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ОКЫРМАНҒА

Сонғы онжылдық біздің еліміз үшін «өзгерістер дәуірі» болды. 
Еіімізде көпукладты нарықтық экономиканы қалыптастыруға бағыт- 
талған толық ауқымды реформалар жүзеге асырылды. Мұнда күшті 
де серпінді дамыған банк секторын жасау маңызды рөл атқарды. Бұл 
кезең тарихта банк секторы ішіндегі бүкіл қарым-қатынас жұйесін, 
яғни ¥лттық банк тарапынан басқару жэне бақылау саясатын түбегейлі 
езгерткен монобанктік жүйеден нарықтық экономика талаптарына жа- 
уап беретін қазіргі заманғы жаңа банк секторына кешу, әмбебап банк- 
тер жүйесін калыптастыру кезеңі болды. Бірақ мұның барлығы банкир 
психологиясын өзгертпейінше жемісін бермек емес. Сондықтан жақсы 
білім алған, бастамашыл, догмалардан азат жэне ойластырылған, сарбдал 
тәуекелге бара алатын жаңа тұрпатты банк қызметкерін тәрбиелеу басты 
міндет болып отыр.

Міне, сондықтан да Қазақстан банк жүйесінің дамуында білік- 
тілігі, банк мәдениеті, бизнес туралы мағлұматы, ұйымдастырушылық 
кабілеті анағұрлым жоғары кадрларды әзірлеу ең бірінші басымдыққа 
айналуға тиіс. Бұл орайда оқулық пен әдістемелік эдебиеттің атқарар 
рөлі қомақты.

Ұсынылып отырған «Қазақстанның банк жұйесі» оқу құралы сту- 
денттерді базалық теориялык білімдермен және бірқатар практикалық 
машықтармен байытуға тиіс. Елдің банк секторының ары қарай даму 
стратегиясын, эсіресе корпоративтік басқаруды жетілдіруді, тәуекелді 
бағалаудың тиімді жүйесін қалыптастыруды жэне халықаралық стан- 
дарттар тәжірибесін пайдалануды сипаттау өте маңызды.

«Қазақстанның банк жүйесі» оқу құралын зерделеу арқылы ізде- 
нушілер банктердің экономикадағы ролі, банктердің кредиттік және 
инвестициялық операциялары, банк қызметін реттеу тетіктері туралы 
мағлұмат алады, игерген білімдерін макроэкономикалык ахуалды тал- 
дау, банк қызметі нарығында бағдар ұстануга қолданып, банк қызметінің 
басқарушылық қырлары жөніндегі білімдерін жетілдіре алады.

Оқу құралы экономикалық мамандықтарды меңгеріп жүрген сту- 
денттер мен ізденушілер үшін пайдалы көмекші болатынына сенімдімін.

Дәулет СЕМБАЕВ,
Қазақстан Қаржыгерлер Ассоциациясының 
Қүрме гті төрағасы



4

КІРІСПЕ

Дамыған банк жүйесін құру кез келген елдегі түбегешті экономика- 
лық өзгерістердің басты шарты болып табылады. Қазақстан нарықтық 
экономикасы бар елдердегі қаржы-кредит институттарының даму үрдісін 
жэне қаржылық, соның ішінде банктік қатынастарды қүқықтық түрғыдан 
реттеу тәжірибесін басшылыққа ала отырып, отандық болмысқа икем- 
деді, Мұның өзі көптеген экономикалық және әлеуметтік өзгерістерден, 
мемлекетгің өндірістік әлеуетінің артуынан көрініс тапты.

Банк жүйесінің әлеуетін арттыру, банк ресурстарын еселеу -  бірінші 
дәрежелі маңызы бар міндет пен отандық экономика кызметінің маңызды 
басымдықтарының бірі болып табылады.

ҚР Ұлттык банкінің экономиканың нақгы секторына әсері банк сек- 
торы арқылы жүзеге асырылатындықган, ол осындай аса маңызды буын 
болып қала береді. Банк қадағалауы жөніндегі Базель комитеті белгілеген 
тиімді банк қадағалауының түбегейлі қағидаларының негізінде қадағалау 
қызметінің практикасына банк тәуекелдерін реттеу жөніндегі элемдік 
банк практикасындағы жалпы қабылданған көзқарастарды ұстану, банк 
есебінің, бухгалтерлік және қаржылық есептіліктің хапықаралық стан- 
дарттарын енгізу және т.б. жөніндегі жұмыстар жалғасын табуда. Ал бұл 
қазақстандық банктердің әлемдік деңгейғе көтерілуіне, біздің елімізге шет 
елдік әріптестер тарапынан көрсетілер сенімнің нығаюына негіз болады.

Банк ісінің қазіргі заманғы қаржы мэдениеті деңгейіне көтерілген 
жоғары білімді мамандарының болуы -  экономикалық қызмет нэти- 
желілігінің кепілі. Бұл орайда кадрлар даярлау, ғылыми-әдістемелік 
жұмысты ұйымдастыру жүйесі маңызды рөл атқаруы керек.

¥сынылып отырган оқу құралының міндеті студенттерді қазіргі 
заманғы банк ісінің негіздерімен таныстыру, экономикалық талдау ма- 
шықтарын, банк қызметінде кездесетін әр түрлі жағдайларда оңтайлы 
шешімдер қабылдауға үйрету болып табылады.

Бұл оқу құралының басты мақсаты -  оқырмандарға материалды дер- 
бес оқып-үйрену барысында пайдалана алатын ақпарат беру. Онда Қазақ- 
стандағы банк қызметінің негізгі терминдері, ұғымдары мен принциптері, 
әдістері баяндалады. Қазақстанның банк жүйесінің калыптасу ерекшелігі- 
не, банк қызметінің мәні мен банк жүйесінің құрылымына, Қазақстанның 
Ұлттық банкі мен коммерциялық банктер қызметінің, ҚР Қаржы нарығын 
қадағалау агенттігінің қызмет ерекшеліктеріне баса назар аударылады.

Оқу құралы қаржы-экономикалық оқу орындарының студенттеріне, 
банк жүйесінің практикалық қызметкерлеріне, ғылыми қызметкерлер 
мен кәсіпкерлерге арналған.
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1-тарау Банктер және банк жүйесі. 
Қазақстан Республикасының

банк жүйесі

Тарауда мына мәселелер қарастырылады:

-  банктердің пайда болуы және дамуы;
-  банк уеымы, мәні мен фунщиялары;
-  банк жүйесінің мөні, белгілері, типтері;
-  экономикадааы банктердің рөлі;
-  банк жүйесінің даму тарихы;
-  Қазақстандааы банк реформасы;
-  банктердің халықаралық стандарттарәа өтуі.

1.1. Банк ісінің пайда болуы және дамуы

Бірқатар ғалымдардың пікіріне қарағанда алғашқы банктер 
капитализм дамуының мануфактуралық сатысында дүниеге келіп, 
кредиттік қатынастардың кең ауқымда дамуына орай Италияда 
ХІУ-ХУ ғасырларда пайда болған1.
1 Банковское дело (ред. О.И. Лаврушин). -  М.: Финансы и статистика. 2003 ж. 
9-14 бб.
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Ал, өзге ғалымдардың пікіріне сүйенсек, банктер әлдеқай- 
да ертеде, феодализм тұсында төлем делдалдары ретінде туын- 
даған.

«Банк» сөзі «стол» дегенді білдіретін итальянның «Ьапсо» 
сөзінен шыққан. Банк-столдар тауар саудасы кызу жүретін 
алаңдарға орнатылатын болған. Сауда мемлекеттер, сондай-ақ 
қалалар, кейбір жеке түлғалар шекіп шығаратын алуан түрлі моне- 
талар арқылы жүргізілген. Бүл жағдайларда айналымға түскен то- 
льш жатқан сөлкебайлардың тегін біліп, түсінетін, оларды бағалап, 
кеңес бере алатын мамандар қажет болған. Осы маман-айырбас- 
шылар базарларға өз столдарын апарып, сол жерде отырған. X 
ғасырдан бастап әлемдік сауда орталығына айналған Италияға 
түрлі елдердің тауарлары мен ақшасы ағылып жататын. Бүл орай- 
да банкирлер сауда операңияларының бүлжымас қатысушыларына 
айналды. Делдал-айырбасшы-банкирлер өздерінің айрықша банк- 
столдарымен танымал болып, көне Грекияда (трапезиттер деп ата- 
латын, «трапеза» -  стол дегенді білдіреді), ежелгі Вавилонда және 
басқа елдерде кең тарап үлгірді.

Түрлі монеталарды бір-бірімен кедергісіз айырбастау үшін 
олардың қоры болуға тиіс. Сөйтіп, бүл айырбас-столдар бағасы әр 
қилы монеталар айырбасталатын айырбас үйлеріне айналды.

Алайда банктердің табиғатын валюталарды айырбастау опе- 
рацияларымен барабар қарау банктердің пайда болу себебін жаңы- 
лыс түсіндіруге әкелуі мүмкін. Бүл жерде ақша әлемдік ақша функ- 
циясын орындағанда ғана банк пайда болды деген үғым туындай- 
ды. Ақша ішкі рынокта ғана айналымда болған неғүрлым ерте 
кезеңдерде банктің өмірге келуі күмән тудырады. Ғалымдардың 
пікірінше, б.з.д. VI ғасырдың өзінде ежелгі Вавилонда салымдар 
қабылданып, олар бойынша пайызақы төленген. Мүндай валюта- 
лық және кредиттік операциялар Грекияда б.з.д. IV ғасырда жүзеге 
асырылған.

Тарихшылардьщ пікірінше бүл операцияларды жекелеген 
түлғалар, сонымен қатар шіркеу мекемелері де орындаған. Мем- 
лекет пен қауымдастық тарапынан зор сенімге ие болғандықтан 
храмдар ақша мен қүндылықтарды сақтауға өте қолайлы орын
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'олып табылған. Храмдар ақша операцияларын, яғни есепке алу 
және есептесуді үдайы жүргізген және олар салмақ бірліктерінде 
жүзеге асырылған. Олардан бөлінімдік, біртектілік, сакталушыльщ 
сиякты қасиеттер талап етілетін. Мүндай сипаттарға металдар, 
әсіресе алтын мен күміс ие болған.

Храмдар негізгі ақша операцияларымен қатар қарыз ақша 
беру^мен де айналысып, олар үшін пайыздық төлем алған. Бүлар 
заннамалық нормаларды айрықша сақтай отырып ресімделетін.

Сол кезенде адамдар қозғалыссыз жататын қомақты ақшалай 
оайлыкты үстемелей беру пайда әкелмей, қайта зиян шектіретінін 
тү сіне бастады. Сондықтан да оларды уақытша пайдалануға беріп, 
үстінен пайыз алу немесе сауда мен қолөнер орьшдарын ашу 
гиі.мді болып, табыс пен кіріс әкелетін.

Осы кезеңде өсімқорлык, жоғары пайызға кредит беру пайда 
оолды, себебі қарыз ақшаның негізінде тараптардың жеке келісім- 
деріндегі кредит берушінің үстемдігі жататын. Сауда үйлері тү- 
рінлегі жеке кредиторлардың пайда болуымен қатар мемлекеттік 
сауда агенттері жүмыс істеген. Оларды Ежелгі Шығыста тамкарлар 
деп аталған. Олар металл қүймалары түріндегі ақшаны сатып алу, 
сату, өзге мемлекеттерде олармен сауда жасаумен айналысқан.

