пайданың бір бөлігін дивидендтер 
түрінде алу құқығын, оның істерін және мұліктің бір бөлігін 
акдионерлік қоғам таратылғаннан кейін де басқаруға қатысу 
қүқьнын қуәландыратын бағалы қағаз болып табылады.

Акция — акдионерлік қоғамның капиталына қатысуға мүм- 
кіндік беретін бағалы қағаз. Оны мемлекеттік органдар емес, тек 
акционерлік қоғамдар ғана шығарады. Бүл арада корпорациялар 
қалыптастыратын капитал корпорация таратылғанда қарыз 
капиталы ретіндегі (оның ішінде облигация ретіндегі) міндетте- 
мелер төленбегеннен кейін екінші кезекте орны толтырылатын
' Авторлар құрастырған.



өзіндік капиталдың қүрамдық бөлігі болып табылады. Акцио- 
нерлер өздері салған акция сомасының мөлшерінде ғана қоғам 
міндеттемелеріне жауап береді. Сондықтан эмитент банкротқа 
үшыраған жағдайда акцияға инвестицияланған ақшаны қайта- 
рып алудың кепілдігі болмайды.

Акцияларды былайша жіктеуге болады:
1. Акция бір акционерден екіншісіне берілу тәсілі бойын- 

ша мыналарға бөлінеді:
• атаулы;
• үсынбалы.
Атаулы акция — оның (атаулы акцияның) иелері міндетті 

түрде акдионерлердің тізіліміне тіркеледі.
Үсынбалы акция акционерлердің тізіміне тіркелмейді. Әдетте, 

АҚ олардың иелерін білмейді. Бүл акдияның нақты иесі ғана 
акционердің меншік күқығын растай алады.

2. Табысты алу қүқығына қарай:
• жай;
• артықшылықгы.
Бүлардың арасындағы негізгі айырмашылық мынада: 

арт ықш ыл ықт ы акциялар бойынша дивидендтер АҚ-ның 
таза табысының мөлшеріне қарамастан әрдайым төленеді. 
Қоғам таратылған жағдайда артықшылықты акция үстаушылар 
басқа акдионерлерге қарағанда өздеріне тиесіліні алдымен 
алады, алайда номинал құнының орнын олардың акциялары 
толтыратын дивидендтерді толық алмайды. Сондай-ақ ком- 
пания таратылғанда да артықшылықты акция үстаушыларының 
мүдделері несие берушілердің талаптары қанағаттандырылған- 
нан кейін ескеріледі, алайда жай акция үстаушыларының талап- 
тары қанағаттандырылмастан бүрын ескеріледі.

Өз кезегінде артықшылықты акцияларды мыналарға жік- 
теугс болады:

• кумулятивті — егер дивидендтер уактылы төленбесе, онда 
олар жинақталып, кейін толық көлемде төленуі мүмкін;

• қайтымды басқа акдияларға қарағанда олар өздеріне 
тән мерзімсіздік секілді өзгешелігіне қайшы келетін эми- 
тенттермен өтелуі мүмкін;

• айырбасталатын — осы эмитенттің жай акцияларының 
белгілі бір көлеміне айырбасталуы мүмкін;
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• дауыс қүқығы бар және ең аз шамадағы нақты дивиденд- 
тердің мөлшеріне ие акциялар;

• дауыс қүқығы болмайтын, ең аз шамадағы дивиденд- 
тердің нақты мөлшеріне ие акциялар; бұл арада олар 
дивидендтерге қатысты артықшылықты құқықтарға ие 
болады жөне оларға қоғам таратылғаннан кейін қалған 
мүліктің бір бөлігін алуына мүмкіндік тудыратын артық- 
шылықты құқық беріледі. Егер дивиденд бүрынғы акция 
бойынша 3 айдың ішінде төленбесе, онда бүл акцияның 
иесіне АҚ-ны кайта қүруға және таратуға, акционер- 
лердің құкығын шектейтін Жарғыға өзгерістер енгізуге 
қатысты мәселелерді шешуде дауыс қүқығы беріледі.

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес акционерлік 
қоғам күжаттандырьшған формадағы атаулы акцияны ғана 
шығара алады. Ал артықшылықты акцияларға келсек, Қазақ- 
станда оның екі түрі бар: дауыс қүқығы болмайтын, ең аз 
шамадағы дивидендтердің нақты мөлшеріне ие акциялар және 
дауыс қүқығы бар, ең аз шамадағы дивидендтердің нақты 
мөлшеріне ие акциялар.

Облигация — бүл оны, номинал қүны немесе басқадай 
мүліктік эквивалентті шығаратын түлғадан осыларды өз иесінің 
алу қүқығын куоландыратын бағалы қағаз. Облигация, сонымен 
бірге өз иесіне оған тіркелген номинал қүиынан немесе басқадай 
мүліктік қүқыктан пайызды алуына мүмкіндік береді.

Қосымша қаражатты тарту үшін эмитент оны пайда болған 
уақытынан бастап үшінші жылынан кешіктірмей оларды толық 
төлеу шартымен және жыддық баланстың осы уақытына бекі- 
туге жатқызу шартымен жаргылық қордың мөлшерінен аспай- 
тын сомада шығаруға қүқылы.

Облигация — бүл эмитенттің қарыздық міндетемесін растай- 
тын қүжат, ол оның активтеріне қарсы қойылады. Оның көме- 
гімен жүмылдырылған капитал акционерлік капитал болмайды. 
Облигацияны шығару — капитал қарызының бір формасы.

Мерзімді қарыздық міндеттеме ретінде облигацияны өтеудің 
кепілдігіне эмитент тарапынан берілетін жалпылама кепілдік 
жатады. Ол облигация үстаушыға — эмитет банкротқа үшыра- 
ған жағдайда өз міндеттемесін орындамаса мүліктің бір бөлігін 
алуына мүмісіндік беретін қүқығын береді.
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Облигациялар акциялар секілді әр түрлі корпорацияға ар- 
налған инвестицияның маңызды көзі ретінде қызмет етеді. 
Алайда бүл бағалы қағаздардың бір-бірінен көп айырмашылығы 
бар:

1. Облигациялардың иесі несие беруші болып табылады, ал 
акционерлер — корпорация меншік иелерінің бірі.

2. Облигациялардың иесі эмитенттің табысына қарамастан 
облигация бойынша пайыз алады. Акционерлер дивидендтерді 
алуы мүмкін, бірақ олар жай акцияның иелері үшін тіркелмейді 
әрі табыс болмаған жағдайда төленбейді.

3. Облигация иелерінің дауыс қүқығы болмайды, олар 
акционерлердің жиналысына қатыспайды және корпорацияны 
басқаруға қатыстырылмайды. Акционер өзінің мүліктік мүдце- 
сіне қатысты барлық мәселелерді шешуде дауыс қүқығына ие 
болады.

4. Облигация бойынша төленген пайыздық төлемдер 
корпорацияның шығынына жатқызылады және салық салына- 
тын табысты кемітеді. Сонымен қатар салық салынғаннан 
кейін корпорацияның алатын таза табысы дивидендтердің көзін 
құрайды.

5. Облигациялар, әдетте, белгілі бір мерзімге шығарылады, 
ал акциялар мерзімсіз бағалы қағаз болып табылады.

Облигация жіктелімін былайша көрсетуге болады:
1. Эмитентіне байланысты:
• мемлекеттік;
• муниципалдық;
• корпоративтік;
• шетелдік.
2. Облигациялық қарыздың мерзіміне қарай:
• өтеу күні бойынша:
• қысқа мерзімді — 1 жылға дейін;
• орта мерзімді — 1 жылдан 3 жылға дейін;
• үзақ мерзімді — 3 жылдан 25 жылға дейін.
• өтеу мерзімі тіркелмейтін облигациялық қарыз;
3. Шығарылатын формаларына қарай:
• шотқа жазу түріндегі қолма-қол облигациясыз;
• қолма-қол облигация;
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4. Иелену тәртібіне қарай:
• үсынбалы облигапия;
• атаулы.
5. Табыс алу тәсіліне қарай:
• табыстық, ол бойынша пайыз компанияда осыған 

жеткілікті пайда болғанда ғана төленеді;
• пайызсыз, дисконтпен сатылады, яғни номинал қүиынан 

арзан;
• өзгермелі пайызы бар облигация, мүнда облигация 

бойынша пайыздық банк пайызының мөлшерлемесіне 
тіркелсе, онда ол нақты шамадан төмен немесе жоғары 
болмауы керек.

6. Өтеу әдісіне қарай:
• сериадды;
• бір реттік.
7. Айналыс сипаты бойынша:
• айырбасталатын;
• айырбасталмайтын.
8. Қамтамасыз етілуіне қарай:
• кепілмен қамтамасыз етілген;
• үшінші түлғаның кепілдігімен қамтамасыз етілген;
• қамтамасыз етілмеген.
9. Айналысына карай:
• ерісін айналыста болады;
• айналыс шеңбері шектеулі.
Мемлекеттік бағалы қағаздар (МБҚ) — орталық және жер- 

гілікті үкімет органдары шығарған борыштық бағалы қағаздар. 
Олар ішкі және сыртқы мемлекеттік қарыздың формалары 
болып табылады.

Ішкі МБК, қарыз қатынасында оның үстаушысының мүлік- 
тік қүқығын айғақтайды. Оның қарыз алушыларына ҚР Үісіметі, 
ҚР Үлттық банісісі, жергілікті атқару органдары жатады. Сыртқы 
нарықта мемлекеттің еурооблигациясы айналыста болады.

Қазақстан Республикасында олардың алғашқы орналасуы 
әдетте ҚР Қаржы министрлігі немесе ҚР Үлттық банкісі 
арқылы өтеді. Барлық МБҚ қүжаттандырылмаған формада 
шығарылады.

8-3/31-07



М БҚ әр түрлі әдістермен (аукцион, сауда-саттық, ашық 
сату, жабық тарату және т.б.) орналастырылады. Кез келген 
занды және жеке түлғалар, сондай-ақ резидент еместер де 
оның сатып алушылары болуы мүмкін. Негізгі инвесторларына 
түрғындар, екінші деңгейлі банктер, зейнетақы және инвести- 
циялық корлар. сақтандыру компаниялары жатады.
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8. Қазақетанда мемлекеггік бағалы қағаздардың жіктелінуі*

Сипаттамалары Түрлері

Эмитент түрі бойынша
• үкіметтік
• муниципалды
• ҚР Үлттық банкісі

Айналыс мерзімі бойынша • қысқа мерзімді (1 жылға дейін)
• үзақ мерзімді (1 жылдан жоғары)

Айналыс төсілдері 
бойынша

• нарықгық
• нарықтық емес

Табысты алу тәсілдері 
бойынша

• пайыздық
• дисконттық
• құрамдастырылған
• инфляция бойынша индекстелген
• девольвация бойынша индекстелген

Пайызды есептеу твсіддері 
бойынша

• тіркелген пайыз мөлшерлемесі
• өзгермелі пайыз мөлшерлемесі

Шыгарылатын валютасы 
бойынша

• үлттық валютада
• шетелдік валютада

Нарыщпык, — М БҚ алғашқы орналасуынан кейін еркін 
қайта сатылады.

Нарыщпык. емес — қайта сатылмайтын, белгілі бір мерзім 
өткеннен кейін эмитентке қайтарылуы мүмкін мемлекеттің 
бағалы қағазы.

Дисконттык — МБҚ номинал қүнынан төмен бағамен 
шығарылады, бірақ номинал қүны бойынша өтеледі. Нарықтық 
және номинал қүндардың арасындағы айырмашылық осы бағалы 
кағаз иесінің табысын қүрайды.

Купондық — белгілі бір пайызды есептеумен номинал қүны 
бойынша шығарылады әрі өтеледі.

’ Авторлар құрастырған.
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9. ҚР БҚН-да айналысқа түскен мемлекеттік бағалы қағаздардың 
кейбір түрлері*

№ Мемлекеттік бағалы 
қағаздардың атауы

Эмитент Шығарылым жағдайы

1. МЕККАМ (ГККО) КР Каржы 
министрлігі

Бағалы кағаздар нарығын әртарап- 
тандыру, бюджет қатшылығын 
информациялық емес жабу көздері 
үлесінің ұлғаюы, мақсатты мемлекет- 
тік бағдарламаларды қаржыландыру. 
Номиналы — 100 теңге, дисконттық 
больш табылады, бір жылга дейінгі 
мерзіммен шығарылады.

2. МЕОКАМ (ГСКО) ҚР Қаржы 
министрлігі

Бағалы қағаздар нарығын әртарап- 
таңдыру, бюджет қатшылығын 
информациялық емес жабу көз- 
дері үлесінің үлғаюы, мақсатты 
мемлекеттік бағдарламаларды қар- 
жылаңдыру. Номиналы -  пайыз- 
дың тіркелген мөлшерлемесімен 1000 
теңге, 2-3 жылға айналысқа шығады.

3. МЕАКАМ (ГДКО) ҚР Қаржы 
министрлігі

Бағалы қағаздар нарығьш эртарап- 
таңдыру, бюджет қатшылығьш 
информациялық емес жабу көздері 
үлесінің үлғаюы. мақсатты мем- 
лекеттік бағдарламаларды қаржы- 
лаңдыру. Номиналы — пайыздың тір- 
келген мөлшерлемесімен 1000 теңге 
10 жылға айналысқа шығады.

4. АВМЕКАМ ҚР Қаржы 
министрлігі

Нарыққа 1999 жылдың 12 сәуіріңде 
жинақтаушы зейнетақы қорларыньщ 
салымшылары активтерінің деваль- 
вациясынан сақтану мақсатында шы- 
ғарылды. Айналым мерзімі 5 жыл, 
6,14% жылдық купоңдық мөлшер- 
лемесі АҚШ-тың долларына ірілен- 
дірілген. АВМЕКАМ айналысқа 
зейнетақы қорларының портфель- 
деріндегі индекстелмеген МБК-ны 
айырбастау арқылы енгізілген. Бұл 
міңдеттердің негізгі бө лігі Мем лекет- 
тік жинақгаушы зейнетақы қорының 
портфеліне тиесілі.
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9-кестенің соңы
1 2 3 4

5. МЕКАВМ ҚР Қаржы 
министрлігі

Номиналы АҚШ долларымен 
берілетін (бұл жағдайда — 100 
долл.) дисконттық қағаз болып та- 
былады жэне қағаздар доллармен 
берілген дисконттық бағамен ор- 
наластырылады. Бастапқы нарықта 
алған кезде инвесторлар эмитентке 
ақщаны теңгемен алған күңдегі ре- 
сми бағам бойынша аударылады, ал 
өту кезінде эмитент инвесторларга 
теңгемен өту күніңдегі доллардың 
ресми бағамы бойынша қағаздың 
атаулы қүнын төлейді.

6. МЕИКАМ ҚР Каржы 
министрлігі

Номиналы 1000 теңге иңдекстелген 
қазыналық міндеттеме. Инфляци- 
яаан сақтау максатыңда айналысқа 
шығады. Инфляцияның қаркынына 
байланысты, пайыздың қүбылмалы 
мөлшерлемесі бар пайыздық болып 
табылады.

7. н с о ҚР Қаржы 
министрлігі

Бюджет тапшылығын инфляциялық 
емес жабу үлесінің артуы, халықтың 
жинағын инфляция барысындағы 
қүнсызданудан сақтау. Номина- 
лы — 1000 теңге, МЕККАМ-З-тің 
кірістілігіне байланысты пайыздың 
қүбылмалы мөлшерлемесі бар 
пайыздық болып табылады.

8. ¥лттық банктің 
ноталары

КР Қаржы 
министрлігі

Айналымдығы ақшаны реттеу, 
инфляциялык процестер мен 
бағаларға ықпал ету, төлем ба- 
ланысын реттеу, республикалық 
бюджеттің кассалық жүзеге асуын 
қамтамасыз ету.

' Авторлар құрастырған.



10. ҚР тәуелсіз еурооблигациялык карыздарының параметрлері'

Параметрлері Қазакстан-99 Қазакстан-02 Қазакстан-04 Қазакстан-07
ІІІыгарылым көлемі, АҚІІІ 
доллары 200000000 350000000 200000000 350000000

Айналымның басталған 
күні 20.12.96 02.10.97 18.10.99 11.05.00

Өтеу күні 20.12.99 02.10.02 18.10.04 11.05.07
Купонның мөлшерлемесі 
(жылдык) 9.25% 8,375% 13.625% 11.125%

Купонның түрі Жарты жылдык Жарты жылдык Жарты жылдык Жарты жылдык
Есеп айырысу базасы 30Е/360 30Е/360 30Е/360 30Е/360
Орналастыру кезіндегі баға. 
АҚШ доллары 99,880 99.779 98.870 98.347

Орналастыру кезіндегі 
өтеудің табыстылығы 9,43 8,431 13.954 11.481

Бас менеджерлер JP Morgan Securities 
Ltd

JP Morgan Securities 
Ltd

ABN AMRO Bank BV 
Deutsche Bank AG 
(London)

Deutsche Bank AG 
(London) JP Morgan 
Securities LTD

Листинг Люксембург Люксембург
Амстердам

Люксембург
Франкфурт

Люксембург

Есеп айырысулар Euroclear Euroclear Euroclear Euroclear

’ «Ирбис» ИААҚ мэліметтері бойынша.
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Қурамдастырылған — номинал құнынан төмен бағамен 
шығарылады, біршама пайызды есептеумен номинал қүны 
бойынша өтеледі.

Бағалы қағаздар нарығында басқа елдің мемлекеттік және 
мемлекеттік емес облигациялары айналыста болуы мүмкін. 
Еурооблигация — бұл карыз алушының еуронарықта ұзақ мер- 
зімді қарызды алу барысында шығаратын қарыздық міндеттемесі. 
Оның мазмұнында борыш сомасына, оны өтеудің күні мен 
шартына қатысты ақпарат қамтылған және айтылған мерзімде 
пайызды алуға қуқық беретін купондар болады.

Еурооблигация эмиссияларының ерекшеліктері:
• бірнеше елдің нарықтарына орналастырылады;
• қарыз валютасы несие беруші үшін шетелдік болып 

табылады;
• орналастыру мен кепілдендіру бірнеше елдің банктері 

беретін эмиссиялық синдикатпен жұзеге асырылады;
• эмиссия біршама деңгейде мемлекет тарапынан реттеледі, 

онда валюта қарыз валютасы ретінде пайдаланылады;
• әдеттегі жай облигацияға қарағанда купон бойынша 

пайыз толық сомада төленеді, оның иесіне «табыс 
көзінен» салық ұсталынбайды.

Тәуелсіздік жылдары кезеңінде Қазақстан Республикасы 
сырттан қарыз алу мақсатында еуропа нарықтарына орналас- 
тырылған егеменді еурооблигацияны төрт мәрте шығарды.

Алғашқы эмиссия 20 желтоқсанда болды, оның өтелетін 
мерзімі — 1999 жылдың 20 желтоксаны. Бұл эмиссияның ай- 
налыс мерзімі — үш жыл, купонның табыстылығы жылына — 
9,25%, купон бойынша төлем жылына екі мәрте — 20 маусымда 
және 20 желтоқсанда жүзеге асырылады. Еурооблигацияның 
еісінші эмиссиясы 1997 жылдың 2 казанында болды, ол 5 жыл- 
дан кейін, яғни 2002 жылдың 2 қазанында өтелді. Купонның 
табыстылығы — 8,375%, оның иесі табысты 2002 жылға дейін жыл 
сайын 2 сәуірде және 2 қазанда төлеп отырады. Қазақстандық 
еурооблигацияның үшінші эмиссиясы Еуропада қабылданған 
есеп айырысу базасымен (бір айда 30 күн және бір жылда 360 
күндік — есептік база) жылына 13,625% жартыжыддықкупонның 
тіркелген мөлшерлемесімен және 98,870% дисконтпен 5 жылға 
200 млн АКДІ доллары көлемінде Лондонда 1999 жылдың

118 -f Қ арж ы  нарығы және оның ерекшеліктері



27 қыркүйегінде орналастырылды. Оньщ төленетін күні (ол 
— кайталама нарықта кағаз айналысының басталған күні) 
1999 жылдың 18 қазанына белгіленді, ал соңғы купон 
сыйақысының өтелетін және төленетін кұні — 2004 жылдың 
18 қазаны. Аталған дисконт 13,954%-да өтелетін қағаздың 
табыстылығына сәйкес, оның үстіне инвесторлар купондық 
сыйақы алады.

Коносамент — тауар иесінің күжаты. Ол оның иесінің онда 
көрсетілген жүкке иелік ететін және оны тасымалданғаннан 
кейін алатын қүқығын айғақтайды. Ол үсынбалы, ордерлік 
немесе атаулы болуы мүмкін және бірнеше түпнүсқа данада 
жасалады. Жүк алғашқы үсынылған коносамент бойынша беріл- 
геннен кейін басқа коносамент даналары өз күінін жояды. Тауар 
қүжаты да басқа бағалы кағаз түрлері секілді оның иесінің мүліктік 
қүқын айіақтайды, яғни оның белгілі бір тауарға (мүлікке) 
қүқығы барлығын білдіреді. Коносаментке жүктің сақтандыру 
полисі міндетті түрде тіркеледі. Сондай-ақ оған жүкті тиеуге, 
оны сақтауға әрі кедендік рәсімді ресімдеуге және т.б. қажетті 
әр түрлі қосымша қүжаттар тіркеледі. Коносамент — ешқандай 
өзгеріс енгізілмейтін және бағалы кағаздар нарығында емес, 
тауарлық нарықта айналысқа түсетін қүжат.

Коносаменттің негізгі реквизиттеріне мыналар жатады: жүк 
тиеуші фирмалардың атауы, жүктің кабылданатын орны, жүкті 
жөнелтушінің атауы, оны алушының атауы, жүктің атауы және 
оның негізгі сипаттамалары, коносаментгің берілген уақыты 
мен орны.

Тұрғын үй сертификаттары — жалпы аудан бірлігіне 
нөмірленген, қүны ақша түрінде индекстелетін кез келген 
бағалы қағаз немесе міндеттеме. Ол эмиссия проспектісінде 
анықталатын аталған бағалы қағазды немесе міндеттемені 
орналастырудан алынған қаражаттың есебінен қаржыланды- 
рылатын қүрылысты, ғимаратты меншікке беру жолымен, 
оларды өтеуді эмитенттен талап етуде анықталатын шарттарды 
сақтау және оларды иеленуге қүқығы бар заңды түлғалар мен 
азаматтарға орналастырылады.

Түрғын үй сертификаты — атаулы бағалы қағаз. Ол 
қүжаттандырылған немесе қүжаттандьірьілмаған формада 
шығарылуы мүмісін. Олардың нақгы әрекет ететін мерзімі
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болады. Ол мерзім қаражатты тартатын қүрылыс нысанының 
нормативтік мерзімінің екі есесінен асырылмайтын болуы тиіс.

Түрғын үй сертификаты иесінің қүқығы пәтер жалпы 
ауданның 100%-на сәйкес келетін облигацияны сатып алған 
жағдайда ғана жүзеге асады. Тек осыдан кейін ғана пәтердің 
қалған қүнын белгілі бір төлем шартымен сатып алуға эмитент- 
пен сату-сатып алудың келісімшартын беісіте алады.

6 л  Бағалы қағаздар нарығыньщ туынды  
• қаржылық құралдары

Туынды БК, — болашақта базистік активтің баға ауыткуынан 
пайда алуды көздейтін БҚ тобы.

Туынды БҚ-ның негізгі ерекшеліктері:
• бағасы базистік актив негізіндегі бағаға қүрылатын басқа 

БҚ (акция, облигация және т.б.);
• туынды БҚ-ның айналысының формасы негізгі БҚ-ның 

формасынан сырттай айырмашылығы болмайды;
• базистік активпен (акциялар — мерзімсіз, облигациялар — 

жылдар мен ондаған жылдарға созылады) салыстырғанда 
өмірлік кезеңі шектеулі болады;

• эмиссиялық емес бағалы қағаз болып табылады.
Туындыларға мыналар жатады: варранттар, фьючерстік

келісімшарттар, еркін айналыста болатын опциондар және т.б.
Варраит өз иесіне компания шығарған бағалы қағаздардың 

белгілі бір мөлшерін алдын ала тіркелген бағамен нақты мерзім 
ішінде сатып алуына қүқық береді. Варранттың эмитенті — 
негізгі бағалы қағаздарды шығаратын компания. Коғам оны 
акцияның немесе облигаиияның эмиссиясымен бірге шығаруға 
қүқылы. Варранттар шығарылғаннан кейін бағалы қағаздардан 
бөлінеді және варрантта көрсетілген бағалы қағаздар сатылғанға 
дейін бағалы қағаздар нарығында дербес айналыста болады. 
Варрант бөлініп алынғаннан кейін бағалы қағаздардың сатылу 
қүны варрант қүнына кемітіледі.

Варранттың бағасы оны сатып алудың қүқығын ғана 
бейнелейді және варрантқа тіркелген қүн мен бағамдық қүнның



арасындағы айырмашылыққа тәуелді болады. Оның айналыс 
мерзімін, өтеу тәртібін және бағасын оны шығару барысында 
қоғам өзі анықтайды.

Варранттар әрекет ету механизмі жағынан және өзінің 
экономикалық мазмұны жағынан құқықтарға үқсас. Алайда 
әрекет ету кезеңі жағынан олардың айырмашылығы бар: 
құқықтар — нарықта 3-4 апта жұмыс істейтін қысқа мерзімді 
бағалы қағаз, ал варранттың әрекет ететін мерзімі — 3-5 жыл 
немесе одан да көп.

Қүқықтар бағалы қағаздарды инвесторларға тартымды етіп 
көрсету үшін акциялармен және облигациялармен бірге шыға- 
рылады. Варрант дербес бағалы қағаз ретінде шығарылады әрі 
оны өзі тіркелген акциядан немесе облигациядан бөлек сатуға 
және сатып алуға болады және ол қосымша акцияны сатып 
алуға қүқық береді. Алайда ол көптеген жағдайларда басқа 
құндылықтарды, атап айтқанда бағасы жеңілдетілген облигация- 
ларды, алтынды және т.б. алуға мүмкіндік береді.

Фьючерс — тараптардың бекіту барысында белгіленген 
бағасы бойынша келешекте сатылатын және сатып алынатын 
биржалық (базистік) активтің стандартты биржалық келісім- 
шартын білдіретін туынды бағалы қағаз.

Фьючерстік келісімшарттар көптеген елеулі ерекшеліктері- 
мен айрықшаланады. Ең алдымен оның әрбір нақгы акгив 
түріне стандартты болып табылатын шартты әзірлейтін биржада 
ғана бекітілетінін атап айту керек. Бүл шарт фьючерстердің 
өтімдийгін жоғары етеді, олардың ауқымды қайталама нарығы 
болады, өйткені ол өзінің шарты бойынша барлық инвесторларға 
бірдей. Бүл арада биржа қайталамалы нарықты тиісті келісімшарт 
бойынша құруды, яғни оларды түрақты түрде сататын немесе 
сатып алатын дилерлер институты негізінде үйымдастырады. 
Осылайша, инвестор фьючерстік келісімшарттарды әрдайым 
сатуға немесе сатып алута және кейін өз үстанымын офсеттік 
мәмілелердің (кері операциялар арқылы үстанымды жабу) 
көмегімен оңай жоюға сенімді болады. Бүл фьючерстік келісім- 
шарттардың иесіне артықшылықтар береді. Сонымен қатар 
келісімшарттағы шарттың стандартты сипаты конртагенттер 
үшін қолайсыз болуы мүмкін. Мәселен, олар тауардың фью- 
черстік келісімшарттарда қарастырылғандардан өзгеше бас-
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қа мөлшерде, басқа орында және басқа уақытта тауардың 
жеткізілуін қажет етеді. Оның үстіне, биржада контрагенттер 
қызығушылық танытатын активке қатысты фьючерстік шарттың 
мүлдем болмай қалуы да ықтимал. Демек, фьючерстік мәміледе 
нақгы жеткізудің (активті қабылдаудың) мақсаты көзделмейді, 
онда контрагенттердің үстанымын хеджирлеу немесе баға 
айырмашылығынан үту көзделеді. Фьючерстік келісімшарттар 
бойынша инвесторлар көптеген үстанымдарын келісімшарттың 
әрекет ету процесінде өздері жояды.

Ощион — опциондық шарттың бекітілгенін айғақгайтын 
туынды бағалы қағаз. Онда қатысушылардың бірі айтылған баға 
бойынша біршама уақыт ішінде бағалы қағаздарды сату қүқығына 
немесе сатып алу қүқығына ие болады, ал басқа қатысушы 
ақшалай сыйақы (опцион бойынша сыйақы) үшін қажет болған 
жағдайда бағалы қағаздарда анықгалған келісімшарт бағасы 
бойынша сатуға немесе сатып алуға міндеттенеді.

Опционның иесі оны сатып алуға (сатуға) немесе одан бас 
тартуға күқылы. Оның опцион бойынша сыйлықақы төлеуден 
басқа міндеттемесі болмайды. Сондықган да сатып алушы өзінің 
коммерциялық мүддесінің негізінде оның әрекеті мақсатқа 
қаншалықгы лайықты болатынын анықтайды.

Опционды сатып алушы өзі сатып алған құқықгы опцион- 
ның айналыс кезеңшдегі акция бағамының қозғалысына қарай 
өткізетіні (немесе өткізбейтіні) жөнінде шешім қабылдайды. 
Сатып алушы мен сатушы болжаған биржалық бағам қозғалы- 
сының бағыты бір-біріне қарама-қайшы болады, сол себепті де 
олар табыс алуды көздейді. Опцион үшін сатып алушы төлеген 
төлем сомасы опцион өткізілмеген жағдайда сатушының 
табысын қүрайды.

Опциондар «колл» және «пут» деп бөлінеді. «Колл» типіндегі 
опцион бүрын келісілген баға бойынша акцияны сатып алуға 
қүқық береді, ал табыс ағымдағы биржа бағамы опционда 
айтылған бағамнан жоғары көтерілгенде ғана пайда болады, 
сол себепті де оны өткізу тиімді (пайдалы), яғни опционды 
сатушыдан аклияны сатып алу керек. Опционның екінші типі — 
«пут» — акцияны сатуға қүқық береді. Мүндағы табыс ағымдағы 
биржа бағамы опционда айтылған бағамнан төмен түскенде 
пайда болады, сол себепті де биржада акцияны сатып алған
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тиімді болады, содан кейін опционды сату қажет, яғни опцион 
сатушысын бүл акцияны айтылған бағам бойынша сатып алуға 
міндеттеу керек.

Американдық депозитарлык крлхаттар (АДК) 50-жылдары 
американдық инвесторлардың халықаралық нарыққа шығу 
жолдарын іздестірудің нәтижесінде пайда болды. Олардың 
пайда болуына мәмілелер инвестор бағалы қағаздарды сатып 
алғысы келген елдердің биржасында емес, Америка биржасында 
жасалғанда ғана қатер деңгейінің кемитіні ең басты себеп 
болды.

АДҚ-ты «Морган Гарантии» компаниясы 1920 жылдың 
соңында «Селфриджиз» атты белгілі британ әмбебап дүкенінің 
шығарған жария акциясын орналастыруда американдық инвес- 
тицияны оңайлату үшін ойлап тапты. «Морган Гарантии» 
компаниясы әлі күнге дейін АДҚ-тың кастодиандық қызметі 
бойынша аса ірі агентінің бірі болып табылады.

Депозитарлық қолхат — жергілікті нарыққа депозиттелген 
негізгі бағалы қағаздар иесінің қүқығын айғақтайтын куәлік; 
жергілікті нарыққа қатысы жоқ адам бағалы қагаздың иесі 
(инвесторы) болады, яғни бағалы қағаз шетелдерде депози- 
тарлық қолхаттар арқылы орналасады.

АДҚ-тан басқа ғаламдық депозитарлық (GDR) және 
интернационалдық депозитарлық қолхаттар (IDR) болады. 
Бас әріппен жазылғандардың мағынасы осы қолхаттар 
американдық, ғаламдық және интернационалдық қолхаттар 
айналысқа түсетін нарықтың атауын білдіреді. Олардың барлық 
түрі қүжаттандырылған және қүжаттандырылмаған формада 
шығарылады.

Басқа мемлекеттің бағалы қағаздарына өзінің ақшалай 
қаражатын саліысы келген инвестор өз кезегінде жергілікті 
брокерге өтініш жасайтын халықаралық брокерге өтініш беруі 
керек. Ал жергілікті брокер қажетті бағалы қағаздарды жергілікті 
нарықтан іздейді. Бағалы қағаздар сатып алынған жағдайда, 
ол жергілікті брокердің атына кастодиан-банкісіне тіркеледі. 
АДҚ жағдайында халықаралық брокер халықаралық нарыққа 
жүгінеді. Бағалы қағаздар американ депозитарий-банкісінің 
атына кастодиандағы шотқа тіркеледі. Ол бүл туралы инвесторға 
қолхат береді. Депозитарлық қолхаттар жай бағалы қағаздар
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сияқгы сатылады. Олар кез келген акция мөлшерін бекітуге 
болатын америка нарығында басқа елдердщ бағалы қағаздарымен 
алмастырылады. Мысалы, бір қолхаттағы 50 акция немесе бір 
акцияға 50 қолхат шығарылуы мұмкін.

Американ депозитарий-банкісі мен кастодион-банкісі 
жасалған келісімге сәйкес жұмыс істейді. Біріншісі барлық 
шығынды екіншісіне төлейді. Ал инвестор бұл шығындарды 
американ депозитарий-банкісіне өтейді.

Кастодиан-банктің шотына бағалы қағаздар, ал американ 
депозитарий-банкіне депозиттік қолхаттар тіркеледі. Касто- 
диан-банк брокермен (атаулы иесімен) немесе орталық 
депозитариймен орын алмастыруы мұмкін.

Егер инвестор депозитарлық қолхатты сатқысы келсе, 
онда ол халықаралық брокерге өтініш жасайды. Ол (халық- 
аралық брокер) оны халықаралық нарықта сатудың міндет- 
темесін өз мойнына алады. Сатылған кезде бұл туралы жазба 
депозиттік есеп айрысу жүйесіне (ДЕЖ) өтеді, ал американ 
депозитарлық-банкінде ол шоттан алынады, кастодиок-банкте 
депозитарлық қолхаттар берілген акция шоттан алынады. Бүл 
арада халықаралық брокер депозитарлық қолхаттарды халық- 
аралық нарықта сатуға қүқылы, жергілікті нарықта акцияны 
сатуы мүмкін.

АДҚ біршама көп инвесторлардың мүдделерін жүзеге асы- 
ратын құрал ретінде пайда болды, өйткені ол инвестордың 
жергілікті нарыққа жүгінгенінен гөрі қауіпті азайтады.

АДҚ-ның мына түрлері бөліп көрсетіледі:
• демеушілік көрсетілмейтін — инвесторлардың, брокер- 

лердің, депозитарлық банктің жергілікті кастодиан 
банкісінің бастамасы бойынша қүрылды;

• демеушілік көрсетілетін — эмитенттің, депозитарлық 
банктің, брокердің бастамасы бойынша қалыптасты, 
мүнда эмитент осы бағдарламаның жасалуымен байла- 
нысты шығынды өз мойнына алады.

Демеушілік көрсетілетіні Е II. Ill, IV деңгейлерге бәлінеді:
I  деңгей — ең әлсіз талап, қайталамалы нарықтағы бағалы 

қағаздар, қолхаттарды тіркеудің рәсімдері қарапайым, қаржылық 
есеп берулер мен талаптардың орындалуьш АҚШ-тың биржасы 
мен бағалы қағаздар бойынша комиссиясына үсынудың қажеті 
болмайды.
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I I  деңгей — листингтен өту қажет, бағалы қағаздар жөніндегі 
комиссияга қолхаттарды тіркеудің рәсімдері күрделі болады, 
аудитор тексерген қаржылық есеп берулер бірнеше жылда 
ұсынылады.

III деңгей — жергілікті нарықгың шегінен тыс жерлерге 
капитал тартқысы келген эмитенттің жариялы үсынысы, бастап- 
қы нарық үйымдастырылады, қолхаттарды тіркеудің рәсімде- 
ріне өте қатаң талап қойылады. Өйткені III деңгейдің бағалы 
қагаздары американдық және еуропалық нарықта айналысқа 
түседі, эмитегатер өздері тіркелген биржаның ережесі мен 
нормаларын сақгауы қажет.

IV  деңгей — жаңа эмиссияларды жеке орналастыру, қол- 
хатты тіркеуге қойылатын талап қатандау болады, қаржылық 
есеп берулер алдыңғы екі деңгейдегі секілді болмайды. Бүл дең- 
гейдің депозитарлық қолхаттары американдық жеке инвесторға 
берілмейді, аса ірі институционалдық инвесторлар қол жеткізе 
алады. Еуропалық қор биржаларында листинг үйымдастырылуы 
мүмкін.

Бүлардың бәрі негізгі бағалы қағаздардың активтілігі мен 
өтімділігін арттыруға мүмкіндік береді, халықаралық нарықтарга 
жол ашады, әсіресе III және IV деңгейлері капиталды тартуға 
мүмкіндік береді.

Әдетте, депозитарлық қолхаттар негізінен жай акцияға 
шығарылады, алайда жергілікті атқарушы органдардың мемле- 
кеттік бағалы қағаздарына, облигацияларға, артықшылықты 
акцияларға да шыгарылуы мүмкін.

К,Р-да казаңстандык депозитсірлық крлхаттар (КДҚ) 
бар. Олар мемлекет зандарына сәйкес шығарьшған ҚР рези- 
денті болып табылмайтын эмитенттердің эмиссиялық баға- 
лы қағаздарының белгілі бір мөлшеріне меншік құқығын 
айғақтайтын туынды эмиссиялық бағалы қағазды білдіреді.
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БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Бағалы қағаздар нарығы дегеніміз не?
2. Ол кандай жалпы нарықтық функцияларды орындайды?



3. Бағалы қағаздардың нарығы қандай өзіндік ерекшелігі бар 
функцияны орындайды?

4. Бағалы қағаздар нарығының қаржылық құралдары деп нені 
атауға болады?

5. Бағалы қағаздың қандай түрлерін білесіңдер?
6. KJP-да қандай бағалы қағаздьщ түрлері айналыста болады?
7. Акция дегеніміз не?
8. Акцияның облигациядан айырмашылығы неде?
9. KJP-да қандай артыкдпылықты акцияның түрлері бар?
10. KJP-да облигацияларының қандай түрлері айналыста болады?
11. Мемлекеттік бағалы қағаздар дегеніміз не?
12. KJP аумағында мемлекеттік бағалы қағаздың қандай түрлері 

шығарылады?
13. ҚР-да халықаралық бағалы қағаздың қандай түрлері айналысқа 

шығарылады?
14. Негізгі бағалы қағаздардың туынды бағалы қағаздардан айыр- 

машылығы неде?
15. Фьючерс дегеніміз не?
16. Опцион дегеніміз не?
17. Фьючерстің опционнан айырмашылығы?
18. Депозитарлық қолхат дегеніміз не?
19. Депозитарлық қолхаттың қандай түрлері бар?
20. Коносамент дегеніміз не?
21. Кдзақстандағы бағалы кдғаздар нарығьшьщ қүрылымы қандай?
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7-тар ау
САҚТАМПЫРУ ИАРЫҒЫ ЖӨИЕ 

ОИЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

7-ТАРАУ. Сақтандыру нарығы жәнс оның ерекш еліктері 4- 127

7 -« Сақтандыру нарығының мәні м ен  
• A  • функциялары

Қаржы нарығының ең маңызды салаларының бірі — сақтан- 
дыру нарығы. Сақтандыру дегеніміз — екі жақ тәуекелге 
бара отырып, бір жағы екінші жағын сактандыруға келісімін 
береді. Сақтандыру адамдарды әр түрлі қауіп-қатерлер мен 
апаттардың залалдарынан қорғаудың бұрыннан келе жатқан 
одісі. XVIII ғасырдың ортасында-ақ мұліктер мен жеке бас- 
тарды сақтандырудың 100-ден аса түрін жұзеге асырып ұлгірген 
көптеген кәсіпқой сақгандыру қоғамдар пайда болды.

Әлеуметтік-экономикалық кеңістік болып табылатын сақ- 
тандыру нарығында сақтандыру қызметін қажет ететін сақтан- 
дырушылар, олардың талаптарын қанағаттандырушы сақтан- 
дырушылар (сақтандыру компаниялары), сақтандырушы дел- 
далдар мен сақтандыру инфрақұрылымдарының үйымдары 
(консалтингтік фирмалар және т.б.) әрекет етеді. Оны құрудың 
негізіне күтпеген жағдайларда қолайсыздыкқа үшырағандарға 
ақшалай жәрдем көрсетудің үдайылылығын үздіксіз қамтамасыз 
етіп отыру қажеттігі жатады.

Сақтандыру нарығы сақтандырылушы мен сақтандырушы- 
ның арасына тығыз байланыс орната отырып, сақтандырудың 
нәтижесіне байланысты экономикалық қарым-қатынастардың 
жиынтығын қамтиды. Бүл нарықта сақтандыру кызметін 
жалпылама танып білу жүзеге асырылады да, оның өмір сүруінің 
негізгі экономикалық заңцары ретінде қүн заңы мен сүраныс 
және үсыныс зандары алынады. Сақтандыру нарығы тауар 
шаруашылығы қалыптасуының барысында қүрылатындықтан
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екеуінің де пайда болуының шарты ретінде еңбектің қоғамдық 
бөлінуі мен әр түрлі жекеменшік иелері — ерекшеленген тауар 
өңдірушілердің болатындығы есептелінеді. Бүл нарық нарықтық 
қатынас субъектілерінің дербестігін, сақтандыру қызметіндегі 
сатып алу-сатуға байланысты серіктестіктің тепе-теғідігш қарас- 
тырады.

Сақгандырудың мән-мағынасына қарай отырып, сақтандыру 
нарығының мына төмендегідей негізгі міндеттерін бөліп көр- 
сеткен дүрыс:

• реттеуші — нарық, басқалар сияқты мемлекет тарапынан 
реттеліп отырады;

• коммерциялық — сақтандыру операцияларын жүзеге асы- 
рудан түсетін табыстарды қамтамасыз етеді;

• бағалық — компанияның сақтағвдыру қызметінің бағасын 
белгілеуді қамтамасыз етеді;

• сенімділік функциясы — сақтандыру операциялары қо- 
лайсыз, тағы басқа жағдайлар туындағанда сенімділікті 
қамтамасыз етеді.

Сақтандырудың мына төмендегідей түрлері бар:
1. Салалық белгісі бойынша:
• өмірді сақтандыру нарығы (бүған сондай-ақ үзақ мер- 

зімді сақтандырудың барлық түрлері: зейнетақы, ден- 
саулық сақтау, некелесу, аннуитет және басқалар да 
жатады);

• мүліктерді сақтандыру нарығы;
• жауапкершілікті сақтандыру нарығы;
• бақытсыздық жағдайлардан сақтағздыру нарығы;
2. Аукымы жағынан:
• үлттық;
• аймақтық;
• халықаралық.
3. Сақтандыру индустриясының үйымдастыру-қүқықтық 

түрлеріне байланысты:
• мемлекеттік сақтандыру;
• акционерлік қоғамдар жүргізетін сақгандыру;
• сақтандыру қорларын сәйкесінше қүрайтын өзара сақ- 

тандыру.
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4. Жүзеге асырылу түрлері бойынша:
• міндетті;
• ерікті.
5. Объектілері бойынша:
• жеке;
• мүліктік.
Міндетті түрде — заңцық актілердің талап ету күшіне сай 

жүзеге асырылатын сақтандыру. Азаматтың өмірін немесе 
денсаулығын ешқандай заңцық актілерімен, келіс-сөздермен 
сақтандыруға күштеп мәжбүр етуге жол жоқ. Міндетті 
түрдегі сақтандыру ерікті түрдегі сияқты келісім негізінде 
жүзеге асырылады. Міндетті түрдегі сақтандыру келісімі сақ- 
тандырушымен сақтандырудың нақты осы түрін жүзеге асыруға 
лицензиясы болған жағдайда ғана жасалады.

Ерікті түрде — екі жақ бірдей ерік білдірген жағдайда 
жасалатын сақтандыру. Заңға қайшы келмейтін кез келген 
азаматтық мүдде немесе заңцы түлғаның мүддесі сақтандырудың 
объектісі болып табылады. Міндетті түрдегі сақтандырудың 
ерікті түрдегі сақтандырудан айырмашылығы — келісімнің 
мерзімі шектеулі болып келетіндігіңде, сақтандыру жарналарын 
төлегенде ғана жүзеге асырылатындығында.

Міндетті түрдегі мен ерікті түрдегі сақгандырудың үйлесім- 
ділік табуы қоғамдық өндіріс пен халықтың сақтану жағынан 
қорғалуын қамтамасыз ететін жүйе қүруға мүмкіндік береді. 
Өйткені сақтандыру әрекеті қандай болған жағдайда да көптеген 
жандардың мүддесін қорғайды.

Жеке сақтандыру. Азаматтардың өмірі, денсаулығы мен 
еңбекке жарамдылығы жеке сақтандырудың объектілері болып 
табылады. Мүліктік сақгандыруды өздеріне тиесілі немесе жалға 
алған меншіктеріне тікелей немесе жанамалай зиян келтірмеу 
мақсатымен жекелеген адамдар мен шаруашылық субъектілері 
жүргізеді. Мүліктік сақтандьфудың объектілері болып жер 
бетіндегі, әуедегі және су көлігі, жүктер мен басқа да мүліктер, 
сондай-ақ қаржылық тәуелділік саналады.

Мемлекеттік сақтандыру жағдайында сақтандырушы 
мемлекеттік үйым болып есептелінеді де, ол заңцар арқылы 
реттелініп отырады. Ол сақтандырудың барлық түрлеріне мем- 
лекеттің үстемділігі болғанда, мемлекеттік сақтандырудың тек
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жекелеген түрлеріне үстемдігі болғанда немесе сақтандырылуға 
ешқағщай да мемлекеттік үстемділік болмаған жағдайларда 
жүзеге асырыла береді. Қазір ТМД елдершде сақтандырудың 
дамуы өзінің шегіне жетуге жақын. Мысалы, Ресейде бюджет 
тарапынан әскерлерді, милиция қызметкерлерін, салық 
инспекциясы мен полицияны, прокурорларды, соттарды апаттан 
қүтқарушыларды, ядролық қондырғылардың қызметкерлерін, 
ғарышкерлерді, депутаттарды, донорлар мен басқа да санаттар- 
дың қызметкерлерін міндетті түрде мемлекеттік түрғыдан сақтан- 
дыру жүзеге асырылуда. Ресей Федерациясының 1991 жылдың 
28 маусымдағы N1499-1 «РФ азаматтарын медициналық 
сақтағщыру» Заңы бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
жүйесіне жататын міндетті түрде медициналық сақтандырылу 
енгізілген.

Акционерлік сақтандыру — жеке байлығы аз құрылтайшы- 
ларға ақшалай ресурстарды өздеріне тарту арқылы сақтандыру 
операцияларын жүргізуді тездетуге мүмкіндік беретін акциялар 
бойынша өзінің жарғылық капиталын құрайтын акционерлік 
қоғамдар сақтандыру қызметінің сақтандырушылары ретінде 
тағшлатьш түрі. Бүл жағдайда ашық және жабық түрдегі 
акционерлік қоғамдар, жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
бастапқы капиталды қүраудың тәртібіне сәйкес өзгешеленеді. 
АҚ-ның мұндай түрлері бүкіл әлемдік іс-тәжірибиеде бар. 
Қазақстанда акционерлік қоғам түрінде сақгандыру үйымын 
құру заңмен анықталған.

Өзара сақгандыру — өзара көмек беруді қамтамасыз етуге 
бастайтын қауіпсіздікті сақтаудың түрі. Бүл ретте сақтандыры- 
лушы сақтандыру қоғамының мүшесі де болып табылады.

Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» 
Заңында сақтандырудың трансшегаралық деп аталатын түрі де 
қарастырылған. Трансшегаралық сақтандыруда сақтандыру сый- 
ақысы республикада да, одан тыс жерлерде де жүргізіле береді. 
Сақтандырудың мүндай түрін жүргізудің шарттары мен тәртібі 
Қазақстан Республикасының заңымен және республикамызда 
бекітілген халықаралық келісімдермен анықгалады. Қазақстан 
Республикасының сақтандыру үйымдық-резидентінің өзі қабыл- 
даған сақтандыру тәуекелін қайтадан сақгандыру үшін елден
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тыс жерлерге беру — қайта сақтандыру үйымының ҚР резиденті 
еместерге тікелей немесе ҚР сақтаңдыру брокер-резиденті 
арқылы, егер осы ұйымдардың рейтингісі болған жағдайларда 
берілуі жүзеге асырылуы мүмкін.

r j  r j  Қазақстандағы сақтандыру
'  нарығьпның қүрылымы

Қазақстапдық сақтандыру нарығының құрылымы оған қа- 
тысушылар мен сақтандыру салалары арқылы көрсетілген.

Аталған нарықтың қызметі КР Конституциясына, ҚР Аза- 
маттық кодексіне, «Сактандыру кызметі тураіы» Заңға негіз- 
делген нормативтік-құқықтық актілермен, сондай-ақ ҚР басқа 
да нормативтік-құқықтық актілерімен реттеледі.

Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» 
Заңына сәйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) үйымы, сақтан- 
дыру брокері, сақтандыру агенті, сақтандырушы, сақтандырыл- 
ған, табыс табушы, актуарий, өкілеттілігі бар аудиторлық үйым 
(өкілеттігі бар аудитор), өзара сақтандырушьңа байланысты 
басқа да жеке және заңцы тұлғалар сақтандыру нарығына 
қатысушылар болып саналады.