Храмдар, өсімқорлар, сауда үйлері мен сауда агенттері жүр- 
гізген осы ақша операцияларының барлығы банктердің пайда 
бо.тчъша өз ықпалын тигізді. Банк ірі кредит кәсіпорыны болып 
саналғандықтан жоғарыда аталған кредиторлар әлі де банкке ай- 
налмаған еді. Банк кредит ісінің даму дәрежесіне және түптеп кел- 
генде кредитор өз клиенттеріне қызмет көрсету жөнінде орындай- 
тын операциялар жиынтығына тәуелді болады. Өсімқор өзі жүзеге 
асыратын кредит операциялары жүйеге айналғанда, яғни креди- 
торлар арасында бәсеке пайда болғанда өсімқор болудан қалады. 
Мүнда өсімқор өз ссудалары үшін жоғары пайыз белгілей алмай- 
ды, сондықтан қарыз алушы одан бас тартады. Кредит мәмілелерін 
жасаумен қатар кредитор өз клиенттерінің бүйрығымен есеп айы- 
рысу және басқа операцияларды орындай бастайды. Банк, сөйтіп, 
ақша шаруашылығы дамуының кредит, ақша және есеп айырысу 
операцияларымен біріге келіп, бір орталыққа шоғырланатын са-
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тысы болып табылды. Мұндай мекемелер Италияның солтүстік 
қалаларында XVII ғасырда пайда болды. 1619 жылы Венецияда 
қоғамдық серіктестік жиробанк деп аталды (лат. §эго -  айналым). 
Металл монеталармен және оларды алмастырған серіктестік 
қағаздарымен төлем жасау олардың басты операциялары болды, 
Европа банктердің пайда болуын білдіретін ақша операцияла- 
ры құрылып жатқан мемлекеттердің экономикалық қызметіне 
тұрақты түрде енген орталыққа айналды. Банк ісінің нағыз мәні 
мемлекеттер арасындағы сауда байланыстарының даму процесін- 
де айқын көрінді. Банк ісін жүргізудің итальяндық тәжірибесі жеке 
банктерді құрудың ынталандырушы факторы ғана болып қалды. 
Амстердамда айырбас банкі құрылып, ол депозиттік және жиро- 
банкке, сөйтіп түптің-түбінде ссуда банкіне айналды. Германияда 
итальян сауда үйлерінің негізінде неміс сауда үйлері пайда болып, 
олардан алғашқы неміс банктері бөлініп шықты. Францияда да со- 
лай болды, осылайша XVII ғасырда Европаның барлық елдерінде 
дерлік банктер пайда болды.

Ежелгі банктердің кредит операцияларымен бірге трансферт, 
яғни ақша қаражатын бір таблицадан (есептен) өзгеге ауыстыру 
арқылы есеп айырысу ісі дамыды. Банктер біртіндеп өздері мен 
клиенттер, клиенттердің өз араларында келісімшарттарға оты- 
ра бастады, сауда мәмілелерінде делдал болды. Есеп айырысу- 
ды қамтамасыз ету үшін ежелгі банктер банк билеттерін (һисіи
-  «гуду») шығарды, олар ақшамен бірдей айналыста болды.

Сөйтіп, кредит, ақша және есеп айырысу операциялары бір 
орталйққа (банкке) шоғырландырыла бастады. Ақша шаруа- 
шылығы дамуының осы сатысында банк сияқты ірі кредит меке- 
месі пайда бола бастады.

XVII ғасырдың 40-жылдарынан бастап Англияда банктер 
эмиссия операцияларын орындауға кірісіп, XIX ғасырдың ба- 
сында оған елдің орталық эмиссиялық банкі мәртебесі берілді. 
Оның банкноттары зацды түрдегі бірегей төлем құралына ай- 
налды.

Германияда 1846 жылы жерлердің 33 эмиссиялық банктерін 
біріктірген орталық банк ретінде Прусс банкі құрылды.
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Ресейде банк ісі мемлекетгік тұрғыда дамыды, жеке эмиссия- 
лык банктер болған жоқ. XIX ғасырдың соңында ғана (1894 ж.) 
?\шссиялық банк ретінде Госбанк (Мемлекеттік банк) пайда болды.

XX ғасырдың 90-жылдарының басына дейін Қазақстанның өз 
банктері болмады, бұл жөнінде осы бөлімнің келесі параграфында 
сез козғалады.

Ақша-кредит институты және 
коммерциялық кәсіпорын ретіндегі 
банктің мәні және оның функциялары

Банктің мәнін ашпастан, банк деп нені атайды деген сұрақ- 
ка жауап берместен бұрын ол жайындағы қазіргі түсінікке 
токталғанымыз дұрыс болады. Мағлұматы аз адам банкті ақша 
сактайтын қойма деп түсінеді. Ал банктің қызметі әр алуан. 
Сондықтан да адамдардың банк туралы түсінігі де әр қилы.

Кейбіреулер оны мекеме деп, біреулер ұйым деп, ал үшінші 
біреулер экономикалық басқару органы деп, төртінші біреулер 
делдал үйым, т.с.с. деп санайды. Банктің мүндай анықтамаларын 
ғылыми және оқулық әдебиеттерде, мерзімді баспасөзде, тіпті заң, 
ереже, нүсқаулық сияқты ресми құжаттарда да кездестіруге бола- 
ды. Алайда банк мәніне терең үңіліп зерттеген И.О. Лаврушин 
атап өткеніндей, қазіргі заманғы банк туралы жоғарыда келтіріл- 
ген түсініктердің барлығы дерлік ақиқатқа сай келмейді, банктің 
мәнін ашпайды, осы анықтамалардың қай-қайсысына да оның 
өзінің қарсы айғағы бар1.

Ол банк мәнін оқып-үйренуде төмендегідей әдістемелік негіз- 
дерді ұсынады:

-  банк мәніне талдау жасауды оның макродеңгейдегі қыз- 
метімен байланыстырған жөн;

-  оның мәнін әр алуан типтерге қатысы жоқ, біртұтас бірлік 
 ретінде банкке жатқызу қажет;
1 Деньги, кредит, банки (И.О. Лаврушиннің редакциясымен). -  М.: Финансы и 
статистика, 2002 ж., 301-314 бб.

1.2.
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-  банк мәні өзге экономикалық институттардан банкті ерек- 
шелендіріп тұратын оның өзгешеліктерін, арнайы бел- 
гілерін ашуды талап етеді;

-  банк мәні оның құрылымын ашуды талап етеді.
Әлбетте, банктің мәнін жекелеген клиентке қатысты ал-

ғандағы қайсыбір банктің қызметін қарастыра отырып ашу 
қиын. Банк нақты клиентке қатысты өзінің кейбір қызметтерін 
ғана орындауы мүмкін, бірақ бұдан ол банк болып кетпей- 
ді. Нақты клиентке банк көрсететін барлық 100-120 қызмет 
түрінің барлығы бірдей қажет емес. Міне, сондықтан да банк 
мәнін талдаған кезде жекелеғен банктің операңияларын назарға 
алмаған абзал. Оның мәні бұл орайда асбтрактілі болып келеді, 
ол банктің тұтастай алғандағы нақты қызметінің жиынтықты си- 
паттамасын білдіреді. Сол себепті экономикаға қатысты тұтас 
алғанда макродеңгейде қарастырған орынды. Бұл орайда банк 
белғілі бір қызметтер жиынтығы бар мекеме емес, белгілі бір 
атқарымдар-функциялар бекітіліп берілген институт ретінде 
көрінеді.

Банк мәні банктердің типтеріне, түрлеріне, яғни қандай банк: 
коммерциялық, инвестициялық болмаса эмиссиялық екендігіне 
қарамастан бірыңғай сипатга болады. Бұл банктер өз операцияла- 
рьшда, функцияларында, атқарымдарында түрліше болады, бір- 
бірінен ерекшеленеді, бірақ бұдан мәні өзгермейді. Мән барлыі ы- 
на бірдей қатысты. Бұл ерекшеліктер банктердің тұтастығының 
әралуандығын білдіреді.

Ә^істемелік тұрғыдан алғанда банктің мәні туралы мәселе 
оны өзге экономикалық институттардан ерекшелендіріп тұратын 
айырықша белғілерін анықтауды талап етеді. Мәселе қазіргі 
банктердің толып жатқан қаржылық, кеңес берушілік және басқа 
қызметтер (200-ден асады) орындауында, оларды өз клиенттері- 
не басқа экономикалық институттар да, оның ішінде банктік 
емес институттар да көрсете алады. Сондай-ақ банк істейтін істі 
өзге институттар да орындайды. Бұл жағдайдан шығудың жолы
-  орындалған операциялардың ішінен тек қана банктік операция- 
лар мен қызметтерді ерекшелеуге тырысу.
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Банк ерекше мекеме ретінде материалдық өндіріс саласының 
“німінен елеулі түрде ерекшеленетін өнім өндіреді, Ол тек тауар 
ігығарып қана қоймай, ақша, төлем қүршідары ретіндегі ерекше 
г.рдегі тауар өндіреді. Қолма-қол ақша шығару -  бүл банк моно- 
по.тиясы, оны тек банк қана шығарады.

Кызмет көрсету саласындағы банктің негізгі өнімі зат, түтыну 
'•»т!ымдарын шығару емес, кредит беру болып табылады. Оның 
> стіке белгілі бір сома түріндегі кредит емес, ссуда пайызы түрін- 
де пайда әкелетін капитал сипатындағы кредит.

Бос, уақытша пайдаланылмайтын ресурстарды банк жинақтай 
етырып, іске қосады және оларды қайта өндіру процесінде өнімді 
түрде пайдаланады.

Банк өнеркәсіп және сауда кәсіпорындарынан өзінің арнайы 
-німімен ерекшелене отырьш, мекеме мен ұйымға қарағанда кө- 
сіпорынға бір табан жақын тұрады, себебі бүл оның қызметінің 
-ндірістік сипатын көрстетеді.

Кредит ісі -  банктің негізі, бүл оның негізгі айналысатын ша- 
р> асы болып табылады. Оның үстіне ол шаруашылық жүргізуші 
субъектілер мен жеке түлғалардың қолма-қол ақшасыз және 
колма-қол ақша түріндегі төлем айналымын реттеп отыратын ірі 
кредит институты болып табылады.

Банктің мәні оның құрылымымен тығыз байланысты. Банк 
күрылымы деп оған ерекше кәсіпорын (институт) ретінде көрінуге 
мүмкіндік беретін қүрылымы түсініледі. Бұл мағынада банктің 
күрылымы төрт міндетті блокты қосады, бүларсыз ол өмір сүре 
де, дами да алмайды1.

-  өнеркәсіптік және сауда капиталынан босаған ерекше ка- 
питал, қарыз түрінде болатын және ылғп қозғалыс үстін- 
дегі капитал ретіндегі банк капиталы;

-  өзге кәсіпорындар мен институттардың қызметінен окың 
негізгі жұмысында өз өнімінің сипатымен ерекшеленетін 
банк қызметі;

-  банк ісі мен банкті басқару саласында арнайы білімі бар 
адамдардың ерекше тобы;

Банковское дело (О.И. Лаврушиннің редакциясымен) -  М,; ФиС.; 2003, 18 б.
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-  банк техникасын, ғимараттарын, байланыс және комму- 
никация құралдарын, құрылыстарды, ішкі және сыртқы 
ақпаратты, өндірістік материалдардың белгілі бір түрлерін 
қамтитын өндірістік блок.

Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес банк 
өзге қаржы институттарынан төмендегі банк операцияларын жиьін- 
тық түрде өзі ғана жүргізу құқығын иемденуімен ерекшеленеді:

-  жеке және заңды тұлгалардың бос ақша қаражатын са- 
лымдарға тарту;

-  тартьшған ақша қаражатын өз атынан және өз есебі- 
нен қайтарымдылық, мерзімділік, төлемділік шартымен 
клиенттердің уақктша қажеттерін қанағаттандыру үшін 
орналастыру;

-  жеке және заңды түлғалардың банк есептерін ашу және 
жүргізу.

Сөйтіп, озге қаржы делдалдарьшан ерекшелене отырып, банк- 
тер төлем құралдарын шығарады және оларды экономикалық 
айналымга қосып, сондай-ақ айналымнан алады.

Банктер кредиттер түрінде жаңа ақшалар шығарады. Оларды 
айналымға шығару займшыларға кредит беру аркьшы, ал айналым- 
нан алу -  кредитті займшының жабуы арқылы жүзеге асырылады.

Кәсіпорындар, үйымдар мен мекемелер арасындағы бай- 
ланыс қолма-қол ақшамен және қолма-қол ақшасыз, көбіне 
қолма-қол ақшасыз жүзеге асырылады. Қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысу бойынша банк төлем агенті болып табылады, яғни ол 
банк арқылы жүргізіледі. Банктер өз клиенттеріне есептер ашып, 
олардың басы бос ақша қаражаттарын өздеріндегі есептеріне 
аударады, яғни олардың бұйрықтарын орындайды.

Банктің ерекшелігіне, оның негізі мен құрылымына жүргізіл- 
ген талдау бойынша банкті төлем айналымын қолма-қол ақшамен 
және қолма-қол ақшасыз реттеуді жүзеге асыратын кәсілорын 
немесе ақша-несие институты деп анықтауға болады. Банктің 
негізгі функциясы -  ақшаның кредиторлардан займшыға және 
сатармандардан алармандарға қарай бағытталған қозғалысына 
делдал болу.

1-тарау. Банктер жәнө банк жүйесі... 13

Казакетан Республикасындағы банктер және банк қызметі
-  тальі " КР Заңына сәйкес «Банк осы Заңға сәйкес банк қызметін 
»- тс.т^те күкылы коммерциялық ұйым болып табылатын заңды

Ь і н к т і ң  ресми мәртебесі заңды түглғаның әділет орғанда- 
гьгнла мемлекеттік тіркелуі және ҚР Үлттық банкінің банк опе- 

-.ірын жүргізуге беретін лицензиясының болуы арқылы 
і.гіьгугхіады.

Ьакктің ресми мәртебесін иеленбеғен ешбір заңды түлға 
?днк - деп аталуға немесе өзін банк қызметімен айналысады деп 

;.^л’П2\та қақысы жоқ. Қазақстанда коммерциялық банктер күру 
і  -?не олардын жүмыс істеуі «Қазақстан Республикасындағы банк-
- е- және банк қызметі туралы» ҚР Заңына негізделеді. Осы Заңға

-  банк өз қызметі арқылы пайда табуға бағытталған заңды 
түлға болып табылады;

-  банк лицензияға сәйкес банк операцияларын жүрғізу үшін 
күрылған кредиттік үйым болып табылады;

-  заңда банк елдің банк жүйесінің екіншісі сатысы ретінде 
қарастырылады.

Банк жүйесінің негізгі элементі банк болып табылады. Бұл 
мыналарды білдіреді:

-  ол түтастың бұлжымас бөлігі болуға, ойынньщ ортақ тәр- 
тіптері бойынша әрекет етуге мұмкіндік беретін туабітті 
касиеттерге ие болуға тиіс;

-  коғамның бірыңғай зандары, заңдык нормалары аукымын- 
да жүмыс істеуі керек;

-  өзін-озі реттеуге қабілетті болуға, банк жүйесінің өзге эле- 
менттерімен (банктік емес институттармен) озара әрекет 
етуге тиіс.

Банк теориясының маңызды мәселелеріне оның функциясы 
туралы мәселе де жатады. Оларды банктің мәніне жасалған талдау 
барысында пайдаланылған әдістемелік амалдың көмегі арқылы 
анықтау қажет. Банктің функциясы өзге экономикалық институт- 
тармен салыстырғанда тек қана банкке тән қасиет.
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Банк ісі жөніндегі әдебиеттерде, тіпті оқулықтардың өзінде 
банк функциялары туралы біржақты пікір жоқ, біреулері екі неме- 
се үш, енді біреулері төрт функцияны атайды. Біздің пікірімізше, 
РФ Үкіметі жанындағы Мәскеу Қаржы Академиясының үжымы 
үш функцияны дүрыс анықтаған сияқты. Мүнда банктің мәні ерек- 
ше қаржы институты ретінде көрініс тапқан1.

Бірінші функция -  ақша қаражатын жинақтау функциясы. Сақ- 
тау операциясы, уақытша сақтау үшін қүндылықтарды қабылдау 
ежелгі банк операцияларының бірін білдіреді. Мәселе кейіннен 
пайдалану үшін жинақтау процесі тек банкке ғана тән емес. Алай- 
да банктің уақытша бос ақшаны жинауының бірқатар ерекшелік- 
тері бар:

-  бөтен адамдардың жинақталған уақытша бос ақша қара- 
жаты өзінің емес, өзгелердің қажетін өтеуге қайта бөлу 
тәртібімен пайдаланылады;

-  жинақталатын және қайта бөлінетін қаражатқа иелік 
алғашқы кредиторда (банк клиентінде) қалады;

-  қаржьшы жинақтау арнайы рүқсат (лицензия) арқьшы ғана 
жүргізіліп, банк қызметінің негізгі түріне айналады.

Екінші функция -  ақша айналымын реттеу функциясы. Банк 
кредитор мен займшы, сатарман мен алармен арасындағы делдал 
болып табылады. Контрагенттер арасындағы есеп айырысулардың 
үлкен көлемі осьшар арқылы жүргізіліп, айырбас жасалады, ақша 
қаражаты мен капитал айналымға түседі. Ақша айналымын реттеу 
төлем қүралдарын эмиссиялау, экономика мен халықты несиелеу 
арқьшы жүзеге асырылады.

Үшінші функция-делдалдық функция. Бүл орайда банктіңтө-
лемдердегі, есеп айырысу операцияларындағы делдалдығын ғана
қарастырмау керек. Бүған тереңірек үңілген жөн. Банктер арқылы
экономиканың бір салаларынан келесі салаларына ақша қаражаты
мен капитал қүйылуы жүзеге асырылады. Есепшоттар бойынша
операциялар жүргізу жолымен банктер капиталдың қозғалысын
жүзеге асырады, оларды өзге салалар мен аймақтарға қайта
бәледі. Банктер қайта бөлінетін ресурстардың мөлшері бойынша
1 Деньги, кредит, банки (О.И. Лаврушиннің редакциясымен). -  М.; ФиС • 2002 
315-318 66. ’ '
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іа. черлмі мен бөлінетін салалары бойынша да бір-біріне сәйкес 
і г  я*еіІа] Экономикалық өмірдің өзегіне айнала отырып, банктер 
хыр>. ы і ь і л ы к т ь щ  қажеттеріне сәйкес капиталдың мөлшерін, мер- 
-шгг мен бағьгггарын өзгерте (ауыстыра) алады. Сөйтіп, делдалдық 
г - т і з л  -  кайталама өндіріс субъектілерінің неғүрлым кең өзара 
:аі.инысын және тәуекелдің кемуін қамтамасыз ететін ресурстар- 
т- тзгерт> функциясы болып табьшады.

13. Банк жүйесі

Батс жүйесі кредит жүйесінің негізгі буыны, нарықтық эко- 
в?-*етс2нын маңызды қүрамдас бөлігі болып табылады. Кредит 
ш«=*зе кзржы операцияларының негізгі бөлігін шоғырландырады.

Кез келген жүйе барлық қажетті элементтерді қажетті про- 
іссоіяла жинақтауы қажет. Бүл жерде олар біріне-бірі өзара әсер 
г- -.. толыктырады және бір жүйе өзге, неғүрлым кең жүйенің іші- 
э-г

Осыдан келіп, бүл принциптер мен талаптар банк жүйесіне 
-іелей  катысты болып шығады. Мәселен, кез келген елдің банк 
«~.і»ес:нде банк нсүйесінің элементтері жеткілікті мөлшерде бо- 
.іалы: түрлі типтегі банктер, банктік емес мекемелер, банктік 
гігы-ты.\аар, банк бірлестіктері және т.б.

Күрамдас болік ретінде банк жүйесі үлкен жүйеге -  елдің 
ггедкт жүйесіне кіреді. Ал кредит жүйесі -  елдің экономикалық 
гуйесіне кіреді. Мүның өзі банктердің қызметі мен дамуын
і  стамның қайталама өндірісінің процесімен тығыз бірлікте қа- 
гастырудын қажет екендігін білдіреді. Өзінің практикалық қыз- 
«етіяде банктер мен банк жүйесі бюджет-салық және басқа да 
жлііелермен тығыз бірлесе отырып, экономикалық өмірді реттеу 
чен басқарудьщ ортақ тетігіне жымдаса кірігеді.

Банк жүйесі белгілі бір қасиеттер мен белгілерге ие. Бүлар ту- 
ралы -Деньги. Кредит. Банки» (О.И. Лаврушинніңредакциясымен. 
М.. ФиС.Ғ; 2002. 285-290 бб.) оқулығында жан-жақты айтылған.
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Біз де оларды қысқаша атап өтпекпіз, Сонымен, банк жүйесін өзге 
жүйелерден айрықшалайтын белгілер қандай?

1. Жоғарыда атап өтілгендей, банк жүйесінің элементтері 
Орталық банк бастаған белгілі бір бірлікке бағына отырып, 
өзара әрекет жасайды. Онда кездейсоқ элементтер жоқ.

2. Банк жүйесі оның қүрамдас элементтері және олар ара- 
сындағы өзара әрекеттер арқылы айқындалған арнайы қа- 
сиеттерге ие. Онда елдің Орталық банкі белгілеген қосымша 
міндеттерді, тәртіптерді орындайтын тетік жүмыс істейді.

3. Банк жүйесінің элементтері өзара алмасуға қабілетті. Оны 
түтастық есебінде қарастыруға болады. Бүл оның жекеле- 
ген бөліктері қажет жағдайда бір-бірін алмастыра аларлық- 
тай болып байланысқанын көрсетеді. Мәселен, Сбербанк- 
тің депозиттік операцияларын коммерциялық банктер 
орындай алады, ауылдық жерлерде оларды пошта-жинақ 
жүйесіне беруге болады. Бір банк банкротқа үшырағанмен, 
банк жүйесі орнында қалады.

4. Банк жүйесі динамикалық жүйе және үдайы, қозғалыс 
үстінде болып, дамып отырады. Ол жаңа элементтермен, 
жаңа байланыстармен толыға алады. Кредиттердің және 
қаржы институттарының жаңа түрлері пайда болуда.

5. Банк жүйесі «жабық» жүйе ретінде көрінеді. Оның өз тәр- 
тіптері, ережелері, нүсқаулықтары мен ережелері болады. 
Оларда тек осы жүйеге арналған банк қүпиясы деген бар. 
Бірақ оны толық мәнінде жабық деп айтуға болмайды, се-

1 бебі ол сыртқы ортамен, өзге жүйелермен өзара байланысқа 
түседі.

6. Банк жүйесі өзін-өзі реттейтін, «өзін-өзі үйымдастыратын» 
қасиетке ие. Жалпы алғанда жүйе өзінің іс-әрекет саяса- 
тын қүбылмалы экономикалық, әлеуметтік, саяси ахуалға 
байланысты өзгертіп отырады. Экономикалық дағдарыс- 
тар кезеңінде саясат басқа болады, ал экономика түрақты 
дамыған кезеңде өзге іс-қимыл саясаты қолданылады.

7. Банк жүйесі басқарылатын жүйе болып табылады. Ол 
арнайы банк заңдарымен реттеліп, жүмыс істейді және 
орталық атқарушы немесе өкілетті органдарға бағынады.
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Бүл белгілердің барлығы Қазақстанның банк жүйесіне де тән. 
■ Кдіакстан Республикасындағы банктер және банк қызметі тура- 
35- КР Заңында (3-бап) былай деп жазылған:

-  Қазақстан Республикасы (ҚР) екі деңгейлі банк жүйесіне ие;
-  Ұлттық банк мемлекетгің орталық банкі болып табылады 

және банк жүйесінің жоғары (бірінші) деңгейін қүрайды;
-  ҚР заңнамалық актісінде белгіленген айрықша қүқықтық 

мәртебеге ие Қазақстан Даму банкінен езге барлық басқа 
оанктер банк жүйесінің төменгі (екінші) деңгейін қүрайды;

-  шет елдік қатысуы бар банк -  екінші деңгейдегі банк, оның 
акцияларының үштен бірінен астамы:

а) ҚР резиденті еместердің;
е) ҚР резиденті еместердің қаржысына иелік етушілер (се- 

німді өкілдер) болып табылатын заңцы түлғалар -  ҚР ре- 
зиденттерінің иелігінде, меншігінде және (немесе) басқа- 
руында болады;

-  Мемлекетаралық банк -  халықаралық шарт негізінде қүры- 
лып, жүмыс істейтін банк.

Банк жүйесіне сондай-ақ банк операцияларының жекелеген 
тлрлерін орьшдайтын банктік емес мекемелер, банк инфрақүры- 
-тымьш түзетін және кредит институтгарының өмір сүруін қам- 
гамасыз ететін кейбір қосымша мекемелер кіреді (1.1-кесте).