ҚР-дың сақтандыру нарығында сақгандыру қарым-қатына- 
сының мына төмендегідей қатысушылары бөлініп шығады:

• сақтандыру нарығының кызметіне сүранысты жасаушы 
сақтанд ырушылар;

• осы сүранысты қанағаттандырушы тікелей сақтандыру 
(сақтандырушылар) компаниялары;

• келтірілген зиянды сақтандыру операцияларына таратып 
отыруды, сақтандыру нарығының қаржылық түрақтылы- 
ғын жалпы түрде қамтамасыз етуші қайта сақтандыру 
компаниялары;

• сақтандыру қызметтерін сақтандырушы мен сақтанды- 
рылушының арасында ретке келтіріп отыратын сақтан- 
дыру сарапшылары;

• сақтандыру инфрақүрылымының үйымдары.
Сақтандыруға бақылау жүргізуші өкілетті мемлекеттік ор-

ган ҚР Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды мемлекеттік
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реттеу және қадағалау агенттігі болып табылады. (ары қарай 
агенттік). Оның сакгандыруды реттеп отыру саласындағы негізгі 
міндеттері:

• елде тұрақты сақтандыру жүйесін құрып, оған қолдау 
көрсету және улттық сақтандыру нарығының инфра- 
құрылымын орнықтыру;

• сақтандыру нарығын реттеу, сақгандыру қызметін қа- 
дағалау;

• сақтаңдырудың негізін заңды түрде бекіту, міңдетті түр- 
де сақтандыру түрлерін, республиканың сақтандырудың 
халықаралық жүйесіне қатысты қағидаларын белгілеу;

• сақтандырушылардың, сақтандырылғандардың және 
пайда табушылардың құқығы мен заңцы мүдделерін 
қорғау.

Агенттікке ҚР заң актілерінде тікелей қарастырылғандардан 
басқа жағдайларда сақтандырушы үйымдар мен сақтандыру 
брокерлерінің қызметіне араласуға тыйым салынады.

Сактануиіы — сақтандырушымен сақтандыру келісімін 
жасайтын тұлға. Заңцы және жеке тұлғалар, коммерциялық емес 
мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, шағын және орта бизнес, 
ірі өндіріс кәсіпорындары, қаржы институттары және басқалар 
сақтанушылар бола алады. Сақтанушыға сақтандырушыны өз 
еркімен де, сақтандырудың міндетті түрлері бойынша да таң- 
дауға ерік беріледі. Оған өзіндік ерекшелігі бар қызметке ұқсас 
сақтандыру компаниясының қызметі ұсынылады. Сақгандыру 
келісімшартына сәйкес сақтандырушы сақтану жағдайы туын- 
дағанда сақтанушыға жәрдем көрсетудің кепілі болып саналады. 
Келісімшарт сақтанушының қажетті шарты ретінде есептеледі. 
Өйткені сақтандырушының қорында шоғырланған көптеген 
тәуекел жарналарды сақтандырушы бизнесте игеру оңай.

Сақтандыру агенттері мен брокерлер дамыған сақтандыру 
нарығына белсенді түрде қатысушылар болып саналды.

Сащпандыру агенті — өзіне берілген өкіддікке сәйкес сақ- 
тандыру ұйымының атынан және оның тапсыруы бойынша 
сақтандыру келісімшарттарын жасауға делдалдық ететін жеке 
немесе заңцы тұлға. Сақтандыру ұйымы сақгандыру келісімі 
бойынша қабылданған міндеттемелерді сақтандыру агенті сол
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сақтандыру ұйымынан алынған өкілдіктің шегінде жасаса, егер 
өзі тікелей қабылдап алған болса, сақтандыру ұйымы орындауы 
керек.

Сақтандыру брокері — сақтандыру мен қайта сақгандыру 
мәселелері бойынша кеңес беруді өз атынан және сақтан- 
дырушының тапсыруы бойынша немесе өз атынан, цеденттің 
тапсыруы бойынша келісімшарттар жасауды жүзеге асыруға 
делдалдық ететін заңцы тұлға.

Кез келген мемлекеттің заңында брокерлік қызметтің ли- 
цензиялануы көрсетілген, осы қызметтің тәртібі мен шарттары, 
брокердің атқаратын ісі, қүқығы мен міндеті анықталған. 
Сақтандыру брокерінің қүрылтайшылары мен қызметкерлері бір 
мезгілде сақтандыру ұйымының лауазымдық қызметін атқара 
алмайды. Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі 
туралы» Заңы бойынша сақтандыру брокері болып саналмайтын 
сақтандыру ұйымына немесе оның кызметкерлеріне, сондай- 
ақ резидент емес ұйымдарға сақтандыру брокерлігін күруға 
және қызмет етуге қатысуына рұқсат етілмейді. Оның үстіне 
Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру 
брокеріне республика аумағында филиалдар мен өкілдіктер 
ашуға да рүқсат жоқ.

Қазақстанның заңцықтәжірибесінде түңғыш рет актуарийлік 
қызмет деген түсінік ендіріліп отыр. Актуарий — сақтандыру 
(қайта сақтандыру) үйымының төлем қабілеттігі және қаржылық 
түрақтылығының қажетгі деңгейін қамтамасыз ету мақсатымен 
сақтандыру және қайта сақтандырудың келісімшарты бойын- 
ша міндеттемелердің мөлшерін экономикалық-математикалық 
есептеулермен байланысты қызметті жүзеге асыратын жеке 
түлға. Актуарийдің негізгі міндеті компанияның өзіне алған 
міндеттемесін орындауды жеткілікті түрде қамтамасыз ете 
алатын төлем қабілеттігі деңгейін бір қалыпта ұстауға арналған 
ұсыныстар дайындау болып табылады.

Актуарий болып қызмет атқаруға КР Үлттық банкі берген 
лицензиясы бар жеке тұлға қүқылы. Оған ие болу үшін 
«Сақтандыру туралы» Заңца көрсетілмеген, құқықтық-норма- 
тивтік актілерге сілтеме жасалынатын біршама шарттар қажет. 
Актуарийдің қызметі сақтандыруды қамтамасыз ету процесінің 
барлық күрастырушыларының мониторингісі мен сакганушы-
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ның алдындағы міндеттерге байланысты резервтердің жеткілік- 
тігі үшін сақтандыру үйымдарын үнемі тексеріп отыруды қарас- 
тырады.

Өкілетті мемлекеттік органның тиісті лицензиясының 
негізінде сақтандырушы және қайта сақтандырушы үйымның 
аудиті бойынша қызмет ететін аудитор немесе аудиторлык. үілым 
сақтандырушы нарығының кәсіпқой қатысушысы бола алады. 
ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» Заңы бойынша сақтандыру 
үйымдары әр жыл сайын өзінің жұмысына аудит жүргізіп, оның 
қорытыңдысын шығарып отыруға және көшірмесін KJP Үлттық 
банкіне тапсырып отыруға тиіс. Міндетті сыртқы аудитпен қатар 
сақтандыру компаниясының заң бойынша өзінің қүрылымында 
лицензиялауға жатпайтын ішкі аудит қызметі де болуы тиіс. 
Ішкі аудит компанияның ішкі саясаты бойынша анықталады, 
бірақ бүл жағдайда өкілетті мемлекеттік органның талаптары да 
ескеріледі.

Өзара сактандыру крғамы — Қазақстанның қаржы нарығы- 
на жаңадан қатысушы сақтанушылар бірлестігі. Оның қызметі 
«Сақтандыру қьізметі туралы» Заңмен және ҚР Азаматтық 
кодексінің «Өзара сақтандыруының» 845-бабымен реттеліп 
отырады. Ол өзінің мүшелерінің мүліктері мен мүліктік мүдце- 
лерін сақтандырады, бірақ жұмыс істеу тәртібі сақтандыру (қай- 
та сақтандыру) үйымдары үшін белгіленген талаптарға сәйкес 
жүргізілетін коммерциялық үйым емес.

Сактандыру пулы — белгілі тәуекелдіктерді бірлесе отырып 
сакгандыратын сақтандыру компанияларының бірлестігі. Оның 
жүмысы бірлесе сақтану қағидасы бойынша қүрылады. Әрбір 
компания пулға сақтандырылған тәуекелдіктерін қосады, пулда 
жинақталған жарналардан (сыйлықтардан) белгілі үлесін алады, 
ал шығындар болатын болса, соншалықты көлемдегі үлесін 
де төлеп отыруға жауапты. Пулдар шетелдерде авиациялық, 
атомдық, әскери тәуекелдіктерді, жауапкершіліктерді т.б. 
сақтандыруларда кеңінен тараған.

«Қазақстан» сақтандыру пулі энергетикалық, инвестиция- 
лық, жауапкершілік және т.б. ірі тәуекелдерді сақтандыру үшін 
сақтаңдыру индустриясының бастапқы кезеңіңде қүрылған бола- 
тын. «XXI ғасырдың түрғын үй қоры» деп аталатын пул түрғын 
үйлердің иелері болып табылатын азаматтардың шығындарын,
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қозғалмайтын мүліктердің, зақымдануы мен жойылып кетуін, 
табиғи және техногендік аппаттардың салдарынан адам өліміне 
байланысты өтемдерді жүзеге асыру мақсатымен күрылған.

Қазақстан нарығының сақтандыру қүралдарына көз жүгірте 
отырып, оның қүрылымының қандай болатындығын төменде- 
гіден (19-сурет) көруге болады.
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19-сурет. Кдзақстан сақгандыру нарығының күрылымы’

‘ Авторлар құрастырган.
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Қазақстан Республикасында нарықтың негізгі екі тұрі 
орын алған. Олар: өмірді сакгандыру мен жалпы сактандыру. 
Мұнымен қатар міндетті және ерікті сактандыру топтары 
ерекшеленіп отыр. Бізің елімізде «Сақтандыру қызметі тура- 
лы» Заңға сәйкес міндетті сақтаңдырудың сыныптары айтыл- 
майды. Бул ретте әрбір түр сақтандырудың жеке тобы болып та- 
былады. Сакгандырудың міндетті түріңдегі әрбір сыныптың маз- 
мұны және оны өткізу шарты жөніндегі қосымша талаптар сақ- 
тандырудың осы сыныбын реттеуші заң актілерімен бекітіледі. 
Бұгінгі күнге дейін міндетті түрде сақтандырудың төмендегідей 
5 қаулысы бар: автомобиль көлігі иелерінің азаматтық- 
қүқыктық жауапкершілігі (АҚЖ) (1996 ж. 31-қазанынан); 
тасымадцаушының жолаушылар алдындағы АҚЖ-сы (1996 
жылдың 14-қазанынан); ауыл шаруашылығы ендірісін міндетті 
тұрде сақтандыру (1996 жылдың 10-желтоқсанынан, енгізілген 
өзгерістер мен қосымшалар 1997 жылдың 2-сәуірінен); жеке 
нотариустардың АҚЖ-сы (1998 жылдың 29-мамырынан); соттар 
мен олардың мүліктерін, медициналық қызмет пен санаторий- 
курорттық елдерді міндетті тұрде мемлекеттік сактандыру (1997 
жылдың 19-наурызынан).

Бұдан басқа көпшілігінің жүзеге асырылуының нақгы шарт- 
тары заң жүзінде анықтала қоймаған міндетті тұрде сакган- 
дырудың 15-ке жақын түрлері бар. Мысалы, еңбек ету міндет- 
терін атқару кезінде қызметкерлердің өміріне төнген қауіптің 
алдын алу жауапкершілігі («КР енбек туралы» Заңы 10.12.99 ж. 
N 493-1), мүнай операцияларын жүзеге асыруға байланысты 
тәуекелдер («Мүнай туралы» Заң, 28.06.95 ж. N 2350), міндетті 
түрдегі экологиялық сақтандыру («Қоршаған ортаны қорғау 
туралы» Заң, 15.06.97 ж. N 160-1) және т.б. міндетті сақгандыруға 
жатады.

ті г% Қазақстан сақтандыру нарығының
/  • ағымдағы жағдайы м ен келешегі

Сақтандыру нарығының эволюциясы инвестициялық бел- 
сенділіктің қалыптасуына тікелей әсерін тигізуі керек. Мәселен, 
дамыған елдерде сақтандырудың үлесіне экономикаға инвести- 
цияланған жинақ ақшаның 50%-ына дейін тиеді. Сақтандыру



компаниялары өзінің уақытша бос қаржылық ресурстарын 
бағалы қағаздарға салып, инвестициялық және инновациялық 
қызметтің шапшаң дамуына көп әсерін тигізеді.

Бүгінгі танда Қазақстанда ЖІӨ-дегі сақгандыру сыйақысы 
үлесінің төмен болуы қаржылық ресурстардың қайта бөлінуіне 
тиісті дәрежеде өз әсерін тигізуге мүмкіндік бермей отыр. Сақ- 
тандыру нарығын жылдам қалыптастыру үшін сақтандырушыға 
деген сенімнің деңгейін көтеріп, олардың жарғылық капита- 
лының ең аз шамадағы мөлшерін заңцы түрде арттыру керек. 
Сонымен бірге, өнімнің өзіндік қүндарына олардың жеке- 
леген түрлері бойынша шығынды сақтандыруға жатқызудың 
жеңілдетілген жағдайын жасау керек.

Аталған шаралар сақтандыру нарығын іштей қарқынды 
дамытуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде ел экономикасына 
жағымды әсерін тигізеді. Сақтандыру нарығының сәтті дамуы 
Қазақстан банк жүйесінің дамуына өз ықпалын тигізеді.

Осылайша, сақтандыру елдегі инвестициялық ресурстар- 
дың маңызды көзі болып табылады. Онда өмірді сактандырудьщ 
резерві айрықша орыңды иеленеді. Өйткені бұл салаға ең алды- 
мен келісімшарт мерзімінің ұзақ болуы тән болса, екіншіден, 
сақтандырудың төлемдері бойынша міндеттемелерінің көп 
бөлігі келісімшарттың қолданылатын мерзімі біткенде ғана 
немесе әдетте сақтандыру жарнасының төленген сәтінен 
біршама уақытқа шегерілетіні бұрын айтылған мерзімде 
төленеді. Бұл өмірді сақтандыру бойынша резервтің көп бөлігін 
салыстырмалы түрде ұзақ мерзімді жобаларға инвестициялауға 
мүмкіндік береді.

138 +  Қ арж ы нарығы ж әне оның ерекшеліктері

1. Сақтандыру нарығы дегеніміз не?
2. Сақтандыру нарығының қүралдарына не жатады?
3. Қазақстанда сақгандырудың қандай түрлері бар?
4. Жеке және мүліктік сақтандырудың ерекшеліктері неде?
5. Міндетті және ерікті сақгандырудың ерекшеліктері неде?
6. ҚР-да сактандырудың қандай түрлері міндеттіге жатқызылады?
7. ҚР-да сақгандырудың қандай түрлері еріктіге жатқызылады?
8. Қазақстанда сақгандыру нарығының қүрылымы қандай?

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ
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8 - | Қазақстан зейнетақы нарығының
• • қалыптасуы м ен дамуы

Қазақстанның зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесінде 
халықтың жалпы санындағы қарт азаматтар үлесінің артуына 
байланысты объективті қиыншылықтар пайда болды. Соның 
нәтижесінде елдің зейнетақы жүйесін кешіктірмей реформалау- 
дың қажеттілігі өткір сезілді. Оны жүргізудің негізгі қағидасына 
мыналар кіреді: үрпақтар ынтымақтастығы қағидасымен
зейнетақыны дербес жинақтау қағидасына өту және 1980 жыл- 
дардың басында басталған чилийлік ең озық үлгінің негізінде 
мемлекеттік зейнетақы жүйесінен мемлекеттік емес жинақгаушы 
зейнетақы жүйесіне көшу.

Осыған байланысты 1997 жылдың наурыз айында ҚР Үкі- 
меті «Кдзақстан Республикасындағы зейнетакымен қамтамасыз 
ету жүйесін реформалаудың тұжырымдамасын» макүлдады және 
1997 жылдың 20 маусымында КР «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» Заңы қабылданды.

Қазақстанның зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін дағда- 
рысқа үшыратқан негізгі себептер мыналар:

1. Халықтың қартаюы, туудың азаюы, жүмыссыздықтың 
артуы нәтижесінде зейнетақы жасындағылар мен жүмыс істеу- 
шілердің арасындағы арақатынастың кемуі.

2. Бюджеттен тыс қорларға аударылатын міндетті ауда- 
рымдар мөлшерінің жоғары болуына (жиынтық шамасы 32%- 
ға жетті) және төлемдермен байланыстың болмауынан төлеуден 
бас тартуға, бюджетген тыс қорларға ұсынылатын есеп берулерде 
табысты азайтып көрсетуге, белсеңці жарғылық қызметін токгат- 
паса да салық органдарына тіркелуден қашу секідці әрекетгердің



түрақты сипат алуына әкеп соктырды. Зейнетақы қорларына 
түсетін түсімдердің аз болуы — өз кезегінде төлемдердің 
азаюына және аз да болса төлеп түратын төлеушілерді салықгы 
мүлдем төлемеуге итермелеген табыстың мағлүмдалған бөлігінен 
өндіріліп алынатын салықтың өсуін тудырады.

3. Зейнетақы жарнасының дербестендірілген есебшің бол- 
мауы қарттықты қамтамасыздандырудағы жеке жауапкершілік 
пен мүдделікті жойды.

4. Шаруашылықты дербес жүргізушілерге бақылаудың 
мүлдем болмауы. Мәселен, 1996 жылдың бірінші жартысында 
кәсіпорындар жарнасының сомасы 34,7 млрд теңгені қүрады, ал 
шаруашылықты дербес жүргізулерден түскен жарна — 2,4 млрд 
теңге ғана.

5. Бюджеттен тыс қорлар қаражатының қалай пайдалана- 
тыны бақыланбады.

6. Облыстардың жергілікті түсімдерден зейнетақыны 
төлеу бойынша мүмкіндіктері бірдей емес. ҚР Еңбек және 
халықты олеуметтік қорғау министрлігі түсімдерді қайта 
бөлудің механизмін жасады. Ай сайын жиналған 30% жарна 
республикалық шотқа бағытталып отырды. Министрлік бүл 
түсімді тапшылығы бар облыстарға бөліп береді. Облыстар 
бойынша зейнетақы төлемдеріндегі айырмашылық әділетсіздік 
болып табылады, бұл халықты әлеуметтік түрғьщан қорғаудың 
үлттық ынтымақтастығына салқынын тигізеді. Оның үстіне бүл 
тиімсіз. Табысы жоғары облыстар барлық жарнаны жинауға 
аса ынталы болмайды, өйткені олар — сақтап қойған 70% 
түсімдерінен өздерінің зейнеткерлеріне төлеуге мүмкіндіктері 
болса, онда олар зейнеткерлерге төлейтш сомасынан асатын 
түсімдердің көп бөлігінен немесе барлығынан айырылып 
қалады. Қазақстан зейнеткерлер мен салымшылардың қайда 
өмір сүретініне қарамастан оларға бірдей қызмет көрсетілетін 
зейнетақы мен түсімдердің нақты ұлттық жүйесіне көшуі 
керек.

7. Басқарудың екі жақты әкімшілік қүрылымына әкелетін 
жергілікті жерлердегі үкіметтің орталықсыздандырылуы бір
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жағынан — аймақтық деңгейдегі операциялар министрліктің 
бөлімшелерімен жүзеге асырьшады, екінші жағынан — барлық 
аймақтық үйымдар әкімдерге бағынады.

8. Зейнеткерлерге уақтылы төленбеген зейнетақы төлемдері 
ондаған миллиард теңгеге жетті.

Зейнетақы реформасын жүзеге асырудың нәтижесінде зей- 
нетақыға кететін шығындардың үлес салмағы кеміп, әлеуметтік 
сақтандыру бюджетінде қаржылық ресурстардың жинақталуын 
қамтамасыз ететін табыс өсті.

Бүл ресурстарды мемлекеттік түрғыдан қор жинақталуын 
зейнетақы сызбаларын нақты әрекетке енгізу үшін пайдалануға 
болады. Зейнетақы шығындарьшың үлес салмағының кемуіне 
нақты зейнетақы жасын үзарту, сондай-ақ әлеуметтік сақтанды- 
рылған түлғалардың үлес салмағын арттыру өз әсерін тигізуі 
керек. Бүл арада зейнетақы реформасы әлеуметтік сақтанды- 
рудың жүйесіне белсенді қосылуға, өз табыстарын толық ашып 
көрсетуге және өзінін, еңбек ететін жылдарын үзартуға халықты 
ынталандыруы қажет.

Оның жүзеге асырылуы мемлекеттің макроэкономикалық 
жағдайына жағымды әсерін тигізеді деп болжанған болатын, 
мемлекепік тұрғыдан қорландырьшған зейнетақы мен жеке 
зейнетақы қорларының енгізілуі Кдзақстанның капитал нарығын 
дамытуға ықпалын тигізетін ауқымды да, үзақ мерзімді қаржы- 
лық капиталдың қалыптасуын қамтамасыз етеді. Сонымен 
қатар, жұмыс берушілерге арналған әлеуметтік сақтандырудың 
мөлшерлемесін кеміту және осы жүйеге кіруге мүдделік таныту- 
шылардын. көбеюі көлеңкелі экономиканың үлес салмағын 
азайтады.

Бүл себептер мемлекеттің зейнетақы жүйесін реформалауға 
әкеп соқтырады. Онда халықаралық үйымдардын. сарапшьшары 
мынадай қағидаларды, атап айтқанда табанды, түрақты болуды, 
ең аз шамадағы әкімшілік қүнмен әрекет етуді және т.б. 
үсынды. Ал зейнетақы бәріне бірдей әділ төленуі керек. Бүл 
арада зейнетақы реформасын жүзеге асыруда Кдзақстан азамат- 
тарының санасын өзгертудің маңызы зор.



Жаңа реформаға сәйкес зейнетакы жасы үзартылды: ерлер — 
63 жас, әйелдер — 58 жас. Зейнетақы жасының үзартылуы бір 
мезгілде емес, біртіндеп жүзеге асырылады:

1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ерлер — 61 жасында, 
әйелдер — 55 жасында;

1998 жыдцың 1 шідцесінен бастап, ерлер — 61,5 жасында, 
әйелдер — 56,5 жасында;

1999 жыдцың 1 шідцесінен бастап, ерлер — 62 жасында, 
әйелдер — 57 жасында;

2000 жылдың 1 шілдесінен бастап, ерлер — 62,5 жасында, 
әйелдер — 57,5 жасында;

2001 жыдцың 1 шідцесінен бастап, ерлер — 63 жасында, 
әйелдер — 58 жасында зейнетақыға піыга алатын болды.

1998 жыдцың 1 қаңтарынан бастап барлық артықшылықты 
зейнетақы жойылып, зейнетақыға шығудың талаптары бірдей 
болды. Зейнетақымен қамтамасыз етудің ынтымақтастық 
жүйесі кезінде экономика секторларының барлық субъектілері 
мемлекеттің зейнетақы қорына еңбекақы қорынан (ЕҚ) 25% 
төлеп отырды. Бүл 25% екі ағымға бөлінді: оның біріншісі 15% 
мөлшерінде мемлекеттік зейнетақы қорына зейнетақы жарнасы 
ретінде түсе бастады. Қазіргі уақытта мемлекеттік зейнетақы 
қоры зейнетақы төлеу бойынша мемлекеттік орталыққа (ЗТМО) 
айналып, мүмкіндіктері артгы. ЗТМО осы 15%-дан 1998 жыл- 
дың 1 қаңтарына дейінгі зейнетақы алушьшарға ағымдағы зей- 
нетақысын төледі және алдағы кезеңнің зейнеткерлеріне 1998 
жыддың 1 қантарына дейін зейнетақыға шыққан азаматтардың 
еңбек өтілінің жылдар мөлшеріне пропорционалды мөлшерде 
төлене бастады. 10% мөлшеріндегі екінші ағым салымшының 
өз қалауы бойынша бекіткен зейнетақы келісімшартына сәйкес 
мемлекеттік немесе мемлекеттік емес зейнетақы қорындағы жеке 
зейнетақы шотына міндетті зейнетақы жарнасы ретінде түсе 
бастады. Мүнда салымшы жылына екі мәрте зейнетақы қорын 
себебін түсіндірмей ауыстыруға қүқылы. Мемлекеттік емес 
жинақтаушы зейнетақы қорлары жабық акционерлік қоғамдар 
түрінде қүрылыды.
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8 г% Қазақстан зейнетақы нарығының 
•£*• құрылымы

Қолданыстағы зейнетақы жүйесі кемшіліктері болғанына 
қарамастан республикада жинақтаушы зейнетақы қорлары, 
зейнетақы активтерін инвестициялық басқаратын компания- 
ларды, кастодиан-банктерін, бағалы қағаздар бойынша бро- 
керлік компанияларды, екінші деңгейлі депозиттік банктерді, 
қор биржасын, орталық депозитарийді, мемлекеттік реттеуші 
органдарды камтитын қатысушылардың айтарлывдгай үйлесімді 
институционалдык құрылымы қүрылды.

Қазақстан зейнетақы нарығының құрылымын бьшайша 
көрсетуге болады (20-сурет).

20-сурет. ҚР зейнетақы нарығының 
институционалдық құрылымы’

Айтылып өткендей, Кдзақстанда Зейнетақы төлеу бойынша 
мемлекеттік орталық (ЗТМО) құрылды. ЗТМО-дан зейнетақы 
алудың құқығына мына санаттағы азаматтар ие болады:

• 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін зейнетақы алғандар;
• әскери қызметкерлер, ішкі істер органдарының, К,Р

‘ Авторлар құрастырған.



Әділет министрлігінің қьшмыстық атқару комитетінің 
қаржылық полиция органдарының қызметкерлері және 
еңбек сіңірген жылдары бойынша зейнетақыны алуға 
қуқығы бар ішкі істер органдарының қызметкерлері ушін 
KJP заңымен белгіленген ережеге сай әскери атағы бар 
мемлекеттік өрт сөндіру қызметінің қызметкерлері;

• 1949 жылдың 29 тамызынан 1963 жылдың 5 шілдесіне 
дейін ең аз дегеңде 10 жыл радиациялық қаупі жоғары 
және төтенше аймақтарда тұрған азаматтар: жалпы еңбек 
өтілі 25 жылды қүрайтын ерлер 50 жасында, жалпы еңбек 
өтілі 20 жылды қүрайтын әйелдер 45 жасында зейнетке 
шығып, ЗТМО-дан зейнетақы алады;

• 5 және одан да көп балалы әрі оларды 8 жасына дейін 
тәрбиелеген әйелдердің 1998 жылдың 1 шілдесінен бастап 
жыл сайын 6 айға аталған зейнетақы жасын біртіндеп 
арттырумен (алайда бүл тек 3 жылдан артық болмауы 
тиіс) жасына қарай зейнетақы алуына құқығы бар.

ЗТМО мемлекеттік кәсіпорын формасында құрыдцы. Бұл 
органның негізгі функцияларына мыналар жатады:

• республикалық бюджеттің қаражаты есебінен зейнет- 
ақымен қамтамасыз етілу құқығы бар азаматтарға зейнет- 
ақы төлеуді жүзеге асыру;

• азаматтарға ӘЖК беру;
• міндетті зейнетақы жарнасының дербестендірілген есебі;
• міндетті зейнетақы жарнасын агенттерден ЖЗҚ-ға аудару 

және т.б.
Республикада ЗТМО-дан өзге мемлекеттік және мемлекеттік 

емес жинақтаушы зейнетақы қорлары бар. Ж ЗҚ халықтың мін- 
детті және ерікті зейнетақы жарналарын тартады, әрі бұл ресурс- 
тарды осы арада атаулы ие ретінде алға шығатын кастодиан- 
банктің шотына аударады. Зейнетақы қорларының зейнетақы 
акгавтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйым бас- 
қарады (ЗАИБЖҮ) немесе тиісті лицензиясы болса, зейнетақы 
қорлары дербес басқарады. ЗАИБЖҮ кастодиан-банктің шоты- 
на зейнетақы жарнасы түскен күннен бастап 3 күннің ішінде
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бүл қаражатты тиісті бағалы қағаздарға орналастыруға 
міндетті.

Жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін 
инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын үйымның және 
кастодиан-банктің бір-біріне қатысты қызметтерінде пайда 
болған барлық қүқықтық қатынастарында тараптардың құқық- 
тары мен міндеттері толық айтьшатын үш жақты кастодиан- 
дық келісімшарттың ережесі басшьілыққа алынады. Халыққа 
зейнетақы қызметін көрсететін осы үш заңды қатысушының 
арасындағы өзара әрекет мына сызба бойынша жүзеге асады: 
зейнетақы қоры мен салымшының арасындағы зейнетақы 
келісімшартына сәйкес салымшы-алушының жарнасы қордың 
кастодиан-банктегі арнайы ашылған инвестициялық зейнетақы 
шотына түседі. Мүнда зейнетақы қоры банкпен кастодиандық 
келісімшарт жасаған.

Келешекте әрбір қатысушының өкілеттілігі мен міндеттерін 
қатаң шектеу зейнетақы жүйесіне оның сенімді жұмыс істеуін 
және жинақгалған зейнетақының сақгалуын қамтамасыз ету мақ- 
сатында енгізілетІБ негізгі қағидалардың бірі болмақ. Сондай-ақ 
зейнетақы қорлары мен өмірді сақтандыру жөніндегі компания- 
лар арасындағы өзара әрекеттің механизмі де қарастырылуда. 
Зейнетақыны жүзеге асыру бойынша зейнетақы қорының 
сызбасы мен өмірді ақырғы мерзіміне дейін сақтандырудың 
жинақтау-қайтару сызбасы мәні жағынан бір-біріне үқсас. Өмірді 
сақтандыру жөніндегі сақтандырушы компаниялардың одан ары 
дамуы мен қалыптасуы және оны зейнетақы реформасына қосу 
зейнеткерлердің төлемі болып табылатьш зейнетақының сенім- 
ділігін қамтамасыз ету бойынша проблемаларды шешудің бір 
нүсқасына айналуы мүмкін. Әрі ол зейнетақымен қамтамасыз 
етудің қолданыстағы институционалдық қүрылымына және 
Қазақстандағы инвестициялық саясаттың шешілуіне қосымша 
орнықтылық пен сенімділік дарытады.

Зейнетақыны жинақтаудың жаңа жүйесі 1998 жылдың қаң- 
тар айынан бастап жүмыс істесе де, тек ақпан айында ғана 
зейнетақы жүйесінің барлық буындарының әкімшілігі (адми- 
нистраторы) толықтай қүрылып, анықталды. 2004 жыдцың
10-3/31-07
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1 қаңтарына дейін зейнетақы жарналарын тарту және зейнет- 
ақымен қамтамасыз ету бойынша қызметті жүзеге асыруға 
берілетін лицензияға Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы 
қоры (МЖЗҚ) мен 15 Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы 
қоры (МЕЖЗҚ) ие болды. Мемлекеттік емес жинақгаушы 
зейнетақы қорларының біреуі корпорациялық болып табылды. 
«Акционерлік қоғамдар туралы» жаңа Заңға сәйкес барлық 
зейнетақы коры алушының жұмыс орны мен мекен-жайына 
қарамастан салымшылардан зейнетақы жарнасын қабылдауды 
жүзеге асыра алады, яғни АҚ-ның ашық және жабық боп 
бұдан былай бөлінбейтіндігіне байланысты Ж ЗҚ ашық және 
корпорациялық жинақтаушы зейнетақы қорлары деп бөлін- 
бейтін болды.

8 г% Қазақстан зейнетақы нарығының
• О  • ағымд ағы жағдайы

Бүгінгі танда Қазақстанныц зейнетақы нарығы — елдің 
әлеуметтік-экономикалық жүйесінде ең серпінді дамып келе 
жатқан нарық. Олардың жүмыс істегендеріне 7 жылдан асты. 
Осы уақыт аралығында көптеген шешілуі тиіс, шиеленіскен 
проблемалардың ел экономикасьшың жағдайына бейімделуі 
бойынша шешілмеген және даулы мәселелердің пайда 
болғанын айта кету керек. Осылардың ішінде зейнеткер- 
лердің еңбек еткен жыддарынан кейін қалыпты өмір сүруіне 
жинаған қаражаттарының аздық ететінін, яғни жетіспеушілігін, 
гендерлік проблеманың шешімін таппағандығын (әр түрлі өмір 
үзақтығы, еңбекақыдағы теңсіздік, осыған байланысты ерлер 
мен әйелдердің зейнетақы мөлшерінде орын алатын теңсіздік), 
өндірістік жарақат проблемасын және т.б. айтуға болады. 
Мемлекет зейнетақымен қамсыздандырудың механизмдерін 
жетілдіру жолында түрлі шараларды қарастырып жатыр. 
Мәселен, 2004 жылдан бастап зейнетақыға жинақталған
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қаражаты жеткілікті адамдардың 55 жасында зейнетақыға 
шығуына қүқық беретін зейнетақы аннуитеті үғымы енгізідці. 
Бүгінгі таңда мүндай әр түрлі зейнетақымен қамсыздандырумен 
«Валют-Транзит life» АҚ өмірді сақгандыру компаниясы 
айналысады.

Қазақстан Республикасындағы зейнетақы активтеріне кел- 
сек, қорлар 1998-2003 жылдар аралығында міндетті және ерікті 
зейнетақы жарналарының есебінен жалпы сомасы 21604 млн 
теңгені қүрайтын зейнетақы төлемдерін жүзеге асырған. Бүл 
өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 6177 млн теңгеге 
(40%) өскен. 2000 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда 
таза зейнетақы активтерінің жиынтық мөлшері ЖІӨ-нің 4,3%- 
ын қүрап, 112,65 млрд теңгеге теңесті. 2001 жылдың шідце 
айының ортасында ЖЗҚ-ның зейнетақы активтерінің мөлшері 
1 млрд АКДІІ долларынан асты. Бүл деңгейге қол жеткізу үшін 
зейнетақы жинақтау жүйесіне 3,5 жыл қажет болды. 10 айдың 
қорытындысы бойынша 2001 жылы зейнетақы активтерінің 
жиынтығы 46%-ға жетті (774,8 млн АҚШ долларынан 1133,7 
млн АКДІ долларына дейін). 2001 жылдың 1 карашасындағы 
жағдай бойынша таза зейнетақы активтерінің жиынтығы 168,135 
млрд теңгені қүрады, оның ішінде инвестициялық табыстың 
жиынтығы — 43,8 млрд теңге.

2004 жыдцың қаңтар-ақпан айларында зейнетақы нарығында 
айтарлықтай өзгерістер болмады. 2004 жылдың 1 наурызындағы 
жағдай бойынша республикада 16 жинақгаушы зейнетақы 
қоры жұмыс істеген. Міндетті зейнетақы жарнасы бойынша 
салымшылары ең көп қорларға мыналар жатады: «МЖЗҚ» 
ЖАК, — 37%, «Қазақстан Халық банкі» — 17% және «ҮларҮміт» 
— 15%. Жалпы салымшылардың санына шаққанда олардың үлесі 
69%-ды қүрайды.

2004 жылдың 1 наурызында ЖЗҚ-ның жинақталған зейнет- 
ақысы 378860,4 млн теңгені қүрады. Өткен жылдың тиісті 
кезеңімен салыстьфғандағы зейнетақының жинақгалу қарқыны 
мына кестеде сипатталады (11-кесте).
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11. Ж ЗҚ-ның зейнетақы қорланымы*

Күні
Зейнетақы 

жинақтарының 
сомасы, млн 

теңгемен

Өсімі, млн 
теңгемен

Зейнетақы 
жинақтарының өсу 

қарқыны, %-бен 
алғанда

01.03.2002 193879,5
01.03.2003 281104,4 87224,9 45
01.03.2004 378860,4 97756,0 35

11-кестеден байқағанымыздай, 2002-2004 жылдарына 
арналған ҚБҚН-ның мәліметі бойынша зейнетақы қорла- 
нымының өсу қарқыны негізінен таза инвестициялық табыстың 
өсу қарқынының есебінен Ютармаққакеміген. Салымшылардың 
дербес зейнетақы шотына бөлінген бұл сома ақпан айында 2460 
млн теңгеге артты, ал 2004 жылдың 1 наурызында 97984 млн 
теңгені құрады.

Өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда таза инвес- 
тициялық табыстың өсу қарқыны мына кестеде көрсетілген 
(12-кесте).

12. Ж ЗҚ-ның таза инвеспшиялық табысы*

Күні

Таза 
инвестициялық 

табыстың 
сомасы, млн 

теңгемен

Өсімі,
млн

теңгемен

Өсу
қар-

қыны,
%-бен

Зейнетақы 
жинақтарындағы 

таза инвестициялық 
табыстың үлесі, %- 

бен алғанда
01.03.2002 53471 18365 52 28
01.03.2003 78902 25431 48 28
01.03.2004 97984 19082 24 26

12-кестеден байқағанымыздай, инвестициялықтабыстың өсу 
қарқыны кеміген. ЖЗҚ-ның ішінде зейнетақы қорланымының 
ең көп сомасына мына қорлар ие: «Қазақстан Халық банкі»
— 91766 млн теңге, «МЖЗҚ» — 91747 млн теңге, «Үлар Үміт»
— 65564 млн теңге, «АБН АМРО Каспий Мүнай Газ» — 26943 
млн теңге. Бұл 4 қордың барлық шоғырланған жалпы зейнетақы 
сомасының 72%-ына ие екенін айта кету керек.

' 2002-2004 жылдарга арналған ҚБҚН-ның мәліметі бойынша.
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13. 1.03.2004 жылдағы жащай бойынша зейнетақы 
активтерінің жиынтық мөлшерінің бөлінуі*

Атауы
Зейнетақы
активтері,

млн
теңгемен

Зейнетақы 
активтері, 

%- бен

ABN AMRO Asset Management 30516 8,05
«КНПФ Филипп Морис Казахстан»АҚ 
Капитал ЖЗҚ АҚ

849
2744

0,22
0,72

«КаспийМүнайГаз ЖЗҚ» АМРО АБН 
АҚ 26924 7,10

Жетісу 65647 17,32
«ҮларҮміт ЖЗҚ» АҚ 65647 17,32
Ақ ниет 0 0
ВТА Asset Management 32845 8,67
«Қазақстан ХЗЖҚ» АҚ 10891 2,87
«НАНПФ Қүрмет» АҚ 15766 4,16
«ОНПФ Отан» АҚ 6189 1,63
Актив-инвест 14409 3,80
«ХЗҚ Валют-Транзит Фонд» АҚ 14409 3.80
BESTINVEST 42797 11,29
«Сенім Ж ЗҚ” АҚ 16721 4,41
“Қорғау ЖЗҚ» АҚ 5628 1,49
«Қазақмыс ЖЗҚ» АҚ 10864 2,87
“АННПФ Нефтегаздем» АҚ 9585 2,53
Нүртраст 9197 2,43
«Халықтық зейнетақы қоры» АҚ 8165 2,15
«Қонаев атындағы ХЖЗҚ» АҚ 1033 0,27
«Қазақстан Халықтық банкінің Ж ЗҚ”
АҚ 91724 24,21

МЖЗҚ 91807 24,23
Барлығы 378942 100,0

* 2004 жылға арналған ҚБҚН-ның мәліметі бойынша.
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Салымшылар бір қордан екіншісіне зейнетақы жинақтарын 
аудару құқығын белсенді пайдаланады. Зейнетакы жинақтарын 
бір қордан екіншісіне аударудьщ нәтижесі 2004 жылдың 1 нау- 
рызында 65289 млн теңгені қүрады. Ең көп сома аударылған 
қорлар: «МЖЗҚ» — 61%, «ҮларҮміт» — 11%, «Қазақган Халық 
банкі» — 8%. Бұл үш қордың үлесі жалпы аударылған соманың 
80%-ын құрайды.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Зейнетақы нарығы дегеніміз не?
2. Қазақстан зейнетақы нарығының қатысушыларына кімдер жа- 

тады?
3. Жаңа зейнетақы жүйесінің бұрынғы КСРО тұсындағы зейнет- 

ақы жүйесінен айырмашылығы неде?
4. Қазақстан зейнетақы жүйесінің жұмыс механизмдері қандай?
5. ҚР зейнетақы нарығының құрылымы қандай?
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152 4- Қ арж ы институттарының делдалдық қызметі

9  ^  .  Қаржы делдалдығы туралы түсінік

I бөлімде толық қарастырылғандай, кез келген мемлекеттің 
қаржы жүйесі қаржы ресурстарын шоғырландырады және орна- 
ластырады. Олар бүл функцияны неғұрлым тиімді орындаса, 
әркімнің өз жоспарын соғүрлым жұзеге асыратын нақгы мүм- 
кіндігі болады. Осылайша қоғамның әл-ауқатына және өндіріс- 
тің жоғары деңгейіне қол жеткізе аламыз.

Кдржы нарығының тауарын сату-сатып алу, мәселен, белгілі 
бір мерзімге ақша кдражап арыны ң келісілген сомасын қайтару 
секілді қаржылық міндеттемелермен жұзеге асады. Несие беруші- 
нің каржы міндеттемесіне ие болуы үшін оның белгіленген мер- 
зімде нақгы ақша қаражаттарын алатын қүқықка ие болуы керек.

Мұндай міндеттеме қаржылық талап деп аталады. Оны 
делдалдар түпкілікті инвесторға бұдан былай тартымды 
болмайтындай етіп қайта құрады. Қаржы нарығында тікелей 
қаржыландырудың жетіспеушілігі байқалды, ал оны тол- 
ықгыру үшін делдалдар пайда болады. Олардың көмегі арқылы 
несие беруші мен қарыз алушының арасындағы қиындықгар 
жойылады. Олар тікелей қаржылық талапты сатып алып, оны 
басқа сипаттамасы (өтеу мерзімі, номинал қүны) бар тікелей 
болмайтын талапқа айналдырады да сатады. Түрлендірудің 
мүндай процесі делдалдық атауына ие, ал субъектілер қаржылық 
делдалдар немесе қаржы институттары деп аталады.

К^іржылық делдалдар көптеген артықшылықтарға ие. 
Ең алдымен, олар өз ісш жетік білуіне қарай мәмілелерді 
ауқымының тиімділігі есебінен үнемге қол жеткізуге болатын 
мөлшерде жүзеге асырады. Екіншіден, қаржылық делдалдар 
трансакциялық шығындарды оңай азайтады. Үшіншіден, олар



ақпаратқа қол жеткізетін көптеген мұмкіндіктерге ие және олар 
оның шынайылығын оңай анықтай алады.

Кдржылық делдалдарға уақытпіа бос акдіа қаражаггары 
бар (несие берушілер) экономикалық субъектілер де, ақша 
қаражаттарына мүқгаж (қарыз алушылар) субъектілер де мүд- 
делік таньуады, өйткені олар қаржьиіық делдалдардан нақты 
артыкдіылықгары мен пайдасы бар қаржы өнімдерін алады.

Төртіншіден, делдалдар несие нарығының қауіпін азайтуға 
септігін тигізетіндіктен, олар уақытқа қарай немесе басқаша 
жолмен бірлестірілген несиені беру барысында несие берушілерге 
салым ақшаны қаржылық құралдардың түрлері бойынша бөлу 
арқылы қауіпті әртараптандырады. Қаржы делдалдары болмаса, 
несие қауіпі жоғарылап кетеді. Тек делдалдар ғана қарыз 
алушының төлем кабілеттілігін тексеретін жүйені жасайды және 
өз қызметін тарататын жұйені үйымдастырады, оның бүл әрекеті 
де несие қауіпі мен несиелеу шығынын кемітеді.

Бесіншіден, қаржы институттары өз клиенттерінің өтімділік 
деңгейінің түрақты болуын және қолма-қол ақшаны алудың 
мүмкіндігін қамтамасыз етеді, өйткені қаржы институттарының 
өздері қолма-қол ақша формасында өз активтерінің белгілі бір 
үлесін үстау мүмкіндігіне ие. Екінші жағынан, мемлекет кейбір 
қаржы институттары үшін өтімділікті реттейтін заң нормаларын 
белгілейді. Мәселен, коммерішялық банктер үшін резервтеудің 
нормативтері арқылы орталық банктің және кассаның шотта- 
рында ақша қаражаттарының ең аз шамасындағы қалдығын қол- 
дау заңмен қамтамасыз етіледі.

Делдалдандырылған қаржыландырудың сызбаларын жүзеге 
асырудың нәтижесінде несие беруші де, қарыз алушы да өз 
пайдаларын алады:

• қаржы делдалдары қолайлы жағдайда карызды дайын 
күйінде беретін несие берушілерді іздестірудің мәселесін 
оңайлатады;

• экономикалық жағдай қалыпты болатын болса, қарыз 
алушының несие мөлшерлемесі қаржы делдалдарының 
көмегінен әдетте төмен болады, өйткені олар салымшы- 
ның несиелік тәуекелділігін кемітеді және қаражатты 
тарту үшін ең төмен мөлшерлеменің белгіленуіне себепші 
болады. Делдалдың шығынымен бірге мөлшерлеменің бүл 
сомасы орналастырудың мөлшерлемесін тікелей несиелеу
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154 +- Қ арж ы институттарының делдалдық қызметі

кезіндегі мөлшерлемеден жоғары белгілеудің қажеттілігін 
тудыратындай үлкен болмайды;

• қаржы делдалдары барлық салымшылардың өз салым 
ақшаларын бір мезгілде талап етпейтіндіктен және дел- 
далға қаражаттың түсуі уақытқа қарай бөлінетіндіктен 
орын алуы мүмкін несие берушінің өтімділігіне артық- 
шылық берудің және қарыз алушының үзақ мерзімді 
ссудасына артықшылық берудің арасындағы қарама- 
кайшылықты толыктырады;

• қаржы институттары несиеге клиенттерден жинақгалған 
қаражаттың есебінен ірі соманы бере алады.

9 п  Қаржыдық делдалдардьщ негізгі 
санаттары

Тәжірибеде қаржылық делдалдардың мынадай топтары 
бөліп көрсетіледі:

• депозит типіндегі каржы мекемелері;
• жинақ мекемелері;
• инвестициялық қорлар;
• басқа да қаржы үйымдары.
Осылардың ішінде депозит типіндегі каржы мекемелері 

кеңінен тараған. Тартылған қаражат банктік, түтынушылық 
және ипотекалық несиелерді беру үшін пайдаланылады. Бүл 
топтың негізгі институтына коммерциялық банктер, жинак. 
институттары және несиелік одақтар жатады.

Қаржы нарығында бос акша каражаттарды уакытша тарту 
және әр түрлі несиелерді беру бойынша квптеген қызмет түрлерін 
үсына алатын коммерциялық банктер маңызды рөл атқарады. 
Елдің ақша-несие жүйесінде маңызды орын алатындықтан 
оларды мемлекет қатаң бақылап отырады.

Сондай-аққаржы нарығында үсақжинақтар мен табыстарды 
шоғырландыратын жинак. мекемелері де маңызды орын алады: 
жинақ банктері мен кассалары, өзара жинақ банктері (АКДІ- 
тағы әр түрлі кооперативтік банк мекемелері), сенім-жинақ 
банктері (Үлыбритания), ссудалық-жинақ қауы мдасты қтары 
(АКДІ), несие кооперативтері (одақтар, қауымдастықтар).



Жинақ банкі — бүл кассалық есеп айырысу кызметі 
бойынша жүмысты үйымдастыратын, бағалы қағаздар мен огіера- 
цияларды, еркін айырбасталатын валютаны сатуды және сатып 
алуды жүзеге асыратын, азаматтарды несиелейтін, шағын сомаға 
салым ақшаны қабылдайтын мемлекеттің несие мекемесі.

Келісімшарт негізівде әрекет ететін жинақ мекемелеріне 
сақтандыру компанияларын және зейнетақы корларын жаткы- 
зуға болады. Олар сақтандыру лолисі иелерінен және зейнетақы 
қорында шоты бар азаматтардан қаржыны түрақты алуымен, 
яғни түрақты қаржы ағынына ие болуымен сипатталады және 
қаражатты табысы жоғары болатын үзақ мерзімді қаржылық 
қүралдарға инвестициялай алады.

Инвестициялық кррлар өздерінің бағалы қағаздарын 
(акцияларын, инвестициялық лайларын) инвесторға сатады 
және алынған қаражатты тікелей қаржы міндеттемесін сатып 
алу үшін пайдаланады. Олардың негізгі түріне өз пайын инвес- 
торға сататын және түскен қаражатқа көбінесе акциялар мен 
облигацияларды сатып алатын пай (өзара) қорлары жатады. 
Пайдың қүны өзгеріп отырады (әдетте, өседі) және бүл 
инвесторға, егер ол пайды пай қорына сататын болса, табыс 
алуына мүмкіндік береді.

Экономикасы дамыған елдердің қаржы нарығында пай 
қорларының маңызы жоғары. Мәселен, АКДП-та ең серпінді 
дамып келе жатқан инвестициялық қорға алғаш рет 1972 жылы 
пайда болған ақпта нарығының пай қорлары жатады. Олардың 
айырмашылығы мынада: оларды номинал құны 1 млн доллар 
және одан жоғары болатын және төлемсіздік тәуекелі төмен 
кьісқа мерзімді бағалы қағаздарға инвестшшялайды. Көптеген 
инвесторлар мұндай бағалы қағаздарға олардың қүнының жоғары 
болуына байланысты қол жеткізе алмайды. Ақша нарығының 
пай қорлары үсақ инвесторларға нарықтың лайыз мөлшерлемесі 
бойынша өз салымынан табыс алуына мүмкіндік береді және 
мүнда қаражаттың қайтарылмай қалу тәуекелі аз болады.