1.1. Қазакстан банк жүйесініц 01.01.2006 ж. жағдайы

Атауы Саны
1 2

Ұлттық банк 1
Оның аумақтық органдары 16
Екінші деңгейдегі банктер 34

! Соның ішінде коммерциялық банктер 33
' Олардың ішінде шет елдердің қатысуымен 6

Мемлекеттік 1
Шет мемлекеттердің еншілес банктері 9

Шет елдік банктердің өкілдіктері 17
Қазақстан Даму банкі 1

- ЕДҚҚ Мемлекетаралык банкі 1
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Кестенің соңы
. 1 2

Екінші деңгейдегі банктердің филиалдары 398
Есеп айырысу-касса бөлімдері 1148

Аудиторлық ұйымдар 26
Жеке тұлғалардын депозиттеріне кепілдік беру қоры 1

Ипотекалық кредитгі сақтандыру қоры 1
Кредит бюросы 1

Банктер Ассоциациясы 1

«Қазақстан Республикасының Үлттык банкі туралы» ҚР Заңы- 
на сәйкес ҚР Үлттық банкі және оның аумақтық органдары банк 
жүйесінің жоғары деңгейін білдіреді және елдің эмиссиялық, ре- 
зервтік, есеп айырысу, кассалық орталығы болып табылады. Со- 
нымен қатар норма шығарушылық, бақылаушылық қүқыққа ие 
соңғы инстанциядағы кредитор рөлін атқарады, ақша-кредит, ва- 
люта саясатын белгілейді. Оның қызметінің басты мақсаты пай- 
да табу емес, ақша-кредит саясатын өмірғе енгізу, елдің кредит 
жүйёсіне басшылық жасау.

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, Орталық банкке 
мемлекеттің кең өкілеттіктер беруі банк жүйесінің екі деңгейінің 
тиімді жүмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

¥лттық банк мемлекетгік биліктің атқарушы органдарынан 
экономикалық және саяси тәуелсіздікке ие. Оның қаржылық 
тәуелсіздігі үйымдастырушылық және қаржылық қырларында 
керінеді. ¥лттық банктің үйымдастырушылық тәуелсіздігі оның 
мемлекеттік бюджеттен жарғылық капиталмен, мүлікпен қам- 
тамасыз етілген және оларға иелік ету, пайдалану мен басқару 
өкілеттігін жүзеге асыратын дербес мемлекеттік орған болуынан 
байқалады. ¥лттық банктің қаржылық тәуелсіздігі оның мемлекет 
міндеттемелеріне, ал мемлекеттің оның міндеттемелеріне жауап 
бермеуінен көрініс табады.

ҚР Үлттық банкінің саяси тәуелсіздігінің көрінісі ретінде Үлт- 
тық банк пен ҚР Үкіметі арасындағы формалды байланыстардың 
жоқтыгын, кадр мәселесіндеғі тәуелсіздігін атауға болады. Заң 
бойьшша ол тек ҚР Президенті мен Парламентіне ғана есеп бе-
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гелі Оның қызметіне республикалық және жергілікті атқарушы 
г: =клар араласа алмайды.

йз қүзыретінің мәселелері бойынша ҚР Үлттык банкі мем- 
текгттік биліктің орталық орғандарына және олардың аумақтық 
'тггндарына, жергілікті билікке, сондай-ақ заңды және жеке 
плғаларға міндетгі нормативтік актілер шығарады.

КР Ұлтгық банкі екінші деңгейдегі барлық банктерге (Қазақ- 
- 7-ін Даму банкісінен басқаларға) олардың қызметін реттейтін 
?;рынғай нормативтер менталаптар белгілейді.

Орындайтын операцияларының сипатына қарай банктер әм- 
>еоап және мамандандырылған болып бөлінеді. Әмбебап банк- 
тер банктік операциялардың кең ауқымын орындайды: кредит 
5ер\'депозиттік, валюталық және инвестициялық операциялар, 
■чсономиканың барлық салаларында жеке және занды түлғалармен 
ғолма-кол ақшасыз есеп айырысуларды, басқа дәстүрлі және 
ітатіргі заманғы операцияларды жүргізу. Қазақстанның барлық 
г н і і і і  деңгейдегі коммерциялық банктері әмбебап болып табыла- 
ль: Банктердің әмбебаптық мәртебесі қызметтерді әртараптанды- 
г\ аркылы тәуекелді кемітіп, клиенттерге кешенді қызмет көр- 
:?тлді қамтамасыз етеді. Жалпы алғанда Қазақстан экономикасы- 
нын казіргі сүраныстарына жауап беріп, банк жүйесінің дамуына 
коланлы жағдайлар туғызады.

Мамандандырылған банктер өз қызметін бір немесе бір- 
нгсіе банк операциялары арқылы бір немесе бірнеше салаға 
кызмет көрсетумен шектейді. Оларға Қазақстан Инвестициялық 
'анкі сияқты инвестициялық банктерді, мемлекеттік банктерді, 
Қазакстан Даму банкін және Қазақстан Түрғын үй қүрылыс жинақ 
банкін жатқызуға болады.

Меншік түрі бойынша банктерді мемлекеттік (Қазақстанда 
олар 2), жекеменшік коммерциялық (33) және шет елдік капитал 
катысатын банктер (6) деп бөлуге болады.

Қызмет ауқымы бойынша банктер ірі, орташа және шағын 
оанктер болып бөлінеді. Қазақстанда ірі банктер санатына шарт- 
ты түрде 3 банк (Қазкоммерцбанк, ТүранӘлембанк және Халық 
санкі) қосылғанмен, оларды халықаралық стандарт бойынша ірі
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банктерге жатқызуға болмайды. Олардың жарғылық қоры 1 млрд 
АҚШ долларына жетпейді.

Орташа банктерге 5-6 банк жатады (АТФбанк, Центркредит- 
банк, Нұрбанк, Альянсбанк, Евразиябанкі), қалғандары ұсақ банк- 
тер.

Халықаралық банк тәжірибесі тарихы банк жүйесінің бірнеше 
түрін біледі:

-  орталықтандырылған бөлуші банк жүйесі;
-  нарықтық банк жүйесі;
-  өтпелі кезең жүйесі.
Орталықтандырылған бөлуші банк жүйесі бұрьшғы КСРО-да 

және соңиалистік елдер жүйесінде болды. КСРО-да ол бір деңгейлі 
болды және оның басында КСРО Мемлекеттік банкі түрды, ал 
банктік емес мекемелер болмады деуге болады. Мемлекеттік банк 
елдің бірыңғай эмиссиялық және кредиттік институты болды. 
Онда барлық кредит ресурстары орталықтандырылып, бөлініп 
отыратын.

Бұған қарама-қарсы нарықтық банк жүйесі мемлекеттің банк- 
терге қатысты монополиясының болмауымен сипатталады. На- 
рықтық шаруашылықта басқару жүйесі орталықсыздандырылған 
банктердің үлкен шоғыры жұмыс істейді. Олардың арасында 
эмиссиялық және кредиттік функциялар бөлінеді. Коммерциялық 
банктер мемлекетгің міндеттемелеріне жауап бермейді, сондай-ақ 
мемлекет те коммерциялық баністердің міндеттемелеріне жауап 
бермейді.

фтпелі кезеңнің банк жүйесіне Шығыс Европа мен пост- 
кеңестік мемлекеттердің, соның ішінде Қазақстанның қазіргі 
заманғы банк жүйелерін жатқызамыз. Оны нарықтық жүйе 
деп есептеуге болады. Дегенмен оның бойында алдыңғы банк 
жүйесінің «туабітті мендері» әлі де жойылған жоқ, ол өтпелі 
кезеңде, даму үстінде. Бүл жүйені дамып келе жатқан банк 
жүйесіне, өнеркәсіптік түрғыда дамыған елдердің банк жүйесіне 
телуге болады. Мүның алғашқысында банк қызметінің норма- 
тивтік және заңнамалық базасы ылғи да өзгеріп отырады, банк- 
тер саны, жалпы банк жүйесінің қүрылымы ұдайы өзгерісте бо- 
лады. Мәселен, Қазақстанда, сондай-ақ Ресейде де банк заңдары
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; ?нғы 10-15 жылда ең кемі 2 рет түбегейлі өзгереді. Оларға 
-.-кемі өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп отырады. Банктер 
: і н ы  он және одан да көп есе кеміп, жаңа банктер, банктік емес 
у екемелер бірде пайда болып, бірде банкротқа ұшырап, бір-бірі- 
не косылып ясатады немесе банктік емес мекемелерге айналады. 
Бір сөзбен айтқанда өтпелі кезеңнің банк жүйесі әлі қалыптасып 
>лгірмеген, даму сатысында.

Банк жүйесінің дамуы елдегі экономикалық қатынастардың 
іім> ына жоне саяси жағдайға тәуелді болады.

Банк қызметі қандай мөлшерде реттелетініне байланысты 
5анк ісін ұйымдастырудың екі типі ерекшеленеді:

-  мамандандырылған банк ісі, банктер мен банктік емес 
мекемелердің операциялары арасында қатан шегара бола- 
ды, соңғыларға заңдар негізінде тыйымдар мен шектеулер 
қойылады;

-  кредит институтгарының барлық түрлеріне дерлік қаржы- 
кредит қызметтерінің алуан түрлерін жүргізуге мүмкіндік 
беретін әмбебап банк ісі.

Батыс және Орталық Европа елдерінде, АҚПІ-та, Жапо- 
нихда және басқа өнеркәсіптік тұрғыда дамыған елдерде банк- 
тегдің әмбебаптану тенденциясы басым болып, бұл кредит 
:-інст нгуітарының арасындағы шегараның жойылуынан көрініс та- 
5уда. Функционалдьщ мамандандыруды басқару қазіргі заманғы 
оанктерді өз клиенттеріне қызметтің 200-ден астам түрін ұсына 
^іатын көпфункционалдық кредит мекемелеріне айналдыруда.

Осы орайда өз қызметін әртараптандыру және клиенттерге 
неғүрлым жоғары қызмет көрсету деңғейіне жетуге мүмкіндік 
'>еретін қазіргі заманғы банк технологияларын қолдану арқылы 
икзестиция тарту, ауқымды қаржы мүмкіндігіне ие болу және 
секімділікке жету үшін банктер іріленуге, капиталдануға үмтылу- 
.;л Мүндай тенденция көптеген мемлекеттерге тән. Мәселен, 
XX ғасырдың 90-жылдарының ортасында 15 коммерциялық 
банк сомасы 2,5 трлн доллар болатын активтерге бақылау жасап, 
.5.5 млрд доллар пайда тапты. 2000 жылға таман актив сомасы 
5 трлн доллар және пайдасы шамамен 17 млрд доллар болатын 
небәр: 9500 коммерциялық банк қалды.
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Қаз ақстандағы банк жүйесі дамуының 
кезеңдері және банк реформасы

Қазақстан банк жүйесінің қалыптасу процесінің тарихы әріде 
жатыр. Қазақстан банк жүйесінің тарихы революцияға дейінгі Ре- 
сей мен КСРО тарихымен тығыз байланысты. Патшалық Ресейдің 
банк жүйесіне мыналар кірді: Мемлекеттік банк, акционерлік банк- 
тер, өзара кредит қоғамдары, қалалық банктер, ипотекалық кредит 
банктері және басқа кредит мекемелері.

Ресей мемлекеттік банкі (өз қызметін 1860 жылы бастаған) 
бүкіл кредит жүйесінің Орталық банкі болды. Оған қағаз ақ- 
шаларды айналымға шығарудың монополиялық қүқығы беріл- 
ді. Ресейдің Мемлекеттік банкі 1914 жылы барлық акционерлік 
коммерциялық банктердің салымдары мен ағымдағы есептері- 
нің жартысьшан астамын, есеп-ссуда операцияларының 1/3 -ке 
жуығын өзіне тартқан еді. Өзге елдердің эмиссиялық банктері- 
нен бір өзгешелігі, Ресейдің Мемлекеттік банкі банктерді ғана 
емес, сондай-ақ өнеркәсіпті, сауданы, дайындауды да несиеледі. 
1914 жылға таман оның 10 кеңсесі, 124 бөлімшесі және мемлекет- 
тік қазынашылықтыц 791 тіркеме кассасы болды.

Акционерлік коммерциялық банктер (743 филиалы бар 
47 банк) ссуда капиталы нарығында басым жағдайға ие болып, 
1914 жылға таман шоғырланудың жоғары деңгейіне жетті.

-Орташа және үсақ буржуазияға қызмет көрсету үшін шағын 
кредит мекемелері жүмыс істеді: өзара кредит қоғамдары (11081), 
қалалық қоғамдық банктер (343) болды.