Қаржы делдалдарының соңғы тобына әр түрлі типтегі 
каржылык компаниялар жатады. Олар ақша каражаттарының 
негізгі бөлігін қысқа мерзімді міндеттемелерді коммерциялық 
қағаз түрінде сатудан алады. Бүл компаниялардың қызметі 
заңдық және атқарушы үкімет органдарының нормативтік акті- 
лерімен реттеледі:
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Қаржы компанияларының мынадай түрлері бар:
• несиелік және лизингтік операцияларға мамандандырыл- 

ған компания;
• бөліп-бөліп төлеу құқығымен тұтыну несиесін беруші 

компания;
• бөлшек сауда кәсіпорындарына несие беруші компания- 

лар.
Қаржы делдалдарымен жұзеге асыратын операциялардың 

мөлшері артып келді. Бұл арада дамыған елдерде қызмет мөл- 
шерінің салыстырмалы түрде өзгергені және бір мезгілде 
жекелеген қаржьшық институттардың актив мөлшерінің де 
салыстырмалы тұрде өзгергені байқалады. Мәселен, АКДІ-та 
соңғы 30 жылдың ішінде өзара және мемлекеттік зейнетақы қор- 
ларының ұлесі айтарлықтай өсіп, ал депозиттік институттардың 
ұлесі кеміп кеткен. 1975 жылы қаржылық делдалдардың жиын- 
тық қаржы активтерінде коммерциялык банктердің ұлесі 40%- 
ды құраса, 1998 жылы ол шамамен алғанда 27%-ға дейін кеміген, 
ал өзара қордың үлесі 2-ден 19%-ға дейін өскен. Банк жүйесінен 
ақша-несие ресурстарының қүйьшуына тек нақты нарықтық 
күштер ғана емес, сонымен бірге өзіндік капиталдың мөлшеріне 
қатаң талап қойған және сақтандыру шығындарын арттыру 
бойынша ережесі белгіленген АКДІ банктерінің өз саясаты 
да әсерін тигізеді. Қазақстанда соңғы жылдары каржы делдал- 
дарының нарықгағы үлесі айтарлықтай өсті. Мүнда 2000 жылға 
дейін оның неіізгі көпшілігін коммерциялық банктер, зейнетақы 
қорлары және сақтандыру компаниялары құрса, соңғы жылдары 
әр түрлі несие серіктестіктері мен қаржы компанияларының 
саны біршама артқан.

156 + Қаржы инсгатуттарыньщ  делдалдық қызметі

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Қаржы делдалдығыньщ артықшылығы неде?
2. Қаржы делдалдарының негізгі санаттары қандай?
3. Депозиттік мекемелердің ерекшелігі неде?
4. Жинақ мекемелерінің ерекшелігі неде?
5. Зейнетақы қорлары мен сақтандыру компанияларының қаржы 

нарығындағы рөлі қандай?
6. Қаржы делдалдарын мамавдандырудың артыкдіылығы неде?



10-тарау
БАНКТЕР МЕІ1 ОЛАРЛЫҢ  

ҚАРЖ ЫЛЫҚ-ОЕЛОАЛаЫҚ 
ҚЫЗМЕТІ

10-ТАРАУ. Банктер мен олардын ... 4- 157

10.1. Банктердің функциялары м ен түрлері

Тәуелсіздік жылдары кезеңінде Қазақстан нарығында 
қаржы делдалдығының функциясын орындайтын қаржы 
институттарының желісі қалыптасты. Ондағы маңызды орынға 
банктер ие. Олардың пайда болу тарихы көне замандарда жатыр. 
Мысалы, Ежелгі Вавилонның тас кестелеріне жазылған борыш 
қолхаттарын кездестіруге болады, ал Флоренция және Венецияда 
ақии мен асыл тастарды сақтау бойынша қызмет түрі болған. 
Ақша айырбасы бойынша қызмет көрсету көптеген қалалар мен 
әлем елдерінде XIV ғасырдың соңында кеңінен тарады. Банктер 
негізінен сауда мен есеп айырысуға қызмет етті. Олар өнеркәсіп 
капиталымен жеткілікті дәрежеде байланыста болмады. Олардың 
несие ақшасын шығару секілді маңызды функциясы дамымады. 
Олар өз кызметін біртіндеп жетілдірді әрі түрлендірді, осы 
заманғы банк жүйесіне тән жаңа әдістерді енгізді.

Бүгінгі таңдағы коммерциялық банктер — бұл К,Р зандарына 
сәйкес депозиттік, ссудалық және басқа да операцияларды 
жұзеге асыратын коммерциялық үйым болып табылатын заңды 
тұлғалар.

Анықгамасынан көрініп тұрғандай, банктің негізгі тағай- 
ындалуы ақша қаражаттарын несие берушіден қарыз алушыға, 
сатушыдан сатып алушыға орналастырудағы делдалдықта жатыр. 
Нарықтарға ақша қаражапарын орналастыруды банктермен 
қатар басқа да қаржы және несие мекемелері жүзеге асырады. 
Олар: инвестициялық қорлар, сақтандыру компаниялары,



брокерлік фирмалар және т.б. Банктердің қаржы нарығының 
субъектісі ретіндегі екі негізгі белгісі болады:

• қарыздык. міндеттемелерінің қосарланған айырбасы, яғни 
олар өздерінің қарыздык міндеттемесін (депозиттерін, 
жинақ сертификаттарын және т.б.) орналастырады. Ал 
осының негізінде жұмыдцырылған қаражатты басқалар 
шығарған қарыздық міндеттемеге, бағалы қағаздарға 
орналастырады. Бүл банктерді өзінің карыздық 
міндеттемесін шығармай, қаржы нарығында өз кызметін 
жүзеге асыратын қаржылық брокерлер мен дилерлерден 
айрықшалап көрсетеді;

• заңды және жеке түлғалардың алдында борыштың 
тіркелген сомасымен шартсыз міндеттемені өз мойнына 
алу. Мәселен, клиенттің қаражатын шотқа және салым 
ақшаға орналастырғанда, депозит сертификаттарын 
шығарғанда пайда болатын міндеттеме. Бүл банктерді 
өз акциясын шығарудың негізінде ресурстарын жұ- 
мылдыратын әр түрлі инвестициялық қорлардан 
айрықшалап көрсетеді. Борыш сомасы бойынша 
тіркелген міндеттеменің банктер үшін аздаған қауіпі 
болады. Өйткені ол қандай жағдайда болмасын толық 
төленуі керек, сонымен қатар инвестициялық қор 
ретінде өзінің активтері мен пассивтері қүнының өзгерісі- 
мен байланысты барлық қауіпті өз акционерлеріне бөліп 
беруі қажет.

Жаңа міндеттемелерді жасаудың және оларды басқа контр- 
агенттердің міндеттемелеріне айырбастаудың барлық процесі 
банктің қаржы делдалдығының негізін қүрайды. Нарықтық 
экономикада мүндай түрлендіру айрықша маңызды. Ол үсыны- 
латын және талап етілетін сомалық, мезгілдік, табыстылық және 
т.б. сәйкессіздіктерден пайда болатын жинақтаушылар мен 
қарыз алушылардың тікелей қарым-қатынасындағы қиындық- 
тарды жоюға мүмкіндік береді.

Банктердің өзіндік ерекшеліктеріне қарай оларды екі негізгі 
түрге бөлуге болады: эмиссиялық және эмиссиялық емес.

Эмиссиялык, — бүл айналымға ақша белгілерін шығаруына 
айрыкша күқығы бар орталық банк. Әр елдерде ол үлттық
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банк, халықтық банк, резервтік банк деп әр түрлі аталады. Ол 
Қазақстанда ҚР Үлттық банкі деген атауға ие. Оның басты 
міндеттеріне айналымға ақша шығару, банкгердің арасында 
ақшалай тауардын саудасын жүргізу, банк жүйесінің эмиссия- 
лық несие және есеп айырысу қызметін басқару жатады. Ол 
еліміздегі банктік жұйенің жоғарғы деңгейін құрайды.

Эмиссиялық банк аса ірі қаражатка ие. Ондай ірі қаражат 
банктердің бірде біреуінде жоқ. Бұл оған басқаларына көмек 
көрсетуіне және олардың қызметін басқаруға мүмкіндік береді. 
Қалған банктер эмиссиялық болып табылмайды. Өйткені олар 
айналымға ақша шығарудың айрыкдіа қүқығына ие емес.

Үлттық банктің негізгі функцияларына мыналар жатады:
• Эмиссиялық — бүл орталық банктің ең маңызды функ- 

цияларының бірі. Қазіріі заманда қолма-қол акдиасызға 
қарағанда қолма-қол ақшаның маңызы артық болса да, 
банкнот эмиссиясы өз мәнін жоғалтпайды. Өйткені 
қолма-қол ақша төлемдерінің көп бөлігі үшін және 
борыштык. міндеттемені түпкілікті өтеуге каражатты 
қажет ететін несие жүйесінің өтімділігін қамтамасыз ету 
үшін бүрынғыша қажетті болып қала береді.

• Коммерциялық банктердің кассалық резервтерін шоғыр- 
ландыру және сақтау функциясы. Оның мәні мынада: 
үлттық несие жүйесіне мүше болып табылатын әрбір 
коммерциялық банк Үлттық банктің резервтік шотында 
оның салым ақша мөлшеріне арақатынасымен анықтал- 
ған соманы сақтап қоюға міндетті.

• Елдің ресми алтын-валюта резервін сақтайтын дәстүрлі 
функциясы.

• Үкімет органдарына несие беру және олардың есеп 
айырысу операциясын орындау. Мемлекеттік бюджет- 
терге жартысына дейін және одан да көп елдің ЖІӨ 
шоғырланады. Сол себепті Үлттық банк үкіметтік меке- 
мелер мен үйымдардың, жергілікті үкімет органдары- 
ның шотын жүргізеді, осы шотқа олардың қаражатын 
шоғырландырады және оның төлемін жүзеге асырады.

• Мемлекеттік бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге 
асырады.



• Мемлекетке кысқа мерзімді және үзақ мерзімді тікелей 
ссуда формасында немесе мемлекеттік облигацияларда 
сатып алудың формасында несие береді.,

• Үкіметтік органдардың тапсырмасы бойынша алтынмен 
және шетелдік валюталармен операцияларды жүзеге 
асырады.

• Ақша саясатының (ол ең алдымен ақша массасының 
өзгерісін реттейді) және несие саясатының (несие 
мөлшерін, пайыздық мөлшерлеменің деңгейін және 
ссудалық капитал нарығының басқа көрсеткіштерін 
реттейді) шаралар жиынтығын білдіретін акша-несие 
саясатын жүзеге асырады.

Коммерциялык. банктер көбінесе өздері салым ақша түрінде 
алатын акдпалай капиталдың есебінен өнеркәсіп, сауда және 
басқа да кәсіпорындарды несиелеу бойынша әмбебап операция- 
ларды орындайтын жеке және мемлекеттік банктерді білдіреді.

Коммерциялық банктердің функциялары:
• мерзімсіз депозиттерді шоғырландыру (ағымдағы шот- 

тарды жүргізу) және осы банктің атына жазылған чектерді 
төлеу;

• кәсіпкерлерге несие беру;
• барлық үлттық шаруашылықтың ауқымында төлем ай- 

налымын үйымдастыру әрі есеп айырысуларды жүзеге 
асыру және т.б.

Коммерциялық банк — бүл шаруашылық есеп принципімен 
әрекет ететін заңды түлға болып табылатын, шаруашылықты 
дербес жүргізетін субъект. Өнеркәсіпке, ауыл шаруашылығына, 
қүрылысқа қарағанда банктер өндіріс саласында емес, айырбас 
саласында әрекет етеді. Олар ресурстарды тартады, несие береді, 
яғни қайта бөледі, тауарлардың алмасуына ықпалын тигізеді.

Орындалатын функциялардың санына қарай коммерциялык 
банктерді әмбебап банк және мамандандырылған банк деп 
бөлуге болады.

Әмбебап коммерциялык. банк — бүл көптеген қаржылық опе- 
рациялар мен кызмет көрсеіулерді орындайтын несие мекемесі. 
Бүгінгі таңда олар өз клиенттеріне 200-ге жуық әр түрлі өнім- 
дері мен қызмет түрлерін үсына алады. Мүндай кең ауқымды

160 4- Қ арж ы  инстш уттары ны ң делдалдық қызметі



10-ТАРАУ. Банктер мен оларды ң ... +  161

әртараптандырылған операциялар коммерциялық банктерге өз 
клиенттерінен айырылмауға және өте қолайсыз конъюнктура 
жағдайында да пайда алуына мүмкіндік береді.

Мамандандырылған банк — бір немесе бірнеше функцияны 
орындайтын, сонымен бірге нақгы экономика саласында өз 
қызметін жүзеге асыратын несие мекемесі.

Банкті функциялық мамандануына қарай инвестициялық, 
инновациялық, ипотекалық банктерге бөлуге болады.

Инвестициялық және инновациялық банктер — облигациялық 
займдарды, акцияларды және баскд да бағалы кдғаздарды шығару 
әрі ұзақ мерзімді ссудаларды ұсыну арқылы ақша каражаттарын 
үзақ мерзімге шоғырландыруға маманданады. Инвестициялық 
банктер үзақ мерзімді салымға қаражаты жетіспеген кәсіпкер- 
лер мен кдражатын үзақ мерзімге салатын салымшылардың 
арасындағы делдалдық мекемені білдіреді. Инновациялық 
банктер де инвестициялық болып табылады. Алайда олар тек 
технологаялық жаңа енгізулердің (инновацияның) әзірленуін 
және игерілуін несиелейді.

Ипотекалық банктер жердің және жылжымайтын мүліктің 
кепілімен қаражатты үзақ мерзімге тарту және орналастыру 
бойынша несие операцияларын жүзеге асырады.

Бүл банктердегі пассивтің көп бөлігін ипотекалық облига- 
циялар, акциялар және бағалы қағаздар қүрайды.

Салалық және аймақтық банктердің мамандану деңгейі, 
олардың активтері мен пассивтерін қалыптастырудағы өзіндік 
ерекшелігі көбінесе өздерінің қызмет салаларына, сондай-ақ 
өндірістік процестің басқадай ауыткуларымен құрылған әр түрлі 
салалық ерекшеліктерімен байланысты болады.

Банктерді аймақтық белгілері бойынша аймақтың, түтас 
елдің қажеттілігіне қызмет көрсететін жергілікті банк және 
халықаралық банктер деп бөлуге болады. Әрине, бір жақты 
маманданған немесе бір салаға ғана қызмет ететін банкгі 
кездестіру қиьш, тек қысқа мерзімді несиелерді берумен ғана 
айналысатын немесе өнеркәсіп кәсіпорындарына ғана несие 
берумен шүғылданатын немесе тек бір ғана аймақтың клиент- 
теріне қызмет көрсететін банктер болмайды емес, болады, бірақ 
тәжірибеде мүндай банктерді кездестіре алмайсыз. Осы заманғы 
экономикада көбінесе өзінің негізгі қызмет бағытын сақтай
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отырып, әр түрлі операцияларды орындай беретін банктерді 
көптеп кездестіруге болады. Оларды тек өздерінің негізгі қызмет 
бағыттарына қарап ажыратуға болады.

Банктерді меншік сипатына қарай мемлекеттік, акционерлік, 
кооперативтік, жекеше, муниципалды, аралас деп бөлуге болады. 
Банк капиталын меншіктеу түрғысынан алғанда мемлекетгік 
банктің мемлекеттік белгісі өзінің негіз қалаушысы болып 
табылады. Мүнда бастапқы сәтке олардың мемлекеттік ұлттық 
мүдцеге бағыныштылығы жатады (мысалы, эмиссиялық банк 
жүйесі арқылы ақша айналысының түрақтылығын қамтамасыз 
ету, коммерциялық банктердің мемлекеттік жүйесі арқылы 
қандай да бір аймактың немесе саланың даму бағдарламасын 
қаржыландыру). Бүл банктердің басты ерекшелігі: олардың 
бастапқы капиталы көбінесе акционерлік болуында, өйткені ол 
басқа меншік формасына жататын бөлікті де қамгиды. Алайда 
бүл оның мемлекеттік сипатына нүқсан келтірмейді. Өйткені 
ол ең алдымен ел экономикасының тиісті салаларындағы 
кәсіпорындарды дамыту үшін құрылған.

Қазіргі заманғы банк ісінде ең кең тараған меншік форма- 
сы — акционерлік, құрылтайшылық формалар. Бүларға әр түрлі 
заңцы және жеке түлғалар қатысушы бола адады. Тіпті мем- 
лекеттік меншік формасындағы мемлекеттік банктің өзіне заңцы 
түлғалар, мысалы, басқа банктер қүрылтайшы бола алады. Бүл 
жағдайда оның капиталы акционерлік болып табылады.

Кооперативтік банктің қүрылтайшылары мен жарнашыла- 
рына (пайшы) тиісті кооператив одақгары жатады. Әдетте бү- 
лар жарғылық капиталына қарай және қызмет ауқымына қарай 
ең үсақ банктер болып табылады. Тек кооперативтер ғана емес, 
сонымен бірге мемлекеттік кәсіпорындар да кооперативтік 
банктердің иесі бола алады.
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Депозит ретіңдегі уақытша бос ақша кдражатгарын жеке және 
заңцы түлғаларға несиеге беру арқылы, қайта бөлу фушшиясын 
жүзеге асыратын банк ақша қаражаттарын артық субъектілер
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мен ақша қаражаттарына мүқтаж субъектілердің арасындағы 
өзіндік өзгешелігі бар делдал ретінде алға шығады.

Мұндағы ерекшелік мынада: қажетті ресурстары бар түлға 
оны тиісті кепілдемесімен қарыз алушыға нақты мерзімге 
пайызбен бергісі келеді. Әрине, осы заманғы экономикада 
несие беруші мен қарыз алушының мүдцелері бір жерден шыға 
бермейді. Яғни мүдделердің сәйкес келуі сирек кездеседі. Бүл 
арада сүраныс пен үсынысты ескеру арқылы мәмілелерді жүзеге 
асырудың мүмкіндігін қамтамасыз ететін делдал-банк байланыс- 
тырушы буын ретінде алға шығады. Жекелеген несие беруші- 
лерге қарағанда банк әр түрлі қарыз алушылардың қажеттілікте- 
рін қанағаттандыра алады әрі оларға өздерінің қалауы бойынша 
несие түрін, мерзімін, пайызын т.б. тандау мүмкіндігін береді. 
Өйткені банктер орасан зор ресурсгарға ие әрі осы ресурстарды 
пайда әкелетіндей дүрыс орналастыра алады.

Банктің негізгі функцияларының біріне — ең алдымен 
кімнің кімге қарыз болуына қарай сатып алушыдан сатушыға 
ағылатын ақша қаражаттарына делдалдық еткен кездегі қолма- 
қол ақшасыз есеп айырысуды жүзеге асыру жатады. Ақша 
қаражаттарының қолма-қол ақшасыз айналысы вексель, чек, 
банкнот, төлем карточкасы және әр түрлі төлем қүжаттары 
секілді қаржылық қүралдармен ғана мүмкін болады. Бүгінгі 
таңца банктер олардың әр түрін үсынып жүр. Есеп айырысудағы 
делдалдық — әмбебап коммерциялық банктердің ең ауқымды 
функциясы болып табылады. Осыған орай, бүгінгі таңда банктер 
ел ішіңде және одан тыс әр түрлі ақшалай аударымдарды жүзеге 
асырып жүр.

Банктер қаржы делдалы ретінде мынадай операцияларды 
орындайды:

• несиедегі делдалдық;
• есеп айырысудағы делдалдық;
• кастодиандық делдалдық;
• брокер-дилерлік делдалдық қызмет және т.б.
Банктер биржалардың міндетті қатысушысы болып табы- 

лады. Олар биржалық операцияларды дербес үйымдастыра ала- 
ды, әрі бағалы қағаздар саудасы бойынша операцияларды да 
дербес орындай алады.

Коммерциялық банктер өз клиенттеріне әр түрлі депозит 
түрінде ақша сақгаудың қолайлы формаларын үсынады, бүл



өтімділікге клиенттің қажеттілігін қанағатгандыра отырып, олар- 
дың сақталуын қамтамасыз етеді.

Банк бүдан басқа мына қызметтерді жүзеге асырады:
• пассивті операцияларды;
• активті операцияларды;
• меншікгі операцияларды.
Пассивті операциялар өзіндік каражаттың, тартылған және 

эмиссияланған қаражаттардың есебінен банк ресурстарын 
қалыптастырумен байланысты болады.

Меншікті кдражаткц акционерлік, резервтік капитал және 
бөлінбеген пайда жатады. Олар бүл жерде өте маңызды рөл 
агқарады, себебі өзіндік капиталдьщ кемуі кейде банкті банкрот- 
қа үшыратады. Коммерциялық банктің активті операциясы- 
ның негізгі көзіне тартылған қаражат жатады.

Акционерлік капитал, яғни банктің жарғылық қоры 
акцияларды шығару және орналастыру арқылы құрылады. Әдетте, 
банктер өз қызметінің даму шамасы мен операцияларының 
үлғаюына қарай жаңа акцияларды жүйелі түрде шығарып 
отырады.

Резервтік капитал немесе банктің резервтік қоры пайдадан 
аударып отырудың есебінен калыптасады, ол болжанбаған за- 
лалдарды және бағалы қағаздар бағамының қүлдырауынан орын 
алатын ысырапты өтеуге арналған.

Бөлінбеген пайда — резервтік қорға аударымдарды ауда- 
рудан және дивидендтерді төлеуден кейін қалатын пайданың 
бөлігі.

Айтып кеткеніміздей, тартылған қаражсім коммерциялық 
банк ресурстарының негізгі бөлігін қүрайды. Бүлар депозиттер, 
сонымен бірге контокорренттік және корреспонденттік шоттар.

Банктің негізгі тартылған ресурстары ретінде клиенттің 
барлық салым ақшасын білдіретін әр түрлі депозиттер алға 
шығады. Онда орналастырылған каражаттың көздері әр түрлі 
болады. Бүл кәсіпорын шотындағы, жүмысшылар мен қызмет- 
керлердің еңбекақы шотындағы, мемлекеттік мекемелердің шо- 
тындағы уақытша пайдаланылмайтын қаражат. Депозиттер талап 
етілгенге дейінгі, мерзімді және жинақ салымдарына бөлінеді 
(бүлар осы кітаптың I бөлімінде толығырақ айтылған).
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Банктерде төлем операцияларын жүргізуге біршама шығын 
кетеді. Алайда ол (шығын) кем немесе артық деңгейде талап 
етілмелі шоты бар клиенттердің өз қаражаттарын толық пайда- 
ланбауына қарай өтеледі. Әдетте тұрлаулы деп аталатын қалдық 
болады, оны банк өзінің коммерциялық максаттары үшін тар- 
тады, яғни пайда алу мақсатында қысқа мерзімді несие, ссуда 
белгілі бір мөлшерде берілуі мүмкін.

Банкаралық несиелер, яғни баскд банктен алынған 
ссудалар банк ресурстарының маңызды көзі болып табылады. 
Коммерциялық банк оны Үлттық банктен қайта есептеу және 
вексельдерді қайта кепілге салу формаларында ала алады.

Контокоррент — бірыңғай шот. Ол арқылы банк пен клиент 
арасындағы барлық есеп айырысулар мен несие операциялары 
жүргізіледі. Егер клиентте қаражат болатын болса, онда бұл шот 
пассивтік болып табылады, клиенттің қаражаты болмаса да ол 
банкке төлем тапсырмасын берсе немесе чек жазса, онда шот 
активке айналады.

Банктер қаражатын узақ мерзімге салатын клиенттерді 
іздестіреді. Бүл банкке пайда әкеледі. Оған айнапыскд шығарыл- 
ғаи баиктің қаражатпшры: облигациялық займдар, банктік 
вексельдер және т.б жатады.

Активтік операциялар банк ресурстарын орналастырумен 
байланысты. Оған ең алдымен несие операциялары жатады. 
Несие берудің мерзімі белгілі бір мезгілге берілетін мерзімді 
несие және банктің алғашқы талап етуі бойынша қайтарылуы 
тиіс онкольдық несие деп бөлінеді.

Ссудамен қамтамасыз ету түрғысынан вексельдік, тауарлық, 
қор және банктік операциялар бөліп көрсетіледі.

Вексельдік операциялар вексель есебі бойынша операцияға 
және вексель кепілімен берілетін несие операциясына бөлінеді.

Вексель есебі (дисконттау) оларды банктердің өтеу мерзімі 
біткенше сатып алуды білдіреді. Банк өз кезегінде, егер ол 
қаражатқа мүқтаж болса, бүл вексельдерді өзі Үлттық банкте 
қайта есептей алады. Вексельді есептегеннен кейін банк оның 
иесі болады әрі оны айналысқа шығарған немесе оны есепке, 
нақты ақша сомасына үсынған түлғаға төлейді. Бүл операция 
үшін банк клиенттен есептік пайыз немесе дисконт деп ата- 
латын нақты пайызды өндіріп алады. Дисконт — вексельде бел-



гіленген сома мен вексельдің иесіне төленген соманың арасын- 
дағы айырмашылық.

Банктің активтік вексель операцияларына акцепіік және 
авальдық операциялар жатады.

Акцептік операцияның мағынасын былайша түсіндіруге 
болады: банк клиентке өзі акцептейтін, яғни ол бойынша өз 
есебінен төлемді кепілдендіретін вексельді жазып берудің 
құқығын үсынады. Ал оны пайдаланута алған клиент банкке 
вексельдің мерзімі біткенше вексель төлемі бойынша тиісті 
соманы енгізуге міндеттенеді.

Вексельдік несиені пайдаланудың маңызды формасына 
аваль жатады. Бүл жағдайда вексель бойынша төлемді 
вексельдің иесі өзі (тікелей) орындайды, ал аваль бүл арада 
тек төлем кепілдігі ретінде ғана қызмет етеді. Вексельдің иесі 
ол бойынша төлемді жүзеге асыра алмаса, онда төлемнің 
жауапкершілігі авальды қойған банкке жүктеледі.

Банктің маңызды активтік операцияларының түріне тау- 
арлык несие жатады. Ол тауардын және варрант (тауардың 
сақгалуы үшін қоймаға алынғаны туралы куәлік), темір жол жүк 
қүжаты, коносамент (жүкті кемеге қабылдау туралы пороход 
қоғамының қуәлігі), жүкті тиеу туралы жүк қүжат секілді тауарға 
ілеспе қүжаттардың кепілімен берілетін қарыз болып табылады.

Нарық жағдайында тауарлық кдмтамасыз етумен несие беру 
аркылы банктер үлкен тәуекелге барады, өйткені ол белгіленген 
мерзімінде қайтарылмаса банк гауарға тиым салып, оны сатады. 
Содан кейін тауарды сатудан түскен түсімнің есебінен клиенттің 
берешегін жабады. Алайда бүл арада мынадай мәселе бар: тауар 
барлық жағдайда өтпей кдлуы мүмкін.

Банктің активтік операциясының тағы бір түріне қор опера- 
циясы жатады. Оның объектілері — әр түрлі бағалы қағаздар. Бүл 
операция бағалы қағаздармен қамтамасыз етілетін және банк өз 
есебінен сатып алатын несие түрінде болады.

Бағалы қағаздармен қамтамасыз етілетін несие, әдетте олар- 
дың нарықтық қүнының толық бағамы мөлшерінде емес, оның 
белгілі бір бөлігінің мөлшерінде (50-60%) беріледі.

Сонымен қатар банктің бағалы қағаздардағы инвестициясы 
болады, оның нәтижесінде банк бағалы қағаздар портфелін иеле-
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неді. Мүндай сатып алудың мақсаты — осы қағаздарды одан ары 
қайта сату немесе үзақ мерзімді капитал салымы.

Банктің беретін несиесін төмендегілер де қамтамасыз ете 
алады: жылжымайтын мүлік, басқа банктің немесе сақгандыру 
үйымының сақтандыру кепілдігі.

Банктің аса маңызды делдалдық операцияларына инкасса- 
лық, аккредитивтік, аударымдық және комиссиялық сауда опе- 
рациялары жатады. Сенімді (грастық) операцияның да алар 
орны айрықша. Ол сырттай делдалдықка үқсас, алайда оның да, 
лизингтік операцияның да аясынан шығып кетеді.

Инкассалық операция аты айтып түрғандай операция болып 
табылады. Ол арқылы банк өз клиентінің табыс етуі бойынша 
ақшалай және тауарлық есеп айырысу қүжаттарымен ақшаны 
алады. Инкассаға чектер, вексельдер, бағалы қағаздар, шетелдік 
валюта және т.б. қабылданады. Банк инкассалык операцияны 
орындағаннан кейін мөлшері операция түріні: карай болатын 
комиссияны өндіріп алады.

Аккредитив — бүл аккредитивтік хатта көрсетілген шарт- 
тарды орындағанда компанияға немесе түлғаға белгілі бір 
соманы төлеу туралы тапсырма. Мүндай операцияға мыналар 
қатыса алады:

• аккредитивті ашу туралы тапсырма берген клиент;
• аккредитивті ашқан банк;
• аккредитив ашылған және оның шарттарының 

орындалуын қадағалап отырған банк;
• пайдасына аккредитив ашылған түлға (бенефициар 

немесе алушы).
Аударым операциясы банкке енгізілген алушының ақшасын 

басқа орында (баскд елді мекенде) жүрген оған аударуды 
білдіреді. Ол банк чегін жіберу арқылы немесе корреспондент- 
банкке аудару жолымен жүзеге асырылады.

Банктер жеке түлғалар үшін мынадай сенімді (трастык) 
операцияларды орындайды:

• мүліктік қүқықтан уақытша айырылған түлғалардың 
(жетім-жесірлер, кәмелетке толмағандар) мүліктерін уа- 
қытша басқару;

• мүрагердің мүдцесі үшін қайтыс болған түлғаның мүлігін 
басқару;



• капиталды көп пайда алу мақсатында басқару (акцияға, 
жылжымайтын мүлікке акша салу);

• қүндылықтарды сейфтерде сақгау және т.б.
Компаниялар үшін жүзеге асырылатын сенім операция-

ларының аударым операцияларынан айырмашылығы мынада: 
банк облигациялық займ бойынша кепілгер ретінде, нарықка 
шығарылған акцияларды тіркеу және грансферт бойынша агент 
(атаулы акция бойынша меншік құқығын беру) ретінде алға 
шығады және т.б.

Банк операциясының бір түріне — лизингтік оперсщия 
жатады. Банкгер немесе лизингтік компаниялар өнеркәсіп, 
көлік және басқа да кәсіпорындарға машиналарды, қүрал-жаб- 
дықгарды, өзге де негізгі қорларды үзақ мерзімді пайдалануға 
белгілі бір жалдау ақысын белгілеумен береді. Банкгер өз 
есебінен әр түрлі негізгі құрал-жабдықтарды сатып алып, оларды 
жалға береді. Банктер немесе лизингтік компаниялар жалға 
берілген мүліктің меишік иелері болып қалады. Банктердің 
лизингтік операцияларды жүзеге асыру барысында көретін 
(габагын) пайдасы былайша алынады: екеуі нақгы мерзімге 
(уақыт аралығына) берілсе де жалдау ақысының шамасы үзак 
мерзімді несиенің пайыздық мөлшерлемесіне қарағанда жоғары 
болады. Оның үстіне бүл арада клиенттің төлем қабілетсіздіғіне 
байланысты орын алатын ысырап тәуекелі болмайды. Өйткені 
келісімшарттың шарттары бүзыла қалған жағдайда банк жалға 
берілген мүлікті өзіне кері қайгарып алуға қүқылы.

Факторинг — бүл төлемдерді өндіріп алу бойынша және 
клиенттің табыстауымен бухгалтерлік есепті жүргізу операция- 
сы. Мамандандырылған филиалдарды немесе компания- 
ларды үйымдастыратын коммерциялық банктер факторингтік 
операцияларды белсенді жүзеге асырып жүр.

Мынаны айта кету керек, бүгінгі таңца Қазақстанның 
банк жүйесінде коммерциялық банктердің әртараптану 
деңгейінің төмендігі байқалып отыр. Отандық банктер негі- 
зінен әмбебап банктер болып табылады. Еліміздегі зандар 
оларды (банктерді) өздері жүргізіп отырған операция түрлері 
бойынша мамандандыруды қарастырмаған. Алайда кейбір 
банктер өздерінің атауымен өз функцияларын (функциялық 
ерекшеліктерін) белгілеген: «Каспийский», «Нефтебанк», «Тұр- 
ғын үй қүрылыс банкі» және т.б.
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2003-2015 жылдарға арналған ҚР Индустриялық-инно- 
вациялық даму стратегиясына сәйкес, екінші денгейлі 
банктерге тәуекелдікіі корпоративтік түрғыдан басқару жүйесін 
енгізу жоспарында банк секторын одан ары дамытумен қатар 
(бір деңгейде) белгілі бір банк қызметін көрсету бойьшша 
мамандандырылған банктерді құру жөнінде шаралар қабылда- 
натын болады. Мысалы, тұрғын үй қүрылысының жинақ ақша 
жүйесі аясында мамандандырылған ипотекалық банктерді құру 
өзекті мәселе болып табылады және т.т.с.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Банк дегеніміз не?
2. Банктің негізгі түрлері.
3. Қазақстан Республикасында банктің қандай түрлері бар?
4. Коммерциялық банкгер жүзеге асыратын делдалдық қызметтің 

мағынасы неде?
5. Коммерциялық банктердің негізгі пассивтік операциялары 

қалай көрінеді?
6. Коммерциялық банкгердің негізгі акгивтік операциялары 

қандай?
7. Банкгің лизингтік, факторингтік, трастық операцияларын 

сипаттап беріндер?
8. Кдзақстанда мамандандырылған банктерді құрудың қажеттілі- 

гін негіздеңдер (дәлелдеңдер).
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П -| Зейнетақы қордары м ен ЗАИБЖҮ турады  
• • түсінік

Қазақстан Республикасында жүргізілген зейнетақы ре- 
формасының нәтижесінде өз активтерін халықгың қаражат 
есебінен қалыптастыратын жинақтаушы зейнетақы қорлары 
құрылды. Зейнетақымен қамтамасыз етудің жаңа жүйесі 
1997 жылдың 20 маусымында қабылданған «Қазақстан Рес- 
публикасында зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» Заңына 
сәйкес оның нақты жұмысына, ең бастысы — зейнетақы 
жинағының сақталатындығына кепілдік береді.

1999 жылдың басында ҚР Үкіметінің қаулысымен міндетті 
зейнетақы жарнасын төлеудің тәртібі өзгертілді. Алайда бұл 
арада аударудың тетігі өзгеріссіз қалды. Міндетті зейнетақы 
жарнасы бұрынғыша жумыс берушінің есебінен емес, жүмыс- 
шының табысынан 10% мөлшерінде ұсталады. Міне. осы тәр- 
тіпті заңцастыру арқылы ғана зейнетақы жинағының меншікті 
құқығын бекітуге болатын еді. Оның үстіне, әрбір келісімшарт 
бойынша салымшының есеп кітапшасы ресімделеді. Тағы бір 
кепілдікке мынау жатады: жүмыс беруші қызметкердің келісі- 
мінсіз зейнетақы келісімшартын бүза алмайды.

Жинақтаушы зейнетақы қор — бүл ҚР заңында белгіленген 
тәртіппен зейнетақы жарнасын тарту және зейнетақы төлеу 
бойынша қызметті, сондай-ақ зейнетақы активтерін инвести- 
циялық басқаруды жүзеге асыратын заңцы түлға.

Жинақгаушы зейнетақы қорлары салымшылардың міндетті 
жарнасын шоғырландырып, оларды әр түрлі бағалы қағаздарға 
орналастыру арқылы қордың инвестициялық портфелін қалып- 
тастырады. Олар мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорына 
(МЖЗК) және мемлекеттік емес жинақгаушы зейнетақы қорына 
(МЕЖЗК) бөлінеді.
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Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры заңцы түлғаны 
білдіреді. Оның қүрылтайшысы — мемлекет. Мемлекет салымшы- 
лардан міндетті зейнетақы жарнасын алады және зейнетақы 
алушыларға зейнетақы төлейді. Сонымен бірге зейнетақы актив- 
терін қалыптастырып, оларды мемлекеттік бағалы қағаздарға, 
мемлекеттік банктің депозиттеріне, халықаралық қаржьі үйым- 
дарының бағалы қағаздарына инвестициялайды.

Мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы қоры — 
салымшылардың міндетті және ерікті зейнетақы жарналарын 
алуды әрі зейнеткерлердің зейнетакысын төлеуді, сондай-ақ 
зейнетақы активтерін қалыптастыру және оларды инвестиция- 
лау бойынша қызметтерді жүзеге асыратын завды түлға. Ол 
міндетті қорларға қарағанда ерікті зейнетақы жарнасын да 
тарта алады. Ерікті зейнетақы жарнасын салымшылар заңца 
және зейнетақы келісімшартында белгіленген тәртіппен және 
мөлшерде өз бастамасы бойынша енгізеді. Зейнетақы активтері 
ЖЗҚ-дан зейнетақының төленуін қамтамасыз етеді әрі жүзеге 
асырады. Қор зейнетақы активтерін инвестициялау арқылы 
инвестициялық табысқа қол жеткізеді.

Жоғарыда аталған Ж ЗҚ түрлерінен өзге ашық Ж ЗҚ мен 
корпорациялық ЖЗҚ-ны бөліп көрсетуге болады.

Ашық Ж ЗҚ салымшының зейнетақы жарнасын оның 
жүмыс орнына және түрғылықты жеріне қарамастан қабылдай 
береді. Резидент болып табылатын заңцы және жеке түлғалар 
да, резидент емес заңды және жеке түлғалар да оның 
қүрылтайшылары мен акционерлері бола алады. ҚР резидент 
емес қатысушысы бар ашық Ж ЗҚ — бүл 25%-дан да көп дауыс 
берушінің акциялары төмендегілердің меншік иесінде немесе 
басқаруында болатын зейнетақы қоры:

• КР резиденті еместер;
• 50%-дан да көп акциясы KJP резидент еместердің мен- 

шігінде немесе басқаруында болатын KJP резидентінің 
заңды түлғасы;

• ҚР резиденті еместерінің бағалы қағаздарына атаулы ие 
болып табылатын ҚР резиденттері.

Корпоративтік осы қордың акционері және қүрылтайшысы 
ретінде алға шығатын ҚР бір немесе бірнеше заңцы түлғасының 
алушы-жүмыскерлері үшін қүрылады.



Ашық Ж ЗҚ қызметі кезінде немесе оған қүрылтайшы 
болған кезеңде бірде бір түлғаның дауыс қүқығы бар акцияның 
жалпы санында 25%-дан артық акцияны тікелей немесе 
жанама иеленуге, өкім жүргізуге немесе басқаруға қүкығы бол- 
майды. Корпоративтік ЖЗҚ-да мүндай шектеулер жоқ. Алайда 
зейнетақьі жинағының нақгы қүны кеміген жағдайда соңғы 
акционерлердің жауапкершілігі үлкен болады, әрі инвестиция- 
лық табыс ысырабының орнын толтырады.

Зейнетакы активтерін алғашқьща ЗАБК (зейнетақы актив- 
терін басқару компаниясы) ғана орналастыра алады. Ж ЗҚ 
жарна түсімін кастодиан-банктің шотына орналастырады, 
ал ЗАБК үш күннің ішінде оларды әр түрлі бағалы қағаздарға 
орналастыруға міңдетті. Бір ЖЗҚ гек бір ғана ЗАБК-мен келісім- 
шартқа отыра алады, ал Компания өз кезегінде бірнеше ЖЗҚ- 
ға кызмет көрсете алады. Бүгінгі таңда оның атауы өзгерген: 
ЗАИБЖҮ — зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды 
жүзеге асыратын үйым. Жинақтаушы зейнетақы қорларына 
инвестициялық портфельді қалыптастыру барысында актив- 
терді дербес орналастыруына рүқсат етілген.

ЗАИБЖҮ қаржы нарығының көсіби қатысушысы, заңды 
түлғасы болып табылады жөне АҚ формасында қүрылады. 
Оның қызметін ҚР Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды 
реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі лицензиялайды. 
Агенттік Компанияның қызметін мынадай шарттармен лицен- 
зиялайды: жарғылық капиталдың мөлшері бойынша белгілен- 
ген талаптар мен нормативтердің орындалуы, 3 санатты білік- 
тілік куөлігі бар мамандардың штатта болуы, зейнетақы актив- 
терін инвестициялық басқаратын қызметте реттемелейтін ішкі 
қүжаттардың болуы.

ЗАИБЖҮ өз қызметінде зейнетақы қорларының инвести- 
циялық портфелін қалыптастырады, зейнетақы активтерін үда- 
йы бағалап, зейнетақы жинағын зейнеткерлердің зейнетақы 
төлемдеріне бағыттап отырады. Ол өзінің қызметі туралы 
зейнетақы қорларына және ҚР Қаржы нарығы мен қаржылық 
үйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігіне үдайы 
есеп беріп отырады, сондай-ақ өзінің атқарған жүмыстары 
туралы ақпаратты жариялайды.
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Алайда ЗАИБЖҮ қызметінде белгілі бір шектеулер бар. 
Ішінара мыналарға тыйым салынған:

• акциядан басқа бағалы қағаздарды шығаруға;
• банктерден өзіндік капиталдың мөлшерінен артық мөл- 

шерде 3 ай мерзімнен көп мерзімге қаражат тартуға;
• үлестес түрғыдан бағалы қағаздарды тартуға және олар- 

мен басқа мәмілелерді орындауға;
• қарызды кез келген тәсілмен беруге;
• зейнетақы активтерінің қүрамына кіретін бағалы кағаз- 

дарды кері сатып алу шартымен сатуға;
• ЖЗҚ-ға тиесілі емес бағалы қағаздарды сату бойынша 

келісімшартты жөне эмиссиялық емес бағалы қағаздарды 
сатып алу жөніндегі келісімшартты бекітуге;

• тапсырма мен кепілдік беруге, мәмілелерді зейнетақы 
активтерін кепілге салып орындауға;

• инвестициялық зейнетақы активтері бойыніда 
табыстың уәдесін және кепілдігін кдмтитын ақпаратты 
жариялауға;

• бағалы қағаздар мен қаржылық қүралдардың саудасынан 
өзге материалдық өндіріс пен сауда саласында қызметті 
жүзеге асыруға.

Қазақстан Республикасында зейнетақы11.2. қорларының құрылу ж әне қызмет ету  
тәртібі

Қазақстандық жинақгаушы зейнетақы қорлары өз қызметін 
ҚР Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды реттеу және 
қадағалау жөніндегі агенттігі берген лицензияның негізінде 
жүзеге асырады. Бүл лицензияда зейнетақы қорларының тек 
мемлекеттік емес зейнетақымен қамтамасыз етуге мамандана- 
тынына, мәселен саудамен немесе өндіріспен айналыспай- 
тынына кепілдік беріледі.

Жинақтаушы зейнетакы қорлар лицензия алу үшін Агент- 
тікке өз мамандарының біліктілігі туралы аттестаттың және 
олардың қаржы институттарында кем дегенде 2 жыл жүмыс 
істегенін айғақгайтын қүжаттың нотариалдық түрғыдан рас- 
талған көшірмелерін береді.



Жинақгаушы зейнетақы қорлары АҚ формасында куры- 
лады. Ж ЗҚ-ның жарғылық капиталы акциямен қалыптасады 
және ақша каражатпен ғана төленуі тиіс. Мүнда акциянын 
төлемі үшін заңды түлғаның қаражаты оның өзіндік капиталы 
немесе таза табысының шегінде пайдаланылады. Лицензияны 
алу туралы өтініш берілетін сәтте жарғылық капитал толық 
төленіп бітуі тиіс.

ҚР резиденттері болып табылатын занды және жеке түлғалар 
ЖЗҚ-ның қүрылтайшылары жөне акционерлері болуы мүмкін. 
Ал рейтингтік агенттіктердің бірінде нақгы рейтингісі бар ҚР 
резиденті болып табылмайтын заңды түлғалар ашық ЖЗҚ-ның 
қүрылтайшысы және акционері болуы мүмкін. Мемлекеттік 
кәсіпорындар ЖЗҚ-ның қүрылтайшысы немесе акционері бола 
алмайды.

Қордың өзіндік капиталы қүрылтайшылардың (акционер- 
лердің) жарғылық капиталындағьг салым ақшасының есебінен, 
комиссиялық сыйақыдан, сонымен бірге өзіндік капиталды 
орналастырудан түскен өзге табыстан және негізгі қызметті 
орындаумен байланысты қызмет көрсетуден түскен табыстан 
қалыптасады. Бүл капитал баска үйымдарды қүруға, міндет- 
темені, кепілдікті қамтамасыз ету ретінде уақытша қаржылық 
көмек корсетуге пайдаланьиімауы керек.

Комиссиялық сыйақының шекті шамасы КР Үкіметі бекіт- 
кен мыналардың шегінде белгіленеді:

• инвестициялық табыстың 15%-ы шегінде;
• айына зейнетақы активтерінің 0,05%-ы шегінде.
Ол жылына бір мәртеден артық өзгертілмейді және күн- 

тізбелік жылдың басына дейін ең аз дегенде бір ай бүрын 
жариялануы керек.

Зейнетақы қорларының қызметі мынадай принциптерге 
негізделеді:

• қорды жеке басқарады және салымшылар қорды өз 
қалауынша тандаудың мүмкіндігіне ие;

• қарапайымдылық, сенімділік және айқындық;
• мемлекеттік өкілетті органдардың тарапынан қатаң рет- 

теледі әрі қадағаланады;
• операциялық тиімділік;
• салымшыға оның зейнетақы жинағының мөлшері туралы 

ақпаратты береді.

174 +  Қ арж ы инстіпугтары ның делдалдық қызметі



11-ТАРАУ. Зейнетақы қорлары  +■ 175

Ж ЗҚ өз қызметінде зейнетақы жарнасын жинай алады, 
өзінің қызметі үшін комиссиялық сыйақы алады жөне зейнет- 
ақьі келісімшартының шарттарына сәйкес басқадай қүқық- 
тарды жүзеге асырады, зейнетақы активтерін инвестидиялық 
басқаруды жүзеге асыратын үйымдармен келісімшартка оты- 
рады. Сонымен қатар жинақтаушы зейнетақы қорлары мына- 
ларға міндетті:

• зейнеткерлердің зейнетақысын төлеуге;
• зейнетақьі жинағы мен төлемдерінің есебін дербес 

жүргізуге;
• салымшы мен зейнеткерге (алушыға) оның зейнетақы 

жинағының жағдайы туралы ақпаратты жылына бір мәрте 
және олардың сүрау салуы бойынша беруге;

• алушының зейнетақы жинағының жағдайы туралы ақпа- 
раттың қүпия болуын қамтамасыз етуге;

• зейнетақы зандары мен зейнетақы келісімшартында 
қарастырылған шарттардың бүрмалануына жауап береді;

• алушының өтініші бойынша онын зейнетақы жинағын 
бір қордан екіншісіне аударуға;

• бір, үш, бес, он күнтізбелік жылдарында стандартты 
уакыт кезеңі ішіндегі өз қызметі туралы статистикалық 
және басқа да ақпараттарды жариялауға, бүл арада жинақ- 
таушы зейнетақы қорындағы салым ақша бойынша 
табыстың уәдесін немесе кепілдігін қамтамасыз ететін 
ақпарат жарияланбайды;

• зейнетақьі келісімшартына отырған азаматтардың бәріне 
бірдей жағдай жасауға;

• ҚР заңдарына сөйкес өзге де міндеттерді орындауға.
Қазақстандағы жинақгаушы зейнетақы қорларына өзінің

негізгі қызметімен қатар басқа қызмет түрлерін қоса атқаруға 
тыйым салынған.

Тыйым салынған қызмет түрлері:
• өндіріс;
• бағалы қағаздарды және басқа да қаржылық қүралдарды 

қоспағанда жылжитын және жылжымайтын мүліктің 
сауда-саттығы;

• сақгандыру;
• зейнетақы активтерін кепілзатқа салу;
• акциядан басқа бағалы қағаздарды шығару;
• қордың «алтын акциясын» шығару.



Олар жыл сайын аудит өткізіп түруға және зейнетақы резерв 
мөлшерінің ағымдағы міндеттеме қүнына сәйкестігін анықгауға 
заң тұрғысынан міндетті. Мұндай міндеттеме барлық қорларға 
жайсыз тиюі мүмкін. Өйткені бүл нақты үйымдастырушылық 
және материалдық шығындарды қажет етеді. Алайда бүл 
зейнетақы жинақгаушы қорлары мемлекеттік емес зейнетақыны 
да төлейтін болғандықган аса өзекті болып табылады.

Білікті акгуарийдің жүмысы қордың сенімділігін арттырады, 
себебі ол қабылданған міндеттеменің сипатын, демографиялық 
сипаттаманы, инвестициялық саясаттың ерекшеліктерін қоса 
ескере отырып, оның жүмысының нәтижелері мен келешегін 
нақты бағалауға, сонымен бірге тапшылықтың болу мүмкіндігін 
ескертіп, қажетті шараларды уақтылы қабыдцауға мүмкіндік 
береді.

Мынаны айта кету керек: «Қазақстан Республикасында 
зейнетақьімен қамтамасыз ету туралы» Заң зейнетақы активтері 
сақталатын кастодиан-банктерінде қодцанылмайды. Кастодиан- 
банкті мәжбүрлеп жоюдың тәртібін реттейтін негізгі норматив- 
тік-қүқықгық актіге 1995 жылдың 31 тамызында қабылданған 
«Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызметі 
туралы» заңдық күші бар ҚР Презвдентінің Жарлығы жатады.

Нарық жағдайында жинақгаушы зейнетақы қорлары мен 
қаржы нарығының басқа субъектілерінің арасында тиісті мемле- 
кеттік реттеуді жүзеге асыруда, макроэкономикалық тұрақты- 
лықгы қамтамасыз етуде, баламалы заңцары және бухгалтерлік 
есептің халыкаралық стандарттарын сақгауда динамикалық 
өзара әрекет белгіленеді. Халықгың үзақ мерзімді жинақ ақша- 
сын білдіретін зейнетақы жинағы қаржы нарығының дамуына 
өз әсерін тигізетін негізгі фактордың бірі ретінде қызмет етеді. 
Екінші жағынан, мемлекеттік және корпорациялық бағалы қағаз- 
дар нарығы осы зейнетақы жинағын инвестициялайтын негізгі 
сала болып табылады, әрі салым ақшасын салыстырмалы түрде 
үзақ мерзімге және белгілі бір мөлшерде салу шартымен қарт- 
тықгы қамсыздандыратын жеткілікті табыспен қамтамасыз етеді.