Ипотекалық кредит ясүйесі мемлекеттік дворяндық жер бан- 
кі, мемлекеттік ясер банкі, 10 акционерлік жер банкі, 36 қалалық 
кредит банкі және ипотекалық кредиттің өзге де банктерінен 
түрды.

Өзге кредит мекемелері арасында деревняның ауқатты бөлігі- 
не қызмет көрсететін кредит кооперациясы неғүрлым кең тарады. 
Ол ссуда-жинақ кассаларынан және кредиттік серіктестіктерден 
түрды.
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1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін банк ісін ұйымдастыру- 
льге мемлекеттік монополия принципі жүзеғе асырылды. Елде 
Мемлекеттік банк қүрылып, кейіннен жекеменшік коммерциялық 
жэве басқа банктерді национализациялау нәтижесінде мемлекет- 
ге гиесілі салалық және аумавоық банктер пайда болды. Мемле- 
геттік еңбек жинақ кассалары банк жүйесі буьшдарының біріне 
іякадды. Мемлекеттік банктермен бір мезгілде кеңес өкіметінің 
і - л у з п ж ы  жылдары кооперативтік және жекеменшік, мемлекеттік- 
ізпіталистік, соның ішінде шет елдік капиталдың қатысуымен 
^ечлекеттік емес кредиттік мекемелер де қүрылды. 1922 жылы 
іеревняны және үсақ қолөнерді жандандыру мақсатын көздеген 
грелит және несие-жинақ серіктестіктері мен олардың одақтары 
’,йы>иастырылды. 1924 жылы ауыл шаруашылығы кооперациясы- 
32 сглымдар қабылдау, қарыз беру және есеп айырысуда делдалдық 

сияқты кредиттік операциялар жүргізуге рүқсат етілді. 
1926 жылғы 1 сәуірде КСРО-да 16185 серіктестік, олардың ішінде 
1-26 кредит және қарыз-жинақ серіктестігі, кредиттік функцияла- 
ры бар 12424 ауыл шаруашылығы серіктестігі болды.

1922 жылдан бастап жекеменшік сауданы, өнеркәсіпті кре- 
ткттеу үшін өзара кредит беру қоғамдары, сондай-ақ шет елдік 
олитаддың қатысуымен мемлекеттік-капиталистік акционерлік 
Октү стік-Шығыс банкі ясәне Ресей коммерциялық банкі қүрылды.

Экономиканың социалистік секторының дамуына орай коопе- 
гсгіівтік және жекеменшік кредиттік органдар өзінің маңыздылығьш 
жоғатгьш, өмір сүруін доғарды. Ауыл шаруашылығын үжымдастыру 
?:редитк кооперацияны ясарамсыз етіп тастады. Оның 1931 ясылы 
жойылып, жекеменшік сектордьщ сауда ясәне өнеркәсіп саласьшан 
ығыстьфьыуы өзара кредиттеу қоғамыньщ қызметін теяседі. Өзге 
средиттік органдардьщ функциялары мемлекеттік салалық банктер- 
ге: 1922-1925 ясылдары құрылған Промбанкке, Цекомбанкке, Все- 
кобанкке, Орталық Ауылшарбанкке және басқаларға берілді.

1930-1932 жылдары КСРО-да ясүргізілген кредиттік рефор- 
манын нәтижесінде жаңа принциптер негізінде салалық банктер 
•»-нымдастырылды. Күрделі салымдарды қаржыландыру және кре- 
титтеу үшін 4 арнайы банк қүрылды:



Өнеркәсіп пен электр шаруашылығын ұзақ мерзімге кре- 
дитгеу банкінен қайта құрылған Өнеркәсіпті және электр шаруа- 
шылығының кұрделі құрылысын қаржыландыру банкі (Промбанк) 
бөлініп шықты. Ол 1959 жылы КСРО Промбанкі болып қайта 
ұйымдастырылды.

Толып жатқан кредиттік серіктестіктер мен республикалық 
ауыл шаруашылығы банктерінің орнына құрылған Социалистік 
жер өңдеуді қаржыландыру банкі (КСРО Ауылшарбанкі) 1959 жы- 
лы таратылып, оның функциялары КСРО Госбанкі (Мембанк) мен 
Стройбанкі арасында бөлінді.

Бүкілресейлік кооперативтік банктің негізінде Кооперация- 
ның күрделі қүрылысын қаржыландыру банкі (Всекобанк) қүрыл- 
ды. 1936 жылы Всекобанк жойылып, оның активтері мен пассив- 
тері жаңадан қүрылған КСРО Торгбанкіне берілді. Ол өз кезегінде 
1959 жылы таратылды.

Коммуналдық және түрғын үй құрылысын қаржыландыру 
банкі (Цекомбанк) 1959 жылы жойылып, оның функциялары 
КСРО Стройбанкі мен Госбанкі арасында бөлінді.

Осы салалық банктердің барлығы да салаларды қаржылан- 
дырумен және үзақ мерзімді кредиттеумен айналысты. Ал КСРО 
Госбанкінде халық шаруашылығыныц барлық салаларын қысқа 
мерзімге кредиттеу шоғырландырылды. Бүкіл кредиттік жүйенің 
орталық және жетекші буыны ретінде КСРО Госбанкінің рөлі өсе 
түсті. Барлық кәсіпорындар мен үйымдардың есеп айырысу және 
ағымдағы есептері КСРО Госбанкінде тоғысты.

-.Барлық одақтас республикаларда, соның ішінде Қазақстанда да 
барлық банктердің республикалық мекемелері үйымдастырылды. 
Бүл орайда банк ісін орталықтандыру принципі, банк мекемелерінің 
банктердің жоғары органдарына бағынуы, қандай да болмасын 
жергілікті тәртіптерді белгілеуге жол бермеу принципі сақталды.

Сондай-ақ ақша айналымын бір банкке шоғырландыру прин- 
ципі жүзеге асырылды, яғни әрбір кәсіпорын, үйым немесе ме- 
кеме бір банкте есеп айырысып, ағымдағы есебіне ие бола алды. 
Осы банкте олар ез қаржысын сақтап, кредит пен қолма-қол ақша 
алды, сол арқылы барлық қолма-кол ақшасыз есеп айырысуларын 
жүргізді.
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КСРО-да банк реформасы 1987-1988 жылдары жүргізілді. 
Мүнын нәтижесінде КСРО Госбанкі мен Стройбанкі мекемелері- 
■ғз негізінде Промстройбанк, Агропромбанк және Жилсоцбанк 
ж-?т&глды. КСРО Госбанкі қүрамында болған жинақ кассалары не- 
-згмде Сберегательный (Жинақ) банк, ал Внешторгбанк негізін- 
ле Внешэкономбанк қүрылып, КСРО Госбанкі кәсіпорындар мен 
•і-іымдарға касса және кредит-есеп айырысу қызметтерін көрсетуді 
іссарды. Ол елдің Орталық банкі болып жарияланды.

КСРО Промстройбанкіне кредит саясатын жүргізу, күрделі 
аааімдар жүйесінің тиімділігін арттыру, сондай-ақ өнеркәсіпте, 
іг*т«лыста, көлік пен байланыста, КСРО Госснабы (Мемлекеттік 
олпамасыз ету мекемесі) жүйесінде есеп айырысу жүктелді. Банк 
хы  салалардағы кәсіпорындар мен бірлестіктердің есеп айыры- 
г»'. карыз және басқа есептерін жүргізді. Агроөнеркәсіптік кешен 
гәсі порындарына КСРО Агропромбанкі де осындай кешенді кре- 
іэғт-есеп айырысу қызметін көрсетті. Әлеуметтік саламен, сауда 
г-зсшорындары және үйымдарымен КСРО Жилсоцбанкі айналыс- 

КСРО Сбербанкі халыққа қызмет көрсетгі. КСРО Внешэко- 
че*5анкі экспорт-импорт операциялары бойынша есеп айырысу- 
гк >-йымдастыру мен жүргізуді қамтамасыз етті.

Мамандандырылған банктер қүрылымы әкімшілік-аумақтық 
•^иншш бойынша түзілді. Одақтас республикаларда республика- 
гьн: банктер, өлкелер мен облыстарда басқармалар үйымдастырыл- 
лзг Аудан немесе қала деңгейінде банктердің өз мекемелері бол- 
23." Олар әуелгіде мынадай принцип бойынша қүрылды: ауданда 
і.шенттері осы ауданда басым болатын мамандандырылған банк- 
тердін бірінің бір мекемесі болды. КСРО Сбербанкінің мекемелері 

ауланда, колхоз бен совхозда орналасқандықтан, бұл ережеден 
гас оолды. Мамандандырылған банктердің (Сбербанктен басқала- 
ть: » төменгі буыны мамандануына қарамастан аталған ауданның 
барлык клиенттеріне қызмет көрсетті. Шын мәнінде банктердің 
«амандандырылуы басқару деңгейінде ғана көрінді, ал төменгі 
5%-ындар әмбебап кредит мекемелеріне айналды. Оларға аудан- 

барлық клиенттеріне, яғни барлық саладағы кәсіпорындарға 
гк-мгт көрсетуге тура келді.
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Олардың банктер саны бойынша 4 кредиттік жоспары болды. 
Аталған банктердің салалык қатыстылығы олардың клиентгерінін 
әмбебаптығымен қайшылыққа келді, мұның өзі ең әуелі кредит 
ресурстарын қалыптастыруға байланысты бірқатар проблемалар- 
ды туғызды. Бұл жайт қаржыны өзара аймақаралық есеп айыры- 
су жүйесі арқылы банктен банкке бақылаусыз құюда шиеленісе 
түсті. Әрбір банкке өз ресурстары ауқымында жұмыс істеуі ұшін 
КСРО Госбанкінде ашылған корреспонденттік есептер бойынша 
банкаралық есеп айырысуға көшу қажет болды.

Госбанктен бөлінген коммерциялық банктер әдетте маман- 
дандырылған банктер ретінде жұмыс істеді және әрбір банк бел- 
гілі бір салада (өнеркәсіп, құрылыс, ауыл шаруашылығы, сыртқы 
сауда) монополияға ие болды. Бұл банктер тапсырмаға сәйкес өз 
кәсіпорындарын осы кәсіпорындардың негізділігіне, өміршеңдігі 
мен табыстылығына қарамастан оларды аса төмен пайызбен кре- 
диттеп келді. Аталмыш банктердің активтерінде шығынды мемле- 
кеттік кәсіпорындардың мерзімі өткен сапасыз қарыздары басым 
болатын.

Жалпы алғанда банктерді мамаңдандыру идеясы банк жұйе- 
сінің жұмысын былықтырып жіберді. Ол монополияландырудан 
босатылған жоқ, кредит тетігіне түбегейлі жаңалық енгізбеді, 
оның үстіне тіпті ебедейсіз болып, толып жатқан буын-түйіндері- 
мен сипатталды. Шығыны көп, пайдасы аз болып, төменгі буын- 
дар әлсірегенде жоғары буынның бюрократиялық аппараты өсе 
түсті. КСРО Госбанкінің рөлі елеулі түрде төмендеді. Ол маман- 
дандырылған банктердің жұмысына пәрменді ықпал ете алмады.

Осы жағдайда банк реформасын жүргізу, батыстық үлгілерге 
ұқсас банк жүйесінің екі деңгейлі жүйесіне көшуді жүзеге асыру 
бірден-бір дұрыс жол болатын.

Банк құрылымын қайта құру Госбанктің банк ісін монопо- 
лиялауын жоюға тиіс еді. 1988 жылға дейін КСРО Госбанкі 
Орталық, коммерциялық және инвестициялық банктердің функ- 
цияларын орындап келген әмбебап кредит мекемесі болды. 
КСРО Стройбанкінің Қазақ Республикалық кеңсесі қалада, өнер- 
кәсіпте, көлікте және шаруашылықтың басқа да салаларында

авзестицияларға қызмет көрсетті. Акционерлік негізде жұмыс 
кгтсген КСРО Внешторгбанкі валюталық және валютамен жүргі- 
вдстін операцияларға қызмет көрсетті.

КСРО-ның, соньщ ішінде Қазақстанның банк жүйесінде 
'Т} жыл ішінде қатаң орталықтандыру мен шоғырландыру, кре- 
лгггік-банктік ықпал ету әдістерінде әкімгершілік пен ұсақ жөн 
алеушілік, сондай-ақ шаруашылық органдарды қақпақылға 
салушылық басым болды.