Ж ЗҚ қайта қүрылатын жағдайда бүл туралы өтініш ҚР 
Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды реттеу және қада- 
ғалау жөніндегі агенттігіне жіберіледі. Оған мынадай қүжаттар 
тіркелуі керек:

176 +  Қ арж ы  инстіпуттарының делдалдық қызметі
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• жинақгаушы зейнетақы қорын қайта құру жөніндегі 
акционерлердің жалпы жиналыста қабылдаған шешімі;

• жинақгаушы зейнетақы қорын қайта қүрудың үйғарылған 
шарттары, формалары, тәртібі және мерзімі көрсетілген 
құжат;

• оны қайта құрудан кейінгі зейнетақы жинақгаушы қоры- 
ның есеп айырысу балансын және осы қайта үйым- 
дастырудың нәтижесінде жүмыс істейтін занды түлға- 
ларды қоса алғанда қайта қүру салдарының қаржылық 
болжауы.

Жинақтаушы зейнетақы қорын қайта қүру жөніндегі өтініш 
үсынылған күннен бастап бір айдың ішінде қарастырылуы керек. 
Қайта қүрылатын қор қайта қүруға рүқсат алған күннен бастап 
екі аптаның ішінде өзінің барлық салымшыларына алда болатын 
өзгерістер туралы жазбаша хабарлауы керек 'және бүқаралық 
ақпарат қүраддарына тиісті хабарландыруды жариялауы қажет.

ҚР Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды ретгеу 
және қадағалау жөніндегі агенттігі үйғарылған қайта қүрудың 
нәтижесінде салымшылар мен алугдыларға катысты монополияға 
қарсы заң талаптарының бүрмалануы, жалпы акционерлер 
жиналысының тиісті шешімінің болмауы негізінде зейнетақы 
жинақтайтын қордың қайта қүрылуына рүксат бермеуі мүмкін.

Ж ЗҚ ерікті түрде және мәжбүрлеп таратылуы мүмкін. 
Мөжбүрлеп тарату мынадай жағдайларда орын алады:

• Агенттіктің рүқсаты болған жағдайда жалпы акционерлер 
жиналысының шешімі бойынша;

• ҚР заң актілерінде қарастырылған жағдайдағы сот ше- 
ттпмі бойынша.

ЖЗҚ-ны ерікті түрде тарату жөніндегі өтініш үсынылған 
күннен бастап бір айдың ішінде қарастырылады. Таратылған 
қор бүл турасында (өзінің таратылғандығы жайлы) салымшы- 
лары мен алушыларына он күннің ішінде хабарлауға міндетті. 
Соңғылары (салымшылар мен алушылар) таратушы комиссия 
белгілеген мерзімде басқа корды өз қалауынша таңцай алады.

Жинақтаушы зейнетақы қорлары өзінің филиалдары мен 
өкіддіктерін қүруы мүмкін. Бүгінгі таңца республикада 150- 
ден аса филиаддар мен өкілдіктер жүмыс істейді. Мөселен, 
«Қазақмыс» Ж ЗҚ мен «Филипп Морис Қазақстан» ЖЗҚ,
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сондай-ақ салыстырмалы түрде жас өрі шағын «Капитал» ЖЗҚ, 
Қонаев атывдағы МЕЖЗҚ-ны айтуға болады. Осылардың 
ішінде «Валют-Транзит қорының» 34 филиалы мен өкілдігі бар. 
Олардың көпшілігі республикалық маңызы жоғары қалалар мен 
облыс орталықгарында орналасқан.

Қазақстандағы осы зейнетақы қорларының географиялық 
бөлінуіне келсек, олардың пропорционалды түрде орналасқа- 
нын айта кету керек. 16 ЖЗҚ-ның 12-сі Алматы қаласында. 
2004 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша бүл қорларға 
шамамен 300 млрд теңге зейнетақы активтері шоғырланған. 
Бүл көрсеткіш нарықтың 91%-ынан көбін қүрайды. Алайда 
зейнетақы жинағының барлық сомасын тек алматылықгар 
қүрап отыр деп түсінуге болмайды: Қазақстанның барлық 
аймақтары мен қалаларының тұрғындары да осы аталмыш 
Ж ЗҚ салымшыларының қатарына кіреді. Қарағанды қаласы 
мен облысында «Валют-Транзит қоры» ЖЗҚ, Ақтөбе қаласында 
«НефтеГазДем» ЖЗҚ, ал Алматы облысында — «Филипп Морис 
Қазақстан» ЖЗҚ-сы бар.

Алматы қаласына зейнетақы қорларының мүншама көп 
шоғырлануын оның елдегі бірден-бір қаржы орталығының 
болуымен ғана байланыстырып түсіндіру жеткіліксіз — бүкіл 
техникалық инфрақұрылымды (орталық депозитарий, қор 
биржасы), ЖЗҚ-ға қызмет көрсететін қаржы нарығының көп- 
теген субъектілерін (кастодиандар, брокерлік компаниялар және 
т.б.) тек осы мегополистен ғана табуға болады. Мүндай ахуал 
Алматы қаласының келешекте халықаралық аймақгық қаржы 
орталығына айналатынына кепілдік береді.

178 +■ Қаржы іінституттарының делдалдық қызметі

ЩА БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Зейнетақы қоры дегеніміз не?
2. Зейнетақы қорының түрлері.
3. Зейнетақы қорының негізгі операциялары кдндай?
4. KjP-да зейнетақы қорларының жүмысы қалай жүзеге асыры- 

лады?
5. Зейнетақы қорының үйымдық қүрылымы қандай?
6. ЗАИБЖҮ-ның зейнетақы нарығындағы рөлі.
7. ҚР-да ЗАИБЖҮ-ның қызметі қзндай?
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Инвестициялық қорлардың қызметін  
жүзеге асырудың негіздері

«Инвестиция» үғымы кең мағынасында ел экономикасын 
қажетті қаражатпен қамтамасыз етудің механизмін білдіреді. Бұл 
мәселені шешу үшін тиісті қаржы институттары қүрылады, оның 
ішінде инвестициялық қорларды бөліп көрсетуге болады.

Ол қаржы нарығында инвесторлардың мүддесін қорғау 
максатында және ақша қаражаттарын тартудың есебінен әрі 
осы ақша қаражаттарын әртараптандыруды ескере отырып, 
бағалы қағаздарға кейін инвестициялаудың есебінен қауіпті 
азайту мақсатында жұмыс істейді. Бүл қорлардың маңызы 
жоғары, өйткені ол өз қолына түпкі есебінде өндірістің дамуына 
жүмсалатын үсақ салымшылардың қаражатын шоғырландырады, 
сондай-ақ бүл қорлар инвесторлар үшін ақша қаражаттарын 
салудың көздері болып табылады. Оны олар кәсіпорынның 
акциясына, облигациясына тікелей бағыттай алады, банк 
депозиттеріне салады және т.б.

Инвестидиялық қор өзіндік акцияларды шығару әрі ашық 
орналастыру жолымен және тартылған кдражаттың есебіне 
бағалы қағаздардың инвестициялық портфелін қалыптастыру 
арқылы ақша қаражаттарын тарту бойынша қызметті жүзеге 
асыратын занды түлғаны білдіреді. Қазақстанда ол акционерлік 
қоғам формасында қүрылады, кез келген заңцы және жеке түлға 
оның акционері бола алады.

Бүл қорлардың барлық қызметі әр түрлі бағалы қағаздарға 
инвестициялық салымдарды тартуға және тиісті табыс алу 
мақсатында портфельді қалыптастыруға негізделеді. Олар бүдан 
өзге қызмет түрлерімен айналыспайды.



Қор негізінен үсақ, жеке инвесторлардың есебінен акция- 
ларды айналымға шығару арқылы ақша қаражаттарын тартады. 
Қор түскен қаражатқа кәсіпорындар мен банктердің бағалы 
қағаздарын сатып алады жөне өз салымшыларын акция бойынша 
белгілі бір табыспен қамтамасыз етеді.

Инвестициялық қор өз қызметінде нақгы қағидаларды 
басшылыққа алады:

• инвестициялық салымдарды әртараптандыру;
• бағалы қағаздармен аса қауіпті операцияларды жүзеге 

асыруға тыйым салу;
• бағалы қағаздарды сатып алуда кәсіби тәсілдемені 

қолдану;
• жеке инвесторға қарағанда мол қаржыға ие болу.
Инвестициялық қор өндіріспен және сауда-саттыкпен

айналыспайды (бағалы қағаздар мен қаржылық қүраддардан 
өзге), кез келген кепілдік түрін бермейді, басқа инвестициялық 
қорлардың, сондай-ақ кастодианның, тіркеушінің және бірлес- 
кен түлғалардың эмиссиялық емес бағалы қағаздарын, акция- 
ларын сатып алмайды; 6 айдан көп болмайтын мерзімге банк- 
терден қарыз қаражатын тартады, бағалы қағаздармен кепілдікті 
мәмілелерді орындайды, қарызды кез келген тәсілмен береді, 
сонымен бірге опциондықжәне фьючерстік шарт мәмілелерімен, 
маржа, «ықшамдап сату» мәмілелерімен айналысады.

Инвестидиялық қордың үйымдық қүрылымын былайша 
көрсетуге болады: акционерлердің жалпы жиналысы —> басқарма 
—> инвестициялық қордың басқарушысы.

Кез келген АҚ акционерлерінін жалпы жиналысының құзы- 
реттілігіндегі негізгі мәселелерден басқа инвестициялық қорда 
олар мынадай мәселелерді шешеді:

• инвестициялық қордың типін қайта құру (өзгерту) 
туралы;

• инвестициялық декларацияға өзгертулер мен толық- 
тыруларды енгізу туралы;

• бағалы қағаздар портфелінің басқарушысымен, сондай- 
ақ тіркеушілері және кастодиандармен келісімшартқа 
отыру (бекіту) туралы.

Қордың атқарушы органына басқарма жатады. Баскар- 
маның заңца қарастырылған қүзыреттілшнен өзге де өз қүзырет-
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тілігі болады, мысалы. ол бұқаралық ақпарат құралдарыңда 
басқарушының қызмет нәтижесін және қордың қызметі мен 
қаржылық жағдайына қатысты нәтижелерді ұдайы жариялап 
отырады. Басқарманың мүшелері лауазымды тұлғалардың, осы 
қорды басқаратын басқарушының, брокердін функцияларымен 
айналыспайды (тыйым салынған).

Инвестициялық қордың басқарушысы — бағалы қағаздардың 
портфелін басқару бойынша кәсіби қызметті орындайтын және 
инвестициялық қормен бекітілген келісімшарттьщ негізінде 
әрекет ететін занды тұлға. Мүндағы міндетті шарт — тиісті 
лицензияның болуы. Басқарушы бағалы қағаздардың портфелін 
басқару жөніндегі келісімшартты бір мезгілде бір немесе 
бірнеше инвестициялық қормен бекіте алады, алайда бұл арада 
инвестициялық декларацияның мазмүны әр түрлі болуы керек.

Инвестициялық қордың қызметі Қазақстан Республикасы- 
ның қолданысындағы зандар жиі бұрмаланған жағдайда, басқа- 
рушының лицензиясы қайтарьшьш алынған жағдайда және 
қорлар өзіндік акцияларды өзара сатып алуға қабілетсіз болғанда 
тоқтатылады.

' і г у г у  Инвестицияльщ қорлардың негізгі 
түрлері м ен типтері

Қазақстан Республикасының заңдары инвестициялық 
қорлардың белгілі бір типтерін анықтап береді.

Екі негізгі типі: өзара қор және инвестициялық компания 
бөліп көрсетіледі.

Өзаро кор барлык тілек білдіруші инвесторлардың каража- 
тын тартатын және өздері айналысқа шығарған акцияны өз 
акционерлерінен сатып алуга міндетгеме қабыддаған ашық ин- 
вестициялық қор болып табылады. Олар қосымша эмиссияны 
жүзеге асыру қажет болған жағдайда жалпы акционерлер 
жиналысының шешімінсіз акцияны шектеусіз мөлшерде шығара 
алады. Ол (өзара қор) артықшылығы бар акцияны шығармайды. 
Сонымен кдгар өзара қор былайша сипатталады: оның акциялары 
ұйымдастырылмаған нарықта айналысқа түседі, акцияға бағаны 
күн сайын белгілеп отыру міндетгемесі заңмен аныкталған.



Инвестициялык компсіния — бүл осы қордың қүрылтай- 
шылары және акционерлері болып табылатын бір немесе бір- 
неше заңды және жеке тұлғалардың қаражатын тартатын жабық 
инвестициялық қор. Өз акционерлерінің айналыска шығарған 
акцияларын сатып алуға міндетгі болмайды, ал оның жарғылық 
капиталы жалпы акционерлер жиналысының шешімінсіз қосым- 
ша акцияларды шығару арқылы көбейтілмейді немесе акциялар- 
дың бір бөлігін өтеу арқылы кемітілмейді. Инвестициялық 
компанияның акциялары кор биржаларында айналыска түседі. 
Компанияның күн сайын акция бағасын белгілейтін міндеттемесі 
болмайды, артықшылығы бар акцияны шығаруға қүқығы бар.

Үлестік (шартты) және акционерлік (корпорациялық) 
инвестициялық қорлары бөліп көрсетіледі.

Үлестік инвестициялык кор (шартты) былайша бөлінеді:
• ошык ~  пайды 2 аптада ең аз дегенде 1 мәрте сатып 

алады;
• жсібық ~~ жарнашының (пайшы) пайда (үлесті) сатып 

алуға қүқығы болмайды;
• интервалды — пайды жылына ең аз дегенде 1 мәрте сатып 

алуы керек.
Оның жарғылық капиталы қүрылтайшылардың (үлескер- 

лердің) салым каражатының үлестерінен қүралады. Оның басқа 
қызмет түрлерін атқаруға қүқығы болмайды, бағалы қағаздар 
үйымдастырылған нарыққа түспейді.

Сонымен қатар акционерлік қор акцияларды айналысқа 
шығару жолымен жарғылық қорды қалыптастырады.

Инвесторлык қордың акционерлік формасының артықшы- 
лығы мынада: нарықта пайға қарағанда акцияны сату оңай, 
қордың акционері жай АҚ-дағы секілді акцияны сатып алуды 
талап ете алады. Акционерлік инвестициялық қордың негізгі 
сипаттамасы мынада: ол басқа қызмет түрлерін жүзеге асыр- 
майды және жай акциядан өзге қаржылық қүраладарды шығар- 
майды. Қордың бағалы қағаздары үйымдастырылған нарықта 
айналысқа түспейді, ал жарғылық қор акциялардан қүралады.

Қор инвестициялық стратегиясының сипатына қарай шарт- 
ты түрде мына санатгарға бөлінуі мүмкін:

1. Бағамдарының тәуекелі шектеулі бағалы қағаздарға капи- 
талды инвестициялаушы.
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2. Бағалы қағаздар бағамының тәуекелі шектеулі жоғары 
болған жағдайда табыстың өсіміне бағдарланушы.

3. Қаржылық активтерді өртараптандырушы.
4. Ақша нарығының пайыздық мөлшерлемесін капитал- 

дандыруға маманданушы.
Бірінші санатқа көбінесе жергілікті аткарушы органдардың 

мемлекетгік инвестициясын және тәуекелі төмен бағалы қағаз- 
дарға жатқызылған мемлекеттік емес облигацияларды сатып 
алатын үжымдық инвестиция мекемесі жатады.

Екінші топқа ұзақ мерзімді инвестицияларды жүзеге асыра- 
тын қорлар кіреді. Олар акцияның базасында пайда болған 
бағалы қағаздарды, айырбасталатын облигацияны және акцияны 
сатып алады. Мүндай компанияның клиенттеріне қауіпі жоғары 
болатынына қарамастан өз акцияларының ең аз дегенде бір 
бөлігін орналастыруға келісімін берген түлғалар жатады.

Үшіншісіне әр түрлі бағалы қағаздарға ұзақ мерзімді қаражат 
салымдарын диверсификациялайтын қорлар жатады, өйткені бүл 
капиталдан айырылып қалудың қауіпін азайтатын сенімді әдіс 
болып табылады. Мүндай инвестициялық стратегияны жүргізу 
үшін үлкен капиталға ие болу керек.

Төртінші топ ақша нарығының пайыздық мөлшерлемесін 
капиталдандыруға маманданған қорларды қамтиды. Олар өте 
қысқа мерзімді инвестицияларды жүзеге асырады, тіпті бір күн- 
дік мәмілелермен де айналысады. Сол себепті де капиталдан айы- 
рылып қалудың қауіпі аз болады. Портфельдік инвестицияның 
қүрылымы мен мүндай инвестициялык. қорлардың клиентурасы 
әр түрлі — банк депозиті бойынша табыспен салыстырғанда өз 
ақшаларына ең жоғары пайызды алғысы келетін жеке түлғалар 
мен фирмалар.

Әрбір елдегі инвестициялық қорлардың қызметі қор нары- 
і ы н ы ң  ерекшеліктеріне қарай әр түрлі болады. Көптеген 
елдердің портфельдік инвестициясының құрамында акциялар 
емес, облигациялар мен қысқз мерзімді бағалы кағаздар 
басымдылықтарға ие.

Нарықгық экономикасы дамыған мемлекеттерде көбінесе 
акция, мемлекеттік облигация, қысқа мерзімді бағалы қағаздар 
және т.б. секілді акцияның белгілі бір типтерін басқаратын 
маманданған инвестициялық қорлар көптеп кездеседі. Мысалы,
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ипотека қоры, корпорация облигациясының қоры, үзақ мерзімді 
муниципалдық бағалы қағаздар қоры, қаражатын кәсіпорын 
акциясына салатын өсім қоры, опциондықтабыс қоры кездеседі. 
Өздерінің бағалы қағаздар портфелінің түрактыльнын қамта- 
масыз ету үшін олар эмитенттің бағалы қағаздарына салым 
ақшаны аз салады немесе шектейді. Қауіптің деңгейін осылай- 
ша азайтады. Өнеркәсіп компаниясының акциясына қаражат 
салынар кезде оның салалық әртараптандыруы (жан-жақтылы- 
ғы) жүзеге асырылады.

1. Инвестициялық қор дегеніміз не?
2. Инвестициялық қордың үйымдық қүрылымы қандай?
3. Инвестициялык қордың қандай түрлері бар?
4. Өзара инвестициялық қор дегеніміз не? Оньщ ерекшеліктері 

неде?
5. Үлестік инвестициялық қор дегеніміз не?
6. Инвестициялық қордың қызметі неде?
7. ҚР-да инвестициялық қорлардың қызметі кдлай жүзеге асыры-

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

лады?
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13.1. Сақтандыру ұйымдары туралы түсінік

Қаржы нарығындағы аса маңызды делдал — сақгандыру ком- 
паниясы. Сақтандыру нарығында сақтандыру қорын қалыптас- 
тыру және қолдану процесі жүзеге асырылып, экономикалық 
қатынастар пайда болады, жеке, топтық және ұжымдық қызы- 
гуіпылыктар (мұдделер) туады.

Сақтандыру компаниясы — сақтандыру қорының қызмет 
етуінің тарихи анықталған қоғамдық формасы болып табылады. 
Нарықтық экономикаға өту, оның рөлін, ұйымдық құрылымын 
және экономикалық қатынастар жүйесівдегі орнын анықтайды. 
Ол елдің шаруашылық өмірінің толық қүкылы субъектісіне 
айналады.

Сақтандыру компаниясы — коммерциялық үйым. Ол өзінің 
қызметін лицензия негізінде сақтандыру келісімшартгарын 
жасау және орындау бойынша жүзеге асырады. Қазақстанда 
сақтаңдыру үйымдары, олардың құрылтайшылары мен акцио- 
нерлері заңцы және жеке түлғалар, Қазақстан Республикасының 
резидент және резидент емес тұлғалары болып табылатын ак- 
ционерлік қоғам формасында қүрылады. Сақтандыру үйымы- 
ның қүрылтайшысы мемлекет те бола алады, бірақ ол тек 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ретінде ғана болады. Соны- 
мен қатар, жарғылық капиталының 50%-ынан астамы мемлекет 
меншігіндегі үйымдар қүрьштайшылар және акционерлер бола 
алмайды.

Сақтандыру компаниясының жарғьшық капиталы тек қана 
үлттық валютада төлеңеді. Сонымен қатар мұнда тартылған 
акция мен қарыздық қаражаттарды қолдануға тиым салынады. 
Оның құрылуына рүқсатты Қазақстан Республикасының Қаржы



нарығы мен қаржылық үйымдарды реттеу және қадағалау жө- 
ніндегі агенттігі мынадай кажетгі құжаттарды үсынғаннан кейін 
береді:

• сақтандыру үйымын құруға рүқсат алу үшін өтініш;
• қүрылтайшылық қүжаттар;
• сақтандыру үйымын қүру туралы шешім;
• құрылтайшылар туралы мәліметтер және т.б.
Сақтандыру қызмезін жүзеге асыруға лицензия алу үшін

Агенттікке мынадай қүжаттарды ұсыну қажет:
• лицензия беру туралы өтініш;
• мемлекеттік тіркеу және статистикалық карта туралы 

куәліктердің нотариалды куәландырылған көшірмелері;
• құрылтайшылық қүжаттардың нотариалды куәланды- 

рылған көшірмелері;
• жарғылык капиталдың минималды көлемін толық төле- 

генін растау және меншік капиталы көлемі бойынша 
минималды талаптарды орындауы туралы қүжаттар;

• басқару қызметіндегі жүмысшылар туралы мәліметтер;
• сақтандыру ережелері;
• ішкі аудит қызметі туралы ереже.
Сақтандыру үйымдары өз ресурстарын сақтандыру жарна- 

лары есебінен қалыптастырады және жинақталған қаражаттарды 
инвестициялық салымдарды жүзеге асыруға бағыттайды. 
Қазақстанда сақтандыру компанияларының инвестициялық 
портфелінің әртараптандыруын шектеу бойынша накты талаптар 
бар. Онда бағалы қағаздардың кандай түрлерінде салымдарға 
лимиттер бар екендігі көрсетілген.

Сақтандыру компаниясына тән ерекшеліктердің бірі — кара- 
жаттарды тартудың ерекше формасы — сақтандыру полисін сату. 
Олар алынған табысты біріншіден, басқа компанияларцың обли- 
гациялары мен акцияларына және мемлекеттік бағалы Кағаздар- 
ына салады. Сонымен қатар олар мемлекет пен кәсіпорындарға 
үзақ мерзімді несиелер береді.

Қазақстан Республикасы аумағындағы сақтандыру үйым- 
дары «өмірді сақгандыру» және «жалпы сақгандыру» салалары бо- 
йынша лицензия негізінде жүмыс істейді. «Жалпы сақтандыру» 
саласындағы қызмет «өмірді сақтандыру» саласындағы қызмет- 
пен бірлесе және кездейсоқ жағдайлар мен ауруларды, меди- 
циналық сақтандыруды қоспағанда, жинақтаушы сақтандыру 
формасында жүргізіле алмайды.

186 4- Қ арж ы институттарының делдалдық қызметі
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Сақтандыру ұйымдары негізгі қызметтен өзге мынадай 
қызметтерді атқарады:

• инвестициялық қызмет;
• жинақгаушы сақтандыру келісімшартына сәйкес қарас- 

тырылған сома шегінде өзінің сақтанушыларына займдар 
беру;

• сақтандыру үйымдарыныц қызметін автоматтандыру 
үшін ерекше бащарламалық қамтамасыз етуді сату;

• сақтандыру бойынша арнайы әдебиеттерді сату;
• өзінің қажеттіліктері үшін алдын ала сатып алынған 

немесе сақтандыру келісімшартының қорытындысына 
байланысты өзінің иелігіне түскен мүлікті жалға беру 
немесе сату;

• сақтандыру бойынша консалтинг;
• сақтандыру немесе қайта сақтандыру салаларында білік- 

тілікті жоғарылату мақсатьшда оқытуды үйымдастыру 
және жүргізу;

• сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалы.
Сақтандыру үйымдарының қызметін қадағалауды Қазақстан

Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды 
реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі осы үйымдар үшін 
төлем қабілеттілігі мен қаржылық түрақтылық нормативтерінен 
түратын пруденциалдық нормативтерді бекіту жолымен жүзеге 
асырады. Сактандыру үйымдарының жеке келісімшарттары 
бойынша максималды міндеттемелер көлемі қызмет етуші сақ- 
таңдыру келісімшарттары бойынша өз міндеттемелерін орын- 
даумен байланысты сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру үшін 
ғана берілген меншік капиталы мен сақтандыру резервтері 
сомасының 10%-ынан аспауы керек.

Сақтандыру үйымдары сақтандырушылар одақтары 
мен қауымдастықтарына бірікіірілуі мүмкін. Қазақстан 
Республикасында әдістемелік және үйымдастыру ақпараттарын 
беру, сақтандыру бойынша нормативтік және занды актілер 
жобаларын дайындауға қатысу, сақтаңдыру қызметкерлерінің 
біліктілігін жоғарылатуға арналған семинарлар мен курстар 
үйымдастыру, сақтандырушылардың қаржылық түрақтылығын 
нығайту туралы үсыныстарын қүрастыру және т.б. үшін Сақ- 
танушылар одағы құрылған. Қазіргі уақытта Ресейде көптеген 
компанияларды біріктіретін 50 кәсіби салалық одақтар мен
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қауымдастықтар қызмет еткенде, Қазақстанда тек сақтандыру 
ұйымдарының бір ғана кәсіби одағы қызмет етеді. Олардың көбісі 
мамандандырылған, мысалы медициналық сала сақтандырушы- 
ларын ғана біріктіреді. Ел ауқымында сақтамушылардың мүд- 
делерін қорғайтын негізгі ұйым қүрамында 350 сақтандыру 
компаниясы бар Бүкілресейлік сақтандырушылар одағы болып 
табылады.

Қазақстанның сақтандыру ұйымдары филиалдар, өкілдіктер 
және еншілес компаниялар құруы мұмкін.

п  Қ азіргідам укезеңіндегіҚ азақстан
Респуб ликасьшың сақтандыру ұйым дары

1992 жылы ҚР «Сақтандыру туралы» Заңы кдбылданғаннан 
кейін, жарғылық капиталдың аз мөлшері мен салықтық 
жеңілдіктер, олардың қызметі үшін жағымды жағдай жасау мен 
сақтандыру ұйымдарын ашудың жеткілікті қысқартылған тәртібі 
— Қазақстанда «сақтандыру дүмпуінің» пайда болуына себепші 
болды. Егер 1991 жылдың аяғында бірнеше ғана компания 
тіркелген болса, 1994 жылдың сәуір айында олардың саны 500- 
ден асты.

Заңның жағымды әсері болғанына қарамастан, оның бір- 
қатар кемшіліктері болды:

• сақгандыру уйымдарына төмен деңгейлі талаптар қойылды;
• негізгі қызметген тыс кәсшкерліктің баска түрлерімен де 

айналысуға рұқсат берілді;
• салықты ретгеудегі кемшіліктер.
1994 жылдың 19 сәуіріндегі «Сақтандыру нарығын дамыту 

және қалыптастыру бойынша ұйымдастырушылық-құқықтық 
шаралар туралы» Президент Жарлығымен сақтандыру биз- 
несін мемлекеттік реттеу жүйесі енгізілген. Соған сәйкес сақ- 
тандыру компаниясының сақтандыру қызметін жұргізу құқығын 
алу үшін жарғылық капиталының көлемі 2 млн теңгеден кем 
болмауы керек. Бұдан басқа сақтандыру компанияларына қо- 
сымша қызметпен айналысуға тиым салынды. Осының нәтиже- 
сінде 1995 жылдың аяғында сақтандыру үйымдарының саны 
53-ке дейін кеміді.
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2000 жылдың 1 қаңтарында 70 сақгандыру ұйымдарының 
өз кызметгерін жүргізуге лицензиялары болды. Бірақ 2000 
жылдың аяғында тек 42 үйым ғана сақтаңдыру келісімшартын 
жасады, оның ішінде, өмірді сақтандыру бойынша 1 сақтаңдыру 
үйымы, 3 шетел инвесторларының және мемлекеттің 100%- 
дық қатысуымен 3 компания болды. Салыстыру үшін алғанда, 
Үлыбританияда сақтандыру қызметімен 800-ден астам ком- 
пания, Нидерландьща — 275-тен аса, Ресейде — 972 үйым айна- 
лысады.

КР Үлттық банкінің сақтандыру үйымдарының қаржылық 
түрақгылығы мен капиталын көбейтуге бағытталған саясаты 
сақтандыру компанияларының азаюына алып келді. Бір 
жылдың ішінде 28 лицензия ерікті немесе мәжбүрлі түрде кейін 
қайтарылды. Кейбір сақтандыру ұйымдары біріктірілді. Жаңа 
заңға сәйкес сақгандыру үйымдарының нарықтан кетуіне ҚР 
Үлттық банкінің рүқсаты керек болды. Үлтгық банк олардың 
барлық міндеттемелерінің орындалуын, несие берушілермен 
толық есеп айырысуын қадағалауы тиіс. Сақтандыру үйым- 
дарының азаюы нарықтың монополизациялануына және 
бәсекелестіктің жоқтығына жақын келеді. Бірак сактаңдыру 
компанияларының капиталдарының артуы бір мезгілде 
олардың қаржылық түрақтылығына және нарық капиталына 
әсерін тигізеді.

Қазіргі кезде Қазақстанда лицензияланған қызметті жүзеге 
асыратын 32 сақтандыру үйымы бар, оның ішінде өмірді сақ- 
тандыру бойынша — 1, ҚР резиденті емес қатысушыларымем — 
5 ұйым, 6 сақтандыру брокерлері, 28 актуарийлер және 34 ауди- 
торлық үйымдар бар.

Республикада сактандыру ұйымдарының 300-ден астам 
филиалдары, өкілеттіктері және тармақталған сақтандыру агент- 
терінің жүйесі (олардың тізілімін сақтандыру компаниясы 
дербес жүргізеді және олардың саны бойынша толық мәліметтер 
жоқ) бар. Шығыс Қазақстан облысында ең көп — 46 филиал 
ашылды. Мүны «Қазцинк» акционерлік қоғамы, титан-магний 
комбинаты, Үлбі металлургиялық зауыты сияқты алыптардың 
қызмет етуімен байланыстыруға болады. Сонымен қатар, 
олардың Қарағандыда — 36 филиалы және Ақмола облысында 
— 35 филиалы бар. Қарағанды облысында көмір өндіруші
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шахталар және Испат Кармет комбинаты қызмет етеді. Осындай 
кәсіпорындардың бар болуы бизнестің жандануына мүмкіндік 
береді және осыған орай мүлікті, жауапкершілікті және тағы 
басқаларды сақгандыруға қажеттілік пайда болады.

Шетелдік сақтандыру үйымдарының қызметгеріне деген 
қатынас қазақстаңцық сақтандыру нарығының дамуындағы 
маңызды жай болып болып табылады. ҚР «Сақтандыру қызметі 
гуралы» Заңында ҚР аумағыңдағы ҚР резиденті емес сақгандыру 
және қайта сақтандыру үйымдарының филиалдарын, сонымен 
қатар резидент емес сақтандыру брокерлерінің өкілеттіктері мен 
филиалдарын ашуға тиым салынған. Мүндай филиалдардың 
қызметін қадағалау қиын, өйткені олар дербес емес және шетелге 
ақша аудару көзі болуы мүмкін.

Сақтандыру компаниялары қызметінің негізгі мәселелерінін 
бірі — олардың көп бөлігіңде қажетті сападағы білікті маман- 
дардың аз болуы. Бүгінгі күні қаржы нарығыңда кәсіби сақ- 
тандыру делдалдарының рөлі көрнексіз және елеусіз қалуда. 
Одан басқа сақтандыру нарығында жаңа қатысушылар — 
актуарийлер пайда болды. Осыған байланысты ҚР-да осы 
қызметте сақтандыру нарығының кәсіби қатысушыларыньщ қо- 
ғамдық бірлестіктері — бірінші кезекге Сақтандырушылар одаіы- 
ның белсенді қатысуымен сақтандыруға сәйкес мамандарды 
оқыту жүйесін үйымдастыру қажеттілігі пайда болды. Бүдан 
басқа сақтандыру нарығына деген кьгзыгуп гыл ықгыіі өсуімен 
байланысты берілген мамандықтар бойынша мамандандыруды 
жүргізуде үлкен рөлді жеке институттар атқарады.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Сақтандыру компаниясы дегеніміз не?
2. ҚР-да сақтандыру компаниялары қалай қүрылады?
3. ҚР-да сақтандыру үйымдарының үйымдастырушылык. қүры- 

лымы қандай?
4. ҚР-да сақтандыру үйымдарының қызметі қандай?
5. ҚР-да қандай сақтандыру үйымдары бар?

в
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14-тарау
НЕСПЕЛІК СЕРІКТЕСТІКТЕР, ҚАРЖЫЛЫҚ 

КОМПАИИЯЛАР ЖӘНЕ ЛОМБАРОТАР

14.1. Несиелік серіктестіктер

Экономиканың жекелеген салаларында қызмет ететін қаржы 
институттарына несиелік серіктестіктер, ломбардтар, қаржылық 
компаншзлар және т.б. жатады.

Қаржылық нарықга елеулі орынды белгілі бір шаруашылық 
субъектілерін қаржыландыру мен оларға қызмеі көрсету 
мақсатында құрылған банк болып табылмайтын заңцы тұлғаны 
білдіретін несиелік серіктестіктер алады. Олар өз қызметтерін 
ссудалық және басқа да банктік операцияларды жүргізуде елдің 
тиісті мемлекетгік органы берген лицензия негізінде жүзеге 
асырады. Мүндай мемлекеттік өкілетті орган ретінде елдің 
орталық банкі шығады. Жекелей алғанда, Қазақстанда мұндай 
орган ҚР Үлттық банкі болып табылады. Несиелік серіктестіктер 
төмен пайыздар аркылы жеке түлғаларына салымдарын тарта 
алады. Сонымен қатар, олар шағын бизнестің шаруашылық 
субъектілеріне немесе жеке тұлғаларға қысқа мерзімге үлкен 
емес сомаларда несие беруге мүмкіндіктері бар.

Қүрылтайшылық келісімшарт негізінде жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік формасында күрылған олар өз жарғысына 
сәйкес қызмет етеді. Несиелік серіктестіктің қатысушыларының 
саны 3-тен кем болмауы керек, олар оның міндеттемелері бо- 
йынша жауап береді және олар енгізген міндетті салымдар мен 
қосымша жарна күны серіктестіктің қызметімен байланысты 
зияндар тәуекелін көтереді.

Несиелік серіктестік өз мшдеттері бойьшша барлық мүл- 
кімен жауап береді және өзінің қатысушыларының міндеттері 
бойынша жауап бермейді.



Ол коммерциялық ұйым бола отырып, Қазақстан Респуб- 
ликасының Қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу 
және қадағалау жөніндегі агенттігінің лицензиясы негізінде 
жекелеген банктік және басқа да операцияларды орындайды. 
Несиелік серіктестіктер мүлкіне меншік құқығы негізінде ие 
болады және ол оның қатысушыларының міндетті төлемдері 
мен қосымша жарналары, олар алған табыстар, сондай-ақ 
ҚР заңнамасымен тиым салынбаған басқа да көздер есебінен 
қалыптасады.

Несиелік серіктестіктерді мемлекеттік қолдау ауыл шаруа- 
шылығы өндірісін несиелеу үшін тиісті жылдың бюджеттерінде 
қарастырылған сома шегінде республикалық және жергілікті 
бюджеттердің қаражаттары есебінен жүзеге асырылуы мүмкін. 
Несиелік серіктестіктің құрылтайшылық қүжаттары құрылтай- 
шылык. келісімшарт және жарғы болып табылады.

Қүрылтайшылық келісімшартта ҚР заң актілерімен қарас- 
тырылған мәліметтерден басқа мьшалар болуы керек:

• серіктестікке кіргенде төленетін міндетті салымның ең аз 
шамадағы көлемі;

• қатысушылардың міндетті төлемдерді төлеу шарттары 
және тәртіптері;

• таза табысты бөлу тәртібі;
Жарғыда ҚР заң актілерімен қарастырылған мәліметтерден 

басқа мыналар болуы керек:
• фирманың атауы және орналасқан жері;
• қатысушылардың міндеттері және құқықтары;
• қатысудың шарты және тәртібі;
• жарғылық капиталдың көлемі туралы мәлімет;
• қатысушылардың қосымша жарналарын төлеу шарты 

және тәртібі;
• несиелік серіктестіктің органдары туралы ереже, шешім 

кабылдау тәртібі, соның ішінде, қатысушылардың жалпы 
жиналысында бар және үсынылған қатысушылардың 
төрттен үш бөлігінің көпшілік дауысы қажет сүрақтар 
бойынша ережелер;

■ несиелік серіктестіктің органдары арасындағы өкілеттік- 
терді бөлу;
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• ақшаны орналастыру тәртібі;
• жарғыға өзгертулер және толықтыруларды енгізу тәртібі;
• резервтік капиталды қолдану және қалыптастыру 

тәртібі.
Несиелік серіктестік Агенттікке өзінің жарғысына енгізген 

толықтырулар мен өзгертулер туралы оны қабылдаған күннен 
бастап 1 ай ішінде хабарлауы қажет.

Әлемдік тәжірибеде несиелік серіктестіктердің қызметтерінің 
басталуы 1900 жылдарға жатқызылады. Бұл кезеңце коммерция- 
лық банктер жеке тұлғаларға толық қамтамасыз етілмеген аз гана 
несиені беруге де аса қызьнушылықтары болған жоқ. Несиелік 
серіктестіктер (одақгар) «клубтар» сияқгы ұйымдасқан еді, онда 
оның қатысушылары өз жинақгарын бір пулға біріктіріп, оларды 
бір-біріне кдрызға ұсынды. Несиелік серіктестіктер өзара несие- 
леу институттары болып табылады. Өздерінің аздап жинақгаған 
каражат сомаларын сақтағысы келетін жеке тұлғалардьщ депо- 
зитгерін қабылдай отырып, олар белгілі бір шартгар негізінде өз 
қатысушыларын несиелейді. Несиелік серіктестіктің әр мұшесі 
серіктестік беретін мүмкіншіліктерді қолдану, яғни дирекгорлар 
кеңесінде дауыс беру және олардың көмегімен қаражаттар алу 
үшін бір немесе бірнеше жинақтаушы «пайлары» немесе жарғы 
қорында үлесі болуы қажет. Несиелік серіктестіктердің мшдеттері 
жинақтаушы және чектік шоттар (пайлар) есебінен қалыптасады. 
Өздерінің қаражаттарьш олар ұйым мүшелеріне қысқа мерзімді 
түгыну ссудасы түрінде беруі мүмкін.

Несиелік серіктестіктің қатысушылары мынадай әркеттерге 
құқылы:

• оның қызметтерін пайдалануға;
• басқару ісіне қатысуға;
• несиелік серіктестіктердің органдарын сайлау және 

сайланбалы болуға;
• серіктестіктің қызметінен табыс алуға;
• құрылтайшылық қүжаттар және қолданыстағы заңға сәй- 

кес несиелік серіктестіктерден табыс алуға;
• қолданыстағы заңмен және несиелік қатынастың жарғы- 

сымен кдрастырылған тәртіпке қатысуға тиым салуға;
• несиелік серіктестіктің жарғысымен қарастырылған тәр-
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тіпте оның бухгалтерлік және басқа да қүжаттарынан 
оның қызметі туралы ақпарат алуға.

Қатысушылардың ҚР заң актілері және жарғылық қүжат- 
тарында қарастырылған басқа да қүқықгары болуы мүмкін.

Несиелік серіктестіктерге кдтысушылық мынадай жағдай- 
ларда тоқтатылады:

• өз еркімен шығу;
• өз үлесін несиелік серіктестіктің баска катысушыларына 

немесе үшінші тұлғаға беруі;
• несиелік серіктестіктердің талабы бойынша қатысушы- 

лар қатарынан шығару;
• несиелік серіктестіктің қызметшің тоқгауы;
• ҚР заңцарымен кдрастырылған басқа да жағдайларда.
Несиелік серіктестіктен ерікті түрде шығу туралы өтініш

басқармаға берілуі керек, ол өтінішті берілген күннен бастап 
1 ай ішінде қарастыруы керек және серіктестіктің жалпы жина- 
лысында қорытынды шығаруы тиіс.

Несиелік серіктестікке қатысу несиелік серіктестік алдын- 
дағы алынған мүліктің міндеттемелері орындалғаннан кейін, 
қатысушының ерікті шығу жолымен тоқтауы мүмкін.

Серіктестіктің қатысушысы өз міндеттерін бүзғанда, орын- 
дамағанда, сонымен кдтар серіктестікке зиян келтіргенде, серік- 
тестік жалпы жиналыс шешімімен сот арқылы қатысушыны 
еріксіз түрде кдтысушылар қатарынан шығаруға және мұндай 
қатысушы үлесін қайта сатып алуға қүқығы бар.

Қандай да бір несие серіктестігі қатысушысының өзін 
несие серіктестігінен мәжбүрлеп шығарғаны және өзінің 
үлесін мәжбүрлеп сатып алғаны туралы шағымы сот тәртібімен 
шешіледі.

Несиелік серіктестіктің қатысушысына үлесін еріксіз са- 
тып алғандығы және несиелік серіктестіктен шығарылып тас- 
талғандығы туралы шешімімен соттық тәртіпте шағымдануына 
болады.

Несиелік серіктестіктердің үйымдастырушылық құрылымын 
мынадай түрде үсынуға болады (21-сурет).
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Серіктестіктің 1 мүшесі = 1 дауыс

21-сурет. Несиелік серіктестіктің ұйымдастырушылық құрылымы’

Несиелік серіктестіктің органдарына мыналар жатады:
• жоғарғы орган — несиелік серіктестікке қатысушылардың 

жалпы жиналысы;
• атқарушы орган — басқарма;
• бақылаушы орган — ревизиялық комиссия.
Қадағалау кеңесін құруды несиелік серіктестіктің жарғысы

қарастыруы мүмкін.
Несиелік серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысын 

жүргізу тәртібі оның жарлығымен қарастырылады. Дәл осы жал- 
пы жиналыс жарғының мақсаты мен міңдеттеріне сәйкес шешім 
қабылдайды, басқарманың шешімін бекітеді немесе қабылдау- 
дан бас тартады.

Несиелік серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысы- 
ның ерекше компетенциясьша мынадай ішкі ережелерді және 
баскд да құжаттарды бекіту жатады:

• қызметтің бағыты;
• несиелік және инвестициялық саясат;
• басқарма мүшелерінің,” ревизиялық комиссияның 

және баскд да қызметкерлердің еңбекақылары көлемін 
анықтау;

• қатысушылардың қосымша жарналарды беру тәртібін 
бекіту;

• активтерді есептен шығару тәртібі;
• несиелік серіктестікке қатысушыларды қабылдау және 

шығарып тастау;
• жылдық шығындар және кірістер сметасын және оның 

орындалуының есебін бекіту;
‘ Авторлар құрастырған.



• есеп саясатын қалыптастыру;
• жылдық қаржылық есеп беруді бекіту және т.б.
Егер жалпы жиналыста қатысушылар саны 50%-дан кем 

болмаса, онда жалпы жиналыс заңды болады. Егер күн тәртібіне 
енгізілген сұрақгардың шешімі білікті қатысушылардың көп- 
тігімен немесе бірауыздан шығу керек болса, оған барлық қаты- 
сушылардың 3Д бөлігі қатысса, онда жиналыс өкілетті шешім 
қабылдайды.

Несиелік серіктестіктің басқармасы жалпы жиналыспен 
тағайындалады, ол ағымдағы кызметті басқаруды жүзеге асы- 
рады және жалпы жиналыста өз қызметі туралы есеп береді.

Баскдрманың өкілеттіктері:
• несиелік серіктестіктің қызметіндегі ішкі ережелерді 

қабылдау және келешекте олардың өзгерістері туралы 
үсыныстар даярлау;

• несиелік және инвестициялық саясат жөніндегі үсыныс- 
тарды дайындау және оларды жалпы жиналыстың 
қарастыруына беру, ішкі несиелік саясат және несиелік 
комитет туралы ережелерді дайындау;

• жылдық табыстар және шығыстар сметасын беру және 
оның орындалуына есеп беру;

• жылдық қаржылық есеп беруді үсыну және дайындау;
• жүмысшылардың еңбекақы көлемдерін бекіту;
• несиелік серіктестікке қатысушылардың кіру және шығу 

сүрақтары бойынша қүжаттарды дайындау және оларды 
қатысушылардың жалпы жиналысына шығару;

• несиелік серіктестіктің ағымдағы қызметімен байланысты 
басқа да өкілеттіктерді жүзеге асыру.

Басқарма бірыңғай орган бола алмайды және оның 
мүшелерінің саны тақ болуы қажет, бірақ үштен кем болмауы 
қажет. Басқарманы төраға басқарады, ол несиелік серіктестікке 
қатысушылардың жалпы жиналысында тағайындалады.

Жалпы жиналыстың шешімі бойынша баскарманың төр- 
ағасы мен мүшелері несиелік серіктестіктің қатысушылары 
болмайтын тұлғалардан тағайындалуы мүмкін. Бірақ басқар- 
маның қүрамында бір немесе бірнеше несиелік серіктестікке 
қатысушылар болуы керек.
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Егер жиналысқа оның 2-3 мүшесі катысса, басқарма оның 
қарамағындағы сүрақтарды шешуге қүқылы. Шешім басқарма 
мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады.

Несиелік серіктестіктің ревизиялық комиссиясы болуы 
қажет.

Ревизиялық комиссияға несиелік серіктестіктің, несиелік 
комитет басқармаларының төрағасы және мүшелері, олардың 
жанүялары мен жақын туған-туыстары кіре алмайды.

Ревизиялық комиссияның өкілетгіктері:
• жоспарлы және жоспарсыз тексеріс өткізу жолымен не- 

сиелік серіктестіктің, оның органдары тұлғаларының жа- 
саған операцияларын және қызметтерін несиелік серік- 
тестіктің ішкі қүжаттарының ҚР заңнамасына сәйкестігін 
анықтау;

• жалпы жиналысқа және басқармаға несиелік серіктестік- 
тің қызметін жақсартуға үсыныстар беру.

Несиелік серіктестік лицензия негізінде жекелеген банктік 
және басқа да операциялар түрлерін жүзеге асыруға қүқылы:

• кассалық операциялары: қабылдау, беру, қайта санау, 
айырбастау, іріктеу, банкноттар мен тиындарды орау 
және сактау;

• аудару операциялары: ақшаны аудару бойынша тапсы- 
рыстарды орындау;

• қарыздық операциялар: қайтарымдылық, мерзімдік және 
төлемдік шарттарында несиелерді ақша формасында 
беру;

• несиелік серіктестікке қатысушылардың тапсырыстары 
және олардың банктік шоттары бойынша есептеулер;

• сейфтік операщіялар: қүжаттық формада шығарылған 
бағалы қағаздарды, қүжаттарды және қүндылықтарды 
сақтау бойынша қызметтер;

• лизингтік қызметтер;
• несиелік серіктестікке қатысушылардың банктік шот- 

тарын ашу және жүргізу;
• серіктестікке қатысушылар үшін олардың міндетгі са- 

лымдары және қосымша жарналар сомасы шегінде ақша 
формасында орындалуын қарастыратын банктік кепілде-



мелерді, банктік тапсырыстарды және басқа да міндетте- 
мелерді беру;

• шетел валютасымен айырбастау операшіяларын үйым- 
дастыру.

Несиелік серіктестіктер өз қызметтерін үйлестіру, қорғау 
және жалпы қызыіушылықтарды үсыну, біріккен жобаларды 
жүзеге асыру және басқа да міндеттерді шешу үшін ҚР заңна- 
масына сәйкес несиелік серіктестік ассоциациясы (одақтар) 
формасында құрылуы мүмкін, сонымен қатар біріккен қызмет 
туралы келісімшарт негізінде консорциумда бола алады.

Қүрылтайшылық қүжаттар мен өкілетті қатысушылар ше- 
шімі және несиелік серіктестік органдарының шешімі бойынша 
ол кез келген негіз арқылы жойылуы мүмкін.

Сот шешімі бойынша несиелік серіктестік мынадай жағ- 
дайларда жойылуы мүмкін:

• банкроттық;
• жекелеген банктік және басқа да операцияларды жүзеге 

асыруға лицензияны алу;
• қатысушылар санының азаюы немесе жарғылық капи- 

талының ең аз шамадағы деңгейінің азаюы;
• ҚР заң актілерімен қарастырылған баска да жағдайлар.
Депозиггік үлгідегі қаржылық институттардан несиелік

серіктестіктердің бірқатар артықшылықтары бар. Несиелік 
серіктестіктер табысқа салынатын салықгы төлеуден босатылады 
және монополияға қарсы заңдылықтың субъектілері болып 
табылмайды. Бүл оларға біріккен кәсшорындарға қатысуға 
мүмкіндік береді.
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14.2. Қаржылық компаниялар

Қаржы нарығындағы үлкен бөлікті әр түрлі қаржылық ком- 
паниялар алады. Олар коммерциялық банктерден қол жетерлік 
және арзан несие ала алмайтын жеке түлғалар мен кәсіпорын- 
дарға қысқа және орта Мерзімді, сонымен қатар лизингтік 
несиелерді беруге негізделеді.



Көбіне қаржылық компаниялар несиелерді жоғары деңгейлі 
тәуекелмен береді. Бұл ұйымдардың қаражаттары банктік 
несиелер есебінен, коммерциялық қағаздарды сатудан, ұзақ жә- 
не қысқа мерзімді міндеттемелерді эмиссиялау есебінен қалып- 
тастырылады. Олардың капитальшың негізгі бөлігі — қарыз 
қаражаттары. Олардың меншік капиталына деген арақатынасы 
10:1. Қаржылық компаниялардың көптеген депозиттік институт- 
тардан айырмашылығы — олар үсақ депозиттерді тартпайды.

Қаржылық компаниялардын үйымдастырушылык-қүкык- 
тық формасы әр түрлі болуы мүмкін: жеке меншік қүқығындағы 
корпорациялар, ашық акционерлік қоғамдар, сонымен қатар 
еншілес кәсіпорындар, толығымен өндірушілер, коммерциялық 
банктердің холдингтік компаниялары, өмірді сақтандыру бо- 
йынша компаниялар немесе басқа да корпоративті меншік 
иелері толық ие болатын кәсіпорындар.

Қаржылық компанияларды былайша бөлуге болады:
• түтынушылық несиелеумен айналысатын, мысалы, 

шағын ссудалар;
• кәсіпорындарды несиелеумен айналысатын;
• факторингтік;
• лизингтік;
• ипотекалық;
• инвестициялық компаниялар;
• алғашқы үйымның өнімдерін сатып алуды қаржылан- 

дырумен айналысатын;
• «кэптивтік» компаниялар;
• форфейтингті және т.б.
Факторингтік компаниялар коммерциялық банктердің хол- 

дингтік компанияларының еншілес кәсіпорындарын білдіреді 
және фактура-шоттарды сатьш алу мен дебиторлық қарыздар 
бойынша төлемдерді жинау арқылы өз клиенттеріне «несие 
береді».

Лизингтік компаниялар машиналарды, жабдықтарды әрі қа- 
рай сатьш алу мүмкіндігі арқылы жалға берумен айналысады. 
Яғни, қымбат түратын жабдықты сатып алуға жеткілікті ақшасы 
жоқ, шаруашылық жүргізуші субъекті сол жабдықтың меншік 
иесі болмаса да, оны өз мақсаттарына пайдалана алады және 
оның қүнын амортизацияны есептей отырып, біртіндеп төлей 
алады.
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Ипотекалыктар жерді және жылжымайтын мүлікті кепілге 
қою арқылы кішігірім көлемдегі несиелер береді. Олардың 
клиенттері тиісті несиелерді банктерден алуға мүмкіндіктері жоқ 
жеке түлғалар болып табылады.

«Кэптивтік» деп бөлшек сауданың басты қатысушылары 
мен автокөлік өндірушілерінің бақылауындағы және өздерінің 
туған фирмаларының өнімдерін сатуды қаржыландыруға көмек- 
тесетін қаржылық сауда компашіялары аталады.

Инвестициялык компаниялар — бүл қаржылық ресурстарға 
мүқгаж үкіметтік органдар мен жеке фирмалардың нарыққа қа- 
рыздық міндеттемелерінің және акцияларының жаңа шығары- 
лымдарын шығарумен айналысатын фирмалар. Осының бәріне 
қоса, бүл компаниялар бағалы қаіаздарды сатуды аяқтағаннан 
кейін брокерлер мен дилерлер ретінде қайталамалы нарықты 
қүрады. Бағалы қағаздарды тарату жариялық (андеррайтинг) 
үсыныс түрінде немесе жеке тарату түрінде жүргізілуі мүмкін. 
Егер де компания бағалы қағаздарды бірінші әдіспен шығаратын 
болса, ол бүл шығарылымньвд кандай жолмен жүргізілетіндігін 
шешуі тиіс: қатаң міндеттемелер негізінде ме, әлде ең жақсы 
күш салу негізінде ме. Қатаң міндеттемелердің негізінде эмис- 
сияны тарату инвестициялық компания эмитентінің инвесторы 
акцияларының барлығын сата ала ма, әлде жоқ па, соған қара- 
мастан ақшаның бекітілген бір сомасын алатындығына кепілдік 
беретіндігін білдіреді. Екінші жащайда компания ондай кепілдік 
бере алмайды, тек аталған эмиссияны тарату үшін оның 
тарапынан болатын /көмекке/ барлық күшті салуға уәде береді.

Инвестициялық компаниялар бағалы қағаздардың таратыл- 
уы және сатылуымен қатар, қайталамалы нарықта брокерлік 
және дилерлік қызметтерді де көрсетеді. Бірақ бизнестің көп- 
теген түрлеріне акцияларды ашық таратудың сай келмейтіндігін 
және жеке таратудың барынша қолайлы екендігін атап өткен 
жөн. Дәл осы жерде инвестициялық компанияның сатушы 
мен сатып алушы мәліметтерінен, сатылатын қағаздарға әділ 
баға қоюға көмектесуден және андеррайтинг болмағандықган, 
мәміленің өзінің жүргізілуінен түратын рөлі артады.

Кейбір елдерде банктердің инвестициялық және коммер- 
циялық қызметін шектеу қарастырылған. Мысалы, АКДІ-та 
және Жапонияда. Онда мамандандырылған қаржылық институт-
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тардың кең желісі бар. Мүндай шектеулер қарастырылмаған 
елдерде коммерциялық банктер әдеттегі ассортимент шеңбе- 
рінде инвестициялық қызметтерді көрсетеді. Бүл жерден біз 
әмбебап банктік жүйені байқаймыз. Мүндай банктер еуропалық 
елдерге тән.
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14.3. Ломбардтар ж әне олардың қызметі

Ломбард дегеніміз қаржы нарығы мен қаржылық үйым- 
дарды реттеу және қадағалау жөніндегі өкілетті органның және 
ҚР Үлттық банкінің тиісті лицензиясы болған кезде үлттық 
валютадағы банктік және басқа да операциялардың түрлерімен 
айналысуға қүқығы бар, банк болып табылмайтын, заңды 
түлғаны, коммерциялық үйымды білдіреді. Ломбард мынадай 
операциялармен айналыса алады:

• ломбардтық операциялар: депозитке салынған, жеңіл 
сатылатын бағалы қағаздарды және басқа да жылжитын 
мүлікті кепілге алу арқылы қысқа мерзімді несие беру;

• лизингтік қызмет;
• бағалы металдары мен тастары бар әшекей бүйымдарды 

сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау және 
сату;

• сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды 
және бөлмелерді кепілге қоюмен қоса, қүжаттық түрде 
шығарылатын бағалы кағаздарды, клиенттердің құжат- 
тары мен құндылықгарын сактау бойынша қызметтер.

Ломбардтық, лизинпік операцияларды, бағалы металдары 
мен асыл тастары бар әшекей бүйымдарды сатып алу, кепілге 
қабылдау, есепке алу, сақгау және сату бойынша операцияларды 
жүргізуге арналған лицензия KJP Қаржы нарығы мен қаржылық 
үйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігімен 
беріледі.

Сейфтік операцияларды жүргізуге арналған лицензияны 
белгіленген формада және тек Агенттіктің лицензиясы болған 
кезде ғана KJP Үлттық банкі береді.



Ломбардтар өз қызметін шаруашылық етуші серіктестіктер 
түрінде де күрып атқара алады. Ломбардтың толық атауында 
міндетті түрде «ломбард» сөзі болуы тщс. Ломбардтың 
күрылтайшылары мен қатысушылары ретінде жеке және заңды 
түлғалар — KJP резиденттері және резидент еместері бола алады.

Ломбардты ашуға рүқсатты алу үшін Агенттікке мынадай 
қүжаттарды үсыну қажет:

• ашуға рүқсат беру туралы өтініш;
• қүрылатын ломбардтың қүрылтай қүжаттарының нота- 

риалдық түрде куәландырылған үш данасы: мемлекетгік 
және орыс тідцеріңцегі құрылтай шарты (бар болса) және 
жарғысы.

Өтініш соңғы қосымша ақпараттьг немесе қосымша 
түрде сүралған қүжатгы үсынған күннен бастап бір ай ішінде 
қаралады.

Қүрылтайшылар ломбардты ашуға рүқсат алған күннен 
бастап бір айдан кешіктірмей, оны мемлекеттік тіркеуден өткізу 
үшін әділет органдарымен хабарласады.

Егер де қүрылтай қүжаттарында өзгертулер мен толықгы- 
рулар туындаса, онда олар алдын ала Агенттікпен келісулері 
керек.

Қүрылтай қүжаттары KJP қолданысындағы заңдарына сәй- 
кес келмеген жағдайларда ломбардты ашуға рүксат берілмейді.

Агенттік төмендегі негіздердің кез келгені болған жағдайда 
ломбардты ашуға рүқсат беруден бас тарта алады:

• заңцы түлғаны ломбард ретінде мемлекеттік тіркеуге ал~ 
ған күннен бастап негізге алынуы мүмкін мәліметтердің 
дүрыс еместігі анықталған жағдайда;

• заңцы түлғаны ломбард ретінде мемлекеттік тіркеуге алған 
күннен бастап алты ай ішінде банктік операцияларды 
жүргізуге лицензия алмаған жағдайда.

Ломбардтың кейбір басқарушы қызметкерлерін тағайындау 
аддын ала Агенттікпен келісуді талап етеді. Атап айтқанда, 
бірінші басшы мен бас бухгалтердің кандидатуралары келісілуге 
тиіс. Бірінші басшыны лауазымға тағайындаудың шартты талабы 
жоғарғы білімінің болуы, бас бухгалтердің лауазымына жоғарғы 
білімінің және жүмыстың тиісті бағыты бойынша орта арнайы 
білімінің болуы қажет болып табылады.
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Агенттікке келісім алу рәсімі үшін мына қүжаттар үсыны- 
лады:

• басшы қызметкердің лауазымына сайлау үшін үсыныла- 
тын кандидатураны тағайындау туралы ломбардтың өкі- 
летті органының шешімі;

• басқарушы қызметкер немесе кандидат туралы мәлі- 
меттер.

Кандидатқа келісім алу қүжаттары ломбардтың өкілетті 
органының оны лауазымға тағайындау туралы шешім шығарған 
күнінен бастап отыз күн ішінде үсынылуы тиіс.

Ломбардтың басқарушы қызметкерлері үш айдан артық 
Агенттіктің келісімін алғанға дейін өз міндеттерін атқара 
алмайды.

Ломбардтар операцияларды жүргізудің жалпы талаптары 
туралы ереже болған кезде ғана өз қызметін атқара алады, 
оны ломбардтың жоғарғы органы бекітеді және онда мынадай 
ақпараттар көрсетілуі тиіс:

• берілетін несиелердің шекті сомасы мен мерзімдері;
• берілетін несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің 

шекті көлемі;
• операцияларды жүргізудің мөлшерлемелері мен тариф- 

тері;
• ломбардтың және оның клиенттерінің қүқыктары мен 

міндеттері, олардың жауапкершілігі;
• кепіл билеті жоғалған кезде кепіл берушіге дубликаттар- 

ды беру тәртібі.
Операцияны жүргізу туралы ереже ломбард клиентінің 

көзіне тез түсетін жерде бірге орналасады.
Егер ломбард KJP заңнамасын бүзған жағдайда оған мына- 

дай шаралар қолданылуы мүмкін:
• банктер туралы заңға сәйкес шектеулі әсер ету шара- 

лары;
• бекітілген ҚР заң актілері негізінде айыппүлдар 

салынады;
• негіздеме бойынша лицензияны уақытша тоқтата түру 

немесе қайтарып алу.
Агенттік ломбардтар қызметін тексеруді KJP заңнамасыньщ 

талаптарына сәйкес жүргізеді. Ломбардтар филиалдар мен өкіл-
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діктер аша алады. Егер олар филиалды әділет органдарында 
тіркегеннен кейін он төрт күн ішінде ашса, онда ломбард 
Агенттікке филиалдың ашылғандығы жайлы таныстыру хатын 
әділет органдарының куәлігімен бірге ұсынады.

Ломбард мынадай жағдайларда жабылуы мүмкін:
• ерікті жабылу кезіндегі қатысушылар шешімі бойынша;
• еріксіз жабылу кезіндегі, яғни ҚР заң актілеріне сәйкес 

сот шешімі бойынша.
Ломбардтың ерікті жабылуы үшін Агенттіктен рұқсат 

алудың міндетті шарты — өз міндеттемелерін өтеуге ақша 
қаражаттарының жеткілікті болуы.
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БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Несиелік серіктестік дегеніміз не?
2. Оны құру тәртібі қандай?
3. Несиелік серіктестіктің қызметі қандай?
4. Қаржылык компания дегеніміз не?
5. Қаржылык компаниялардың қызметі қандай?
6. Қаржылық компаниялардың қандай түрлері бар?
7. Ломбард дегеніміз не?
8. Ломбардтың қызметі қандай?
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15.1. Биржаның функциясы м ен м әні

Қор биржасы нарықтьщ ауыстырылмайтын қаржылық 
делдалы болып табылады, өйткені қаржылыққұралдардың негізгі 
үлес салмағы сонда айналыста болады және ол ресурстардың бір 
субъектіден екіншісіне қозғалысын реттейді.

«Биржа» терминінің пайда болуы жайлы екі түрлі түсінік 
қалыптасқан. Біріншісі жаңа латынның «bursa», яғни әмиян 
деген сөзіне негізделеді. Сонымен қатар, француз тілінде 
«bourse» сөзі де әмиян және студенттік шөкіртақы мағынасын 
береді; неміс тілінде «burse» және итальян тіліндегі «borsa» да 
сол мағынаны береді.

Екіншісі бельгиялық Брюгге қаласында түрған Вандер 
Бурсе атты голландық көпестің атынан пайда болды делінеді. 
Ол түрған үйде үш әмиянның суреті бар таңба болған. Оның 
үйі орналасқан жер сатушылардың жиналуына ыңғайлы алаң 
болатын, мүнда олар акдіаларын ауыстырып, өздерінің істерін 
жасайтын, сондықтан көпес мүмкіндігін жібермей өз үйін белгілі 
бір төлемге алғашқы биржашыларға берген.

Кдзіргі заман талаптарына сай сырт көрінісі өзгергенмен, 
бүл сөздің мағынасы сол күйінде сақталған.

Егер заң түрғысынан қарайтын болсақ, биржадағы опе- 
рациялар қомақты табыс көзін әкеледі, бірақ ол өз клиенттеріне 
ғимараттар мен қызметтер үсына отырып, тек қана өзін-өзі 
қаржыландыра алатын, шығынсыз мекеме болып қана отыр. 
Қүқықтық қатынастардың тәуелсіз агенті бола отырып, биржа 
барлық түсімдерін қызметшілер жалақысына жібереді. Кірістер 
шығыстардан асып түскен уақытта, сол ақша қаражаттары сауда



процесін жүргізуге және оған қызмет көрсетуге, ондағы айырма 
биржа қызметкерлеріне сыйақы беруге, сауда алаңдарын кеңей- 
туге, жаңа құралдарды сатып алуға, жаңа технологияны енгізуге 
және зерттеуге кетеді.

Биржаның табысы мен мүлігі листингтегі бағалы қағаздар- 
ды оны қалыпты үстап түру және тағы басқа қызмет көрсетуден 
түсетін түсімдерді қоспағанда, Есептік палатаға түсш түратын 
төлемдерден, пайлық қабылдау және жыл сайынғы биржа мүше- 
лерінің төлемдерінен, биржалық операциялар алымдарынан, 
көрсетілетін қызметтер үшіи төлемдерден, сауда ережесі бүзыл- 
ғандығы үшін төленетін айыппүлдардан қалыптасады.

ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына сәйкес қор 
биржасы — акционерлік қоғам формасында бағалы қағаздардың 
кәсіби қатысушыларымен қүрылған және қызметі өзін-өзі қар- 
жыландыру қағидасына негізделген коммерциялық емес үйым. 
Қор биржасы ҚР мемлекеттік органдарына тәуелді емес. Оның 
қызметі ерекше болып саналады және басқа қызметтің түрлеріне 
сәйкес келмейді. Ол лицензия негізінде әрекет етеді және басқа 
биржалар қызметін атқара алмайды. Қор биржасы бағалы 
қағаздармен операциялар жүргізе алатын қосымша қүрылымдық 
бөлімшелерді ашуға қүқығы бар, сонымен қатар филиалдар мен 
өкілдіктерді де аша алады.

Үйымдастырушылық түрғыдан қор биржасы төмендегілер- 
мен айналыса алады:

• бағалы қағаздармен мәмілелер жүргізуге арнайы қүрылған 
сауда алаңын өз клиенттеріне үсыну;

• бағалы қағаздар саудасын үйымдастыру;
• бағалы қағаздарға баға белгілеу;
• өз мүшелеріне үйымдастырушылық, ақпараттық кеңес 

беруші қызметін көрсету;
• жеке талдаулық зерттеулерді жүргізу;
• қүқықтық қатынастар субъектілері арасыңда клиринг 

жүргізу.
Экономикалық түрғыда қор биржасы мына функцияларды 

атқарады:
• баға белгілеуші — биржа экономикалық түрғыда негіз- 

делген бағаны белгілеуге мүмкіндік береді;
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• бағаны болжау және ақпараттық-талдаулық — биржа 
мүмкін болатын сұраныс пен ұсыныстың даму үрдісін 
анықтау бойынша ғылыми-зерттеу орталығы болып 
табылады;

• тәуекелді сақтандыру (мерзімді биржа мәмілелеріне ғана 
тән);

• бағаны түрақгандырушы функпия — биржада бағаның 
ауытқу амплитудасы ескеріле отырып, күн сайынғы баға 
тербелісі аныкталады. Мұның аясынан тыс әрекет ету 
мүмкін емес.

• қор биржасы кез келген заңцы түлға ретінде өз клиенттері 
алдында белгілі бір жауапкершілікте болады. Ол бағалы 
қағаздар нарығы субъектісінің шеккен зиянының орнын 
толтыруға және өз функциясын дұрыс орындамаған, заң- 
ды бүзған, биржалық сауда ережесін немесе коммерция- 
лық қүпияны ашып қойған жағдайда жауапқа тартылуы 
тиіс.

- | г« г\ Қазақстан қор биржасы: құрылымы ж әне  
^  • сауд аны ұйым дастыруы

Бүгінгі таңда біздің елде Қор биржаларының еуроазиялық 
федерациясының (FEAS) мүшесі және Қор биржаларының 
халықаралық федерациясының (FJBV) корреспондент мүшесі 
болып табылатын жалғыз Қдзақстан қор биржасы (KASE) 
бар. Биржалық сауданың техникалық ілгерілеуі мен биржа 
ісінің үнемі жетілуіне қарамастан қор биржасының жүмысын 
үйымдастыру өзгеріссіз қалып отыр.

1997 жылдың басында Қазақстанда 3 қор биржасы болған: 
Орталық Азия қор биржасы, Қазақстан қор биржасы, Қазақстан- 
дық Банкаралық қор биржасы. 1996 жылдың желтоқсанында 
жарияланған модельді қор биржасын тандау тендерінде 
Кдзақстан қор биржасы мен Кдзақстандық Банкаралық қор 
биржасы жеңіске жеткен болатын, бірақ соңғысы кейінірек өз 
әрекетін тоқтатты.



1998 жылдың жазында Қазақстан қор биржасы листингтік 
емес бағалы қағаздармен мәмілені тікелей баға белгілеу әдісі 
арқылы жасау үшін арналған сауда жүйесін іске асырды. Бүл 
республикадағы биржадан тыс нарықтық баға белгілеудің үйым- 
дастырылуын қүру мәселесін шешті.

ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына сәйкес, қор 
биржасының мүшелері тек қана биржада орындары бар және 
осы қор биржасының листингіне кіргізілген бағалы қағаздармен 
саудаға қатысатын кәсіби қатысушылар ғана бола алады. Биржа 
мүшелерінің саны оннан кем емес болуы шарт. Олардың ара- 
сында ҚР бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы 
мәртебесі бар шетеддік заңцы түлғалар да болуы мүмкін. Биржаға 
мүшелікке қабылдау туралы шешімді Биржалық кеңес шығара- 
ды. Қазақстан қор биржасының жай күйі олардың санаттарын, 
оларға қойылатын талаптарды, қабылдау тәртібін, мүшеліктің 
тоқтатылуын және уақытша тоқгатылуын, сонымен қатар биржа 
мүшелерінің қүқықтары мен міндеттерін анықгайды.

Қор биржасының мүшелері үйымдар бола алады. Оның ішін- 
де «С» санатты биржа мүшелерін қоспағанда, KJP аумағынан тыс 
жерлерде заңцы түлға ретінде тіркелген, қаржы нарықтарында 
кәсіби қызметтерін жүзеге асыру қүқығына ие үйымдар да болуы 
мүмкін.

KASE мүшелері қаржылык қүралдардың түрлеріне қарай 
келесідей санаттарға бөлінеді:

• «Р» — ресми тізімге кіргізілген мемлекеттік емес эмис- 
сіетлық бағалы қағаздармен саудаға қатысу қүқығы бар 
санат;

• «Н» — қор биржасының сауда жүйесінің «листингтік 
емес бағалы қағаздар» секторындағы айналысқа жіберіл- 
ген мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздармен 
саудаға және жеке меншік үйымдардың мемлекеттік 
акция пакеттерімен саудаға қатысу қүкығы бар;

• «К» — қор биржасында айналыстағы мемлекеттік бағалы 
қағаздармен саудаға қатысу қүқығы бар;

• «С» — қор биржасында айналыстағы мерзімді мәмілелер- 
мен саудаға қатысу күқығы бар;

• «В» — шетел валютасымен саудаға қатысу құқығы бар.
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Бір ұйым қор биржасында бірнеше санаттар бойынша мүше- 
лікке ие бола алады.

Қор биржасының мүшесі оған берілген санатқа сәйкес қар- 
жылық қүралдар бойынша саудаға қатысуы; қор биржасындағы 
оның қызметі үшін жеткілікті және қажетті мәліметтерді алуы; 
Биржалық кеңеске, валюталық нарық бойынша Биржалық 
кеңес комитетіне, биржа мүшелерінің жалпы жиналысы мен 
оның акцияларына саудалық, есептеу, ақпараттық және басқа 
да қызметтердің сүрақчары бойынша үсыныстарды қарастыруға 
беруі, сонымен қатар оған берілген мүшелік санатына сәйкес 
қор биржасы мүшелерінің жалпы жиналысының және оның 
акциясының жүмысына қатысуы мүмкін.

Сонымен қатар кор биржасы мүшелерінің белгіленген мін- 
деттері бар:

• әрекет ететін заңцылықгардың, жарлықгың, басқа да ішкі 
қүжаттардың талаптарын орындауға;

• мүшелік салымдар мен биржалық жинақтарды оған 
берілген мүшелік санатына сәйкес биржада бекітілген 
мөлшерде, қүрамда, мерзімде және тәртште төлеу;

• өз уақытында толығымен және ең оңтайлы әдіспен 
қор биржасында пайда болатын міндеттерді қаржылық 
қүралдармен жасалатын мәмілелерді, сонымен қатар қор 
биржасының мүшелері мен оның трейдерлерінің кызме- 
тін реттелетін әрекет етуші заңцылықтың, жарлыктың, 
басқа да ішкі қүжаттардың талаптарына негізделген басқа 
да міндеттерді орындау;

• үшінші түлғаларға биржадағы мүшелік күшіне сәйкес 
осы түлғамен алынған және биржаның ішкі қүжаттарына 
сәйкес коммерциялық күпия немесе жасырын санатқа 
жатқызылатын ақпараттарды бермеу және таратпау;

• қүрьштайшылық қүжаттарға толықгырулар мен өзгер- 
тулерді енгізген жағдайда олардың нотариалды куәлан- 
дырылған көшірмелерін жедел түрде, сонымен қатар 
толықтырулар мен өзгертулерді енгізгені туралы егер 
ондай тіркеу әрекет етуші заңцылыққа сәйкес талап 
етілсе, мемлекеттік тіркеуді куәландыратын қүжаттарды 
үсыну;
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• өкілетті органдарға, оның қызметкерлеріне және аф- 
филиирлендірілген (үлестес) түлғаларға қатысты 
қабылданған әрбір дисциплинарлық әрекеттері туралы 
хабарлау;

• өзінің трейдерлер қүрамының әрбір өзгеруі туралы мәлі- 
меттерді беру және мүндай мәліметтерді уақтылы емес 
беру немесе бермеу нәтижелеріне толық жауапкершілікте 
болу;

Қор биржасының мүшелеріне санаттарына сәйкес оның мү- 
шесі болмайтын тұлғаларға өзінің орындарын қолдануға беруге 
тиым салынады.

Қор биржасының үйымдық қүрылымы (22-сурет).
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22-сурет. Кдзақстан қор биржасының үйымдық қүрылымы'

ҚР «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңына сәйкес, 
мемлекеттік органдардың қызметкерлері, сонымен қатар бағалы 
қағаздары қор биржасының листингіне кіргізілген акционерлік 
қоғамның лауазымды түлғалары биржаның басқару органдарына 
сайлана алмайды. Акционер жиналыста өзі иеленген акциялар 
санына тәуелсіз басқа акционерлермен тең дауысқа ие.

'  Авторлар қүрастырған.



Биржалық кеңес акционерлерден, басқа да биржа мүшелері, 
оның лауазымды түлғаларынан қалыптасады. Одан басқа оның 
қүрамына тұрақты негізде ҚР Қаржы нарығы мен қаржылық 
ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніңдегі агенттігінің өкілі 
дауыс құқығынсыз кіреді.

KASE айналымына жіберілетін бағалы қағаздар:
• мемлекеттік;
• листинг рәсімінен өткен мемлекеттік емес және биржада 

сатылатын бағалы қағаздардың ресми тізіміне кіргізілген, 
сонын ішінде ҚР-да айналымға жіберілген және басқа 
мемлекеттік зандылықтарға сәйкес шығарылған бағалы 
қағаздар;

• ҚР-да айналымға жіберілген басқа мемлекеттің мем- 
лекепік бағалы қағаздары;

• жоғарыда айтылған бағалы қағаздардың базистік активі 
болып келетін туынды бағалы қағаздар.

Қор биржасындағы саудаға листинг рәсімінен өткен бағалы 
қағаздар ғана жіберіледі. Қазақстан қор биржасының бағалы 
қағаздарының листингі туралы жағдайына сәйкес осы рәсімнен 
өткеннен кейін, биржалық саудаға ҚР зандарына және ҚР- 
да айналысқа жіберілген басқа мемлекеттің заңдарына сәйкес 
эмитенттелген мемлекеттік емес бағалы қағаздар жіберіледі.

Листинг рәсімін Қазақстан Республикасы мен ҚР-да 
айналысқа жіберілген баска мемлекеттің заңдарына сәйкес 
эмитенттелген мемлекеттік бағальг қағаздар, сонымен қатар 
туынды бағалы қағаздар үшін талап етілмейді. Листингтік 
компанияның мәртебесін алушы занды түлғалар мынадай 
талаптарға сай келуі тиіс:

• құрылтайшылық қүжаттарында бағалы қағазды басқаға, 
беруіне деген ұстаушыларға шектеулер немесе қысым- 
шылықгар туралы нормалар болмауы керек.

• заңды түлғаға қатысты заңнамада белгіленген жарғылық 
капиталдың ең төменгі мөлшері төленген және тіркелген 
болуы керек;
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• басқа да талаптар бағалы қағаздар биржасындағы ресми 
тізімдегі санатта белгіленген шарттармен анықталады.

Эмиссияланған бағалы қағаздарды ресми тізімге қосуда заң- 
ды тұлғаның өтініші және қосымша талап етілетін құжаттары 
биржаның листингтік комиссиясында қаралып қабылданады..

Сонымен қатар биржа листингтік компанияның алдында 
мыналарға міндеттеледі:

• ресми тізімге енгізілген бағалы қағаздардың саудасын 
уақтылы жұргізуге қажетті жағдай жасауға;

• бағалы қағаздар бойынша биржалық сауда ережелерімен 
белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарына сауда нәти- 
жесінің көлемі туралы уақгылы ақпарат беруге;

• эмитенттің жасырын немесе жариялауға берілмейтін 
ақпаратын үшінші түлғаға бермеу немесе жария етпеуге.

Листингтік компания Биржалық кеңестің эмиссиялаған 
бағалы қағаздарын ресми тізімнен алуға, сондай-ақ саудада бир- 
жаның қызметін шектеуге және тоқгатуға құқығы жоқ.

Эмитенттің қызметі тоқтатылған жағдайда эмиссияланған 
бағалы қағаздарды ресми тізімнен шығару туралы өтініш, лис- 
тинг талаптарындағы сәйкессіздік, сондай-ақ бағалы қағаздарды 
ресми тізімге қосу туралы өтініште толық ақпараттардың бол- 
мауы кезінде делистинг жүргізіледі. Листингтік комиссия баға- 
лы қағаздардың делистингісін 1 жыл ішінде мәміле болмаған 
жағдайда да жұргізе алады.

Бүгінгі күні Қазақстан қор биржасында мынадай қаржылық 
қүралдар айналыста:

• шетел валюталары: АКДІ доллары, Еуропалық одақгың 
валютасы (еуро);

• мерзімді өзара келісім: АҚШ долларына стандартталған 
жеткізілімсіздік фьючерсі;

• ҚР Қаржы министрлігінің шығарған мемлекеттік бағалы 
қағаздары;

• ҚР Үлттық банкі шығарған бағалы қағаздары;
• жергілікті атқарушы органның облигациялары;
• ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және
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жекешелендіру туралы департаментімен саудаға қойылған 
мемлекеттік акция пакеттері;

• екінші деңгейлі коммерциялық банктердің депозиттік 
сертификаттары;

• мемлекеттік емес бағалы қағаздар: облигациялар, АҚ- 
ның жай, атаулы, артықшылықты акциялары.

Қазақстан қор биржасында мемлекеттік және листингтік 
бағалы қағаздардың саудасы — үздіксіз қарсы аукционның 
электронды әдісімен өткізіледі. Ол көрсетілген қарсы 
бағалардың ұздік баға белгілеулеріне сәйкестендірілген анонимді 
контрпартнермен автоматты келісімге келуге негізделеді.

Листингтік емес бағалы қағаздар кезінде саудаға қатысу- 
шылардың өздері мәміленің бекітілуі туралы ақпаратты Орта- 
лық депозитарийге немесе тәуелсіз тізілім-ұстаушыға беруде 
тікелей баға белгілеу әдісін қолданады.

Қазақстан қор биржасы бағалы қағаздардың сатушысы 
және сатып алушысы қызметтерін атқаратын брокерлермен 
өзара қызмет жасасады. Саудаға қатысатын брокерлердің сәйкес 
лицензиясы болуы керек, демек біліктілік, қаржылык және 
басқада талаптарға сай келуі керек. Осыдан қор биржасы бұл 
брокерлердің клиенттеріне сенімді қызмет көрсетуіне кепілдік 
береді. Бұдан басқа жасалып жатқан мәмілелерді аяқтау үшін 
биржаның есептеу органымен және Орталық депозитарийдің 
өзара арақатынасы қажет.

Өзінің мәні жағынан қор биржасы — бағалы қағаздардың 
көтерме нарығы болып табылады. Сөйтіп нарыққа өту және 
бұрынғы жариялылықтан біртіндеп босатылу жағдайында ол 
Қазақстанда экономикалық қатынастарды реттеуші динамика- 
лық органдардың бірі бола алады.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Қор биржасы дегеніміз не?
2. Қор биржасын құрудың тәртібі кдндай?
3. Қор биржасының қызметі кдндай?



4. Листинг және делистинг дегеніміз не?
5. Қазақстан қор биржасындағы саудаға қандай бағалы қагаздар 

жіберіледі?
6. Қазақстан қор биржасының қызметі қалай жүзеге асырылады?
7. Қазақстан қор биржасының ұйымдастырушылық құрылымы 

қандай?
8. Қазақстан қор биржасының қүрамы қандай?
9. Қазақстан қор биржасында сауданың қандай әдісі қолданы- 

лады?
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216 -f Қ арж ы  нарығын реттеу

16.1. Қаржы нарығын реттеудің мәні, қызметі 
ж әне қағидалары

Әлемдік тәжірибеде қоғамдық дамудың тандаған жолына 
байланысты қаржы нарығын реттеудің әр түрлі үлгілерін 
ерекше атауға болады. Саудаға қатысушылардың кызметін рет- 
тейтін өкілетті органдар: эмитенттер, инвесторлар, кәсіби қор 
делдалдары, нарық инфрақұрылымының ұйымдары. Осы про- 
цесс мемлекетпен қабылданған әлеуметтік-саяси бекітулерді 
шешуге бағытталған. Мысалы, Қазақстанда мұндай бекітулер 
халықтың өмірлік деңгейін жұйелі түрде көтеру, шаруашылық 
жүргізуде нарықтық және мемлекеттік үлгілерді синтездеу негі- 
зінде әлемдік қауымдастықта елдің экономикалық және саяси 
рөлін қалпына келтіру, экономиканың нарықтық дамуы және 
мемлекеттің реттеушілік рөлінің сәйкестігі болып табылады.

Қаржы нарығын реттеу деп — қатысушылардың қызмет көр- 
сету процесінде пайда болатын қатынастарын реттеу, сондай-ақ 
олармен осы қызметтерге өкілетті үйымдар тарапынан опера- 
цияларды жүргізу, олардың барлық қатысушыларын, қызмет- 
терінің барлық түрін қамтитын қатынастарды айтамыз.

Қаржы нарығын реттеу бірқатар бағыттар бойынша қаржы 
нарығының әрбір кәсіби қатысушысының міндеттері мен қүқық- 
тарын анықгайтын зандар мен басқа да нормативті актілердің 
орындалуын талап ету мақсатында жүргізіледі. Ол бағалы 
қағаздардың шығарылуын тіркеуден бастап, қаржы нарығын 
реттеу бойынша мемлекеттік басқару органдарыньщ қүқықта- 
рымен аяқталады.
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Экономикасы дамыған шетелдік мемлекеттердің тәжірибесі 
көрсеткендей, мемлекет мынадай негізгі функцияларды атқаруы 
қажет:

• қаржы нарығын дамыту түжырымдамасын жұзеге асыру;
• қаржы нарығын дамыту үшін заң актілерін жасау және 

жетілдіру;
• нарықтың кызмет ету нормаларын жасау және оларды 

жаңартып отыру;
• инвестициялық институттардың қаржылық жағдайын 

бақылау.
Реттеу процесі алғашқы және қайталамалы нарықтарда жүр- 

гізіледі. Алғашқы нарықта мемлекеттік реттеудің міндеті айна- 
лымға қаржылық қүралдарды шығарғанда және оларды тірке- 
генде біркелкі талаптарды қолдау. Қайталамалы нарықта маман- 
дандыру туралы куәліктер, сонымен қатар қаржы нарығында 
қызметті жүргізуге құқық беретін лицензия беріледі және на- 
рықгың кәсіби қатысушыларының аттестациясы жүргізіледі.

Қаржы нарығын реттеудің мақсаттары:
• қаржы нарығының барлық қатысушыларының жұмыс- 

тары ушін тәртіпті үстану және оларға жағдай жасау;
• қатысушыларды әділетсіз және алаяқ жеке түлғалардан 

немесе үйымдардан қорғау;
• сүраныс және үсыныс негізінде қаржылық қүралдарға 

еркін және ашық баға белгілеу процесін қамтамасыз ету;
• кәсіпкерлік үшін ынтасы бар және тәуекелге тиісті 

сыйақы беретін тиімді қаржы нарығын қүру;
• қоғамдық мақсаттарға жету үшін нарыққа әсер ету;
• жаңа нарықтарды үйымдастыру, олардың қүрылымын, 

бастауларын қолдау.
Қаржы нарығын реттеудің қағидалары:
• эмитенттердің, инвесторлардың, кәсіби қатысушылар- 

дың қатынастарды реттеудегі жолдарын бөлу;
• барлық ақпараттарды /барынша/ ең жоғары шамада 

ашу;
• бәсекелестікті қамтамасыз ету;
• мемлекеттік жоне мемлекеттік емес органдардың 

арасында реттеу кызметін оңтайлы бөлу;
• заңды және нормативті актілерді жасағанда өкілетті бөлу 

және жария егу.



Қаржы нарығын реттеу бірнеше тәсілмен жүзеге асырылуы 
мүмкін. Тәжірибеде оның мынадай тұрлерін бөліп көрсетуге 
болады:

1. Мақсаттар және тәсілдер көзқарасы бойынша:
• сыртқы;
• ішкі.
2. Реттеудің қай тарап арқылы жүргізілуіне байланысты:
• мемлекеттік;
• қаржы нарығының кәсіби қатысушылары тарапынан 

немесе нарықтың өзін-өзі реттеуі;
• қоғамдық.
3. Реттеу әдістеріне байланысты:
• тікелей немесе әкімшілік;
• жанама немесе экономикалық.
Сырпщы реттеу нарықгың барлық институттарының қыз- 

мет етуін қамтамасыз ететін заңды және нормативті актілердің 
орындалуына негізделеді. Ішкі реттеу тікелей нарық қатысушы- 
сымен қабылданған жеке нормативті қүжаттарға, жарғыларға, 
ережелерге негізделеді. Сонымен қатар, макроэкономикалық 
деңгейде осы елдегі ішкі реттеуде мемлекеттің өзінің барлық 
заңдары мен нормативтерінің орындалуы, ал сырткьі реттеуде 
— халықаралық сипаттағы нормативті актілердің орындалуы 
қажет.

Мемлекеттік реттеу — қаржы нарығында қалыптасатын 
қатынастарды мемлекеттік билік пен өкілетті органдардың рет- 
теуі. Жекелей алғанда, Қазақстанда оны жүзеге асыратындар: 
Қазақстан Республикасы Президентінің аппараты, Үкімет, ҚР 
Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды реттеу және қадағалау 
жөніндегі агенттігі, Қазақстан Республикасының Қаржы минис- 
трлігі, Монополияға қарсы саясат жөніндегі мемлекеттік коми- 
тет, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі және т.б.

Мемлекеттік реттеу органдары нарықтың барлық қатысу- 
шьшарына тікелей бірқатар өкілеттіктерді беру арқылы өзін-өзі 
реттеу қағидасын қалыптастыруға үмтылады. Бірақ мемлекеттің
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16.2. Қаржы нарығын реттеудің түрлері



ережелерге және нүсқауларға өзгертулер мен толықтырулар 
енгізуге қүқығы бар.

Өз кезегінде мемлекепік реттеу оның қызметіне тікелей 
(әкімшілік реттеу) араласуы немесе нарыкқа жанама (экономи- 
калық реттеу) шаралар аркылы әсер етуі мүмкін.

Тікелей pemmey әдістері: қаржы нарығы субъектілерінің 
қызметіне міндетті талаптарды бекітетін занды және нормативті 
актілердің шығарылуы; эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару- 
ды тіркеу және ондағы көрсетілген шарттар мен міндеттерді 
эмитенттердің орындауын бақылау; кәсіби қатысушылардың 
қызметін, қор биржасын, биржадан тыс нарықта айналыста 
болатын қаржылық қүралдар саудасын бағалайтын және техни- 
калық қамтамасыз ететін үйымдарды лицензиялау; қаржы нары- 
ғының кәсіби қатысушылар қызметін бақылау және заңнаманы 
бүзғаны үшін сәйкесінше санкцияны қолдану; қаржы нарығын- 
да заңнаманы бүзатын түлғаларды табу және жауапкершілікке 
тарту бойынша шараларды қабылдау, сонымен қатар қаржы 
нарығы қатысушыларының кәсіби және білім деңгейін жоғары- 
лату бойынша жүйені үйымдастыру болып табылады.

Қаржы нарығын жанама pemmey мемлекеттің қарамағында- 
ғы экономикалық түтқалар аркылы жүргізіледі. Олар: салык 
саясаты; ақша саясаты; мемлекеттік капиталдар; мемлекеттің 
меншігі мен ресурстары; сыртқы экономикалық саясат; сыртқы 
экономикалық қызмет.

«Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңға сәйкес мемлекет- 
тік реттеу органдары: бағалы қағаздар нарығының кәсіби қаты- 
сушыларының, эмитенттерінің қызметтеріне және олардың 
стандарттарына міндетті талаптарды бекіту; бағалы эмиссиялық 
қағаздарды және эмиссиялық проспектілерді шығаруды тіркеу 
және оларда көрсетілген шарттар мен міндеттерді эмитенттің 
орыңдауын бақылау; каржы нарығының кәсіби қатысушылар 
қызметін лицензиялау; иелердің қүқықтарын қорғау жүйесін 
қүру және қаржы нарығының эмитенттері, кәсіби қатысушы- 
ларымен олардың қүқықгарды үстануын бакылау; лицензиясыз 
кәсіпкерлік қызметпен айналысатын түлғалардын қызметін 
тоқгату және алдын алу, сонымен қатар қаржы нарығы қаты- 
сушыларының кәсіби және білім деңгейін жоғарылату бойынша 
жүйені үйымдастыру сияқты міндеттерді шешеді.

16-ТАРАУ. Қаржы нарығын реттеудің жалпы... +  219



Кейбір елдерде қаржы нарығын реттеу мемлекеттің басым 
функциясы болып табылады. Мемлекет өкілеттіктің аз ғана 
бөлігін қаржы нарығының біріккен кәсіби қатысушыларына 
тапсырады. Мысалы, Францияда осындай жағдай қалыпгасқан. 
Ал басқа елдерде керісінше, өкілеттіктің ең жоғары шамадағы 
көлемі өзін-өзі реттейтін үйымдарға беріледі, ал мемлекет 
негізгі қаржы нарығын бақылап отыруды сақтап қалған. Бүл 
жүйе Үлыбритания мен Жапонияда қалыптасқан.

Өзін-өзі реттеу — бүл нарықгың кәсіби қатысушылар бір- 
лестіктері тарапынан қаржы нарығын реттеуі. Ол қаржы нарығы 
қатысушыларының мүдделерін қорғауға бағытталған, ал кәсіби 
қызметті жүзеге асырудың міндетті ережелерін, кадрларды кәсіби 
дайындауда, қаржы нарығындағы қызметі үшін міндетті болып 
табылатын талаптарды бекітуді өзіне қалдырады.

Крғамдық реттеу де маңызды рөл атқарады. Ол қоғамдық 
пікір арқылы реттеу жүргізуді білдіреді.
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БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Қаржы нарығын реттеу дегеніміз не?
2. Қаржы нарығын реттеудің негізгі түрлері қандай?
3. Қаржы нарығын мемлекеттік реттеу дегеніміз не?
4. Қаржы нарығын өзін-өзі реттеу дегеніміз не?
5. Кдржы нарығын қоғамдық реттеу дегеніміз не?
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ҚАЗАҚСТАНПАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

РЕТТЕУШІ ОРГАНПАР
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Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығы мен қаржылық17.1. ұйымдарды реттеу ж әне қадағалау
ж өніндегі агенттігінің негізгі м індеттері 
м ен функциялары

Қазақстан Республикасы Президентінің қаулысына сәйкес 
қаржы нарығындағы қызметті реттеу және қадағалауды жүзеге 
асыратын өкілетті орган 2004 жылы құрылған — Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржылық үйымдарды 
реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігі болып табылады.

Оның міндеттері:
• қаржылық қызметті тұтынушылардың заңцы және қү- 

қықтық мүдделерін бүзуға жол бермеу шараларын 
жүргізу;

• қаржы үйымдарының түрлеріне сәйкес қызмет жүргізудің 
бірдей талаптарын қүру;

• қаржы үйымдарының қызметтерін реттеудің және бақы- 
лаудың әдістері мен стандарттарының деңгейін көтеру 
және оларға берілген міндеттемелердің толық және уақ- 
тылы орындалуын қамтамасыз ету.

Агенттіктің негізгі функциялары:
• қаржы үйымдарының ашылуына рүқсат берілуі мен 

қайтарып алынуын, олардың өз еркімен қайта үйымдас- 
тырылуы және жойылуын, қаржы үйымдарының бөлім- 
шелерін ашуға келісімін, сонымен катар көрсетілген рүқ- 
саттарды беру тәртібін анықтау;
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• белгіленген тәртіпте қаржылық үйымдардың басқарушы 
қызметкерлерін бекітуге келісу немесе бас таріу;

• Қазақстан Республикасының заңнамасында кврсетілген 
жағдайларға сәйкес қаржы нарығында кәсіби қызметті 
жүргізуге лицензияны қайтарып алу, тоқтату және беру 
тәртібін, қаржылық үйымдардың аудитін реттеу;

• Қазақстан Республикасының аумағында қаржы үйым- 
дары, қаржьшық қызметгі түгынушьшар, баска да заңды 
және жеке тұлғалар үшін орындалуы міндетті норматив- 
тік-құқықтық актілерді шығару;

• қаржылық үйымдар үшін пруденциалдық нормативтерді 
және басқа да міндетті нормалар мен лимиттерді бекііу;

• Қазақстан Республикасы Үлттық банкімен бірігіп, 
халыкаралык стандарттарға сәйкес қаржылық және басқа 
да есеп берудің формаларын, сонымен қатар қаржылык 
үйымдар мен олардың аффилиирленген (үлестес) 
түлғаларымен берілу тізімін және мерзімін анықтау;

• қаржылық үйымдардың Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру, бухгалтерлік 
есеп стандарттары туралы заңдарының орындалуына 
бақылау жасау;

• Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылған 
жағдайларда және шегінде қаржылык үйымдар мен 
олардың аффилиирленген (үлестес) түлғаларының қыз- 
метін бақьшау;

• Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырыл- 
ған санкциялар және шектеу шараларының әсерш қол- 
дану тәртібін анықтау;

• Кдзақстан Республикасының заңнамасымен қарастырыл- 
ған жағдайларда Қазақсган Республикасының Үкіметімен 
ақылдасу бойынша қаржылық ұйымдардың акцияларын 
мәжбүрлі түрде сатып алу іуралы тттептім қабылдау;

• Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырыл- 
ған жағдайларда қаржылық үйымдарды тараіу комис- 
сиялары қызметін бақьшау;

• қаржылық үйымдар іуралы мәліметтерді жарыққа шығару.



17-ТАРАУ. Қазақстандағы мемлекттік реттеуші... +  223

Қазақстан Республикасы17.2. Қаржы министрлігі м ен Үлттық банкінің  
құрылымы ж әне олардың қызметтері

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі қаржы на- 
рығында бір жағынан мемлекеттік бағалы қағаздардың эмиссия- 
сын жүзеге асырушы орган, ал екінші жағынан мемлекеттік 
реттеуші орган ретінде қызмет етеді.

Осыған байланысты қаржы нарығын реттеу процесіне қа- 
тысатын негізгі ішкі министрліктің бөлімшелері мыналар:

1. Қаржылық-валюталық бақылау комитеті.
2. Қазынашылык.
3. Бас салык инспекдиясы.
4. Қаржы министрлігінің Мемлекет мүлкін және актив- 

терін басқару департаменті.
5. Жекешелендіру жөніндегі департамент.
6. Кедендік бақылау комитеті.
Кдзақстан Республикасы Кдржы министрлігінің қаржы 

нарығын реттеу саласындағы маңызды функциясы — Қаржы- 
лық-валюталық бақылау комитеті тарапынан қаржылық 
бақылауды жүргізу болып табылады. Ол өз бетімен ревизиялар 
мен тексерулерді үйымдастырып жүргізеді, бюджеттік және 
бюджеттен тыс корлардың орындалуын, ақша айналымының 
ұйымдастырылуын, валюталық және несиелік ресурстардың 
қолданылуын, мемлекеттің йдкі және сырткы карыздарының, 
мемлекеттік резервтердің жағдайын және тағы сол сияктыларды 
бақылайды.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік 
қаражаттарды мақсатты және үнемді қолданылуын жүзеге асы- 
ратын басқа да бір бөлімшесі Қазынашылық және оның аумақ- 
тық органдары болып табылады. Қаржылық тәртіпті жақсарту 
мақсатында оған мынадай қүқықтар берілген:

• министрліктерде, ведомстваларда, кәсіпорындарда, меке- 
мелерде және ұйымдарда ақша құжаттарын, бухгалтер- 
лік есеп тіркеулерін, есеп берулердің, жобалардың, сме- 
талардың және Қазақстан Республикасының республика- 
лық бюджетінің қаражаттарын пайдалану және есеп- 
теумен байланысты басқа да қүжаттардың тексеруін 
жүргізу;



• Қазақстан Республикасынын республикалық бюджетінін 
қаражаттарын пайдаланатын кәсшорындардың, мекеме- 
лердің, үйымдардың шоттары бойынша операцияларды 
тоқтаіу;

• кәсіпорындар, мекемелер, үйымдардың бюджеттік және 
бюджеттік емес қаражаттарды мақсатсыз пайдалануы 
жағдайында айыппүлдың салынуы мен төленуі;

• казынашылық органның лауазымды түлғасының жазбаша 
нүсқауы негізінде қаржылық тәртіпті бүзғанын растайтын 
құжаттарды алып тастау;

• тексеріліп жатқан органдардың басқарушыларынан және 
басқа да лауазымды түлғаларынан бюджеттің орындалу 
тәртібінде кврсетілген бүзушылықтарды және жетіспеу- 
шіліктерді жоюын талап ету.

Бас салық инспекциясы Кдзақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің қүрылымына кіретін функционалдық және 
аумақтық белгілері бойынша үйымдастырылған бірыңғай инс- 
пекциялау жүйесі болып табылады. Бүл бөлімше мынадай 
міндеттерді орындайды: салық заңнамасының орындалуын ба- 
қылау; Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген 
бюджетке төленетін салық және басқа да төлемдердің дүрыс 
есептелгенін, толықтылығын және өз уақытында төлегендігін 
Қазақстан Республикасы субъектілерінің, жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарының тексеруі.

7. Басқа міндеттерімен қатар, Қаржы министрлігінің 
Мемлекет мүлкін және активтерін басқару департаментінің 
негізгі міндеттеріне мемлекеттің пайларын, акционерлік 
қоғамдар және компаниялардың акция пакеттерін басқаруды 
қамтамасыз еіу жатады. Аталған департаменттің қарамағында 
1995 жылға дейін Орталық тіркеуші және Орталық депозитарий 
қызметін аткарған Акпараттык-есептік орталық қалып отыр.

Қаржы нарығын реттеу мақсатында жекешелендіру жөнін- 
дегі департамент мынадай қызметтерді орындайды:

• мемлекеттік мүлікті жекешелендіру мәселелеріндегі 
мемлекеттік саясатты жүзеге асыру;

• мемлекеттік пайларды, акдионерлік қоғамдардың акция 
пакеттерін басқару;
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• Кдзақстан Республикасының мемлекеттік меншігіндегі 
объектілерді сақтауды үйымдастыру;

• бекітілген тәртіп бойынша инвестициялык-жекешеленді- 
ру қорын лицензиялау және олардың қызметін бақылау- 
ды жүзеге асыру.

2004 жылдан бері Кеден комитеті Кдзақстан Республикасы 
Кдржы министрлігінің құрамына енді. Кеден комитеті — 
атқарушы биліктің мемлекеттік құқықтык қорғау органы және 
кеден ісі саласында, сонымен қатар салык. және т.б. байланысты 
салаларда өзінің міндеттерін, тапсырмаларын орындауға арнау- 
лы өкілеттілік берілген орган болып табылады.