.■Чкша-кредит қатынастарының қалыптасқан тәжірибесі туын- 
мп келе жатқан нарықтық қатынастарға сәйкес келмеді.

Социалистік эксперимент барысында қаржы нарығының ға- 
сіфлар бойы қалыптасатын институттары мен қүралдары мақсатты 
Г{рде жойылды. Утопиялық идеологиялық тұжырымдамалардың 
аепзінде бүкіл кредит лсүйесін астьша басқан және бәсекелестік эле- 
меіптерін, жарыс пен тәуекел элементтерін толықтай жойған КСРО 
Гзсбанкі түріндегі кеспірсіз монобанк пирамидасы қүрылды.

1990 жылғы желтоқсанда егемендік алғаннан кейін Қазақстан 
гірықтық экономика талаптарына жауап беретін өзіндік банк 
ж>йесін құруға кірісті.

1991 жылдың қаңтарында-ақ елде банк реформасының және 
*г. деңгейлі банк жүйесін қүрудың бастамасы болған «Қазақ 
КСР-індегі банктер және банк қызметі туралы» Заң қабылданды. 
??спубликалық Мемлекеттік банк Қазақстан Республикасының 
Үлттық банкі болып қайта құрылып, облыстық басқармаларымен 
және бөлімшелерімен бірінші деңгейді құрады. Республикалық 
Промстройбанк -  акционерлік-коммерциялық Тұранбанк банкі,
.Лгропромбанк-ҚазақстанРеспубликасьш ыңакционерлік-коммер-
пиялық Агроөнеркәсіп банкі, Внешторгбанк -  Әлембанк акционер- 
.т:к-коммерциялық банкі, Республикалық Сбербанк -  Қазақстан 
Республикасының акционерлік-коммерциялық Жинақбанкі болып 
©згертіліп, екінші деңгейді құрады. 1993 жылы бүл банктер акци- 
ояерлік банктер болып, ал Жинақбанкі Қазақстан Республикасы- 
ның Халық банкі болып аталды.

1989 жылдан бастап алғашқы коммерциялық, аралас, коо- 
перативтік, жекеменшік банктер пайда бола бастады. Осы жылы 
Интеринвестбанк, КРАМДСбанк және басқа да коммерциялық
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банктер құрылды. Кейіннен банктер саны күрт өсті. 1993 жылғьз 
шілдеде ҚР Банктер ассоциациясы құрылды. Сөйтіп, 1988 бен
1991 жылдар аралығындағы кезең Қазақстанда банк реформасыа 
жүргізудің алғашқы сатысы болды.

1992 жылдан 1993 жылдьщ соңына дейінгі кезең ақша ре- 
формасы мен банк жұйесін қалыптастырудың екінші сатысы 
болды. ¥лттық банктің Орталық банк функцияларын атқаруғі 
біртіндеп көшуі, коммерциялық банктердің экстенсивті түрде қа- 
лыптастырылып, дамуы оньщ негізгі белгілері больш табылады.

Өзіндік үлттық валютаны енгізу банктердің пайда болуы- 
на қуатты тұрткі болды: нақ сол кезеңнен бастап банк жүйесінің 
күшті экстенсивті-интенстивті (сандық және сапалық) дамуы бас- 
тау алды. ¥лттық валютаның енгізілуі ¥лттық банктең ұлттық: 
валютаның тұрақтылығы мен беріктігін сақтау жөнінде белсенді 
шаралар қабылдауды талап етті. ¥лттық банктің тәжірибесінің 
аздығына және Үкіметпен бірлескен жұмыс тәжірибесінің жок- 
тығына байланысты түрақты үлттық валюта идеясы 1994 жылдын 
орта тұсына дейін қиял күйінде қалды. Сол кезеңде тікелей қарыз 
алу жолымен бюджет зөрулігін қаржыландыру практикасы еріксіз 
сақталды. ¥лттық банк пен Үкімет алдында түрған міндеттердін 
қайшылығы, міне, осыдан көрінді.

1994 ясылғы қыркүйекте банктердің меншікті капиталынын 
өтімділігін арттыру мақсатымен екінші деңгейдегі банктердін 
жарғылық қорларының қүрылымына қойылатын талаптар қа- 
тай?ылды. Жарғылық қорды ақшалай емес құралдармен өтеуге 
шектеу қойылып, коммерциялық банктердің ¥лттық банкте де- 
позитке қойылған қаржысын қайта алуды көздейтін резервтеудін 
жаңа тәртібі алынды және Үлттық банкте орналастырылған ре- 
зервтер үшін ақы төлеу енгізілді. Анағұрлым тиімді болып табыла- 
тын резервтеудің балама тәртібін жүзеге асыру жөнінде банктер- 
ге рұқсат берілді. Ақы қайта қаржыландыру мөлшерлемесінін 
25%-ына сай етіп белгіленді.

1995 жылғы 1 қаңтарда банктердің саны 237-ге жетті, олардын 
25-інің бас валюта лицензиясы болды және жарғылық қор мөл- 
шері бойынша республиканың ең ірі банктері қатарына жатты.
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Жалпы санаттағы банктер ішінде 8 банктің ғана жарғылық қоры 
5 млн доллар және одан жоғары болды.

1995 жылы Қазақстандағы банк заңнамасының негізі болған 
екі заң қабылданды. Олар 1995 жылғы 30 наурызда қабылданған 
«ҚР ¥лттық банкі туралы» №2155 Заң және 1995 жылғы 31 та- 
мыздағы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк 
кызметі туралы» №2444 Заң. Алғашқы Заңда Қазақстан ¥лттық 
банкінің елдің Орталық банкі және банк жүйесінің бірінші деңгейі 
ретіндегі мәртебесі, қызметінің құқықтық негіздері, есептілігі, 
міндеттері, функциялары мен өкілетгіктері нақты белгіленді.

Екінші Заңда да банк мәртебесі, банк жүйесі, банк операция- 
лары ұғымдары, қызметтің құқықтық негіздері, қүру, қайта құру, 
тарату, банк қызметін жүзеге асыру және реттеу тәртібі, екінші 
деңгейдегі банктердің есебі мен есептілігі айқын көрсетілді.

Осы зандар қабылданғаннан кейін республиканың банк жүйе- 
сінің сенімділігін арттыру басты мақсаты болып табылған банк 
жүйесінің сандық түрғыдан сығымдалуы басталды. Банктердің 
сығымдалуына Үлттық банктің жарғылық капиталға қоятын та- 
лаптарын қатайту және банктер арасындағы бәсекені күшейту 
арқылы қол жеткізілді. Барлық банктердің қызметін сапалық 
жағынан жақсарту және әлемдік стандарттарға жақындайтын 
банктер тобын (10-15 банк) қүру Үлттық банктің басты міндеті 
болды.

¥лттық банк төмендегі классикалық ақша-кредит қүралдарын 
пайдаланды:

-  қайта қаржыландыру кредиттерінің көлемін реттеу;
-  қайта қаржыландыру молшерлемесінің деңгейін реттеу;
-  міндеггі резервтер тетігін пайдалану;
-  мемлекеттік бағалы қағаздармен операциялар жүргізу;
-  ¥лттық банктің валюта нарығындағы интервенциялары.
1993-1995 жылдардағы кезең ішінде банк мекемелері желі-

сініңтүрақты кему тенденциясы байқалып, 1995 жылдың соңында 
¥лттық банктің банк операцияларын жүргізуге берген лицензия- 
лары бар 130 екінші деңгейдегі банк (1306 филиалы бар) тіркелді. 
Олардың саны 1995 жылғы 1 қаңтармен салыстырғанда ширекке, 
1994 жылғы 1 қаңтармен салыстырғанда үштің біріне кеміді. Рес-
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публикада өнеркәсіп орындарының қаржылық жағдайларының 
нашарлауы банк қызметінің көрсеткіштерінен көрініс тапты 
(қайтарылмаған кредиттердің өсуі), сөйтіп банктер жұмыс істеп 
түрған тиімсіз филиалдарын жабуға мәжбүр болды. Олардың 
жарғылық капиталының мөлшері 20 мың теңгеден әрі ауытқып, 
түтас алғанда 6,8 млрд теңгені қүрады. Мүнын өзі 1995 жылғы 
қаңтармен салыстырғанда 1,4 есе артық болды.

1995 жылдың соңында 62 банк тарату процесін бастан кеш- 
кенімен, іс жүзінде 6-ақ банк жабылды. Кей жағдайларда бүл 
процесс тура 2 жылға созылды. Мүндай проблемалар Ресейде де 
орын алды, мүнда 1995 жылы 315 банк жабылуға тиіс болғанымен, 
нақты таратылғаны 6 банк болды. Қазіргі кезде банктерді тарату 
тетігі анағүрлым пысықталған және соншалық үзақ уақытқа со- 
зылмайды. Сонымен 1998 жылғы 1 қаңтарда 77 банк қалды.

Мемлекеттік реттеу органы ретінде Ұлттық банк банк секто- 
рында жүріп жатқан өзгерістерге тиісті бағыт беру үшін күш-жі- 
гер жұмсады. Мәселен, банктердің қосылуы сияқты кейбір про- 
цестер бей-берекет жүрмейтін болды, бұған оң қабақ танытылды. 
Заңнамаға сәйкес бірқатар банктер бойынша консервация тәртібі 
енгізілуі мүмкін болды. Үзақ уақыт бойы Агроөнеркәсіпбанкі са- 
нация тәртібінде түрды. Алайда шамалы уақыт жүмыс істеп, ол 
банкротқа үшырады да, 2004 жылы оның негізінде «Наурызбанк» 
АҚ қүрылды. Алайда ол да өз ізашарының тағдырынан тайқып 
кете алмай, нашар кредит саясаты мен менеджменттің салдарынан
2005 жылы сот шешімімен қауқарсыз деп танылып, күшпен тара- 
тылды. -

1995 жылдан бастап Ұлттық банк екінші деңгейдегі банктер- 
дің қызметіне араласудың келесі бір мүмкіндігін көрсетті. Аса 
ірі Әлембанк аз уақыт Үлттық банктің уақытша әкімгершілігінде 
болды. Ұлттық банк сондай-ақ банктерді қосу тетігін қолданды. 
Сөйтіп, 1996 жылы Түран және Әлем сияқты ірі банктер,
1997 жылы Түрғынүйқүрылысбанкі мен Әлеумнесиебанк қосылды.

Банк нарығындағы ахуалды өзгертудің келесі бір әдісі шетел 
банктерін Қазақстан нарығына жіберу, қаржы жағдайы мүшкіл 
қазақстандық банктерді олардың сатып алуына жағдай жасау бо- 
лып табылады.
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Банк жүйесінің түрақтылығын қамтамасыз ету үшін депо- 
зиттерді үжымдық сақтандыру қоры құрылды. Екінші деңгейдегі 
барлық депозиттік банктер оған мүше болып табылады.

Қадағалау жөніндегі Базель комитетінің талаптарына сәйкес 
банктердің бухгалтерлік есеп (БЕХС) және қаржылық есептіліктің 
(ҚЕХС) халықаралық стандарттарына көшуі банк реформасының 
басты міндеттерінің, оның нәтижелерінің бірі болды.

Банк реформасы ауқымында банктердің бухгалтерлік есеп- 
тің халықаралық стандарттарына көшуі жөніндегі Орта мерзімді 
бағдарламасы жасалды. 1995 жылы басталған Қазақстан Респуб- 
ликасының банктерінде және өзге де кредит мекемелеріндегі бух- 
галтерлік есеп пен есептілік саласындағы бірыңғай әдістемелік 
саясатты қамтамасыз ететін банк жүйесінің бухгалтерлік есебін 
реформалау аяқталды деуге болады.

Бағдарлама жүмыс істеген мерзім ішінде Ұлттық банктің 
және екінші деңгейдегі банктердің жаңа есеп жоспарлары толық 
енгізілді. Оларды қаржы нарығы статистикасы мен төлем балан- 
сы статистикасы лсәне ұлттық есептер үшін маңызды мәні бар 
жаңа ақпарат қалыптастыруга мүмкіндік беретін халықаралық 
стандарттарға көшіру аяқталды. Бүлар ақша-кредит саясатын, нор- 
мативтік ережелердің орындалуын талдау, жоспарлау және оған 
бақылау жасау, қаржылық құралдарды нақты пайдалану жөнінде 
шешім қабылдау үшін пайдаланылады. Аталған жұмыс тиісті нор- 
мативтік базаны жасау, қызметкерлерді даярлау және қайта даяр- 
даумен қатар жүргізіледі.