Қазақстан Республикасы Үлттық банкі мемлекеттің не- 
гізгі банкі ретінде қаржы нарығында өзіндік, сонымен бірге 
оның қаржы құраддары арқылы белсенді операция жүргізетін 
маманданған делдал және мемлекеттік реттеу органы ретінде 
рөл атқарады.

Қазақстан Республикасы Үлттық банкі мемлекеттік 
қарыздарды орналастыру бойынша мемлекеттік агент бола оты- 
рып, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен бірге 
мемлекеттік қарыздарды реттеуге қатысады және Кдзакстан 
Республикасының Үкіметі шығарған бағалы қағаздарды сатады 
және сатып алады. Сонымен қатар ол мемлекеттік бағалы қағаз- 
дардың жекелеген түрлерімен операция жүргізу бойынша кли- 
рингтік және есеп айырысу орталығының депозитарий функция- 
сын атқарады.

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен каржылық 
ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі агенттік те акцио- 
нерлік банктердің бағалы қағаздар эмиссиясы проспектісіне 
тіркеуге дейін міндетті сараптама жүргізеді.

Қазақстан Республикасы Үлттық банкі реттеу саласында 
мыналарды жүзеге асырады:

• Қазақстанның экономикалық дамуына және оның әлем- 
дік экономикаға шоғырлануына мүмкіндік беретін ақша 
айналысы, несие, банктік есептеулерді үйымдастыру және 
валюталық қатынастар саласында мемлекеттік саясатты 
жасау және жүргізу;

• тұрақты ақша, несие және банк жүйесімен қамтамасыз 
етуге үлес қосу.
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Қазақстан Республикасы Үлттық банкі өзінің қызметін 
жүргізу барысында баскармаға, директоратқа, негізгі аймақтық 
және облыстық басқармаға бөлінеді.

Басқарма жоғары басқарушы орган болып табылады және 
оны төраға басқарады. Басқарма 9 адамнан: төрағадан, оның 
4 орынбасары, Парламенттің 1 өкілі, Президенттің 1 өкілі және 
Қазақстан Республикасы Кдржы министрлігі кабинетінің 2 өкі- 
лінен тұрады.

Қазақстан Республикасы Үлттық банкінің жедел бас- 
қару органы — Директорлар кеңесі (директорат). Ол Үкіметке 
және Кдзақстан Республикасы Үлттық банкінің төрағасына 
қатысты мәселелерді қоспағанда, өзінің қарамағындағы барлық 
мәселелерді шешеді. Директораттың құрамына төраға, оның 
орынбасарлары және департаменттің директорлары: ақша- 
несиелік операциялардың, банктік кадағалау, халықаралык 
қатынастар, эмиссиялық-кассалық операциялар, бухгалтерлік 
есеп және бюджеттің, төлем жүйесінің тағы басқалардың 
орынбасарлары кіреді.

Жүйенің үйлестірушілік және реттеушілік рөлін атқара 
отырып, Қазақстан Республикасы Үлттық банкі өздерінің 
барлық функцияларын аумақтық бөлімшелер арқылы атқарады. 
Оның негізгі функцияларына мыналар жатады:

• ақша-несиелік реттеу;
• несие ақшасын эмиссиялау;
• несие мекемелерінің қызметін бақылау;
• басқа да несие мекемелерінің кассалық резервтерін сақгау 

және жинақтау;
• коммерциялық банктерді қайта қаржыландыру;
• Үкіметтің несие-есеп айырысудағы қызмет кврсеіуі;
• алтын-валюталық резервтерді сақтау.
Кдзақстан Республикасы Үлттық банкі қызметінің негізгі 

мақсаттарының бірі — экономиканы төлем қүралдарымен 
үздіксіз қамтамасыз еіу, елдің несие нарығында функцияларын 
жүзеге асыруға жағдай жасау, есеп айырысу жүйесін жақсаріу, 
банктік қызметті реттеу.

Үлттық банктің маңызды функциясы —банктердің, жинақ- 
таушы және басқа да қаржылық мекемелердің салымдарын 
сақтау. Олар резервтер деп аталады. Олар ақша айналымын
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басқару, өтімділікті қамтамасыз ету және коммерциялық 
банктердің несиелік қызметін басқару үшін қажет.

Қазақстан Республикасы Үлттық банкінің ақша-несие 
саясатының басты міндеті — ақша бірлігінің тұрақты сатылу кү- 
шін сақтау және акдіа қаражаттарымен есеп айырысулардың 
икемді жүйесін қамтамасыз ету. Бүл саясат мемлекеттік жалпы 
экономикалық реттеудің негізгі бөліктерінің бірі, ол жоғарғы 
нарықтык коньюнктураның сақталуына, өндірісте дағдарыстық 
жағдайлардың және жүмыссыздықты болдырмауға бағыт- 
талады.

Ақша-несиелік реттеуге Қазақстан Республикасы Үлттық 
банкі мынадай негізгі қүралдарды қолданады;

• есептік пайыздын өзгеруі;
• банктің міндетті резервтер нормаларының өзгеруі;
• ашық нарықтағы операциялар.
Қазақстан Республикасының Үлттық банкі ақша айналы- 

мын және несиені реттейді, үлттық валютаның айырбастау баға- 
мының қозғалысын түрақтандырады және бақылайды, іскер 
белсенділік, баға, жүмыспен қамту деңгейіндегі ауытқуларды 
теңестіреді.

Сонымен қатар ол үлттык қарыздарды баскару, валюталық 
реттеу, үкіметтің қаржылық операциялары сияқты салаларда 
үкіметтің агенті бола алады. Ол үкіметтік депозиттерді басқа- 
рады. Үкіметтің кірістері мен шығыстары Қазақстан Республи- 
касы Үлттық банкінің шоттары бойынша өтеді. Осыдан басқа 
банк үкіметке облигацияларды шығарудың ең қолайлы кезенін, 
олардың бағасын, табыстылығын анықтауға көмектеседі.

Қазақстан Республикасы Үлттық банкінің ең негізгі мін- 
деттерінің бірі — мемлекеттік қарызды басқару, демек айналым- 
дағы тікелей және кепілденген облигациялардың орналасқан 
бөлігінің мақсатты өзгеруі. Мемлекеттік қарызды басқару 
үкіметтің мақсаттарымен байланысты болуы қажет. Мысалы, 
қазыналық саясатқа қарсы болмау қажет. Бүл кезде мынадай 
мәселе туындауы мүмкін: бір жағынан үкіметті қолма-қол 
ақшасыз қалдыруға болмайды, екінші жағынан — акшаны 
алу бюджет тапшылығымен күресті әлсірету қажеттілігімен 
байланысты болуы мүмкін. Осыдан барып үлттық валютаға 
сенімділік азаяды.
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Жоғарыда айтылғандай, Қазақстанда баяу және қиын болса 
да нарыққа өту процесі жүріп жатыр, жаңа экономикалық 
қатынастар қальйітасып, салык және заң шығаруиіы базалар 
жақсарып, нарық инфрақұрылымы қалыптасуда және осы 
процестердің лошкалық аяқталуы ретінде қаржылық нарық 
қалыптасуда. Қаржы нарығын құру және қызмет ету процестерін 
реттеу механизмін тиімді үйымдастыру және оның дамуындағы 
негізгі шарттардың бірін, яғни дәлме-дәл кұқықтык. қамтамасыз 
етуді орындау — реформаның маңызды және бірінші кезектегі 
міндеті болып отыр. Мұндай жағдайда нарықтық экономиканың 
дамуына бірнеше мемлекеттік ведомстволардың қатысуы елдің 
қаржы нарығына қатысты стратегиялық немесе жедел басқару 
шешімдерінің барлық оң және теріс жақтарын қарастыруға 
мүмкіндік береді.
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1. Қаржы нарығын реттеу саласында Қазақстан Республика- 
сы Қаржы нарығы мен кэржылық үйымдарды реттеу жөне 
қадағалау жөніндегі агентгігінің негізгі функциялары қаіідай?

2. Қаржы нарығын реттеу саласында Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің негізгі функциялары кандай?

3. Қаржы нарығын реттеу саласьщца Қазақстан Республикасы 
Үлттық банкінің негізгі функциялары кавдай?

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ



18-тарау
ҚАРЖЬІ НАРЫҒЫНЫҢ ӨЗІІ1-ӨЗІ 

РЕТТЕЙТІИ ҮПЫМПЛРЫ

18-ТАРАУ. Қаржы нарығының өзін-өзі реттейтін... +  229

Л С  1  © зін-өзі реттейтін  ұйымдардың
А  О  • A  • қьізметтерін жүзеге асыру негіздері

Өзін-өзі реттейтін үйым (ӨӨРҮ) — бүл бағалы қағаздар 
нарығының кәсіби қатысушьшарының қауымдастық форма- 
сында, ерікті түрде, олардың кәсіби мүдделерін қорғау мақ- 
сатында қүралатын коммерциялық емес және мемлекеттік емес 
үйым. Ол бағалы қағаздар нарығының инфрақүрылымының 
тиімді жүмыс істеуі үшін жағдай жасайды.

Мемлекеттік реттеу жеткіліксіз болған жағдайда каржы на- 
рығының күрделенуі мен кеңеюіне байланысты инвестициялық 
бизнес қатысушыларының кәсіби қауымдастықтары пайда бо- 
лады. Олар қауымдастық мүшелеріне ғана емес, биржалық сауда 
қатысушыларының кең шеңберде залал әкелетін жеке түлға- 
лардың әділетсіздігін іздеп табады. Өйткені, кәсіби адамдарға 
деген қоғамдык сенімділіктің төмендеуі олардың бизнестерінің 
негізін бүзады және пайданың азаюына әкеледі. Қаржы нары- 
ғының іттткі реттеуінде кәсіби қауымдастықтардың мүдделері 
көбіне мемлекеттің мүдделерімен сәйкес келеді.

Өзін-өзі реттейтін үйым өз кызметін Қазакстан Республи- 
касының заңнамасына сәйкес лицензия негізінде жүзеге асы- 
рады. ӨӨРҮ-ның әр түрлі түрлерін лицензиялаудың өзівдік ерек- 
шеліктері бар. Қор биржасы, бағам белгілеуші үйым, Орталық 
депозитарий өздерінің тікелей қызметтері бойынша лицензия- 
сын алғанда ӨӨРҮ мәртебесін қабылдайды, ал қауымдастық бүл 
мәртебені тек өздері қауымдастық ретінде лицензия алғаннан 
кейін ғана алады. Өзін-өзі реттейтін үйымдарды қүрудың



мақсаты, қаржылық нарық қатысушыларының қызметтеріндегі 
белгілі бір бағыттардағы ішкі реттеу болып табылады.

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының 
өзін-өзі реттейтін ұйымдарының негізгі міндеттері:

• бағалы қағаздар нарығы кәсіби қатысушыларын тиімді 
қызмет ету үшін тиісті жағдайлармен қамтамасыз ету;

• бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары 
клиенттерінің және бағалы қағаздар иелерінін мүдделерін 
қорғау;

• бағалы қағаздармен операцияларды жүргізудің ережелері 
мен стандарттарын жасау.

Өзін-өзі реттейтін үйымдардың кәсіби қызмет етуііще мін- 
детті ережелерді жасап шығаруға, кадрлардың кәсіби дайындал- 
уын жүзеге асыруга, қаржы нарығында жұмыс істеу ушін талап- 
тарды бекітуге қүқығы бар; мемлекеттік басқару органдарында, 
қаржы нарығы қатысушыларының байланысын және мүдделерін 
қорғауды қамтамасыз ету.

Кәсіби қатысушылардың ӨӨРҮ-ның құрылтайшылық қү- 
жаттары және қызмет ету ережелерінде мынадай талаптар 
қойылуы қажет :

• үйым мүшелерінің кәсіби біліктілігі (техникалык 
қызметкерден басқа);

• бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыру 
стандарттары;

• бағалармен айлалы ррекеттерді шектейтін ережелер;
• есеп және есеп беруді жүргізу құжаттары;
• үйымға кіру, шығу немесе одан шығарып тастау тәртібі;
• үйымның басқару органдарына сайлануында және 

үйымды басқаруға катысуға ӨӨРҮ мүшелерінің тең 
құқықтарының болуы;

• ұйым мүшелерінің арасында жинақтарды, төлемдерді, 
үстап қалуларды тарату;

• үйым мүшелеріне қатысты клиенттердің талаптары мен 
шағымдарын қарастыру;

• үйым мүшелерінің бекітілген ережелер мен стандарт- 
тарды орындауын тексеру рәсімдерін жүргізу;
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• үйым мүшелерінің клиенттер және басқа да түлғалардың 
алдында зиянды өтеу бойынша міндеттерді орындау 
тәртібі;

• үйым мүшелерінің қолданылатын санкцияларынан басқа 
да шаралар және оларды қолдану тәртібі;

• ақпараттың ашыкгығын қамтамасыз ету.
Қазақстанда өзін-өзі реттейтін үйымның ережелерін Қаржы

нарығы мен қаржылык үйымдарды реттеу және кадағалау 
жөніндегі агенттік бекітуі қажет.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ӨӨРҮ- 
ның мүшелері өз қызметтерінің бір түрін бағалы қағаздар 
нарығында жүзеге асыратын кәсіби қатысушылары болып 
табылады. Үйым мүшелерінің кіруі, шығуы және шығарылып 
тасталуы үйымның іигкі қүжаттары негізінде жүргізіледі.

Кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасының заңнама- 
сын бүзу фактісі табылған жағдайда немесе койылған талап- 
тарға нарықтағы қызметі сәйкес келмесе ӨӨРҮ оны мүшелікке 
қабылдамауға құқығы бар.

Өзін-өзі реттейтін үйымның үйымдастырушылық құрылы- 
мын былайша көрсетуге болады. ӨӨРҮ мүшелерінің жиналысы 
—» Директорлар кеңесі -> Басқару —» ревизиялық комиссия.

ӨӨРҮ мүшелерінің жиналысында мынадай мәселелер 
қарастырылады:

• жарғыны өзгерту;
• Директорлар кеңесін, атқарушы органдарды, ревизиялық 

комиссия мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олар- 
дың өкілеттігін мерзімінен бүрьш тоқтату;

• қызмет етудің нәтижелерін, атқарушы органдардың есеп 
берулерін және ревизиялық комиссияның қорытынды- 
ларын бекіту;

• үйымның ережелерін, оларға толықтырулар мен өзгер- 
тулерді бекіту;

• ӨӨРҮ-ны қайта үйымдастыру және жою, тарату комис- 
сиясы мен таратушы балансты бекіту;

• ӨӨРҮ-ға мүшелерді қабылдау және шығарып тастау.
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Бүл сүрактар бойынша шешімдер ӨӨРҮ-ның жалпы мүше- 
лерінің үштен екі бөлігінен кем емес дауыстарымен қабыл- 
данады. Жарғымен жалпы жиналыстың қүзіретіне қызмет етудің 
басқа да мәселелері жатқызылуы мүмкін.

Кеңес өзін-өзі реттейтін үйым мүшелерінің өкілдерінен қү- 
рылады және өз қызметін оның жарғысы мен ережелеріне сәй- 
кес жүзеге асырады.

ӨӨРҮ-ның мүшелері мен аффилиирленген (үлестес) түлға 
атқарушы органдарды басқара алмайды. Үйымның қызметі 
өзін-өзі өтеу қағидаларына негізделеді. Оның табысы алымдар 
мен жарналар, ӨӨРҮ-ның мүлкін қолданғаны үшін төлемдер, 
сонымен қатар үйымның жарғысымен қарастырылған ақпарат- 
тык, кеңес берушілік және басқа да қызметтерді көрсетуден 
түсетін қаражаттар есебінен қалыптасады.

Ревизиялық комиссия кеңестің қаржылық-шаруашылық 
қызметіне және қауымдастық бюджетінің қолданылуына бақы- 
лауды жүзеге асырады.

Өзін-өзі реттейтін үйым арбитраждық комиссияны қүрай 
алады, ол нарықтағы мүшелер арасында пайда болатын жанжал- 
дарды қарастыратын бірінші орган болып табылады. Ол өз 
қызметін жалпы акционерлер жиналысымен бекітілген ереже- 
лерге сәйкес жүргізеді. Бір тараптың екіншісі арбитраждық 
комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда ол сотта қайта 
қаралуы мүмкін.

Бағалы қағаздар нарғының қатысушыларын адцауға 
бағытталған немесе үқсас қызметпен айналысатын қатысушы- 
лардың басқа да кемшіліктерін көрсететін жалған ақпараттар 
жарияланғанда ӨӨРҮ мәліметтерді жариялауды тоқтату және 
оны ақпарат қүралдары арқылы жоққа шығару шараларын 
қабылдайды.

ӨӨРҮ Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қар- 
жылық үйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігіне 
Қазақстан Республикасының заңнамаларында аныкталған не- 
месе болжанған заң бүзушылықгар туралы толық акпарат 
береді. Бүл жерде қор биржаларына ерекше орын беріледі. Қор
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биржаларында қадағалауды ұйымдастыру формасы және бағалы 
қағаздар нарығын бір калыпты реттеп отыру формалары жоғары 
дамыған.

-| Q г) Қазақстандағы өзін-өзі реттейтін
J- О  • ̂  • ұйымдар. Олардың рөлі м ен  м індеттері

Қазақстанда 1999 жылға дейін жалғыз толыққанды заңды 
ӨӨРҮ KASE қор биржасы болды. Активтерді басқаратын және 
Кдзақстандық тізілімді ұстаушылардың қауымдастықгары 
(ҚРҮК) 1999 жылдың IV тоқсанында бағалы қағаздар нарығының 
кәсіби қатысушыларына алғаш рет 2 лицензия берді.

1999 жылдың 13 қарашасында Үлттық директораттың қау- 
лысымен Активтерді басқару қауымдастығына зейнетақы актив- 
терін басқаратын компанияның қызметін тиімді қамтамасыз ету 
және қызмет көрсету нарығында Жинақтаушы Зейнетақы Қоры- 
ның зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге 
асыратын ұйымдар еркін бәсекелестікті дамыту мақсатында 
№482 ӨӨРҮ ретінде қызметін жүргізетін лицензия берілді, 
сонымен қатар, қауымдастығының мүшесі болып табылатын 
зейнетақы активтерін басқаратын компанияның стандарттық 
қызметімен және кәсіби этикасымен заң жағынан қорғалуын 
қамтамасыз етуді қалыптастыру керек болды.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Активтерді бас- 
қару қауымдастығымен бекітілген негізгі басқару органдарынан 
басқа, ең маңызды деген міндеттерді шешу мақсатында заң 
бойынша, қызметкерлері бойынша, есеп және есеп беру бойын- 
ша үш түрақты қызмет ететін комитет құрылды. Қауымдастық 
өзінің мүшелерінің тізімін жүргізеді. Онда әр мүшенің мекен- 
жайы және фирманың аты, қауымдастықтың өкілеттілігі туралы 
мәліметтер, кызметкерлердің біліктілігі, бағалы қағаздар нары- 
ғының кәсіби қатысушылары лицензияның реквизиттері туралы 
ақпараттар болады.



Қауымдастық мүшелеріне бағалы қағаздарға байланысты 
мәміленің қүнына айла-шарғы жасауға, сондай-ақ қауымдастық 
мүше-клиенттерінің көзкарасьш бүрмалау мақсатында өзара 
сөз байласу, т.б. мүмкін шараларды жүргізуге және бағалы 
қағаздарға сүраныс пен үсыныс жағдайы жөнінде бағалы 
қағаздар нарығының басқа қатысушыларына айла-шарғы жа- 
сауға тыйым салынады. Сонымен қатар қауымдастық мүшелері 
тоқсан сайын барлық ақпарат қүралдарына жариялану мерзімі 3 
жүмыс күнінен кешіктірмей ӨӨРҮ-ға мыналарды беруі қажет:

• жеке және зейнетақы активтерінің жағдайы туралы мәлі- 
меттер;

• бухгалтерлік баланс, сонымен қатар қаржылық-шаруа- 
шылық қызметінің нәтижелері туралы есеп берулер;

• ақша қаражатының козғалысы туралы;
• таза зейнетакы активтері және ондағы өзгерістер туралы.
Қаржылық жыл аякталғанда қауымдастық мүшелері қар-

жылық есеп беруді тексергендігі туралы аудиторлық қорытынды 
мен жылдық қаржылық есеп беруді тапсырады.

1999 жылдың 13 қарашасында Үлттық комиссияның 
дирекгораты қаулысымен Кдзакстандық тізілім үстаушылар 
қауымдастығына №483 ӨӨРҮ ретінде қызметін жүзеге асыру 
лицензиясы берілді. Ол 1998 жылдьщ II тоқсанында тіркеу- 
шілермен қүрылған. Оның мақсаты:

• қызметтерді үйлестіру және тізілім үстаушылардың жалпы 
қызыіушылықгарын білдіру;

• қауымдастық мүшелерінің жалпы қызығушылықтарының 
қорғалуын қамтамасыз ету;

• бағалы қағаз үстаушыларының тізілімін жүргізу бойынша 
қызметін жүзеге асыратын үйымның кәсіби этикасы 
және қызметі стандарттарын жасау;

• Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы- 
ның дамуына мемлекеттік органдардың қатысуы;

• бағалы қағаздар нарығында айлакерлік әрекеттерді бол- 
дырмауға бағытталған әділетті тәжірибенің ережелерін 
жасау.
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2000 жылдың 1 қаңтарындағы ҚТҮҚ жарлығына сәйкес 
ӨӨРҮ-да мыналар қалыптасты:

• қауымдастық мүшелерінің жалпы жиналысы;
• қауымдастық мүшелерінің өкілдерінен қүралған және 

оның қызметін басқару органы болып табылатын 
қауымдастық кеңесі;

• ревизиялық комиссия.
ҚТҮҚ атқарушы органының қызметтері жалпы жиналыспен 

1 жыл мерзімге сайланатын қауымдастық президентіне жүк- 
телген.

ҚТҮҚ-ның ӨӨРҮ мәртебесін алуы, көбіне 1998-1999 жж. 
жүргізілген осы қауымдастықтың әлеуетті ӨӨРҮ ретінде қолдау 
бойынша саясаттың нәтижесінде жүзеге асты, оған олардың 
нақгы қосылуына кедергі болған тіркеушілер арасындағы 
қарама-қайшылықтарды жою негіз болды. Мысалы, бағалы 
қағаз үстаушылар тізілімін жүргізу технологиясының барлық 
тіркеушілері Үлттық комиссияның 1999 жылғы 14 қазанындағы 
№47 қаулысына сәйкес, 1999 жылдың 1 сәуірінен бастап 
бағалы қағаз үстаушылардың барлық тізіліміндегі бағалы 
қағазды жалғыз үстаушыға ғана бірыңғай жеке шот ашуға 
көшті. Бүрында тіркеушілер әр түрлі екі әдістемені қолданған, 
біріншісі бір үстаушы үшін бірыңғай жеке шот ашуды, ал 
екіншісі тізілімінің әрбіреуінде бағалы қағаз үстаушылары 
үшін бөлек жеке шот ашуды қарастырған. Екі түрлі тіркеуші- 
лер топтарының әрқайсысы бағалы қағаздарды үстаушылардың 
тізілімін жүргізудің бірыңғай технологиясы өздерінің әдісте- 
месіне негізделуін талап етті. Сол кезде қызмет еткен Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар бойынша Үлттық комис- 
сиясы арбитр ретінде осы қарама-кайшылықтарды жойды.

Жоғарыда айтылғандай, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 
Заңға сәйкес үшінші ӨӨРҮ — KASE қор биржасы болып 
табылады. Өзінің экономикалық және қүқықгық мәртебесі бо- 
йынша өзін-өзі өтеу қағидасына негізделген, акционерлік қоғам 
формасында бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыла- 
рымен қүрылатын коммерциялық емес өзін-өзі реттейтін үйым.

18-ТАРАУ. Қаржы нарығының өзін-өзі реттейтін... +  235



Ол өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органдарына тәуелді емес.

Осылайша бүгінгі күні Қазақстанда толыққанды үш ӨӨРҮ 
бар. Олардың бірі — кор биржасы. Қалған екеуі бағалы қағаздар 
нарығының кәсіби қатысушылары қауымдастығы — ҚРҮҚ 
және Активтерді басқару қауымдастығы болып табылады. 
Нарықгық базаның жеткілікті болуына қарамастан ӨӨРҮ- 
да нақты өкілеттер жоқ. Дегенмен олардың дамуына орай, 
Үлттық банкпен оларға берілген бағалы қагаздар нарығына 
кәсіби қатысушылардың қызметін бақылау функциялары әлі 
де кеңейтілуде.
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БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Өзін-өзі реттейтін үйым дегеніміз не?
2. Өзін-өзі реттейтін үйымды құру тәртібі.
3. Өзін-өзі реттейтін үйымыньщ үйымдастырушылық құрылымы 

қандай?
4. Қазақстанда өзін-өзі реттейтін ұйым бар ма?
5. Қазіргі кезде Кдзақстан Республикасындағы өзін-өзі реттейтін 

үйымының қызметтері қандай?
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19.1. Әлемдік қаржы нарығы туралы  
түсінік ж әне оны ң рөлі

Әлемдік қаржы нарығының қүрылуы XX ғасырдың 30-жыл- 
дарына жатады. Бірақ екінші дүниежүзлік соғыс кезінде орын 
алған әлемдік қаржылық-экономикалық дағдарыс сауда-эко- 
номикалық байланыстарды бүзды. Әлемдік қаржылық жүйені 
қайта қүру 1944 жылы болған Бреттон-Вуд конференциясынан 
басталады.

Әлемдік қаржы нарығы түсінігіне катысты экономистердің 
пікірі әр түрлі тарқатылады. Біреулері оны қарыз капиталы 
нарығының қүрамдас бөлігі ретінде және функционалдық көз- 
қарас түрғысынан, екіншілері оны үдайы өндірістің үздіксіздігі 
мен тиімділігі мақсатында әлемдік қаржылық ағымдардың 
жинақталу мен қайта бөлінуін қамтамасыз ететін нарықтық 
қатынастар жүйесі ретінде қарастырады. Олар әлемдік қаржы 
нарығы үлкен жинақгарды иеленетін елдерден оның жетіспеу- 
шілігі байқалатын елдерге капитал ауысуы функциясымен ғана 
шектеуге болады деп есептейді. Олар өздерінің қорытыңдыларын 
жасаған кезде дамыған саланың экспортталатын капитал- 
дарын дәл сондай дамыған салалар мен офшорлы аймақтарға 
ауысуын негіз етіп алады. Олар әлемдік қаржылардың негізгі 
арналымы тәуекелділікті басқару, қүкыктық реттеу мен салық 
салудан жалтару деп есептейді. Басқа экономистер валюта 
нарығынан алыпсатарлық операцияларды бөліп алу қажет 
деп есептейді. Бірақ тәжірбиеде алыпсатарлық мәмілені 
хеджирлеу мәмілесінен ажырату өте қиын деп айтылады, себебі 
екі жағдайда да шаруашылык жүргізуші субъектілерге ашык 
валюталық үстанымды қабылдауға тура келеді. Әдістемелердің 
түтастығы сауда нарығын — ақша нарығының қысқа мерзімді



активтері және капитал нарығын — ұзақ мерзімді активтері деп 
бөлуден тұрады. Бұдан басқа барлығы дерлік қызметті халық- 
аралық қаржылар саласымен шектелмейтін еуронарықты бөліп 
шығарады, сондай-ақ әлемдік қаржы нарығында мынадай — әр 
түрлі ел резиденттері өз арасында активтерді жай айырбастау 
деген ерекше белгіні енгізуге тырыспайды.

Алайда капитал ауысуының күшейуі қаржы нарығына 
халықаралық сипат береді, сондықган толық көлемде ел эконо- 
микасына салынған шетел капиталын бөліп алып, шетелде орна- 
ластырылған үлттық капиталды есепке алу қиын. Сондықтан да 
«өзін үздіксіз көбейтетін қүн ретінде» капитал қозғалыссыз өмір 
сүре алмайды, ол үдайы өндіріске қүйыла отырып, жаңа қүн 
қүрып унемі айналымда болуы қажет. Сондыктан, егер капитал 
унемі өте пайдалы салымдарды іздеуде болса, онда оны осы жай 
бір елден баска елге ауысуға мәжбүрлейді.

Сонымен әлемдік қаржы нарығы — бүл түбінде капитал 
экспортеры, оның рецепиенттері және осы рөлдерге сәйкес, мы- 
салы, транзит капиталы сияқты әр түрлі рөлдерге шыға отырып, 
барлық елдер қатысатын экономикалық қатынас. Мүнда постин- 
дустриалды елдерге көбірек мән беріледі. Бүдан басқа оларда 
есеп айырысу орталығы болып табылатын банктер орналасады. 
Мысалы, Лондон, Гонконг, Токио және баска жерлерде орна- 
ласқан субъектілер арасында жүретін мәмілелер бейнеленуі 
мүмкін, сондықтан оларды өздерінің ақша-қаржылық жуйесі 
әлемдік қаржы нарығының негізін қүрайтын капитал клирингінің 
елдері деп атауға болады.

Берілген нарық әр түрлі мемлекеттердің субьектілері жүзеге 
асыратын мәмілелер негізінде қүрылады. Қандай қаржылық қү- 
рал сату-сатып алу объектісі больш табылатындығына байла- 
нысты валюта, несие, қор, алтын нарығы және т.б. бағалы 
металдар нарығы деп бөлінеді. Соңғы он жылда туынды қаржы- 
лық қүралдар арқылы жасалатын операциялар қарқынды дамуда.

Әлемдік қаржы нарығына валюталық нарық жатады, мүның 
қатысушылары:

• тауар және қаржы нарығындағы операцияларды жүзеге 
асыруға қажет бастапқы кезең конверсия болып табыла- 
тын жеке және заңды түлғалар;

• осы операция түрлерін жүзеге асыратын алыпсатарлар 
мен арбитражерлар;
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• валюталық тәуекелділіктен сақгайтын хеджерлер;
• барлык қатысушылар үшін валюта айырбастау қызмет- 

теріне мамандандырылған делдалдар;
• валюталык-каржылык жуйені түрақтандыру максатында 

валюта нарығын реттейтін мемлекеттік және мемлекет- 
аралық үйымдар

Әлемдік қаржы нарығына тікелей үзак мерзімді несиелеу 
нарығын жатқызуға болады. Дегенмен, үлкен бөлік бойынша 
қысқа мерзімді алыпсатарлык мәмілелер ақшаларды тартады 
және әлемдік нарықтың өзінің негізгі қозғалу үрдісінен қысқа 
мерзімді ауытқуы нәтижесінде жылдам пайда алуға негізделеді 
деп есептеледі. Салық салудағы айырмашылығы баскаша заңна- 
малық негіз жағдайында кейде қысқа мерзімді, бірак револьвер- 
лік ауысу шартымен несиелік келісімді қайта жасау формасында 
елдер арасында әр түрлі үлгіде қаржыльіқ және экономикалық 
қатынастарды ресімдеу пайдалы болуы мүмкін.

Бағалы қағаздар нарығы капиталға ақша ретінде негізделсе, 
онда ол қор деп аталады және ол осы сипатта ауқымы мен 
көлемі бойынша қаржы нарығының негізгі операциясының 
қүрамдас бөлігі болып табылады. Осы кезде кор нарығы бағалы 
қағаздар нарығының үлкен бөлігі екендшн белгілеп кету кажет, 
сондықган осы екі түсінік те ғылыми әдебиеттерде синонимдер 
болып есептеледі. Сонымен бірге негізгі және туынды қор 
қүралдарының анықгалуына берілмейтін бағалы қағаздардың 
қалған бөлігі нақты шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін 
айналым қүралдарьш уақытша толықтыру кезі ретінде шыға 
алады. Сондықтан да қайта орнын босататын және қайта орнын 
босатпайтын борыштык. бағалы қағаздар айналатын бағалы 
қағаздар нарығының бөлігі қаржы нарығына жатады.

Сақтандыру нарығы мен зейнетақы активтерінің нарығы 
жинақгалатын қатынастар жиынтығын тікелей қаржыландыруға 
жатады. Мысалы, нарықтың субъектісі өзі үшін толтырып отыру 
көзін қүра отырып, тәуекелділіктер мен материалдык қаражат- 
тарды, ресурстарды алмау ықтималдылығын сақгандырады.

Зейнетақы және сақтандыру қорлары ақшаны өндіріске 
инвестициялайды, яғни олар жаңа қүн күрайтьш үдайы өндіріс 
процесіне белсенді қатысады. Сонымен халыктың қаражаттары 
сақтандыру .үйымдары мен зейнетақы қорлары арқылы үдайы 
өндіріс процесіне түседі. Осыған байланысты сақгандыру
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нарығы анықталған елдің қаржылық нарығы құрылымына, ал 
ол сол арқылы халықаралық қаржы саласына қіреді.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде мынадай қорытынды- 
лар жасауға болады:

• қазіргі уақытта әлемдік экономикада әлемдік қаржы 
нарығына маңызды орын бөлінетін ғаламдану продесі 
байқалады;

• әлемдік қаржылық нарық олардың үлкен экономикалық 
бірйуіне әкелетін елдер арасында капиталдың қайта

I құйылымы;
• әлемдік қаржы нарығы елдің ақша-несиелік және қаржы 

саласының тығыз әрекетімен байланыстырылады, мүн- 
да сату көлемі және меншікті капитал көлемі бойынша 
жетекшілердің бас офистері — өзінің негізгі мамандан- 
дыру саласында әлемнің ірі концерндері пайда болады.

Экономиканың жаһандануының қазіргі кезеңіндегі каржы- 
лық қызметі — халықаралық экономикалық қатынастардың 
дамушы саласы болып табылады. Оның ауқымды секторы тауар 
сауда-саттығымен салыстырғанда жылдам өсетін капиталдың 
халықаралық ауысуы болып табылады. Қазіргі уақытта 
әлемде берілген секторда өзара бәсекелесетін бірнеше басты 
орталықтар есеітгелінген. Үзақ уақыт бойы әлемдегі капиталдың 
басты экспортеры рөлін Америка атқарады. XX ғасырдың 
соңғы он жыддықтарында Батыс Еуропа елдері — Германия, 
Англия, Франция өзінің шетелдік инвестицияларының ауқымы 
бойынша АҚШ-тан асып түсті. Үшінші қаржылық орталық 
Жапония болып табылады. Осылармен қатар соңғы жыдцары 
әсіресе, мұнай-доллардың 80%-ын өнеркәсібі дамыған елдерге 
бағыттаған бай елдер Сауд Арабиясы, Кувейт және Біріккен 
Араб Эмираттарында жаңа қаржылық базалар қүрылды.
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«| q  гу Қазақстан халықаралық (аймақтық) 
қаржы орталығын құру ж ән е д  амыту

2004 жылдың 15 қараша айында Алматы қаласында болған 
IV қаржыгерлер конгресінде Қазақстан Республикасының Пре- 
зиденті барлық қаржыгерлер мен қаржылық институттардың
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алдына қойған және белгілеген сегіз міндеттерінің бірі халық- 
аралық қаржы орталығын құру болып табылады. Оңтүстік 
астананың барлық шарттарға жауап беретіндігі туралы әр түрлі 
деңгейдегі тәжірибелі мамандар да, ғалымдар да айта бастады. 
Алматы Қазақстан қаржы институттарының күшті қаржы на- 
рықтарын қүратын елдердің өкілдіктерін, филиалдарын жинақ- 
тайтын орталық болып табылады.

Бүгінгі таңца екін т і  деңгейлі 35 банктің 29-ы Алматыда 
шоғырланған, соның ішінде қазақстандық барлық банк актив- 
терінің 70%-ына жуығы орналастырылған Казкоммерцбанк, 
Түран Әлем Банкі, Қазақстанның Халық банкі, Алматы сауда- 
қаржылық банкі, Центр Кредит Банкі сияқты алыптар бар.

16 жинақгауыш зейнетақы қорының 12-сі Алматы қала- 
сында орналасқан. Ал мүндағы зейнетақы жарндларыньщ көлемі 
91%. Мүнда үлкен көлемді банктік емес үйымдар қызмет етеді 
(мысалы, республика бойынша 58 ломбардтың 22-сі Алматыда). 
Бүдан басқа Алматының қаржы нарығын күруда маңызды рөл 
аткзратын Қазакртан қор биржасы, Орталық депозитарий, Кдзақ- 
стан ипотекалық компаниясы, Кдзақстанның кепілдендіру (сақ- 
таңдыру) қоры, жеке түлғалардың салымдарын (депозиттарын) 
зейнетақы активтерін басқару бойынша компания, брокер- 
дилерлік, тіркеушілік компаниялар және қаржы нарығынын басқа 
да кәсіби қатысушылары.

32 сақтандыру компаниясының 24-і Алматыда орналасқан. 
Олар республиканың қаржылық өміріне белсенді араласады. 
Бүгінгі танда бүлар қаржы нарығының белсенді және әлеуетті 
қатысушылары, мүны мынадай фактілер куәландырады: тек 2003 
жыдцың өзінде олардың жиынтық активтері 70%-ға, меншікті 
капиталы шамамен 90%-ға өсті.

Оңтүстік астанада АҚШ, Германия, Франция, Ресей, Ук- 
раина, Орталық Азия, Нидерланды және тағы басқа да елдердің 
20 ірі банктерінің өкілділіктері орналасқан.

Бүған мүнда ақша ресурстарының үлкен көлемі: елдің несие 
нарығының 66%-ы, депозит нарығының (резидент еместерді 
қоспағанда) 52%-ы айналыста екендігін айта кету керек. Егер 
валюта нарығы туралы айтатын болсақ, онда Алматы Қазақстан- 
ның басқа аймақтарының нарықтарымен салыстырғанда тағы да 
көшбасшы болып отыр. Мысалы, АҚШ доллары мен еуровалю-
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танын орташа сату және сатып алынуы республика бойынша 
бұл операциялардың жалпы көлемінің 50%-ьш құрайды.

Алматы қаласында халықаралық (аймақтық) қаржы орталы- 
ғын құруға басқа да факторлар әсер етеді. Мысалы, қаланың 
ыңғайлы географиялық жағдайы, Қазақстанмен көрші мемлекет- 
тер Қытай, Ресей, Орталық Азия елдері аймағының мемлекет- 
тері арасындағы экономикалық және сауда ынтымақгасгыіының 
елеулі әлеуеті. Халықаралық қаржы нарығына шығу мүмкіндігі 
бар қазақстандық қаржы жүйесінің алға жылжығандығын 
және көршілес мемлекеттермен салыстырғанда Қазақстанның 
елеулі экономикалық өсуін, сондай-ақ республикадағы саяси 
түрақтылықты ескеру керек.

Халықаралық қаржы орталығын құрудың негізгі стратегия- 
лық міндеті, бір жағынан, экономиканы әртараптандыруды, 
сондай-ақ Алматы қаласында инвестициялық жоба тұсау 
кесерінің пайдалылығын қамтамасыз етуден, екінші жағы- 
нан, Қазақстанда, соның ішінде, оңтүстік астанада әлемдік 
инвестициялық банктердің, корлардың және баска каржылық 
институттардың аймақтық кеңселерін мақсатқа сай орналас- 
тырылуын қамтамасыз етуден түрады.

Қазіргі уақытта қаражат салу тәуекелінің жоғарылауына 
байланысты көптеген инвестициялық институттар дәстүрлі 
орталықтарда (АКДІ, Жапония) өз салымдарын әртараптан- 
дырудың мүмкіндіктерш іздестіруде. Посткеңестік кеңістіктегі 
анықталған түрақтылық оның инвестициялық тартымдылығын 
жоғарылатады. Жақын уақытта мүнда әлемдік инвестициялық 
институттардың аймақтык офистерін орналастыру орайлас- 
тырылуда, осыған байланысты инвестициялық тәуекелділік 
деңгейі бойынша үқсас елдермен (қалалармен) салыстырғанда 
ҚР-дың, атап айтқанда Алматы қаласының бәсекелестік 
артықшылықтарын талдау қажеттілігі пайда болады.

Халыкдралық (аймақгық) қаржы орталығын күру мен қызме- 
ті мемлекетгің экономикалық саясатының бір кезеңі ретінде 
қарасгарылуы керек. Кдзақстан қаржыгерлерінщ ГУ конгресщде 
ел Президенті Н.Назарбаев атап өткендей, халықаралық қаржы 
орталығын күру сгратегиялық міндет болып табылады.

Сонымен қатар, Алматы қаржы орталығы болу үшін үкімет 
пен қала әкімшілігі тарапынан алдын ала үлкен дайындық 
жүмыстары жүргізілуі қажет.
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Ең алдымен қаланың қаржы базасын кенейту, оның 
табыстылық бөлігін ең болмағанда 50%-ға өсіру қажет. Мысалы, 
2003 жылы шоғырландыру кезеңінде қала бюджетіндегі шамамен 
190 млрд теңгенің нақты тек 32 млрд теңгесі ғана немесе салық 
және басқа да табыстардан жиналған 16,7%-ы жұмсалды. Қала 
табысына 50%-ды бөлгеннің өзінде шамамен 100 млрд теңге өз 
бюджетінде болатын еді.

Екіншіден, қалаға шетеддік және отандық инвесторлар 
тарапынан инвестиция тарту мақсатында салық пен кеден 
режимінің жеңілдіктері бар еркін экономикалық аймақ 
(офшорлы аумақ) мәртебесін береді. Сонымен қатар банктер 
мен мұнай газ компанияларын қоспағанда қосарланған құн 
салығы (ҚҚС), корпорациялық табыс салығы, жеке табыс 
салығы мөлшерлемелерін кем дегенде 2 есеге төмендетеді.

Үшіншіден, қаржылық ресурстарды мына мәселелерге 
бағыттау керек: ауа бассейні мен қала аумағын экологиялық 
сауықтыру; көлік жүйесі: авто жоддар, метрополитен, электрлі 
көлікті қайта жасау және дамыту; құрылыс пен ғимараттарды 
сейсмологиялық күшейту; қаланың жылу және сантехникалық 
жұйесімен, сумен қамтамасыз ету объектілерін ауыстыру; 
технопаркті құру және дамыту түжырымдамасын жүзеге асыруды 
тездету; демалыс және ойын-сауық (туристік базалар, тау шаңғы 
базалары, спорттық және сауықтыру аймақтары) аймақтары 
ретінде қала сыртындағы аумақтарды жайғастыру, қала аумағын 
көріктендіру, қатаң климаттық жағдайларда тұрғын үй және 
офистердің құрылысы мен тағы басқа мәселелерді шешу.

Төртіншіден, тиімді және білікті реттеуші режим қызмет ету 
керек. Шенеуніктік-бюрократтық кедергілерді жою және олар 
қабылдайтын шешім мерзімін қысқарту. Барлық мәселелер «бір 
терезе» арқылы шешілуі керек.

Ең бастысы, қаланың беделді іскер ауданына сәйкес 
инфрақүрылымы бар аудандарды үсыну қажеттілігі, себебі 
қаржылық институтгар әрқашан сенімділік және икемділікпен, 
сондай-ақ пайданың репатрация мүмкіндігімен байланысты- 
рылады. Бүл ауданды бүгіннің өзінде-ақ 15 гектардан аз емес 
мөлшерде белгілеуге болады. Қаржыгерлер конгресінде Бүкіл 
әлемдік банк президенті Джеймс Д. Вулфенсон атап өткендей, 
мүнда басқа қаржы орталықтарымен байланысты арзан және
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сонымен бірге тиімді, жоғары технологиялы жүйе қүрылсын, 
Алматыда қазіргі заманға сай коммуникациялық сала дамысын. 
Қаржы нарығында әрбір секунд қымбат түрады. «Супер 
байланыстарға» жету оңай міндет болмағандықтан, «әлемдік 
қаржыгердің» инфрақүрылымға көңіл аударуы кездейсоқтық 
емес. Кадр блогы мәселесін шешудің маңызы да аз емес.

Әлеуегті инвестициялық жобалар үшін Алматы қаласы қар- 
жы ресурстарын алу рұқсатын қамтамасыз ету мүмкіндіктерін 
жасауы қажет, яғни, біріншіден, инвестициялау режимін, 
екіншіден, олардың Қазақстан қор биржасына шығуын немесе 
несие алуын оңайлатуы қажет.

Алматы қаласында халықаралық қаржылық орталық 
құру бойынша алдағы уақыттағы әрекеттеріне қатысты кезеңі 
ретінде оңтүстік астананың барлық әлеуетті, бәсекелестік 
артықшылықтары мен оларды қолдану жолдарына қатысты 
тәуелсіз компетентті халықаралық сарапшылардың (мыса- 
лы, үлкен төрттіктің халықаралық консалтингтік фирмалары) 
біліктілік қорытындысын алуы дүрыс және тиімді болып 
көрінеді.

Фирма Алматы қаласында мүндай орталық қүрудың мақсат- 
қа сай екендігін растауы және оның келесі әрекеттерінің мүмкін- 
дйі туралы бизнес-жоспар қүрастыруы керек. Қаржы орталығын 
күру, соған сәйкес елдің минисгрліктері мен ведомстволары 
нақты міндеттер мен нүсқаулар алатын ҚР заңымен немесе ҚР 
Президенті Жарлығымен бекітілуі тиіс. Сонымен қатар ағымдағы 
мәселелерді тез шешу үшін Қазақстан Республикасы Президенті 
төрағалық етуімен, шетелдік қаржы үйымдарының өкілдерімен 
орталықгың аумағында қызмет көрсететін түрақгы әрекет 
етуші кеңесші орган қуру керек. Бірінші кезенде бүл әлеуетгі 
қатысушылар болуы мүмкін.

Үсынылған жобаны өткізу үшін жоғарыда белгіленген 
сүрақтарды жүзеге асыруға жауаітгы және әр түрлі мемлекеттік 
органдар, ведомстволарға әрекеттерді үйымдастыру, бағыттау 
жүктелуі тиіс, оны агенттік (комитет) түріндегі мемлекеттік 
орган анықіауы керек. Осы кезде алғашқы кезендегі мақсатқа 
сәйкес қызметі нормативтік құқықтық база жасап шығару, атап 
айтқанда қызмет етуші салық және басқа да ҚР заңцарына 
өзгертулер мен толықтырулар енгізу, сондай-ақ орталықтың
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(инвесторлардың келуін ынталандырып, сондай-ақ қызметтері- 
нің анықтылығы, түрақтылығы және карапайымдылығына 
кепілдік беретін тәуелсіз Қазақстаннан болашақкд) меншікті заң- 
дарын жасап шығару болып табылатын қаржылық қызмет көрсету 
бойынша өкілетті орган қүру қажет болады. Мүнда қаржылық 
нарық қатысушылары қызметтерінің түрлерін реттеуші басқа 
еддердің заңнамаларының үйлестігі сияқты сәттерді де есепке 
алу керек. Қаржылық қадағалау бойынша жеке өкілетті орган 
күра қалған жағдайда берілген органның толық тәуелсіздігін 
(қаржылық орталық банкрот бола қалған жағдайда мемлекет 
алдында ешкдндай жауапкершілігінің болмауы), сондай-ақ оның 
тек қүрылған агенттікке (комитетке) жауаптылығын ескеру 
керектігін мақсатқа сай деп шамалаймыз. Оның мүшелері, 
яғни реттеушілік және бухгалтерлік есеп сүрақтары бойынша 
халықаралық сарапшылар бола алады. Мүнда банк, сақтандыру 
және басқа қаржы секторларында, бағалы қағаздар нарығы, 
түрақты органда жүмыс тәжірибесі бар кеңес беру саласына 
шетел мамандарын тартуға көп көңіл бөлу керек.

Халықаралық қаржы орталығын қүру — уақыт талабы. Бұл 
қазіргі уақыттағы қаржылық кеңістікке ену мүмкіндігі. Бүл 
мүқият таразылануды, ғылыми негізделуді және Қазақстан 
экономикасының алдағы уақыттағы дамуын ескере отырып 
жүзеге асырылуы тиіс.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Әлемдік қаржы нарығы дегеніміз не?
2. Әлемдік қаржы нарығының қүрылымы қандай?
3. Алматы кэласында қаржы орталығын қүрудың шарттары?
4. Бреттон-Вуд жүйесінің негізгі шарттары қандай?
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O C X ' t  Әдемдік вадюта нарығының қалыпгасуы  
• A  • ж әне дамуы

Алдағы тарауда айтылып өткендей, XX ғасырдың 
30-жыдцарында әлемде сауда-экономикалық байланыстарды 
бұзған қаржылық дағдарыс байқалды. 1944 жылы АҚШ-та екі 
ірі экономист — Джон Мейнард Кейнс (Англия) пен Гарри 
Декстер Уайт (АҚШ) қатысқан Бреттон-Вуд конференциясы 
болды. Конференцияда экономист Джон Кейнс ұсынған 
тұжырымдама қабылданды. Бұл тұжырымдамада Орталық 
Еуропадағы арандатудың қарымтасын қайтаруды көздейтін 
әлемдік Версаль келісімшартының қателіктерін кайталамауға 
баса назар аударылды. Жаңа тәртіптің ұлттық экономикалық 
кемсітушілікке жол бермеуі керектігін айтқан оның әріптесі 
АКДІ-тағы басымдылықкд ие тәсілге үқсас нұсқаны ұсынды. 
Қалыптасқан жағдайда Бреттон-Вуд жұйесі әлемдік қаржылық 
жұйені дамытудың жаңа тәртібін құрды:

• халықаралық қаржьілық-экономикалық қатынастар Ха- 
лықаралық валюта қорымен бақыланады;

• халықаралық резервтер рөлін доллар және фунт стерлинг 
де-фактосы атқарады;

• валютаның реттеушілік бірдейлігі АКДІ долларына 
байланған (1%-ға ауыткуы мүмкін); доллар алтынға 
(алтын унциясы — 35 доллар) байланған;

• ХВҚ мүшелері бірдейліктерді тек қана ХВҚ-ның келісі- 
міне сәйкес өзгертеді;

• өтпелі кезең аяқталғаннан кейін барлық валюталар 
айырбасталынатын болуы керек; осы қағвдаларды сақтау 
үшін барлық үкімет халықаралық резервтерді сақтауға 
міндетті, қажет болғанда валюта нарығында интервенция 
жүргізеді;



• ХВҚ мүшелері алтын және валюта түрінде жарна тө- 
лейді. Осы кезде бірінші транш (1/4) негізгі валюта және 
алтынмен, қалғаны үлттық валютамен жасалады.