Мұнымен қатар халықаралық стандартгар бойынша жүргізі- 
.іетін бухгалтерлік есептің жаңа жүйесіне негізделген банк қыз- 
метінің ішкі және сыртқы аудитін жүргізу тәртібі туралы норма- 
тивтік база жасалды.

Орта мерзімді бағдарламада, сондай-ақ халықаралық тәжіри- 
оеде қабылданған және статистикалық керсеткіштердің салыс- 
гырмалылығын қамтамасыз ететін халықаралық стандарттарға 
аегізделген есептердің жаңа жоспарына сәйкес статистикалық 
эсептіліктің жаңа формаларын жасап, енгізу көзделген бола- 
тын.
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1998 жылы ҚР ¥лттық банкі «Екінші деңгейдегі банктердін 
халықаралық стандартгарға көшу мәселелері туралы» қаулы қа- 
былданып, оған сәйкес екінші деңгейдегі 30 банк бірінші топқа 
жатқызылды және б\'лар халыкаралық стан дарттарға 2000 жылдын 
сонътдд жетугг т т с  болатъта. Кажан ие ^.редатіж серік-
'тесттетертй айнапмж, &оімаса \р\ бажтерте, сщ т  кетиех.

Аталған қаулы банк реформасы барысында толығымен орын- 
далды. Қазіргі таңда 34 банк қалды. Олардың барлығы халықара- 
лық стандарттарға көшті және бұларда бухгалтерлік есеп пен 
қаржы есептІлігі халықаралық стандарттар бойынша жүргізіледі. 
Екінші деңгейдегі банктерде бухгалтерлік есепті автоматтанды- 
руды жетілдіру жөніндегі жүмыс жалғасын табуда. Мәселен, 
2004 жылы екінші деңгейдегі 7 банк банк ақпаратын автоматтан- 
дыру бойынша бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары- 
на көшті, 2005 жылы 10 банк ауысты.

Үкіметтің 2003 жылғы 3 ақпандағы №119 Қаулысымен бекі- 
тілген банктердің халықаралық қаржы есептілігіне көшуі жөнін- 
дегі Ережелерге сәйкес 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап қаржы 
есептілігі халықаралық стандарттарға сәйкес жүргізілмек. Бүл 
үшін 2004 жылы Үлттық банк мынадай жүмыстар жүргізді:

-  есептілік формалары бекітілді;
-  Үлттык банктің лицензиясы негізінде жүргізілетін қолма- 

қол шетел валютасымен орындалатын операциялардын 
бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нормативтік-қүқық-

- тық актілер жасалды;
-  қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын ал- 

ғашқы қолдану, банктердің клиенттерге берген қарыз- 
дары мен клиенттерден алған салымдар бойынша опера- 
цияларды бухгалтерлік есепте көрсетуі, ЖЗҚ-ның теріс 
инвестициялық табысын қаржылық есептілікте көрсету, 
жарғылық капиталға қатысты операциялардың бухгалтер- 
лік есебін жүргізу жөнінде нүсқаулық хаттар жөнелтілді.

Қазіргі таңда Қазақстанның барлық банктері, соның ішінде 
Үлттық банк қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына 
сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізіп, каржы есептілігін түзуде.
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ьанк реформасы банк қадағалауы жүйесін және банк қызметін 
ргтеу принциптерін жетілдіруде.

Осы мақсатга ҚР Президентінің Жарлығымен (2003) Үлттық 
ішзстен ҚР Қаржы нарығын және қаржы үйымдарын реттеу мен 
всаагіау агештіп бөзішш, Үітттык б а ж  баж  қызметін. реттеу 

с е . кадатазіаута қатъісатыв. воііады. ̂  зтттъж ванк. ттен Кіеттттткттк 
шакстандық банктерге қоятын талаптары Банктерді қадағалау 
■веінлегі Базель комитетінің халықаралық талаптарына сәй- 
■вгтендірілетін болады. Халықаралық түрғыда танылған стан- 
жттарды қолдану банктердің капиталдануының және тәуекелге 
«ввЕгіштігінің нақты бағасын береді. Мүның өзі екінші деңгейдегі 
4шктер жөнінде банктердің басшылығы мен акционерлері, сон- 
л«й-ак Үлттық банк пен Агенттік басшылығы тарапынан неғүр- 
зьм негізделген шешімдер қабылдауға жәрдемдеседі.

Банктерді қүру мен лицензиялау жөніндегі Үлттык банк пен 
\генттік талаптарын қатайту нарыққа тек қаржылық жағынан 
-іракты, бәсекеге қабілетті кредит-қаржы мекемелерінің ғана 
ііығуына мүмкіндік береді.

Меншікті капиталының зәрулігін сезінетін банктер Үлттық 
'анк пен Агенттікке қайта капиталдандыру жөнінде бағдарлама- 
іары мен шараларын тапсырып, олардың орындалуы жөнінде 
• лайы есеп беріп түрады. Капиталдың тиісті деңгейіне жетпе- 
ген банктер таратуға немесе банктік емес қаржы мекемелеріне 
ійналдыруға жатқызылады.

2006 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірінші кредиттік бюро 
жүмыс істей бастады, ал 7 ірі банк және «Астана-Финанс» оның 
акционерлері болды. Кредитгік бюро банктердің кредиттеу қүньш 
кемітуге және қарызшылар үшін тәуекел деңгейін түсіруге кө- 
мектеседі. Мүның нәтижесінде кредиттеу мөлшерлемелерін 
кеміту үшін алғышарттар жасалады. «Кредит бюросы туралы» 
КР Заңы 2004 жылғы шілдеде қабылданып, онда кредиттік бюро- 
ларды қүру мен олардың қызметінің қүқықтық, экономикалық 
және үйымдастырушылық негіздері айқындалды.

Банк реформасыньщ жүруі, оның тенденциялары, еліміздің 
банк жүйесіндегі ахуалдың өзгеруі туралы 1.2-кестеден нақты 
ақпарат алуға болады.
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1.2. Банк жуйесінің негізгі көрсеткіштері, млрд тенге

Уакыты
Банк-
тер

саны

Активгер
көлемі

Берілген
кредитгер

көлемі

Салымдар,
депо-
зиттер

Өзіндік
капи-
тал

Жарғы-
лық
қор

Кіріс

01.04.95 ж. 153 127 48 9,7 12,8 4,99 7,79

01.10.95 ж. 148 215 106 15,8 23,5 6,74 31,00

01.01.96 ж. 143 177 74 23,1 26,5 11,2 42,00

01,04.96 ж. 118 181 74 62,7 29,8 15,6 42,00

01.01.01 ж. 44 527,9 286,4 296,5 97,5 68,8 160,2

01.12.05 ж. 34 4037,2 2742,7 2374,7 517,6 170,1 430,4

Берілген кесте елімізде жүргізілген банк реформасының оң 
нәтижелерін айқын көрсетеді. Тек сандық қана емес, сапалық 
көрсеткіштер де жақсарды; банктердің капиталдануы, олардың ак- 
тивтері, депозитттік базалары мен кірістері бірнеше ондаған есе 
артты. Жемісті жүргізілген реформа нәтижесінде Қазақстанның 
банк жүйесі ТМД елдері ішінде алдыңғы қатарга шыгып, көш бас- 
тады. Мүны жүрттың барлығы, соның ішінде шет ел жүртшылығы 
да мойындап отыр.

Нарықгык, экономикадағы  
банктердің рөлі

Банк жүйесі нарықтық экономиканың аса маңызды және ажы- 
рамас қүрылымдарының бірі болып табылады. Банктердің және 
тауар-ақша қатынастарының дамуы тарихи түрғыда қатар өрбіп, 
тығыз астасып жатты. Банктер халық шаруашылығының барлық 
басқару деңгейлерінің тыныс-тіршілігімен тікелей әрі күнделікті 
байланыста болды. Қайта өндіру процесіне қатысушылардың 
экономикалық мүдделерінің қанағатгандырылуы осы банктер 
арқылы жүзеге асырылады. Бүл орайда банктер қаржы делдалда-
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гы ретінде шаруашылық органдарының капиталдарын, халықтың 
жиған-тергендерін және шаруашылық қызмет процесінде туын- 
іайтын басы бос ақша қаражатын тартып, оларды уақытша пай- 
лалану үшін қарыз алушыларға береді, ақшамен есеп айырысу- 
іы жүргізіп, экономика үшін өзге де қызметтер көрсетеді, сөйтіп 
^ндірістщ тиімділігіне және қоғамдық өнімнің айналымьгаа тіке- 
іей әсер етеді. Соңгы кездері АҚШ және Батыс Европа ғалымдары 
мен экономистері белсенді түрде дамытып келе жатқан қаржы 
іелдалдығы теориясы банктердің нарықтық экономикадағы рө- 
п жайлы неғүрлым толық мағлүмат береді. Осы теория бойын- 
іза қаржы нарығына қатысушылардың сан алуан түрі үш топқа 
"оғырландырылады: ақша қаражатын берушілер (фирмалар, 
компаниялар, үй шаруашылықтары, Үкімет), оны пайдаланушы- 
хар (фирмалар, компаниялар, үй шаруашылықтары, Үкімет, жеке 
түлғалар) және қаржы делдалдары (банктер, сақтандыру компания- 
іары, зейнетақы, инвестиция қорлары және т.б.). Олардың өзара 
5айланысы 36 беттегі 1-схемада корсетілген.

Қаржы делдалдары сөйтіп қоғамға ақша капиталының сала- 
аралық, аймақаралық қайта бөлу тетігін қамтамасыз ете отырып, 
маңызды халық шаруашылығы функциясын орындайды.

Банктер нарықтық экономикадағы маңызды қаржы делдалда- 
ры болып табылады. Өз қызметі процесінде олар ақша нарығында 
тауарға айналатын жаңа талаптар мен міндеттемелер туғызады. 
Мәселен, клиенттердің салымдарын қабылдай отырып, банк жаңа 
міндеттеме-депозит жасайды, қарыз бере отырып қарыз алушыға 
жаңа талаптар қояды.

Жаңа міндеттемелер мен жаңа талаптар туғызудың осы- 
нау процесі қаржы делдалдығының негізін қүрайды. Қаржы ре- 
еурстарының кредитордан қарызшыға қозғалысы, орын ауысты- 
руы, қүйылуы және онымен байланысты қаржы институттарының 
қызметі қаржы делдалдығы деп аталады.

Түрлі көздердегі ақша капиталын жинақтай отырып, банктер 
ақша қаражатының дерексіз жалпы «жиынтығын» жасайды, олар- 
ды жүмыс істейтін капиталға айналдырады және түрлі жағдайлар- 
да кредитке деген талаптарды орындай алады.
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1-схема. Банктердің қаржы делдалдары регіндегі рөлі

Шаруашылық ұйымдары, халыққа қаржы-кредитгік қызмет 
көрсетуді ұиымдастыру мен кредит жүйесінің жұмыс істеуі шаруа- 
шылық құрылымдарының дамуында аса маңызды рөл атқарады. 
Кредит-қаржы механизмінің тиімділігі мен кідіріссіз жұмыс істе- 
уіне жекелеген шаруашылық бірліктерінің уақтылы қаржы алуы 
ғана емес, сондай-ақ жалпы алғанда елдің экономикалық даму 
қарқыны да байланысты болады.
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йірыктық экономикада банктер монополистерге айналып, 
І|ііііті гт~ дерлік қаржы капиталына иелік жасайды. Олар делдал- 
■ ■  кызмет аясынан шығып, қайгалама өндірістің барлық фаза- 
■рыньщ өрісіне енеді. Кредит жүйесін «ерен күші» бар әрі «нақты 
■шріске аса бір қатерлі түрде араласуы мүмкін» деп сипаттаған 
«ыатын саяси экономия классигі К. Маркс. Тағы бір жерде Маркс 
*Аяглия банкі сияқты мекеменің сауда мен өнеркәсіпке деген 
дар билігіне» назар аударады. Банктер шаруашылық өмірдін 
ирталықтарына, бүкіл экономиканың басты күретамырына айнала 
іастады.