Валютаның айырбастау бағамы үш жақты арбитраж арқылы 
бекітіледі. Яғни, егер долларға қатысты франк бағамы 10 франк 
=  20 доллар, ал фунт яғни долларға қатысты 50 фунт = 20 доллар 
қүраса, онда фунт пен франк арасындағы айырбас бағамының 
үш жақты арбитражы былай анықталады.

фунт догаіар доллар 20 20 2 0 4 5
франк франк фунг 10 50

Бүгінгі танда халықаралық есеп айырысуда валюталық кли- 
ринг, яғни халықаралық келісімге сәйкес өзара талаптар шегер- 
імі негізінде еддер арасындағы есеп айырысу дамуда.

Соғыстан кейінгі кезде АКДІ-та коммунизмнің басталуын 
тоқгату үшін өзінің әскери әлеуегін дербес үстай алатын дәрежеге 
дейін жақсартатын, еуропалық экономиканы қалпына келтіру 
бағдарламасы қабылданды. Оның міндеттерінің бірі — «долларға 
мүктаждықты» жою еді. АКДІ 1949 жылы 3,1 млрд доллар қүрап, 
1959 жылы 10,1 млрд долларға жеткен долларлық міндеттемелерін 
күрт өсіре бастады. 50-жылдардың соңында көптеген еуропа- 
лық еддер, 1964 жылы Жяпонияда өз валюталарының еркін 
айналатындығын жариялады. Осыдан кейін АҚШ-тың 1 унция 
алтын бағасын 35 долларда үстап түруға шамасы келмейтіндігі 
анық бодды. Долларлық инфляция АКДІ-қа қауіп төндірді, 
үкімет тарапынан бірқатар дүрыс емес іс-әрекеттер жасалды, 
соның саддарынан шетеддік қарыз алушылардың шығындарын 
жоғарылататын пайыздық дифференциалға салық енгізіліп, 
шетелдік несиелерге ерікті түрде шектеу бағдарламасы 
қабылданды. Олар жаңа нарық — еуродоллар нарығының пайда 
болуына қозғау салды. Содан біраз уақыт өткен соң Бреттон- 
Вуд жүйесінің иллюзиялық түрақтылығына ағылшын фунтының 
девальвациясы соңғы соққы жасады. Бүл уақытта АҚШ-тың 
төлем балансының тапшылығы алтын қорының 18-ден 11 млрд 
долларға қысқаруына алып келді. Сонымен қатар бір мезгілде 
ішкі қарыздар да өсе бастады.
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70-жылдарда АКДІ-та доллардың күшті дағдарысын туды- 
ратын пайыздық мөлшерлемелер күрт төмендеді. Бұл жағдай 
массалық капитал ағымының АКДІ-тан Еуропаға өтуіне 
байланысты болды. Мұндағы (Еуропада) пайыздық мөлшерлеме 
деңгейі өте жоғары болды. 1971 жылдың наурыз айында 
Германия мен Голландия өз валюталарының уақытша «еркін 
жүзуін» жариялады. АКДІ-тағы төлем балансының тапшылығы 
— доллардың алтынға айырбасталуын тоқтатуға мәжбүрледі. 
Нәтижесінде айырбас бағамының бірдей болмай ауыткуының 
арақатынасы 4,5%-ға дейін өсті.

Арақашықтық шекарасын ұстап түру оңай болмады. Бір- 
шама уақыттан кейін Бундесбанк 5 млрд доллар сомасына 
интервенция жүргізді. Сол уақытта бұл айбатты сома табыс 
әкелмеді. Еуропа мен Жапониядағы валюталық биржаларды 
уақытша жабуға тура келді. Ал АҚШ доллардың 10%-дық 
девальвациясы туралы жариялады. Дамыған елдер бекітілген 
бірдейліктерді демеуді қойды және валюталық жүзуге кірді.

Қүрама штаттар кезең бойынша пайыздық дифференцияға 
салықты және шетелдік несиелерді ерікті түрде шектеу бағдар- 
ламасын өзгертеді. Соңғы жылдары Бреттон-Вуд жүйесінің 
қызметінен валюталық трейдерлер үлкен алыпсатарлық пайда 
алып отырды. 'Гүрақты бағамнан бас тартқаннан кейін оны 
шығарып алу мүмкіндігі қатаң шектелді. Көптеген банктер 
үлкен шығынға үшырады, екі әйгілі Колондағы «Банкхаус 
Херштадт» және Нью-Йорктегі «Френклин Нэшнл» банктері 
сәтсіз алыпсатарлық операция салдарынан банкротқа 
үшырады.

1976 жылы әлемдік жетекші мемлекеттер өкілдерінің 
қатысуымен әлемдік валюта жүйесін қүрудың жаңа қағидаларын 
жасаған Ямайка конференциясы (Кингстон қаласы) болып өтті. 
Мемлекеттер тапшылықты жабу қүралы ретінде халықаралық 
төлемдер кезінде алтынды қолданудан бас тартты. Валюта 
жүйесінің орталығы арнайы шеттен алу қүкығы (СДР) болуы 
тиіс деп хабарланған болатын, бірақ тәжірибеде СДР үлесінің 
халықаралық өтімділігі 5%-ға аз болды.

Халықаралық өтімділік қүрадцары алтын, шетел валютасы, 
ХВҚ-дағы резервтік үстаным, арнайы шеттен алу қүқығы (СДР) 
және еуро (экю) болды.
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Халықаралық өтімділік құралдары арасындағы орталық 
орын мемлекеттік алтын-валюта ресурсына бөлініп берілді. 
Валюталық ресурстар санатындағы жетекші орын еркін айыр- 
басталатын — кез келген шетел валютасына шексіз айыр- 
басталатын болып табылатын қазіргі уақыттағы резервті 
валютаға тиесілі. ХВҚ жарлығының редакциясында (1978 ж.) 
американдық доллар, неміс маркасы, жапон иені, фунт 
стерлинг, француз франкілеріне жататын «еркін қолданылатын 
валюталар» түсінігі енгізілген. ХВҚ-ға мүше елдердің 25% 
квота мөлшерінде шетелдік валютада шартсыз несиелерді, 
сондай-ақ олар бүрын ХВҚ-ға қарызға үсынған сомаларды 
автоматты түрде алуға қүқығы бар. Арнайы шеттен алу қүқығы 
(СДР) ХВҚ — қатысушысының ағымдағы шотына жазба түрде 
жазылады, бірақ оларды қай еддің де валютасына үсақтауға 
болады. Халықаралық өтімділік қүралдары қүрылымында 
мемлекеттің алтын қорлары ретінде алтын елеулі рөлді сақтауды 
жалғастырады.

Жяңа жүйенің элементтері — валютаның айырбасталуын, 
валюталық қарым-катынасты реттейтін мемлекетаралық үйым- 
дар. Мемлекеттің үлттық валютасы төлем қүралы ретінде шы- 
ғарылады. Халықаралық валюта операциялары коммерциялық 
банктер арқылы жүзеге асырылады.

Қүбылмалы валюта бағамын енгізу режимі түрақты валю- 
талық бағамға тән бағамдағы қиғаштықтың жинау процесін 
белгілейді. Бірақ ол төлем балансын тендестіруін қамтамасыз 
етпейді, «ыстық» ақшалардың кенеттен орын ауыстыруы валю- 
талық алыпсатарлықты тоқтатпайды. Капиталдың еркін орын 
ауыстыру жағдайында валюта бағамының ауыткуы өзін-өзі 
күшейтетін болады.

Әлемнің әр түрлі аймақтарындағы үлкен ақша массасы 
инвестицияға қажет болғандықтан қолданысқа түсіп, күрт 
күшейеді, содан соң аяқ астынан қүнсызданып кетіп, үлтгық 
валюта жүйелері күйреген кезде үлттық валютаның «тербелуіне» 
әкеледі. Осы жағдайларда әр ел әр түрлі, кейде едәуір қатаң 
валюталық саясатты қолдай отырып, валюта бағамының 
реттелетін өзгермелілігін қодданады.

70-жылдардың соңында айырбас бағамының орталық және 
шектеулі мәні бар валютаның кросс-бағамдар желісі болып 
табылатын Еуропалық валюта жүйесі (ЕВЖ) қурылды. Шын 
мәнісінде ЕВЖ Бреттон-Вуд жүйесіне үқсас. Егер кросс-бағам
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шегараға жақындаса, онда екі жақта интервенция жүргізуте 
міндетті. ЕВЖ-нің негізгі валютасы дойчмарктар болды.

90-жылдардың ортасында эюо біртіңдеп есептік емес, фи- 
зикалық қаражатқа айналды. Экюға деноминирлендірілген 
ашық чектер және несиелік карточкалар шығарылды, банктер 
экюға депозиттер ашты.

1991 жылдың басында нарықта еуропалық валюта-экюды 
алмастыратын жаңа еуроға қатысты айырбастау бағамы пайда 
болды. Еуропалық орталық банк Еуропалық валюталык. одақтың 
(EMU) валюталық саясатын басқара бастады.
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г \  Қазіргі заманғы әлемдік валюта нарығы  
туралы түсінік

Халықаралық валюта қатьшасы — бұл әлемдік ақша қыз- 
метімен байланысты сыртқы сауда капиталы және жұмысшы 
күшінің миграциясы, табыс аударымы қарыздар мен демеу- 
қаржылар, ғылыми-техникалық айырбас сияқты әр түрлі 
халықаралық шаруашылықтың байланыс түрлеріне қызмет 
көрсететін экономикалық қатынастар. Егер елдің ұлттық 
валюта жүйесі ақша жүйесімен ұдайы байланыста болса, онда 
әлемдік валюта жүйесі, халықаралык келісімдермен бекітілген 
халықаралық валюта қатынастарының зацды формасын 
белгілейді. Оған алтын-валюта жүйесі халыкаралық есеп 
айырысудың ақша бірлігі, халықаралық валюта өтімділігінің 
құрамы мен құрылымы, халыкаралык несиелер және бағамдар 
режимі, валютаның өзара айналу шарттары кіреді. Әлемдік 
валюта жүйесіне халыкаралық валюталык-несиелік институттар, 
мысалы, осы жүйеге катысушы елдерге әсер ететін күшті ық- 
палы бар Халықаралык валюта қоры (ХВҚ) кіреді.

Әлемдік экономистердің анықтамасына сәйкес, әлемдік 
валюта жүйесі әлемдік экономиканың дамуымен шарттасты- 
рылған және мемлекетаралык келісіммен занды түрде бекітілген 
халықаралык валюта катынастарын ұйымдастыру формасы 
болып табылады. Әлемдік валюта жүйесінің анықгаушы элемент- 
тері болып табылатындар:

• резервтік валюта бірлігі: ұлттық және үжымдық;
• халықаралық өтімділік активтер құрылымы (валюталык 

құралдар мен алтын валюта резервтері);



• валюталық бірдейлік пен бағамдар механизмі;
• өзара қайтарымды валюталык жағдайлар;
• валюталық шектеу көлемі;
• халыкаралык есеп айырысу формасы;
• халықаралық валюта нарығы мен әлемдік алтын нарык 

режимі;
• валюталык. қатынастарды реттейтін мемлекетаралық 

каржылық институттар мәртебесі.
Нарықтық экономика жағдайында валюталық жүйе жеке 

компаниялар мен мемлекеттік институттардьщ өзара іс-әрекет- 
тері негізінде қызмет етеді. Мемлекеттік катынас, мемлекет- 
аралык келісімдер, халықаралық каржы институттарының 
қызметі әлемдік процесті әлсіретуге және жеке халықаралық 
төлем айналысын реттеуге бағытталған. Мемлекеттік және 
мемлекетаралық валюталык қатынастарды реттеу өз көрінісін 
валюталык саясаттан табады. Валюталық саясат олардың 
бағдарламалық мақсаттық белгілеулеріне сәйкес мемлекеттік 
органдар мен мемлекетаралық институттар өмірге әкелетін 
экономикалық шаралардың жиынтығын білдіреді.

Әлемдік каржы жүйесі оның көмегімен әлемдік шаруашы- 
лык шеңберінде төлемдер мен есеп айырысулар жүргізілетін 
әдістер, құралдар мен мемлекетаралық органдар жиынтығы. 
Оның пайда болуы мен алдағы эволюциясы халықаралық 
ақша өрісшде дәлме-дәл жағдайды талап ететін капиталдану 
процесінің объективті дамуын бейнелейді.

Әлемдік валюта нарығы катысушыларының негізгі мақ- 
саты — өздері үшін «сәтті» операцияларды жүзеге асыру. 
Олар негізінен мынадай: валюта айырбастау (конверциялық) 
алыпсатарлык және арбитражды, шетелдік инвестициялау, 
көлемдердің халықаралық трансфертті түрлеріне бөлінеді.

Айырбасталатын операцияларда қатысушы үшін айырбас 
басты емес, яғни осындай операция үшін пайда өзіне маңызды 
емес шетел валютасына айырбас тауарды сату есебінен баска 
нарықта пайда табу үшін жүзеге асырылады.

Айырбасталатынмен салыстырғанда, алыпсатарлық және 
арбитраждык, операциялардың мақсаты валюта операциясының 
барысында пайда табу болып табылады. Арбитраж бағамдық 
айырма ретінде табыс табу мақсатында бір қаржылық құралды
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әр тұрлі нарықта бір мерзімде сату және сатып алуды білдіреді. 
Алыпсатарлық — бұл баға өзгеруден (валюталық когам) пайда 
табу үшін валютаны сату-сатып алу.

Валюталық арбитраждың жай түрі валюталык нарық қаты- 
сушылары кеңістік бөлінген жерлерде айырбасталатын екі 
валютаны сату және сатып алудың бағамдық айырмашылығын 
қолданған кезде пайда болады. Мысалы, егер казақстандық 
теңгеге АКДІ долларын сатып алу бағамы бір банкте анықталған 
күні басқа банктегі сату бағамына карағанда жоғары болады. 
Сонымен бірге мүндай жағдайлар сирек кездеседі. 3-тен кем 
емес валюта қатысатын үш бүрышты арбитражды жүргізу 
мүмкіндігінің ықтималдылығы жоғары. Мүның мәні біркатар 
айырбасталатын операцияларды жүйелі жүргізу жолмен пайда 
табудан түрады, мысалы, қазақстандық теңге — ресейлік рубль 
— американдық доллар — қазақстандық теңге.

Сондай-ақ әр түрлі елдердегі қаржылық салымдар табысты- 
лығының айырмашылығын қолдануға негізделген. Осы арбит- 
ражды жүзеге асыру кезінде мерзімді операциялар мен спот 
операциялары қолданылады.

Шетелдік итестициялау жағдайында валюта операция- 
сының қатысушысы басты мақсат ретінде айырбас кезіндегі 
сияқты валютаның өзінің айырбасталуынан пайда шығару емес, 
халықаралық нарықтарда үзақ мерзімді жоспардағы капитал 
өсуін алады. Осы операциялардың катысушылары тікелей 
немесе жанама шетел компанияларының активтерін иеленеді 
және оларды қолданудан пайда алады.

Төлемдердің халыкрралық трансферті — бүл бір елден басқа 
елге пайда, ақша каражаттары мен басқа да валюталық қүнды- 
лықтардың аударымы.

Әлемдік валюта жүйесінің қызмет ету эволюциясын үш 
кезеңге бөлуге болады. Бірінші — бүл ақшаның басты формасы 
ретінде заңмен бекітілген алтынға негізделген «алтын стандарт» 
жүйесі. Үлттык валюта бағамы оған катаң байланды және 
валютаның алтын мазмүны арқылы қатаң валюталық бағам 
бойынша бір-бірімен қатынасты. Жарияланған арақатынастан 
валюта бағамының ауытқуы ±1 аспайтын %-ға рүқсат етілді.

Біріншімен салыстырғанда, екінші Бреттон-Вуд валюталык 
жүйесі өзінің озықтығымен ерекшеленеді. Оның негізін алтынға 
бекітілген бағам резервтік валюта бағамына қатысты қатысушы-



елдің валютасының катаң айырбас бағамы қүрайды; қатысушы- 
елдің орталық банктері валюталық интервенция көмегімен 
АКДП долларына қатысты валютаның тұрақты бағамын колдауға 
міндеттеді. Валюта бағамының ауытқуы ±1% арақашықтық 
шегінде рұқсат етіледі және оның өзгеруі девальвация мен 
ревальвация арқылы жұзеге асады.

Соңғы ямайкалык жүйе өзгермелі айырбас бағамына 
негізделген және көп валюталы стандартқа шықты. Жүйе елге 
тұрақты, өзгермелі немесе аралас валюталық бағам режимін 
тандауға мүмкіндік береді.

ЕВЖ құрудың негізгі мақсаты — өзара сауда-саттық карым- 
қатынастарды орнату, жалпы бағдарламаларды орындау сал асында 
Еуропалық қауымдастыққа мүше елдердің ынтымақтастығын 
жақсарту үшін Еуропада түрақты валюта бағамы аймағын құру, 
сондай-ак қатысушы елдердің экономикалық және каржылык 
саясаттарын жақындату. ЕВЖ елдері қатысушы елдердің валюта 
бағамдары арасындағы барлык негізгі бірдейліктері есептелген 
эюо орталык бағамына қатысты өз валюталарының бағамын 
бекітті. Олардың барлығы +2,5% деңгейіңде, қазіргі уақытта
— ±15% шегінде интервенция квмегімен валютаның түрақты 
бағамын үстап түруға міндетті.

ЕВЖ-ге Австралия, Германия, Франция, Бельгия, Ирлан- 
дия, Испания, Италия, Голландия, Портуталия, Финляндия, 
Люксембург енді. Қаржылык тәртіпті қолдаудың қатаң тәртіп- 
теріне бағынуға және ақша шығару қүқығын Брюссельдегі 
орталықтанған орган — Еуропалық Монетарлық Әкімшілікке 
беруге келісті. Инфляциядан қашу үшін олар бюджет пен салық 
саясатын катаң бақылауға келісті,

1999 жылы қаңтарда ЕВЖ-нің қатысушы елдері бірегей 
валюта-еуроны енгізді. Жаңа валюта таразыланған он екі еуро- 
палық валюта қүрамын синтетикалық валюта (currency busket
— валюта қоржыны) экюмен (Еуропалық валюталық бірлік ECU
— European Currency Unit) алмастырады. Еуропаның қүқықтық 
мәртебесі Маастрихттык келісімшартты коса есептегенде, 
Еуропалык одактың катысушы елдері жасаған халыкаралық 
келісімшарттары мен ЕО-ның қүқықтык актілеріне сәйкес 
анықталады.

Еуроны енгізу жалпы кабылданған тәуекел шегінен тттьт- 
ғып кететін және келісімшарттарды қайта қарауға алып келетін
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міндеттемелердің күрт өзгеру қағвдасын қолдану үшін негіз бо- 
лады. Бүл барлык өзара келісімдерден баска зандык қүралдар- 
дың қызмет етуі мен сабақтастығы толық сақталады.

2002 жылдың 1 қаңтар айында еуроның қағаз ақшалары мен 
бақырлары (монеталары) айналысқа шығарылды, кейінгі 6 ай 
ішінде қолма-кол айналыстағы үлттық валюталар міндетті түрде 
еуроға айырбасталды және өз күшін жойды. Осыдан кейін еуро 
экономикалық және валюталық одак аумағында бірегей заңцы 
төлем күралына айналды.

Бүгінгі танда әлемдік ақша функциясын екі валюта атқа- 
рады: АКДП-тың үлттық ақша бірлігі болыи табылатын доллар 
және халықаралық аймақтық еуропалық валюта еуро.

Жаһандану нарығында әлемнің ірі қаржы орталықтарында 
валюталық қызмет жүзеге асырылады:

• Азия-Тынық мүхиты аймағы — Сидней, Сингапур, 
Гонконг, Токио.

• Еуропа — Цюрих, Франкфурт, Лондон.
• АҚІП — Нью-Йорк, Чикаго.
Бүл операциялык залдар барлық жер шарын камтитын- 

дықган, нарық шын мәнісінде ешқашан өз жүмысын тоқтат- 
пайды және «тоулік бойы» болып есептеледі.

Халықаралық есеп айырысу банкі жариялаған мәліметтерге 
сәйкес күн сайынғы мәміле мөлшері АКДІ долларының 
бір триллионынан сәл кем болады. Валюта нарығының ірі 
орталықтары:

• Лондон (күніне 187 млрд долл);
• Токио (күніне 115 млрд долл);
• Нью-Йорк (күніне 129 млрд долл);
• Майнедегі Франкфурт (күніне 120 млрд долл).

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Әлемдік валюта нарығы қалай дамыды?
2. Әлемдік валюта ңарығының бүрынғы жағдайы?
3. Ямайка конференциясының негізгі қаулысы.



21-тарау
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАҒАЛЫ 

ҚАҒАЗЛАР НАРЫҒЫ
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21.1. Эмиссияның әлемдік орталығы ж әне  
халықаралық бағалы қағаздар айналысы

Қазіргі заманғы халықаралық бағалы қағаздар нарығы 
қазір тек алғашқы орналастыру ретінде көрінеді. Сондықтан 
халықаралык бағалы кағаздар нарығы еуровалюта деп аталатын 
сипаттағы соңғы және эмиссияны қандай да бір ұлттық реттеу 
шегінен тыс эмитенттермен жүзеге асырылатын шығырылым 
ретінде түсіңдіріледі. Кең мағынасындағы халықаралык бағалы 
қағаздар нарығы — халықаралық эмиссиямен шетелдік эмис- 
сияның жиынтығы ретінде қарастырылады, яғни басқа елдің 
ұлттық нарығында шетел эмитенттерінің бағалы қағаздар 
нарығы.

Бүгінгі танда әлемдік борыштық бағалы қағаздар нарығында 
әр түрлі қаржы қүралдарының үлкен көлемі айналысқа түседі, 
соның ішінде басқа қаржы қүралдары арасында көбірек көлем 
алатын шетелдік облигациялар.

Халықаралық облигациялар эмиссиясы 60-жыдцардың 
ортасында басталған болатын және қүндық көлемі бойынша 
халықаралық акция эмиссиясынан 9-10 есе жоғары.

70-жылдардың басына дейін шетедцік облигацияларды шы- 
ғарудағы талассыз басымдылық АКДІ, ГФР, Швейцария және 
Жапонияның үлттық нарығына тиесілі болды. Бірақ жағдай 
өзгерді және шетелдік облигация эмиссиясының өскелең бөлігі 
еуропалық және жапондық нарықта жүзеге асты. Қарызға алу 
сомасы бойынша әлемдегі ең көлемді нарық американдық нарық 
болғандығына карамастан, оның халықаралық операцияларға 
қатысуының үлес салмағы айтарлықгай үлкен емес. Сонымен, 
соңғы он жылдың ішінде АКДІ-тың шетелдік облигация 
эмиссиясы үлттық корпоративтік облигациялар эмиссиясынан



8,5%-дан көп емес болды. Үзақ уақыт аралығында «янкибондз» 
— мұндай атауды АҚШ-тың шетелдік облигация нарығы алды, 
негізгі карыз алушысы Әлемдік банк, Американаралық даму 
банкі, Азия даму банкі және т.б. болды. «Янкибондз» нарығы 
арқылы несие берушілер орналастырылған жалпы капитал 
сомасы 1973 жылы 1 млрд доллардан 1976 жылы 10,6 млрд 
долларға өсті, содан кейін 80-жылдары бір жылдағы эмиссия 
4,5-10 млрд доллар деңгейінде болды.

Бағалы қағаздар нарьяының дамуын ірі державалардың 
аумағында қарастыратын болса, онда АКДІ-тың әлемдегі ең 
ірі нарығы бар. Акцияның өз ерекшеліктері: жай акциялардың 
номиналдык құны жок, ал олардың иелері әдетте, компаниялар 
қосымша шығарылымдар жүргізген жащайда қүқык алмайды. 
Ашык айналыс үшін компаниялар акция шығарғанда олар 
АКДІ-тың бағалы қағаздар және биржа бойынша комиссиясына 
баруы керек және алдыңғы уақыттарда қызметін жалғастыратын 
ақпаратты ашу бойынша қатаң міндеттемелеиді орындаулары 
қажет.

Шетел облигациялары эмиссиясының тағы да бір ірі орта- 
лығы ГФР болып табылады. Олардың алғашқы эмиссиясы 
1959 жылы батысгермандық марканың конвертациясын енгіз- 
геннен кейін басталды. Бундесбанк өкілдиіігімен бірге әрбір 
ай үшін ГФР-дың 6 негізгі банктері жаңа эмиссия жоспарын 
белгіледі. Неміс маркаларында көрсетілген шетел облигация- 
лары мен еурооблигацияларының эмиссиясы статистика 
арқылы жеке тіркелгенмен, шындығында, олардың арасындағы 
айырмашылық айтарлықгай маңызды емес: еурооблигациялық 
эмиссия халықаралық консорциуммен, ал шетел эмиссиясы 
неміс маркаларында тек коммерциялық банктерден түратын 
консорциум арқылы жүргізіледі. Бүдан басқа облигацияның екі 
үлгісі үсынушыға шығарылды, әр қайсысы 1000 неміс маркасын 
ірілендіреді, еске сала кететін жайт оларды ГФР-дың резидент 
еместері сатқанда қандай да бір шектеу жоқ және пайыздарға 
табыс салығы салынбайды.

Үлыбританияның бағалы қағаздар нарығы әлемдегі көне 
нарықтардың бірі. XX ғасыр мен XIX ғасырдың көптеген жыл- 
дары бойы ол ірі және біршама дамыған нарық болып келеді, 
әрі әлемдік экономикадағы Британ империясының орнымен 
байланысты болды. Тап осы Лондонда 1773 жылы әлемдегі 
бірінші мамандандырылған қор биржасы пайда болды.
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Үлыбритаі іияда жай акциялар міндетті болып табылатын кез 
келген номиналмен эмиссиялана алады. Әдетте ол 25,50 және 100 
пенстерді қүрайды. Негізінен акциялар атаулы болып табылады. 
Жай акция иелерінің олар қоғамға үсынылғанға дейін акцияның 
жаңа шығарылымын бірінші кезекте сатып алу құқығы бар.

Облигация нарығына келетін болсақ, онда олардың негізгі 
үлгісі — екі түрде қамтамасыз етілген облигациялар: анықталған 
активтермен және компанияньщ барлық активтерімен қамтама- 
сыз етілген. Бірақ Үлыбритания нарығында камтамасыз етілме- 
ген, айырбасталатьін және кепілдендірілген облигациялар да 
бар.

Шетелдік облигация эмиссиясының маңызды әлемдік ор- 
талығы — Швейцария. Оның үлесіне жалпы эмиссия сомасы- 
ның жартысынан астамы тиесілі. Жеке орналастырулар мен 
банктік несиені қоса есептегенде, Швейцария франктарындағы 
капитал экспорты елдің ЖҮӨ-нің 10%-ынан асқан кездер 
болды. Швейцария арқылы халыкаралык капиталдың орасан 
үлес салмағы кері экспортталады. Өзінің шетелдегі бағалы 
қағаздарға жаңа инвестициясының сомасы бойынша соңғы 
жылдарда олар Жапония, ГФР және Үлыбританиядан кейін 
төртінші орын алады.

Швейцария франкіндегі шетел облигациясының эмиссиясы 
банктік консорциум қатысуы арқылы жүзеге асырылады және 
әдетте жоғары номиналмен, валюталык биліктермен шешілуі 
тиіс маңызды сомада шығарылады. Эмиссия бойынша шығын- 
дар басқа нарықтарда шетел облигациялары кезіндегі тттығыс- 
тар деңгейімен салыстырғанда жоғары. Шетелдік облигация 
нарығында қарыз алушы ретінде тек қана халықаралық 
институттар, шетел мемлекеттері және ірі корпорациялар 
шығады. Эмиссия банктік консорциумдар арқылы Базель қор 
биржасы мен Цюрихта жүзеге асырылады. Шетелдік облигация 
бойынша пайыздар салық төлемдерінен босатыла алады. 
Швейцария нарыіы ГФР-дың шетелдік облигация нарығымен 
салыстырғанда мемлекеттік реттеу объектісі болып табылады: 
эмиссия проспектісі Швейцария Үлттық банкінің келісімін алуы 
керек, ал АКДІ-тың 10 млн доллар эквивалентті сомасынан 
асатын эмиссияларға биліктің ерекше рүқсаты болуы қажет.
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Капиталдау көлемі бойынша Францияның бағалы 
қағаздары әлемде 4-5 орын алады. Капитал нарығындағы басым 
жағдайды акциялар мен мәміленің негізгі үлес салмағын Париж 
алады. Францияда акцияның әр түрі шығарылады: жай және 
артықшылықты, дауыс беретін және дауыс бермейтін, бір 
немесе екі дауыс беру қүқыгы бар. Жай акциялардың көпшілігі 
үсынушылык. Атаулы тек кана кор биржасында листингі жоқ 
акциялар бола алады.

Францияда облигация нарығы акция нарығына қарағанда 
көбірек дамыған. Барлык облигациялар қүжатсыз формада 
шығарылады. Қысқа және орта мерзімді облигациялар жеткі- 
зілуі төлемге карсы отандық инвесторлар үшін Франция банкі- 
сінің «Сатурн» жүйесі көмегімен және шетелдік инвесторлар 
үшін Euroclear мен Cedel арқылы жүзеге асырылады. Үзақ мер- 
зімді облигациялар шетел инвесторлары үшін Euroclear жүйесі 
арқылы толемге карсы қойылады.

1983 жылдан бері Францияда варранттары бар облигация- 
лар және айырбасталатын облигациялар шығарыла бастады. 
Олардың көптеген түрлері бар. Солардың бірі пайыз қайтару 
кезінде төленетін үзақ мерзімді қайтару қүқыгы. 1984 жылдан 
бастап банктер айналыс мерзімі 10 күннен 7 жылға дейінгі, 
номиналы ең аз шамада 1 млн франк айналыстағы депозиттік 
сертификаттар шығаруға кірісті. 1987 жылдың I қаңтарынан 
кейін шығарылған барлық облигациялар пайыз салығынан 
босатылған.

Жапонияның облигация нарығы жоғарыда айтылғандармен 
интернационализаііия және либерализация бойынша ымыраға 
келмейді. Бүдан баска 70-жылдардан бері жапондық капитал 
экспортын кеңейту, көптеген елдердің орталық банктерінің 
иенді елдің резервті валютасы ретіңде қолданудың осуі, капитал 
нарыгында бағалы қағаздар жағдайының бекітуімен тартымды 
иендерді халықаралык инвесторларының қодцануы және басқа 
валюталармен салыстырғанда иеннің салыстырмалы күшейюі- 
мен байланысты жапондық емес қарыз алушылар арқылы карыз- 
ға алынған капиталдың жедел осуі басталды. Елдің облигация- 
лық нарығы әкімшілік және классикалық шетел облигациялары 
эмиссиясын жүзеге асырады.

Жапонияда негізгі акционерлердің ролін үзақ мерзімді 
қарым-қатынасты күшейту, жаңа клиенттерді өзіне тарту және
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қажет емес аутсайдерлерден корғану болатын корпорациялар 
атқарады. Компания мен оның акционерлері арасындағы өзара 
қарым-қатынас өзара артықшылықтарға негізделген. Екі фир- 
малар өздерінің «достастық» компанияларда екендігіне сенімді 
болу үшін жиі-жиі бір-бірінен акцияларды меншіктенеді.

Әдетте Жапондық акциялар 50 иенге тең номиналда 
шығарылады. Акцияның көп бөлігі — жай. Шындығында барлық 
акциялар атаулы, ал биржада листингі барлар — тек атаулы 
болып келеді.
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Халықаралық бағалы қағаздардың негізгі21 2а »*-» түрлері

1963 жылдан бастап өскелең ауқымда көптеген елдер корпора- 
цияларының каржы ресурстарын тарту көзі болған еуробондз 
нарығы пайда болды. Шетелдік облигациялармен салыстыр- 
ғанда еурооблигациялар шетел валюталарының бірінде үлттык 
эмитенттермен шығарылады және бір мезгілде әр түрлі елдерде 
орналастырылады. Мүндай эмитенттеріне өз инвестицияларының 
әлеуетті базасын әртараптандыру мен қандай да бір айналыстағы 
облигациялық үлттық нарықта баға түсуі тәуекелін төмендетуге 
мүмкіндік беретін эмиссия дүниежүзілік деп аталады.

Дүниежүзілік еурооблигациялар арасында әсіресе, қарыз- 
дық валютасы ретіндегі АҚШ долларының жетекші рөлі таны- 
лады. Бір мезгілде Еуропа, Азия және АҚТТТ нарықтарында 
орналастырылатын түрлер бар, олар дүниежүзінде тіркелген 
ноталар деп аталады.

Шетелдік облигациялармен салыстырғанда еуробондтар 
үсынушылық бағалы қағаз болып табылады, олардың эмиссия 
проспектісін елдің үлттық орналастыру органдарында тіркеу 
талап етілмейді, айналыс мерзімі 3-тён 30 жылға дейін болады. 
Бүдан басқа бүл бағалы қағаздар қатаң үлттық шектеуіне 
түспейді. Эмиссия, орналастыру және айналыс тәртібі осы 
процеске қатысатын жеке үйым, нарық арқылы реттеледі. Тек 
кейбір елдерде, атап айтқанда Германия, Жапония, Францияда 
еурооблигациялардың мерзімі мен көлемі белгіленеді.



Әлемдік тәжірбиеде эмитентке байланысты еурооблига- 
цияны жіктейді:

• мемлекеттік немесе егеменді;
• муниципалды немесе аймақтық;
• корпоративтік.
Корпоративтік эмитент рөлінде еддің коммерциялық банк- 

тері шығады. Бастапқы екі топқа келетін болсақ, онда мысалы, 
Ресейде эмитент рөлінде Мәскеу, Санк-Петербург және Төменгі 
Новгород жетекшілігі шығады.

Осы кезде егеменді облигациялар елдің рейтингімен сәйкес 
келетін рейтинг алады. Муниципалдық үшін халықаралық 
деңгейде танылған агенттік пен иеленген екі несиелік рейтингі 
болуы міндетті.

Соңғы он жылдықтарда әлемдік бағалы қағаздар нарығында 
еуроноталар (EMTNs) кең тараған. Еурооблигациялармен са- 
лыстырғанда бүл бағалы қағаздардың атаулы сипаты болады 
және өте «қысқа» болып табылады. Олардың қүбылмалы пайыз- 
дық мөлшері бар және номиналдық қүнынан төмен баға бойын- 
ша үсынылады.

Сонғы жылдары ең көп тараған каржылық қүралдар еуро- 
коммерциялык кағаздар болып табылады. Еурооблигациялармен 
салыстырғанда еуронота ақша нарығынын 1 жылдык айналыс 
мерзімі бар қүрал болып табылады. Еурокоммерциялық бағалы 
қағаздар мүлікпен қамтамасыз етілмеген, бірақ оларды жеткі- 
лікті жоғары несиелік рейтингі бар ірі және атақты компаниялар 
эмиссиялайды. Бүған қоса бүл қағаздар бірінші сыныпты емес 
қарыз алумен эмиссиялануы мүмкін, бірақ соңғылар сенімді 
банкпен кепілдендіріліп, бір жылға дейін аккредитив қойылуы 
тиіс.

XX ғасырдың 60-жылдарынан бастап әлемдік бағалы 
қағаздар нарығында алғашқыда эмитенті американдық 
компаниялар, одан кейін жапондық компаниялар болып 
табылатын айырбасталатын еурооблигациялар пайда болды. 
Олар айырбасталатын облигациялар мен еурооблигациялар 
үйлесімін білдіреді. Жай айырбасталатын еурооблигациялар 
сияқты ол анықталған кезеңде оны эмитент акциясына, 
басқа да қарыздық қағаздарға айырбастауға қүқық береді. Ол 
инвесторға мүмкіндік береді:

• жай облигацияларға қарағанда біршама төлем пайыздық 
мөлшерлеме бойынша айырбасталуына дейін табыстың 
түрақгы түсуін қамтамасыз ету;
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• опциондық қүқық өткізілген жағдайда компания акцио- 
нері болу.

Банктік несиелеуге өндірістің күшті тәуеддігі жағдайды 
күрделендіретіндігі белгілі бүл бағалы қағаздар нарығының 
пайда болуын шарттастырады. Халық жинағының елеулі бөлгі 
мен жеке капиталды жүмылдыра отырып, қаржы қүралдары ірі 
инвестициялық жобалар мен экономиканың нақты секторына 
инвестицияланады. Бүны әлемдік тәжірбие куәландырады.

Егер қалың бүқара топтарының ақша қаражаттарының 
жинағы туралы айтатын болсақ, онда АКДІ-та мысалы, 
бағалы қағаздардағы инвестициялар олардың көлемінің 50%- 
ынан астамын қүрайды, айта кететін жайт бүл негізінен 
акциялар. Сонымен қатар өнеркәсібі дамыған елдердегі 
жинақтау процестерінде ақша жинақтарын жинаудың түрақты 
және тартымды нысаны зейнетақы-сақтандыру резервтеріне 
салымдар болып қалып отыр. Сондықтан облигация мен акция 
формасында жинақтаудың кемімелі үрдісінің болуы кездейсоқ 
емес. Осы кезде капитал қозғалысының, соның ішінде бағалы 
қағаздар арқылы негізгі ағыны ауқатты адамдар қолы арқылы 
жүреді. Соңғы жылдары мемлекеттік бағалы қағаздарға халық 
салымдарынын олардың тәуекелдігі және өтімділігі аздығына 
байланысты өсу үрдісі пайда болды (14-кесте).

14. Әлемдік инвестициялық байлықтың қүрылымы /41, 11 б.І

Ресурстар түрі Үлесі %-бен
Қаржылық байлықтар, соның ішінде: 57,7
• қолма-қол ақша кдражаттары 8,1
• акциялар мен облигациялар 23

2,6
Материалдық байлықтар, 42,3
соның ішінде:
• жылжымаихын мүлік 35,6
• шиюзат материалдары 6,7
Қорытынды: әлемдік инвестициялық байлық 100

Бүгін әлемде қаржылық қүралдар ретінде облигациялар 
өте кең тараған. Әлемдік нарық облигациялары өзінің көлемі 
бойынша акция нарығынан асып түседі. Мүны әлемнің



жетекші биржаларындағы листингтен өткен облигациялық 
шығарылымы бойынша келтірілген мәліметтер растайды 
(15-кесте).
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15. 2004 ж. басындағы облигациялық қарыздардың нарықгық көлемі, 
млрд долл /82 , 113 б ./

Облигация
түрлері

Биржа

Лнжсем-
бургтық

Токио-
лық

Осако-
лық

Нью-
Йорк-

тық

Лоңцон-
Д Ы Қ

Италиян-
Д Ы Қ

Корпоративтік 49 113 97 233 488 58
Мемлекеттік I 2430 2430 1828 409 931
Шетелдік 3106 5 2 64 527 12
Барлығы 3156 2548 2536 2125 1424 1001

15-кестеде листингтен өткен облигациялық қарыздар көлемі 
1 трлн доллардан асатын әлемнің ірі биржаларының мәлімет- 
тері бойынша ғана көрсетшген. Көріп отырғанымыздай мұнда 
отандық компаниялар шығарған корпоративтік облигациялар, 
мемлекеттік облигациялар, сондай-ақ шетелдік эмитенттердін 
облигациялары айналыста болады.

Егер салымды экономика салаларының бөліктерінде 
қарастырсақ, онда мысалы, АҚШ-тағы облигация шығару — 
жыл сайынғы көлемі 300-400 млрд доллар шегінде үлкен 
емес ауытқулары бар түрақты деңгейде болады. Осы кезде 
корпорацияның облигациялық қарыздарының салалық құры- 
лымы нақты ерекшеленеді.

16. АКДІ-тағы жеке корпорациялардың облигация нарығының 
салалық құрылымы

Сала Облигациялық қарыздағы 
үлесі, %

Өңдеуші 25,0
Коммуналдық қызмет 20,0
Қозғалмайтын мүлік, қаржылық сектор 27,0
Байланыс 10,0
Сауда 10,0
Көлік 7,0
Барлығы 100,0



16-кестеден көріп отырғанымыздай облигациялық қарыздың 
үлкен үлесі — өндеуші сала, коммуналдық компания, қозғалмай- 
тын мүлік және қаржы-несиелік институттарға тиесілі (70%- 
дан аса шығарылым). Мүндай бөлу өндірістік пайыздардың 
еңбек сыйымдылығы және ғылым икемділігі, ішкі және сыртқы 
бәсекелестік салымдарынан негізгі капиталды жиірек жаңарту, 
жаңа өндіріс пен технологияны қүраудың бірінші кезеңінде 
жоғары шығындармен байланыстырылған.

Жеке корпорация облигаііияларын орналастыру мен 
меншіктену тәжірбиесі маңызды больш табылады. Жеке 
секторлардың бағалы қағаздары арасында облигациялардың 
үлес салмағы бар. АҚШ-та оларды қор биржасынан тыс сату 
және сатып алудың бес негізгі әдісі бар.

Олардың біріншісіне кепілдендірілген эмиссия болып табы- 
латын андеррайтинг жатады. Бүл жағдайда инвестициялық банк 
эмитент — корпорацияға оньщ облигациясын орналастыруға 
және акдіа капиталынын анықталған санын алуға кепілдік береді. 
Банк коммерциялық банктердің қарызы көмегімен келісім 
бағамы бойынша барлық эмиссияны меншіктенеді, содан кейін 
олар комиссиялық сыйақы түрінде пайда ала отырып, жоғары 
бағам бойынша әр түрлі инвесторларға сатады.

Екіншісі, АКДІ-тың Бағалы қағаздар және биржа бо- 
йынша комиссиясы тарапынан тіркеушілік жөне бөлушілік шы- 
ғындардан қашута мүмкіндік беретін бағалы қағаздар нарығында 
облигацияны еркін үсыну, ол «қоғамдық әдіс» деп аталатын 
екінші әдіске жатады. Мүнда эмиссия кең жарнамаланбайды 
және инвестициялық банк делдалдылықты өз мойынына алады, 
бірақ бүл кезде ол облигация эмиссиясының барлығын сатып 
алмайды, тек корпорация атынан оны әр түрлі инвесторларға 
үсынады. Қағаздарды өткізгеннен кейін ол комиссиялық сыйақы 
алады. Нәтижесінде корпорация мен несиелік-қаржылық 
институт арасында тығыз байланыс орнайды.

Үшінші әдіс тікелей немесе жеке орналастыруды қамтиды, 
бүл жерде корпорация қарыз алуға міндеттелетін, өзіне сәйкес 
келетін сатып алушыны табады. Мүнда эмиссия бүқаралық 
ақпаратқа жарнамаламай-ақ және сатып алушылардың кең
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тобын таратпай-ақ жүзеге асырылады. Корпорация өзіндік 
тізбекті қүрайтын және барлық облигациялық қарыздарды 
толық меншіктенетін бірнеше сатып алушылармен келіседі. 
Инвестициялық банк агенттік және кеңес берушілік қызметті 
орындауы, сатып алушы тауып және оған комиссиялық сыйақы 
алуы мүмкін.

Төртінші әдіс — аукцион сипатындағы бәсекелестік сауда- 
саттық. Корпорация эмиссия шарттарын анықтайды және инвес- 
тициялык банктерге меншіктену үшін облигация үсынады. 
Осыдан кейін банктер нарыққа шығады және оны қағаздар 
үшін кім көп береді қағидасы бойынша өткізе бастайды. Облига- 
цияны өткізгеннен кейін олар комиссиялық сыйақы алады.

Орналастырудың бесінші әдісі — салыстырмалы түрдегі 
жаңа әдіс. XX ғасырдың 90-жылдарында пайда болып, ол 
«орналастырудың жаңа технологиясы» деген атауға ие болады. 
Оның мәні — жаңа эмиссияның бағалы қағаздарын орналастыру 
кезінде корпорация инвестициялық банктер, брокерлік фирма- 
лар ашады. Олар өз қүрылымдарында арнайы қаржылык. 
бөлімшелер кұрады және осы сипатта өзінің бағалы кағаздарын 
әр түрлі инвесторларға ұсынады және тікелей техникалык 
құралдарды қолдана отырып олардың кәмегімен бағалы қағаздар 
нарығына шығады. «Жаңа технологияның» мақсаты орналастыру 
шығынын үнемдеу болып табылады.

Отандық та, шетелдік те эмитенттер әрқайсысы арнайы 
қасиетті иеленген әр түрлі облигация түрлері мен үлгілерін 
шығарады. Сондықтан инвестор нақты облигацияны сатып 
алу кезінде режим қабылдауы тиіс. Бір жағынан, көптеген 
қазақстандық шаруашылық субъектілері инвестициялық 
жобаны жүзеге асыру барысыңца қаржылық ресурстардың 
өте қажеттілігін бастан кешіруде. Олар отандық та, шетелдік 
те қаражаттарды тартуға үмтылады. Олар капитал иелерінің 
шетелдік ресурстарын өздерінің бағалы қағаздарын отандық 
нарықта, мысалы, қазақстандық нарықта сату жолымен алуы 
мүмкін. Ол үшін өкілетіі өкіл арқылы шетелдік инвестор 
Қазақстанға капитал енгізуі және осында бағалы қағаздар 
иеленуі қажет. Бірақ оған қазақстандык. заңнаманы басшылыққа
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ала отырып, сенімді брокер арқылы өзінің қор нарығында 
қазақстандық эмитенттердің бағалы қағаздарын иеленгендігі 
ынғайлы. Сондықган біздің компаниялар әлемдік капитал 
нарығына дербес шығуға үмтылады. Берілген мақсатқа жетудің 
бір әдісі — депозитарлық қолхаттар деп аталатын акцияларға 
туынды бағалы қағаздарды шығару.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Халықаралық бағалы кдғаздар нарығының негізгі орталықгары.
2. АКДІ-та бағалы қағазларды шығару және айналыс ерекшеліктері 

қандай?
3. Үлыбританиада бағалы қағаздарды шығару және айналыс 

ерекшеліктері қандай?
4. Францияда бағалы қағаздарды шығару және айналыс ерекше- 

ліктері қандай?
5. Ямайкада бағалы кдғаздарды шығару және айналыс ерекше- 

ліктері қандай?
6. Германияда бағалы қағаздар шығару және айналыс ерекшелік- 

тері қандай?
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ә р  т ү р л і с-лас-раің  

ЗЕЙИЕТАҚЬІ І1АРЫҚТАРЫ

22.1. Чилидің зейнетақы нарығы

Жоғарыда атап өткендей, XX ғасырдың 90-жылдарының 
басында көптеген елдер, соныңйпінде Қазақстанда Чили үлгісіне 
негізделген зейнетақымен камтамасыз ету жүйесіне көшті. 
Чили зейнетақы жүйесінің қайта қүрылуы XX ғасырдың 80- 
жылдарында болды. Бүған үрдіс ретінде мынадай себептер негіз 
болады. Чилидің экономикасы реттелген және қүрылымдалған 
бүл форма сыртқы қарыздың дағдарысы және бүгінгі таңцағы 
жаһандану жағдайында салыстырмалы табыстылықпен қамта- 
масыз етуге мүмкіндік береді. Бүл елдегі демографиялық жағдай 
әрбір жүмысшы санына қарттар санының бір мезгілде тепе- 
тең келіп, қарауындағы жандар үлесінің күрт қүлдырауымен 
сипатталды. Жүмысшы күші нарығының даму қүбылысында 
ресми емес секторлардағы жаңа жүмысшы күшін қүрудың үлесі 
жоғары болды.

80-жыддардьщ басында қаржылық дағдарыс елдін 
импорттау қабілетінің күрт төмендегенін білдірді. Сырткы қарыз 
дағдарысынан арылу үшін жасалынған стратегиялық шаралардан 
мынадай қорытынды шығарылды:

• экспортты ынталандыру саясаты арқылы ашық сауданың 
агрессивті саясаты;

• қор шоттарын абайлап ашу.
Осы кезде коммерциялық банктер мен шетелдік жеке инвес- 

торлардың ел экономикасьша капитал салымдарын жүргізуге 
қызығушылығы болмады. Жағдай халықаралық қаржы үйым- 
дары тарапынан төтенше сыртқы қаржыландырудың арқасын- 
да ғана дүрысталып отырды. Елдің экспорттық секторын инвес- 
тициялау жағдайының жақсаруынан кейін ғана 1986 жылы



импорттың өсу қарқыны қалпына келтірілді. Шетелдік капитал 
ағымын жаңартқаннан кейін, яғни 1989 жылдан бастап елдін 
сыртқы экономикалықжағдайы біршама жақсарды. Экспорттық 
үлгі екі кезеңде дамьщы:

• Чили тауарлары үшін жаңа шетелдік нарықты іздеуде 
мемлекеттік қолдау саясаты;

• айырбас бағамының қатты түсуі нақты еңбекақының 
күрт төмендеуімен бірге салыстырмалы түрде пайдасы 
бар салалардың бәсекеге қабілеттілігін көтеруге мүмкін- 
дік берді.

50-жылдары Чили қоғамы басынан өткізген бала туудың 
азаюы, экономикалық қызметке әйелдердің көптеп тартылуы, 
қарттардың орташа өмір сүру үзақтығының түрақты өсуі секілді 
демографиялық ауытқу өндірістегі жүмыспен қамтуды көздейтін 
экономикалык. саясатты жасауға және қарттардың зейнетақысын 
қаржыландырудың қажетті механизмін жасап шығаруға алып 
келді.

Бірақ, Чили экономикасын жаңа халықаралық коммерция- 
лық және қаржылық нарықтарға шығаруда елеулі әлеуметтйс 
шығындар болды. Бүіінгі таңда мемлекет экономикалық 
өсуге жағымсыз әсерін тигізбейтін, біркелкі бөлуді жақсартуға 
мүмкіндік беретін әдістерді қолдануды міндет етіп қойып отыр.

Елдегі макроэкономикалық түрақтьшыктың және жалпы 
экономикалық өсу үрдісінің анықталған дәрежесіне жете 
отырып, қазіргі уақытта мемлекет халықты түрақты түрде 
жүмыспен кдмтамасыз ету үшін жаңа жүмыс орнын қүру мен 
өмір деңгейін жоғарылатуға бағытталған экономиканы дамытуға 
барлық күш жүмсауда. Мысалы, XX ғасырдың аяғында жан 
басына шаққандағы ЖІӨ 37%-ға өсті. Бүгінгі таңда жан басына 
шаққандағы ЖІӨ 5300 долларға жетті. Орташа айлық инфля- 
ция 3-тен 0,55%-ға дейін төмендеді. Зейнетакы жинақтары 
1990 жылы жалпы қоғамдық өнімнің 24%-ын күраса, 
қазіргі уақытта 40%-ын күрайды. 1990 жылғы салыстырмалы 
банктік зейнетақы активтері 24,5%-ды қүраса, қазіргі уақыта 
инфляцияны есепке алмағанда бір жылда орташа зейнетақы 
қорлары пайдалылығының 50%-ға жуығын қүрайды.
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Чилидегі зейнетақы реформалары капитал нарығының, 
түрғын үй қүрылысы, сақгандыру және басқа да нарықтардын 
дамуына әсер етті.

Чили зейнетақы жүйесі — бүл салымшылар жүргізген 
зейнетақы жарнамаларының жеке капиталына негізделген 
біркелкі рөлде біртіндеп өтеуі бар жеке жинақтаушы жүйе. Бүл 
жерде салымшылар әкімшілік акционерлері болып табылмайды 
және өз қарттығын қамтамасыздандыруға жауапты. Мемлекет 
тек ең аз шамадағы зейнетақьіға кепілдік береді.

Чилиліктерде мемлекеттік және жеке қорлар арасында 
таңдау қүқығы болмады. Оларда тек Зейнетақы қорларының 
әкімшілігі (ЗҚӘ) деп аталатын жеке жинақтаушы қорлар 
арасында таңдау болды.

Белгілі бір жағдайларға байланысты жинақтаушы жүйеге 
енбеген азаматтар ескі жүйеде қалды. Бүл топты өткен екі жылда 
табысы болмағандар, шет елде жүргендер және тағы басқалар 
қүрайды. Ескі жүйенің қызмет етуі шамамен 2040 жылға дейін 
жалғасады деген болжамды зейнетақыны қалпына келтіру 
институты (ЗҚКИ) үсынады.

Жаңа жүйеге кіргендер ынтымақтастықпен байланысты емес 
және алушының тілегі бойынша жинақгаушы жүйеге сатылуы 
немесе берілуі мүмкін ескі жүйеден тану бондарын алады. 
Көптеген жағдайларда олар жинақтаушы жүйеде зейнетақы 
белгілеген кезде жинақталған каражаттарға қосылады.

Зейнетақы қорларының әкімшілігі толық операторлар 
болып табылады. Ол зейнетақы жарналарын тарту, сондай-ақ 
қаржылық қүралдарға зейнетақы жинақтарын инвестициялау- 
мен айналысады. Заңдардың сақталуы мен пруденциалдық 
нормативтердің орындалуын бақылауды, бағалы қағаздар 
бойынша суперинтенданттардың әдістемелік басқарылуын ЗҚӘ 
жүзеге асырады. Чилидің Орталық банкі инвестиция портфелін 
әртараптандыруды белгілеу бөліміне бақылау жүргізіледі. Демек 
ЗҚӘ ең аз шамадағы табыстылық бойынша талаптарды орын- 
дауы қажет. Егер олар орындалмаса, онда ЗҚӘ олардың орнын 
зейнетақы жинақтарынан 1% мөлшерінде қүрылуы тиіс резервті 
қорлар есебінен толтырады. Егер резервтік қорлар жеткіліксіз 
болса, оғща мемлекет айырманы жабады және қор жабылады да, 
зейнетақы жинақтары басқа қорларға аударылады.
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Зейнетақы активтерін басқаруды ЗҚӘ-нің өзі жүргізеді, ал 
кастодиан тек есеп айыруды жүргізеді және бағалы қағаздарды 
сақтауды жүзеге асырады. Оған зейнетақы жинақтарын 
орналастыру операциялары бойынша қызметтерді бақылау 
жүктелмейді, былайша айтқанда, оларды үлестес ету мәселелері 
қарастырылады — қүрылтайшыларға инвестициялар шектеледі. 
1994 жылғы Чилидің қүндылықгар нарығын реформалау туралы 
заңына сәйкес бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың 
жауапкершілігі, қүпия ақпараттарды жариялағандығы, өзі және 
басқалар үшін пайда табу мақсатында қолындағы ақпараттарды 
колданғандығы үшін атап айтқанда, азаматтық, әкімшілік, 
қылмыстық жауапкершілігі қарастырылады.

ЗҚӘ басқармасы жанында қүрамына ЗҚӘ басқармасының 
банктері мен қаржылық үйымдары, сақтандыру компаниялары, 
ЗҚӘ-нің таңдаулы 4 өкілдері кіретін жіктеуші компания 
қүрылды. Тәуекелді жіктеуші комиссия мынадай қызметтерді 
атқарады:

• зейнетақы қорларының қаражаттарына алынған баға- 
лы қағаздарды қабылдайды немесе қабылдамайды, 
тәуекелділік санатын анықтайды;

• «Жылжымайтын мүлік және бағалы қағаздар» бойынша 
акционерлік қоғамның акцияларын қабылдау рәсімдерін 
бекітеді;

• халықаралық нарықта жіктелінген қағаздарды салыс- 
тыру кезінде эквивалент белгілейді және халықаралық 
жіктеуші институттардың халықаралық жіктелінуін 
мақүлдайды, мақүлдамайды немесе өзгертеді. ЗҚӘ 
еңбекақыдан орта есеппен 30% көлемінде комиссиялық 
сыйақы алады.

гугу гу Дамыған ж әне дамушы елдердің  
зейнетақы нарықтары

Әр елдің зейнетақымен қамтамасыз ету индустриясының 
тарихында әрбір елдің зейнетақымен қамтамасыз ету формасы- 
ның, қүрылымының, мазмүнының, сондай-ақ міндеттемелері- 
нің әр түрлі екені айтьшады. Зейнетақыны міндетті сақтандыру 
туралы бірінші заң АКДІ-та тек 1935 жылы қабылданған.



Толық көлемде зейнетақы алу үшін американдыктар жы- 
ныс ерекшелігіне қарамай-ақ 65 жасқа жеткенде зейнеткерлікке 
шығады. Сондай-ақ бүдан басқа — зейнеткерлікке үш жыл бүрын 
шығу сияқты нүсқасы да бар, бірақ бүл жағдайда зейнеткердің 
зейнетақысы үш жыл бойы 20%-ға кем болады. Американдық 
зейнетақы көлемі жалпы еңбек өтіліне, оның үздіксіздігіне, 
еңбекақы көлеміне тәуелді және әдетге еңбекақыдан 50%- 
дан 80%-ға дейінгі аралықта ауытқиды, ягаи орта есеппен 
700 долларды қүрайды. Егер зейнетақы кедейшілік 3/4 деңгейі- 
нен жоғарыламаса, мүвдай жағдайда мемлекет бюджеттен 280 дол- 
лар жәрдемақы төлейді. АҚШ-тағы мемлекетгік емес зейнетақы 
қорлары жоғары даму деңгейіне жетгі. Көптеген корпорациялар 
пайданың бір бөлігін аударып, сол арқылы жүмысшыларды өз 
орындарын үстап отыруға ынталандырады. Мүндай төлемдерге 
салық салынбайды және жұмыс берушінің салық салынатын 
базасынан аспайды.

Франциядағы зейнетақы жүйесі — Еуропадағы ең күрделі 
жүйелердің бірі болып табылады. Азаматтар — ер адамдар да, 
әйел адамдар да 60 жаста зейнеткерлікке шығады. Сондай-ақ 
зейнеткерлік жастың төменгі шегі белгіленген жүмысшылар 
санаттары да бар. Мысалы, шахтерлер зейнеткерлікке 55 жаста 
шығады. Егер олар жер астында 20 жыл жұмыс істесе, онда 
зейнеткерлікке 50 жаста шығуы мүмкін.

Француздық зейнетақы жүйесі екі негізгі қағидаға: сақ- 
тандыруға және біркелкілікке негізделген. Бірінші жағдайда 
зейнетақы еңбек ету кезіндегі клиенттер аударып отырған 
қаражатгардан төленеді. Екінші жағдайда зейнетақы жүмыс- 
шының жүмыс істеген кезіндегі жүмыс істеген алымдарынан 
төленеді. Францияда зейнетақы қорларына аударылған аудар- 
ымдар да әрқалай, мысалы, ерікті мамандықты таңдаған 
түлғалар, колөнершілер және үсақ кәсіпкерлер үшін ай сайын- 
ғы төлемдер 16,35%-ды қүрайды. Жалдамалы жүмыскерлер де 
солай төлейді, бірақ олар үшін жартысын жүмыс берушілер 
аударады. Зейнетақы көлемі соңғы 11 еңбек жылына есептелген 
орташа жалақының 50%-ын қүрайды. Осы кезде жылына 5-тен 
10 мың долларға дейін ең аз шамадағы және ең көп шамадағы 
мемлекетгік зейнетақы қолданылады.

Француздық зейнетақы жүйесімеу салыстырғанда Германия- 
да «үрпақ келісімшарты» деп аталатын темірдей қағида бар. Осы
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қағида бойынша бүгінде зейнетақы қорынан аударылатын ақша 
келешектегі зейнеткерлердің қарттықтарьш камтамасыз етеді. 
Сонымен қатар Германия әлемдегі қарттығы айқын байқалатын 
елдердің бірі екендігін айта кету қажет. Мүндай жағдай жүмыс 
істеуші халықтың зейнетақы жарналарының түрақты өсуін 
шарттастырады. Сондықтан зейнетақы аударымдарының бір 
болігін (50%-ға дейінгі) жүмыс берушілер алады. Бүл жағдай 
немістерде зейнеткерлікке кететін 65 жасқа дейін жалғасады. 
Сонымен қатар немістердің зейнетақы жүйесінде бір шектеу бар: 
жүмыскерлер шамамен айына 5000 АКДІ долларынан аспайтын 
жалақыдан ғана зейнетақы жарналарын төлейді, ал жалақысы 
бұл саннан асса, әдетте, міндетті емес сақтандыру қорларына 
орналастырады. Неміс зейнетақысының көлемі айлық табыстың 
70%-ына дейін жетеді. Ол еңбек өтілі мен жалақы мөлшеріне 
тәуелді. Бірақ, бүл кем дегенде 12 жыл еңбек өтілі болғанда 
болуы мүмкін. Ондай болған жағдайда 300 АҚШ долларына жуық 
аударылады. Егер үш жылдық еңбек өтілі болмаса, зейнетақы 
мүлдем аударылмайды деген темір қащданың негізінде факт 
қалыптасады.

Үлыбританияның зейнетақы жүйесінің өзіндік ерекше- 
ліктері бар. Зейнетақыны белгілеу кезінде үлкен көлемді 
факторлардың есепке алынуы сондай, тіпті әлеуметгік жүйедегі 
кез келген қызметкер оны дүрыс есептей алмайды. Англияда 
зейнетақыға ер адамдар 65 жаста, әйел адамдар 60 жаста шыға- 
ды. Зейнетақы қорларына аударылатын жарналар жүмысшы 
тарапынан 10%-ды қүрайды, бірақ ол 23660 фунт немесе 
38,3 мың АҚШ долларынан аспайтын жылдық жалақыға 
ғана солай болады. Бүл елде өз азаматтарына ең аз шамадағы 
зейнетақыға кепілдік беріледі және оларды зейнетақы 
қорларына көп жарналар салуға мәжбүрлемейді. Зейнетақымен 
қамтамасыз ету туралы заңға сәйкес жарналар енгізу мем- 
лекеттік емес зейнетақы қорларында шот аша алатын әрбір 
азаматтың жеке жүмысы. Жүмыс берушінің зейнетақы қорына 
жарналары еңбекақыдан 3%-дан 10,22%-ға дейін болады.

Израильдің зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесі — өзінің 
«жартылай социалистік» әлеуметтік сақтандыру жүйесімен та- 
нымал. Оның айрықша ерекшелігі міндетгі әлеуметгік сақтандыру 
қорларының жоқтығы болып табылады. Жүмыссыздық немесе 
қарттық бойынша зейнетақы да, жәрдемақы да зейнетақы жасы-
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на (бүл ер адам үшін 65 жас, әйел адам үшін 60 жас) жеткен 
барлык түлғаларға төленеді. Олардың мөлшері жанүя жағдайына 
байланысты орташа еңбекақы 16%-дан 24%-ға дейінгі аралықгы 
қамтиды. Бүл сомалар елде өмір сүру шығындарын жаба 
алмайтындықтан, көптеген жаддамалы жүмыскерлер 5,5% 
шегінде өз жалақысының бір бөлігін аударатын міндетті емес 
зейнетақы қорларына мүше болады. Бүдан басқа, жүмыс беруші 
осы қорға жалақыдан 12% мөлшерінде өзінің жалдамалы 
жұмыскеріне аударым жасайды. Егер қызметкердің жеткілікгі 
жүмыс өтілі болса, онда оның зейнетақысы соңғы жүмыс 
орныңдағы жалақьщан 75%-ға дейін болуы мүмкін.

Латвияның зейнетақы реформаларының негізгі мақсаты 
— бүл алдағы кезең уақытгарына төленген жарналарға тәуелді 
қарттық бойынша зейнетақы мөлшерімен қамтамасыз ету 
мақсатында жеке жарналарға негізделген қаржылық тұрақгылық 
пен тиімді әлеуметтік сақтандырудың зейнетақы жүйесін қүру. 
Латвиядағы зейнетақы жүйесінің реформасы басқа да ТМД 
елдеріндегі сияқты халықтың қартаюының үдемелі үрдісімен 
байланысты туындайды. Осыған орай бірте-бірте өмір үзақтығы 
да өсті. Бүл факторларға әлеуметтік сақтандыру бюджетіндегі 
қаражаттар есебінен зейнетақы шығындарының жыл сайынғы 
өсуі әсер етті. Мысалы, 1997 жылы оның жалпы үлттық өнімдегі 
үлес салмағы 10,6%-ға жеткен. Берілген көрсеткіш АКДІ, 
Жапония, Германия, Үлыбритания және тағы сол сияқгы 
индустриясы дамыған елдерге қарағанда Латвияда жоғары. 
Осы кезде шығындардың үлкен үлес салмағын сақтандырғанда, 
зейнетақының жоғары деңгейін қамтамасыз ету қиын болады 
деген факторға көңіл бөлу қажет. Сондықган 1997-2003 жыддар 
аралығында Латвияда елдің экономикасы салаларында орташа 
жалақыдан орташа зейнетақы деңгейі 33-38%-ды күрады.

1999 жылдан бастап зейнеткерлердің сатып алу қабі- 
леттілігінің төмендеуін тоқтату үшін түтынушы баға индексінің 
өзгеруі ескеріле отырып, зейнетақының индекстелуі бекітідці. 
«Мемлекеттік зейнетақы туралы» Заңына сәйкес бүл елдің 
үкіметі анықталған тәртіптегі мемлекеттік зейнетақы мөлшерін 
түтынушы баға индексі мен жалақыдан сақтандыру жарналары 
индексінің өзгеруін есепке ала отырып, жыл сайын қайта 
қарастыру қажеттілігін алға тартып отыр.
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Көріп отырғанымыздай, әр елде меншікті зейнетақымен 
қамтамасыз етудің өзіндік үлгісі қолданылады. Бүгінгі 
таңдағы Қазақстанның зейнетақы жүйесінде — қамтамасыз 
етудің жинақтаушы және міндетгі мемлекеттік аралас үлгісі 
қолданылады. Өзінің мазмүны бойынша ол Чили үлгісіне 
өте жақын, біркелкілік жүйеден жинақтаушы жүйеге өтудің 
жалпы әлемдік үрдісін анықтайтындықган, прогресивті болып 
табылады. Бүл клиенттерге қатысы бойынша өте әділ. Себебі 
активтер әрқашан салымшы меншігінде қалады, ал қордың 
шығындарын жабу негізшен меншікті қаражаттар есебінен 
активтердің анықталған көлеміне жеткенге дейін болады. 
Комиссиялар есебінен зейнетақы активгерінің сүйемелдеуімен 
қатысатын барлық институттардың қызметі төленеді: зейнетақы 
активтерш инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын үйымдар, 
зейнетақы қорлары, банк-кастодиаңцар.

Қазіргі кезде зейнетақы жасы ер және әйел адамдар үшін әр 
түрлі: ер адамдар үшін 63 жас және әйел адамдар үшін 58 жас. 
Ресми жүмыс көлемін азайту және зейнетақы заңнамаларына 
өзгертулер енгізу мақсатыңда екі жыныс өкідцері үшін де үзақ 
мерзімді басымдылықта нақты зейнетақы жасы 65 жасқа дейін 
жоғарылатылады.

Зейнетақы реформаларын өткізу нәтижесінде зейнетақы 
шығындарының үлес салмағы біртіндеп төмендеуде, өз кезегінде 
табыс өсуде, сонымен қатар әлеуметтік сақгандыру бюджетінде 
қаржылық ресурстардың жинактары күрыдды. Оларды 
мемлекеттік жинақгаушы зейнетақы жүйесін іске қосу үшін 
қолдануға болады.

Зейнетақы шығындарының үлес салмағын қысқартуға ең 
аддымен нақгы зейнетақы жасының жоғарлауы, сондай-ақ 
әлеуметтік сақгандырылған тұлғалар санының өсуі әсер етеді. 
Зейнетақы жүйесі халықтың әлеуметтік сақтандыру жүйесіне өте 
белсенді қатысуын, өз табыстарының толық декларациялануын, 
соңдай-ақ өзінің еңбек қызметшің үзақгығын өсіруді ынта- 
ландырады.

Зейнетақы жүйесінің реформасы мемлекеттің макро- 
экономикалық жағдайына қолайлы әсер етеді. Мемлекеттік 
жинақгау жүйесін және жеке зейнетақы қорларын енгізу 
мемлекетгік капитал нарығыньщ дамуына әсер ететін көлемді әрі 
үзақ мерзімді қаржы капиталының қүрылуын қамтамасыз етеді.
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Қазақстанда 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі уақытта 
6 айдан кем емес енбек өтілі барлар, осы кезеңге дейінгі еңбек 
өтілін қамтитын пропорционалды біркелкі жүйеден зейнетақы 
алады.
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БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ

1. Чилидегі зейнетақы нарығының ерекшеліктері қандай?
2. Германиядағы зейнетакы нарығының ерекшеліктері кандай?
3. Франциядағы зейнетақы нарығының ерекшеліктері қандай?
4. АКДІ-тағы зейнетақы нарығының ерекшеліктері қандай?
5. Үлыбританиядағы зейнетақы нарыіының ерекшеліктері қан- 

дай?
6. Израильдегі зейнетақы нарығьшың ерекшеліктері қандай?
7. Латвиядағы зейнетақы нарығының ерекшеліктері қандай?
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23.1. Әлемдік ипотекалық нарықтың дамуы

«Ипотека» термині алғаш рет біздің дәуірімізге дейінгі VI 
ғасырдың басында Германияда пайда болды (оны архонт Солон 
енгізді) және сол кездің өзінде-ақ анықгалған жер иеліктеріне 
несиелер алдындағы қарызгердің жауапкершілігін қамтамасыз 
етумен байланысты болды. Солонның ізбасары Драконт осыған 
сәйкес жеке меншік пен оның қозғалатын бөлігіне жасалған кез 
келген шабуылды қатаң жазалайтын тәртіп енгізді (б.д.д. 621 ж.). 
Тарихта оған және оның тәртіптеріне «айдаһар зандары» деген 
анықтама кездейсоқ бекітілмеген.

Біздің дәуірімізге дейінгі 594 ж. Солон өз реформаларын 
жүзеге асырады, соның ішінде жер қарыздарын ауыстырады, 
мүліктің мүрагеріне көшуі міндетті болмау еркіндігін енгізеді.

Алғашқыда Афинада осындай түрдегі міндеттемелердің 
кепілі ретінде қарыз алушы өз тұлғасын қойды. Қарызды 
төлей алмаған жағдайда оған қүлдық қаупі туатын. Жеке 
жауапкершілікті мүлікке ауыстыру үшін Солон «Бұл жер 
анықталған сомадағы шағымды қамтамасыз етуге қызмет 
етеді» деген жазуы бар бағананы қарыз алушының жеріне 
қоюды ұсынды. Мұндай бағананы ипотека деп атады. Грекше 
«hypotetheca» бағана дегенді білдіреді. Мұндай бағанада жер 
иесінің барлық түсіп отыратын қарыздары белгіленеді. Кейінен 
бұл мақсатта ипотека деп аталған ерекше кітаптар қолданыла 
бастады.

Ипотекалық жүйенің мақсаты қүпия әдістер арқылы 
қозғалмайтын мүлікке құкықты белгілеу қауіпінің алдын алу 
болып табылады. Жер — бүл жеңіл айналатын тауар, сол себеп- 
ті бүл сатып алушылар мен кепілдікке несие берушілер үшін
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де қауіпті және бүл меншік /жер/ қарыздардан босатылмайды 
немесе қарызға салынады. Осындай себептерге байланысты, 
ипотека мүлікті қамтамасыз етуді меншік иесінің тұлғасына 
қарай емес, оның мүлкінің құнында болғандықтан, мүліктің 
басқа иегерге көшірілуін шектеді. Уақыт өте келе «ипотека» сөзі 
кепіл белгілеу үшін қолданыла бастады.

Біртіндеп ипотека орта ғасырдың еуропалық заңнамаларына 
енді. Ол ГерманиядаХІУ ғасырдан кейін пайда болса, Францияда 
XVI ғасырдан бастап жасырын ипотека қызмет етті. Ол сенімді 
заттың құқығы болды, бірақ ол ерекше кітапқа арнайы жазбалар 
енгізгеннен кейін ғана болған еді.

Ипотекалық жүйе әр елде кеңінен дами отырып, 1783 жылы 
жарғы арқылы Пруссияға, 1811 жылы азаматтық жинақтау 
арқылы Австрияға, 1843 жылғы жарғы арқылы Саксонияға 
енгізілді.

Бірінші ипотекалық банк 1770 жылы Силезияда құрылды. 
Бүл ірі шаруа қожалықтарына қаржылық көмек көрсететін мем- 
лекеттіх банк бодцы. Ол қаражаттар тарту үшін кешдцік актісін 
(ипотекалық облигацияның түрлерін) шығарды.

23.2. Әр түрлі елдердің ипотекалық нарықтары

Қазіргі кезде әлемдегі түрғьш үй саласьш инвестициялау 
технологиясы үш негізгі қағида арқылы күралуда:

— келісім жинақгары;
— ипотекалық несиелендіру;
— мемлекеттік қолдау.
Әрине, осы қағидалардың нақгы өткізілу механизмі ерек- 

шеленуі мүмкін. Мысалы, өзара келісім жинақгарының әр түрлі 
үлгілері еуропалық елдерде ерекше кең тараған. Қүрама Штат- 
тарда түрғын үй қүрлысын инвестициялаудың ипотекалық үлгісі 
басым.

Малазиялық «Кагамас» үлгісі (ипотекалық компанияның 
аты) ипотекалық несиелеу нарығын дамытуда аса үлкен 
қызығушылық тудырып отыр. Бүл үлгі Үлттық банк, ірі коммер- 
циялық банктер және басқа да каржы үйымдарының қатысуымен



ЖАҚ формасында арнайы ипотекалық компания құру жолымен 
қызмет етеді. Ол несие берушілерден (банктерден) ипотекалық 
несие сатып алады, содан кейін сатып алынған ипотекалардың 
пулдарымен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар — ипотекалық 
облигациялар шығарады (басқа сөзбен айтқанда, қозғалмайтьш 
мүлікке қарыздық құкықтар). Ипотекалық облигацияларды сата 
отырып, корпорация өзінің ипотекалық несиелерді сатып алу 
шығындарын жабады, ол банктер өз кезегінде жаңа несиелер 
ұсыну үшін алынған қаражаттарды жүмсау мүмкіндігін алады, 
бұл соңында түрғын үй қүрылысы нарығын ынталандырады. 
Берілген осы үлгі Фенни Мэй және Фредци Мак ипотекалық 
агенттіктері қатысатын американдық үлгіге бірқатар үқсас келе- 
ді. Бірақ американдық үлгіден ерекшелігі агенттік ипотекалық 
пулдарды «кепілдік актісімен қамтамасыз етілген бағалы қағаз» 
түрінде алдағы уақытта оларды сату үшін қайта сатып алады. 
Малазиялық үлгіге сәйкес агенттік оларды өз портфелінде 
сақтай отырып, белгілі бір сападағы кепілдік пулдарын сатып 
алады және ипотеканың пулдарын қайта қаржыландыра отырып, 
меншікке қарызды міндеттемелерді эмиссиялайды.

Малазиялық үлгінің негізгі артыкдіылығы ипотекалық 
компаниялар капиталына қатысу арқылы мемлекет қамтамасыз 
ететін қарапайымдылық пен сенімділік болып табылады. Анық- 
талған критерийлерге жауап беретін ипотекалық несиелерді 
сатып алу ипотеканың нарық субъектілерш орталықтандырумен 
және банк пен «Кагамас» арасындағы келісім түріне байланысты 
банк агенттік алдында анықгалған міндеттемелерді көтереді. 
Кері сатып алу міңдеттемесі бар келісімшарттар жасаған кезде 
банк «Кагамас» талаптарына жауап беруден қалған несиелерді 
жедел сатып алуды жүзеге асырады. Кері сатып алу міндеттемесі 
жоқ келісімшарттар жасаған кезде барлық қауіпті тәуекелдерге 
баруды агенттік өзіне қабылдайды, ал банк қызмет етуші банктің 
комиссиялық сыйақысы жоқ қарыз алушылар телемдерінен 
түратын «Кагамас» төлемдерін енгізу жолымен несиелерге 
қызмет көрсетеді.

Еуропаның ипотекалық нарығы облигация шығару 
сүрақтары жөнінде банктерге дербестік беруді жобалайды және 
үлкен көлемді секьюритизация жүрпзетін қандай да агенттіктің 
болуын талап етпейді.

278 +  Әлемдік қарж ы  нарығы
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Несиелеудің сызбасы өте қарапайым: банктер жылжымай- 
тын мүлікті төменгі бағамен несиелендіруде қарыз ақшаның 
қажеттілігін және инвесторлардың өтімді, табысты және сенімді 
жоғары бағалы қағаздардың керек екендігін негізге ала отырып, 
нарықта делдалдар ретінде қызмет етеді. Банкгер алдымен 
бірінші сыныпты кепідцік актісімен қамтамасыз етілген жыл- 
жымайтын мүлік несиесш үсынады, содан кейін бүл несиелер 
бір үлгідегі пулдарға топтастырылады. Мүндағы келесі қадам
— жоғары деңгейде қамтамасыз етілетін ипотекалық несиелер 
пулы мен банкгің өз кепілі болып табылатын бағалы қағаздарды
— ипотекалық облигацияларды шығару. Осылайша, ипотекалық 
облигация ипотекалық несиелерді қаржыландыру үшін қызмет 
етеді. Бүл жағдайда мынадай кағидалар сақталуы қажет:

-  жабу;
-  сәйкестілік.
Жабу қағидасы активтер қүнымен, олардың негізінде 

шығарылған және кепілдік актісі бойынша салынған 
облигациялар қүнының сәйкестілігін қарастырады. Салынған 
мүліктің қүны шығарылған облигация қүнына тең болуы қажет.

Сәйкестілік қағидасы активтер тартылған қаражаттар мер- 
зімдерінің сәйкес келуін қарастырады. Банк активтер мен міндет- 
темелер бойынша өтеу мерзімінің сәйкес келуін қадағалауы ке- 
рек.

Германияда 1900 жылдан бері ипотекалық банктердің ар- 
найы желісі бар. Сол кезден бастап олардың бірі де ойсыраған 
жоқ. Олар тшті, бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс 
уақыттарында да өз салымшыларына кепілдік актісі парақ 
бойынша пайыздарын төледі. Сондай-ақ XVIII ғасырдың 
аяғынан бастап Германияда нақты жинақгардың классикалық 
формасындағы жинақтаушы күрылыс кассалары болды. Бүл 
кассалар қарапайым қағида бойынша қызмет етті: егер бір үйдің 
қүрылысы үшін 10000 мың ақша бірлігі қажет болып, ал өзінің 
жеке баспанасының болуын армаңцаған әрбір адам бір жылда 
тек мың акдпа бірлігін үнемдейтін болса, онда ол түрғын үйді 
10 жылдан кейін ғана түрғыза алады. Ал осындай адамдар өз 
ниеттерін жүзеге асыру үшін қаражаттарын біріктірсе олардың 
бірі тұрғын үйді бір жылдан соң, екіншісі екі жылдан кейін 
және т.с.с. түрғыза алады. Қазіргі уақыттағы қүрылыс жинақ



кассалары — Германиядағы түрғын үй саласын инвестициялау 
институттарының бірі.

Келісімшарттьщ түрғын үй жинақгарының басқа да үлгілері 
Франция мен Үлыбританияда қалыптасқан. Францияда түрғын 
үй жинақ шоттарының екі түрі бар. Бірінші шот А жинақ 
кітапшасы деп аталатын шоттар. Бүл шотта 100000 франкке 
дейін ақша жинауға және тек осыдан кейін ғана 150 мың франк 
көлемінде жыддык пайызы 3,75% болатын жеңілдікпен түрғын 
үй несиесін алуға болады. Сондай-ақ жалпы жинаққа 7,5 мың 
франк мөлшерінде мемлекеттік сыйақы қосылып отырады.

Түрғын үй жинақ шоттарының екінші түрі — PEL (түрғын 
үй жинақ жоспары) шоттары деп аталады. Бүл шоттарда 
400 мың франкке дейін жинақ салуға және 600 мың франкке 
дейінгі сомада жылдық пайызы 4,8% болатын жеңілдікпен 
түрғын үй несиесш алуға болады. Несиелерінің мөлшерлемесі 
4-5 %-ға тең, яғни нарықтық мөлшерлемеден төмен. Ірі жер банкі 
(Креди фонсье де Франс) және оның филиалы — Кәсіпкерлер 
конторасы (Контуар дез антрепренер) жер иелері мен қүрылыс 
компанияларының түрғын үй және өндірістік қүрылысы үшін 
қарыз /ссуда/ береді. Ипотекалық операциялар негізінен ірі 
қүрылыс компаниялары мен жер иелеріне орта және ұзақ 
мерзімді ипотекалық қарызды 3 жылдан 20 жыл мерзімге 
берумен байланысты болып келеді.

Үлыбританияда қүрылыс қоғамдарының жүйесі өткен 
ғасырдан бері табысты қызмет атқаруда. Олардың жүмыс 
механизмі немістің қызметкерлерше сәл үқсайды, бірақ түрғын 
үй несиесін алу үшін олар міндетгі түрде қүрылыс қоғамының 
салымшысы болуы керек. Соңғы жылдары Біріккен Корольдік 
банкісінің заңнамасын либеризациялау нәтижесінде қүрылыс 
қоғамының қызметі коммерциялық банктер қызметімен көбірек 
қиылысып отырды.

Америка Қүрама Штаттарында президент Ф. Рузвельттің 
кезінде-ақ түрғын үй күрылысын несиелеу мен түрғын үйді 
меншіктеудің тармақгалған ипотекалық жүйесі қүрыла бастады. 
Белгілі болғандай, американдық ипотека ондаған жылдар бойы 
мемлекеттің күшті қолдауын алды және дамыған экономика 
арқылы ғана түрғын үйді иеленудің жетекші формасына 
айналды.

280 4- Әлемдік қарж ы  нарығы



23-ТАРАУ. Әлемдік ипотекалық нары қ +  281

АКДІ-тағы ипотекалық түрғын үй несиесі — бүл түрғын үйді 
иелену үшін сол иеленетін түрғын үйдің өзін міндеттемелерді 
кдмтамасыз ету үшін кепілдіх актісіне 3 жыл немесе одан да көп 
мерзімде банктер (несиеліх үйымдар) немесе занды (несиелік 
емес үйымдар) және жеке түлғаларға (азаматтарға) берілетін 
несие немесе қарыз. Бүгінгі таңда АКДІ-тағы түрғын үйді 
қаржыландыру жүйесі — бүл ипотекалық банктер, жинақтық 
және несиелік қауымдастықтар, коммерциялық және жинақ 
банктері, сақтандыру компаниялары, зейнетақы қорлары 
сияқты көптеген мекемелер қызмет ететін үлкен ауқымдағы 
жалпыүлттық күрделі нарық болып табылады.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚГАРЫ

1. Малайзиядағы ипотекалық нарықтың ерекшеліктері қандай?
2. АҚШ-тағы ипотекалық нарықтың ерекшеліктері қандай?
3. Германиядағы ипотекалық нарықтың ерекшеліктері қандай?
4. Франциядағы ипотекалық нарықтың ерекшеліктері қандай?
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ГЛОССАРИЙ

АҒЫМДАҒЫ ВАЛЮТА САЯСАТЫ -  валюта бағамын, валюталық 
операцияларды және т.б. күн сайын оперативті реттеуге 
бағытталған қысқа мерзімді шара.

АЙЬІРБАСТАЛАТЫН ВАЛЮТА (ВАЛЮТАНЬГҢ АЙЫРБАСТА- 
ЛЫМДЫЛЫҒЫ) -  үлттық валютаның төлем қүралы 
ретінде басқа валюта түрлеріне ең аз шығынмен жыл- 
дам айырбасталу қабілеті.

БАСТЫ ВАЛЮТА ЛИЦЕНЗИЯСЫ -  қолма-қол шетелдік валюта 
ушін қызмет көрсетулерге және бөлшек сауданы жузеге 
асыруға беріледі, әрі оның иесіне қызмет көрсету мш 
бөлшек сауданы жүзеге асыру барысында колма-кол 
шетелдік валютамен есеп айырысуына қүқық береді; 
тартылған зейнетақы активтерінің есебінен операция- 
ларды резидент еместердің бағалы қағаздарындағы ин- 
вестиция түрінде орындауы үшін зейнетақы активтерін 
инвестициялық басқару бойынша қызметті жүзеге асы- 
ратын үйымдарға беріледі.

БІР ЖОЛГЬІ ВАЛЮТА ЛИЦЕНЗИЯСЫ -  капиталдың қозғалысымен 
байланысты операциялардың, экспорт-импорт мәміле- 
лері бойынша операциялардың орындалуына, валюта- 
лық күндылықтардың резиденттерден резидент емес- 
тердің пайдасына етуін (ауыстыруды) қарастыратын 
капитал қозғалысымен байланысты операцияларды 
жургізуге, резиденттердің резидент еместен несие ретін- 
де алатын шетеддік валютаны үшінші түлғаның шотына 
алу бойынша операцияларды жургізуге беріледі.

ВАЛЮТА -  мемлекеттің заңды телем қүралы ретінде қабылданған 
ақша қүралы немесе қолма-қол ақша және қолма-қол 
ақшасыз формаларындағы қүнның, банкнот, қазынашы- 
лық билет және тиын, оның ішінде бағалы металдар- 
дан жасалған тиын (айналыстағы ақшалай бірліктер- 
ге айырбасталатын, айналыстан алынатын) туріндегі 
құнның ресми стандарты, сондай-ақ шоттардағы, оның 
ішінде, халықаралық ақшалай немесе есеп айырысу бір- 
ліктеріндегі қаражат.

ВАЛЮТАЛЫҚ АЛЫПСATАРЛЫҚ -  валюталық мәмілелерден ба- 
рынша пайда алу мақсатында валюталардың алдағы 
кезеңдегі бағаларының ойыны.

ВАЛЮТА БАГАІУІЫ -  екі ақшалай бірліктің айырбасталу арақатына- 
сын білдіреді немесе ол (валюта бағамы) басқа елдің
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ақшалай бірлігінде түлғаланған бір акша бірлігінің 
бағасы ретінде болады.

ВАЛЮТАНЫҢ БАҒАСЫН БЕЛГІЛЕУ -  бүл елдер арасында валю- 
та бағамын анықтауды үйғарады. Осының негізінде 
айырбасталатын екі ақша бірлігінін арақатынасы белгі- 
ленеді.

ВАЛЮТАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ шетелдік валюта; номинал қүны ше- 
телдік валютада түлғаланатын бағалы қағаздар мен 
төлем қүжаттары; тазартылған күйма алтын; резидент- 
тер және резидент еместер олармен операцияны жүзеге 
асыратын жағдайда номинал қүны үлттық валютада 
түлғаланатын бағалы қағаздар, төлем күжаттары және 
үлттық валюта.

ВАЛЮТАНЫҢ ҚҰНЫН БЕЛГІЛЕУ -  валюта бағамын таңдап алын- 
ған нарықтық механизм негізінде анықтау.

ВАЛЮ ТАНЫҢ МЕМЛЕКЕТ ІШ ІНДЕГІ ҚҰҚЫ ҚТЫ Қ ҚАТЫ- 
НАСЫ ' -  қаржылық, әкімшілік және азаматтық 
қүкықтардың аясында реттеледі.

ВАЛЮТА НАРЫГЫ -  валюталық мәмілелер бекітілетін, яғни, бір ел- 
дің валютасы екінші елдің валютасына белгілі бір номи- 
нал қүны бар валюта бағамы бойынша айырбасталатын 
нарык.

ВАЛЮТАЛЫҚ ОПЦИОН -  сатып алушыға белгілі бір күнге дейін 
келісілген баға бойынша валюта индексін немесе нақ- 
ты валюта мөлшерін (санын) сатуға немесе сатып алуға 
қүқық беретін, алайда оған міндеттеме жүктемейтін 
келісім.

ВАЛЮТАЛЫҚ ПОЗИЦИЯ -  есеп айырысуға қажетті валютаның әр- 
біреуіндегі кәсіпорынның немесе банктің талаптары мен 
міндеттемелерінің арасындағы жағымды немесе жағым- 
сыз айырмашылық. Банктердің (биржалардың) валюта 
позициясы -  банктерге қандай да бір валютадағы талап- 
тардың және міндеттемелердің болуы. Қандай да бір 
валютадағы ашық позиция -  осы валютадағы талаптар 
мен міндеттемелердің бір-бірімен сәйкес келмеуін, яғни, 
шетелдік валютаның сатылуы мен оны сатып алудың 
арасындағы сәйкессіздікті бідціреді. Сатып алу сатудан 
асып түссе -  үзын позиция, ал сату сатып алудан жоғары 
болса -  қысқа позиция.

ВАЛЮТАЛЫҚ РЕЗЕРВТЕРДІ ӘРТАРАПТАНДЫРУ -  ірі қаржы 
институттарының және мемлекеттің халықаралық есеп



айырысуды қамтамасыз ету мақсатында әр елдің ең тү- 
рақты валюталарын валюталық резервтің қүрамына 
қосуды үйғаратын саясаты.

ВАЛЮТАЛЫҚ РЕТТЕУ -  бүл мемлекеттік өкілетті органдардын (ва- 
люталық реттеу органдарының) ішкі валюта нарығын 
дамыту және оны бақылау, үлттық валютаны түрақтан- 
дыру, елдің төлем байланысын нығайту максаттарын- 
да валюта операцияларын жүргізудің тәртібін белгілеу 
жөніндегі қызметі.

ВАЛЮТАЛЬІҚ САЯСАТ -  әлемдік шаруашылыққа қүрылған бай- 
ланыс жүйесіндегі интеграцияның денгейіне, саласына 
және механизміне қатысты мақсаттарды жүзеге асы- 
руға бағытталған, елді экономикалық және әлеумегтік 
жағынан дамытуға арналған мемлекетгік стратегияның 
бөлігі.

ВАЛЮТАЛЫҚ СВОП -  келісілген бағам бойынша немесе кейін кері 
айырбасталатын бірдей таза ағымдағы қүны бар екі ва- 
лютаның белгілі бір мөлшерде айырбасталуы.

ВАЛЮТАЛЫҚ ТӘУЕКЕЛ -  валюта бағамының болжанбаған өзге- 
рісіне қатысты банктің немесе кәсіпорынның акша қара- 
жаттарына қауіп төндіретін тәуекел.

ВАЛЮТАЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК -  валюталық бағамның негізі болып 
табылатын екі валютаның арасындағы заңмен белгілен- 
ген арақатынас.

ВАЛЮТАЛЫҚ ШЕКТЕУ — валютамен, алтынмен және басқа да ва- 
люталық құндылықтармен жүзеге асырылатын опе- 
радияларды шектеуге бағытгалған заңмен немесе 
әкімшілік жолмен белгіленген шаралар мен нормативті 
ережелердің жиынтығы.

ДЕВАЛЬВАЦИЯ -  тіркелген валюта бағамьт жүйесінде орталық банктің 
үлттық валюта бағамын төмендету жөніндегі қаулысы.

ДЕВИЗДІК САЯСАТ — мемлекеттік органдардың үлттық валюта ба- 
ғамын өзгерту мақсатында шетеддік валютаны сату-са- 
тып алу жолымен жүзеге асырылады.

ДИСКОНТТЫ Қ САЯСАТ — валюта бағамы мен төлем балансын регтеу 
үшін орталық банктің есептік мөлшерлемелерді өзгер- 
тетін саясаты.
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ЕРКІН ҚҮБЫЛМАЛЫ НЕМЕСЕ ИКЕМДІ ВАЛЮТА БАҒАМЫ
-  валюта бағамының жүйесі. Бүл жүйеде орталык банк 
валтота нарығыньщ қызметіне араласпайды және тепе-
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тең валюта бағамы сүраныс пен үсыныстың езара әре- 
кетімен аныкталады.

ЕУРОВЕКСЕЛЬ -  еуродоллардағы қысқа мерзімді облигация.
ЕУРОНЕСИЕ — бүл негізінен бірлестірілген еуронесие, яғни қарыз алу- 

шының банктердің синдикатымен қүрылған несиеден 
еуродолларда алатын несиесі.

ЕУРООБЛИГАЦИЯ (ЕУРОБОНД) -  шетелдік қарыз алушылардың 
(эмитенттердің) өтініші бойынша халықаралық банк 
синдикаттары (консорпиумдары) шығаратын борыштық 
бағалы қағаздар.

КРОСС-БАҒAM -  бүл валюта мәмілесінің қатысушылары үшін бірде- 
біреуі үлттық болып табылмайтын екі шетелдік валюта- 
ның белгіленген бағасы.

ҚОСАРЛЫ ВАЛЮТА НАРЫГЫ -  тіркелген және өзгермелі ба- 
ғамдардың режимдері арасындағы орташаланған жағ- 
дайды білдіреді.

ҚУРЫ ЛЫ М ДЫҚ ВАЛЮТА САЯСАТЫ -  валюта нарығында қүры- 
лымдық өзгерістерді жүзеге асыратын үзақ мерзімді ша- 
раларды бейнелейді.

ҚЫСҚА АШ ЫҚ ВАЛЮТА ПОЗИЦИЯСЫ -  жекелеген шетелдік ва- 
лютадағы ашық валюталық позиция. Оның міндеттемесі 
мен баланстан тыс міндеттемесі осы шетелдік валюта- 
дағы актив пен баланстан тыс талабынан асып түседі.

ЛАГ -  уақытша аралық. Бүл аралықта ақша үлес салмағының
өзгеруі бағалар мен тарифтердің тиісті өзгерісін ту- 
дырады.

ЛИЦЕНЗИЯ -  қүзыретті мемлекеттік органдардың азаматтарға не- 
месе заңды түлғаларға нақты қызмет түрімен айналы- 
суына немесе белгілі бір әрекетті орындауына беретін 
рүқсаты.

НАҚТЫ ВАЛЮТА БАГАМЫ -  екі еддің баға деңгейлерінің қатын- 
асына көбейтілген номинал қүны бар бағам ретінде 
анықталады.

НАҚТЫ ТИ ІМ Д ІЛІГІ БАР ВАЛЮТА БАҒАМ Ы  -  қандай да бір 
елдің нақты валюта бағамының сауда жағынан негізгі 
серіктесі болып табылатын елдің валютасына дина- 
микасын көрсететін баға денгейінің немесе өндіріс 
шығындарынын басқа көрсеткіштерінін өзгерісін ту- 
зетуші номинал қүны бар валюта бағамы.
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НО М И Н АЛ Қ ¥Н Ы  БАР ВАЛЮ ТА БАГАМ Ы  -  екі ел валютасынын 
салыстырмалы бағасы немесе басқа елдін ақша бірлігін- 
де түлғаланған бір елдін валютасы.

Н ОМ ИНАЛ ҚҰНЫ  БАР ТИ ІМ ДІ ВАЛЮ ТА БАҒАМ Ы  -  кандай 
да бір елдің өз елінде жүзеге асырылатын валюталық 
операцияларының үлес салмағына қарай өлшемделген 
валюталары мен үлттық валюта арасындағы арақатынас 
ретінде есептелген валюта бағамының индексі.

О П Е РА Ц И Я Л Ы Қ  ВАЛ Ю ТА Л И Ц ЕН ЗИ ЯС Ы  -  банк қызметінде 
белгілі бір валютаның орындалуы үшін және валю- 
та заңымен анықталған валюталық қүндылықтардың 
пайдаланылуымен байланысты операциялардың орын- 
далуы үшін беріледі.

Ө КІЛЕТТІ БА Н К  -  банк туралы заңдарда қарастырылған опе- 
рацияларды жүргізуге орталық банктің лицензиясын 
алған, валюталық операцияларды, оның ішінде кли- 
ентгің тапсырмасы бойынша жүзеге асыратын екінші 
деңгейлі банк.

РЕВАЛ ЬВАЦ И Я — тіркелген бағам жүйесінде орталык банктің үлттық 
валюта бағамын көтеру туралы қаулысы.

РЕЗИ ДЕН Т ЕМ ЕСТЕР -  «резидент» үғымында аталмайтын барлық 
заңды түлғалар, олардың өкілдіктері мен филиалдары. 
сондай-ақ жеке түлғалар.

РЕЗИ ДЕН ТТЕР -  ҚР-да, оның ішінде шетелдерде немесе республи- 
каның шегінде уақытша мемлекегтік қызметте жүрген 
жеке түлғалар; республика аумағында республика заңы- 
на сәйкес қүрылған барлық заңды түлғалар, сондай-ақ 
олардың Қазақстан Республикасындағы және оның ше- 
гіндегі филиалдары мен өкілдіктері; республика шегін- 
дегі ҚР-дың дипломатиялық, сауда және басқа да ресми 
өкілдіктері.

САТУШ Ы Н Ы Ң  БАҒАМ Ы  -  бүл бағам. Ол бойынша резидент-банк 
ұлттық валютаға шетелдік валютаны сатады.

С АТЫ П  АЛ У Ш Ы Н Ы Ң  БАГАМ Ы  -  бүл бағам. Ол бойынша рези- 
дент-банк үлтгық валютаға шетелдік валютаны сатып 
алады.
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САТЫ П  А Л У  Қ А Б ІЛ Е Т Ш ІҢ  БІРДЕЙ Л ІГІ -  теория. Бүл теорияға 
сәйкес әр түрлі елдерде өндірілсе де бір валютада түлға- 
ланған, өзара алмастырылатын тауарлардың бағасы 
үзақ мерзімді кезеңде бірдей болуы керек.

«СПОТ» ВАЛЮ ТА О ПЕРАЦ ИЯСЫ  -  мәмілені ресімдеу сәтінде не- 
месе 48 сағаттың шегінде (ішінде) қолма-қол валютаны 
пайдаланумен жүзеге асырылатын операция.

ТЕП Е-ТЕҢ ВАЛЮ ТА БАҒАМ Ы  -  халықаралық сауда-саттыққа шек- 
теу қоймау, капиталдың қүйылысы мен ағынына арна- 
йы мотивтерді қолданбау, шектен тыс жүмыссыздықты 
болдырмау шарттарымен төлем балансының тепе-теңді- 
гіне қол жеткізуді қамтамасыз ететін валюта бағамы.

ТІРКЕЛГЕН ВАЛЮ ТА БАҒАМ Ы  -  валюта бағамының ресми бел- 
гіленген арақатынасы. Онда орталық банк валюта 
бағамын тіркейді әрі оның деңгейіч өзгеріссіз сақтау 
міндеттемесін өз мойнына алады.

ТУРАҚТЫ  ВАЛЮ ТА -  ағымдағы операциялар (сауда-саттық) бойын- 
ша да, капиталдың экспорты мен импорты саласында да 
басқа валютаға толық айырбастауға келетін валюта.

«Ф ОРВАРД» ВАЛЮ ТА ОПЕРАЦИЯСЫ  -  банктердің немесе қаржы- 
лық компаниялардың келісімшарт негізінде телефон не- 
месе телекс бойынша жүргізетін биржадан тыс мерзімді 
валюталық мәмілесі. Форвард операциясы биржада 
фьючерстік және опциондық операциялармен баламалы 
түрде жүргізіледі.

ХА Л Ы Қ А РА Л Ы Қ  ВАЛ Ю ТАЛ Ы Қ ҚҰҚЫ ҚТЬІҚ Қ А ТЫ Н А С  -  ва-
люталық қүқықтық қатынастың екі деңгейін қарасты- 
рады: 1) мемлекеттер арасындағы қатынасты халықа- 
ралық жариялы қаржылық қүқық ретгейді; 2) жеке 
түлғалар мен үйымдар арасындағы қатынасты халық- 
аралық жеке қүқық реттейді.

ХЕДЖ И РЛ ЕУ -  валюталық тәуекелді сақтандыру.

Ш ЕТЕЛДІК ВАЛЮ ТА БОЙЫ НШ А АШ Ы Қ ВАЛ Ю ТА П О ЗИ Ц И Я- 
СЫ Н Ы Ң  ЛИМ И ТІ -  шетелдік валютадағы міндетте- 
мелер мен талаптар шотындағы абсолюттік сомалардың 
арасында орын алған айырмашылықты анықтау жолы- 
мен есептеледі.
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