Банк жүйесінің мақсаттары мен міндеттері негізінен алғанда 
жономиканы басқарудың мақсаттары мен міндеттерімен барабар. 
\.іайда, банктер басқарудың кіші жүйесі ретінде экономиканы 
эасқарудың жалпы мақсатына жетуді қамтамасыз ететін өзінің 
ірнайы жеке міндеті'ерін орындайды. Экономиканы басқару орга- 
:-:ы ретіндегі банктердің рөлі олардың өз функдияларын орындауы 
жене банк ісін үйымдастырудың жалпы принциптерін сақтауы ба- 
рысында көрініс табады.

Экономиканы басқару процесінде банктер экономикалық қа- 
тынастарды білдіретін басқарудың экономикалық әдістерін пай- 
даланады, ал әрбір жеке қоғамның экономикалық қатынастары 
ендірістің мақсаты, оның қозғаушы факторы болып табыла- 
лы. Оларға мұндай түсінікпен сүраныстарды қанағаттандыру 
арқылы әсер етуге болатындығы көрінеді. Банктер басқарудың 
экономикалық әдістері, мәселен, кредитгеу арқылы экономиканың 
түрлі буындарының қарыз қаражатқа деген сұраныстарын түр- 
лі кредиттермен немесе қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды 
жүзеге асыру арқылы экономиканың толассыз жүмыс істеуі 
жөніндегі сұраныстарын қанағаттандырады, қоғамдық өнімнің 
үздіксіз қозғалысын қамтамасыз етеді. Кредиггерді уақтылы 
қайтармағаны үшін жоғары пайызды, төлемдерді ұзартып алганы 
үшін айыппүлды, есеп айырысу операцияларын жүргізу ереже- 
лерін бүзғаны үшін айыпақыны толеттіре отырып, банктер тек өз 
мүдделерін ғана қорғап қоймайды, сондай-ақ осы операцияларға 
қатысушылардың мүдделерін де қорғайды.
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Банктер өз функцияларын орындау барысында функционал- 
дық (экономикалық), салалық (министрліктер, ведомстволар, ком- 
пашшгар, фирмалар) және аумақтық (жергілікті органдар) басқа- 
ру органдарымен бірлесе жұмыс істейді.

Банктер экономикалық басқару органдары болып табыла- 
тындықтан, олардың өз клиенттері алдындағы жауапкершілігі де 
экономикалық сипатқа ие.

Банктердің экономикалық жауапкершілігі меншік түрі мен 
ведомстволық қатыстылығына қарамастан олар қызмет көрсететін 
шаруашылық органдарының шаруашылық және қаржылық қыз- 
метінің нәтижелеріне байланысты. Банктердің төңірегіне оларға 
тәуелді немесе өздері қайсыбір банктердің қызметін айқындап 
отыратын фирмалар мен компаниялар топталады. Мұның соң- 
ғылары теңбе-тең жағдайда пайданың түсуін қамтамасыз ететін, 
өздері және өз клиенттері үшін неғүрлым тиімді операцияларды 
үйымдастыратын қажетті кредит саясатын жүргізеді.

Банктер өзге басқару органдарында болмайтын ағымдағы ақ- 
паратқа ие. Ең әуелі бүл қызмет көрсететін клиенттерінің негізгі 
қызметіне қатысты ақпарат болып табылады. Есепте жалақы, өнім 
берушілер мен бюджетке төленетін төлемдер үшін қаржының 
болмауы, банк кредиттерінің қайтарьшмауы осы есеп иелерінің 
жүмысындағы қырсыздық туралы объективті ғана емес, суыт та 
ашық ақпарат саналады. Есепке ақшаның түсуі өнім берушінің 
тиелген тауары сатылды дегенді және т.б. білдіреді. Банк дерек- 
тері Вухгалтерлік есептің түзілуін тоспай-ақ кәсіпорын қызметінің 
көптеген маңызды жақтары туралы пікір қалыптастыруға, нәти- 
желерді алдын ала көріп-білуге мүмкіндік береді. Мүның өзі 
банктердің өз клиенттерінің жағдайы туралы дәлме-дәл деректі 
біліп отыруын, оларды бақылап, болашақта алатын кірісті болжа- 
уын жеңілдетеді.

Ақша айналымы біртүтастықпен ерекшеленеді. Қолма-қол 
және қолма-қол ақшасыз формалардағы ақша айналымы бір ғана 
ақша бірлігімен жүзеге асырылып, бір-бірімен тығыз байланыста 
болады. Банктер кәсіпорындардың, үйымдар мен халықтың есеп- 
терін жүргізу арқылы жиынтық ақша айналымына, сол арқылы
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шсуашылық процестердің барысына бақылау жасайды және осы 
вагаестерге әсер етеді.

Банк жүйесінде қоғамньщ барлық ақша қорлары: мемлекеттің 
всжысы, шаруашылық буындарының қаражаты, халықтың жи- 
ив-тергені және т.б. шоғырланған. Банктер осы қорларды қалып- 
тастыруға белсенді түрде ат салысып, олардың пайдаланылуы- 
а  бақылау жасайды, ақша айналымын реттейді және сөйтіп, 
ийталама өндіріс процесінің барысьша әсер етеді.

Қазақстан экономикасының нарыққа көшуіне байланысты 
ішктердін алдынан жаңа көкжиектер ашылды. Жекешелендіру 
■әяе меншікті мемлекет иелігінен алу нәтижесінде жекеменшік, 
«еншіктің үжымдық және акционерлік формалары, коопера- 
тжвтік қозғалыс кеңінен қанат жайып, аралас меншік негізіндегі 
іасшорындар қүрылды. Шаруа қожалықтары, олардың бірлес- 
~жтері, жалгерлер және жеке еңбек қызметімен айналысушы 
"ілғалардың саны өсті.

Кәсіпкерлер, коммерсанттар пайда болып, тиісінше қоғамда 
іутатты тап бой көрсете бастады. Экономика мен қоғамдағы на- 
зыктық қатынастардың дамуына орай банктердің экономика- 
в д  рөлі күшейе түсті. Олардың жүмысында әкімшілік-әмірші- 
жі тәсілдердің орнына алдыңғы қатарға экономикалық әдістер 
дыкты, Экономикада банк әсерінің қүндық қүралдарыньщ мәні 
істу үстінде.

Осындай жағдайда экономикадағы инфляцияны кемітіп, оны 
іарық жолына түсіруде, ең әуелі меншікті жекешелендіру мен 
«емлекет иелігінен алуда банктердің рөлі орасан өсіп отыр. Бүл 
:райда банк жүйесінің аса маңызды міндеті кредит тетігін, ақша 
ійналымын реттеу тәсілдерін жетілдіру, есеп айырысуды жеделде- 

және төлем тәртібін сақтау болып табылады.
1993 жылғы 15 қарашадан бастап республика өзінің үлттық 

залютасы — теңгені енгізді. Алайда инфляция жалғаса берді. Оның 
иыңы 1994 жылдьщ шіддесімен түспа-тұс келіп, инфляция 46% бол- 
іы. Үкімет пен Үлттық банк қолданған монетарлық шаралардың 
зетижесінде шілденің соңына таман инфляция кеміп (25%), сол 
жылғы тамызда 13,5%-ға және қыркүйекте 10,9%-ға тең болды.



40 Қазақстанның банк жүйесі

Инфляциянын кемуі нәтижесінде қайта қаржыландырудын 
мөлшерлемесі 300-ден 250%-ға және кредит ресурстарының аук- 
циондарындағы пайыз мөлшерлемелері 460-тан 280%-ға дейін 
төмендеді, яі ни кредит төлемі шынайы нарықтық болып, сұраныс 
пен ұсыныстың негізінде айқындалды. Теңгенің ресми және 
бейресми бағамдарының бір-біріне жақындау тенденциясы бой 
көрсетті. Аукциондарда қысқа мерзімді қазынашылық вексель- 
дерді сату көлемі өсті. Инфляцияның кемуіне ¥лттық банктің 
директивалық кредиттерді беруден бас тартуы оң әсер етті, бұл 
кредиттер әзірге агроөнеркәсіптік кешен ұшін сақталып қалуда. 
Кредит ресурстары аукциондарда сатылуда.

Үлттық банк Үкімет шьсғындарына кредит беруді барынша 
шектеуде. Осы шаралардың бәрі ұлттық валютаны тұрақтандыру 
және инфляцияны кеміту үшін жағымды нәтижелер беруде.

Мемлекеттік меншікті реформалауда банктердің рөлі өдшеусіз. 
Банктердің активтері мен пассивтерінің сапасы қызмет көрсететін 
клиенттерінің каржьиық жағдайымен толықтай байланысты. 
Сондықтан банк реформасы мемлекетгік кәсіпорьшдарды жекеше- 
лендіру процесінен тысқары жүргізіле алмайды. Міне, сондықтан да 
банк реформасының аса маңызды міндеттерінің бірі кәсіпорындар- 
ды жекешелендіруге қолдау көрсету және экономиканың жекемен- 
шік секторын құру болып табылады. Тиісінше, банк реформасы 
мемлекеттік меншікті жекешелендіру мүдделеріне бағындырылуы 
тиіс. Олай болмаған жағдайда банктер нашар кредиттерден, шы- 
ғынды клиенттерден арыла алмайды, себебі сол кезенде көптеген 
мемһекеттік кәсіпорындардың кредиттік қоржынының сапасы 
төмен болатын.

Банк реформасы жекешелендірілетін кәсіпорындарды қайта 
құруға және шығынға ұшыраған ірі кәсіпорындарды таратуға не- 
месе қайта құруға өз үлесін қосуы тиіс. Мұның өзі төлем қабілеті 
жоқ, шығынға ұшыраған кәсіпорындарды кредиттеуге шектеу 
қойып, өміршең кәсіпорындарды кредиттеуге жол ашады. Шы- 
ғынға ұшыраған ірі кәсіпорындар өміршең кәсіпорындардан 
бөлініп шығып жаңадан құрылған Даму банкіне берілуі тиіс. Осы- 
лайша нашар, әрекетсіз кредиттердің өзге банктерде жинақталуы- 
на жол берілмейді.
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Банк реформасы инвестициялық қорлардың рөлін көте- 
з%те және Демеуші банк құру арқылы жекешелендірілген кә- 
сшорындарды қайта құруға әсер етті. Инвестиция қорларының, 
Іемеуші банктің рөлі жекешелендірілген және шыгынға отырған 
5» кәсіпорындарға корпоративтік баспіылық жасауды кұшейту- 
іен көрініс тапты. Мұның өзі жекешелендіру бағдарламасының 
максаты болып табылады. Инвестициялық қорлар жекешелен- 
врілген кәсіпорындарды сатуға қатыса және олардың борышта- 
гын акционерлік капиталға айырбастай алады, яғни меншік 
гукығы жеке қолға көшеді.
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Қазақстандағы ислам банкингі

Батыстың экономикалық моделі бүгінде тығырыққа тіреліп. 
осал түстарын байқатуда. Арнайы зерттеу жүргізген Халықаралык 
валюта қорының сарапшылары ислам банктерінің батыс банктері- 
мен салыстырғанда өтімділік жэне төлем қабілеті мэселелеріне бай- 
ланысты туындайтын тэуекелдерге сирек ұшырайтындығы туралы 
тркырымға келді. Өткен ғасырдың соңын ала Оңтүстік-Шыгыс 
Азияны шарпып өткен қаржы дағдарысы кезінде Малайзиянын. 
Түркияның жэне бірқатар араб елдерінің ислам банктері зиян шек- 
кен жоқ. Ал, ғаламдық қаржы дағдарысы тугызған әлемнің қаржы 
нарықтарындағы соңгы оқиғалар ислам қаржы институттары 
неғүрлым мыгым да тұрақты екендігін көрсетіп берді.

Қазіргі таңда әлемде 300-дей ислам банктері мен қаржы инс- 
титуттары жүмыс істейді, олардың жалпы активтері жуық арада 
1 трлн доллар шамасында болады деп күтіліп отыр. Ислам қаржы 
институттарының дэстүрлі институттардан айырмашылығы 
неде? Ең алдымен бұл қаржы институттары діни заңнама жүйесі
— шариатқа негізделіп құрылған ислам экономикалық моделінің 
құрамдас бөлігі болып табылады. Исламның кэсіпкерлік этикасы 
қоғамдағы капиталдың белгілі бір топ мүдделеріне нұқсан келті- 
ре отырып мөлшерден тыс жинақталуын болдырмау, жұмсалған 
беңнет пен оның игілігін көрудегі әділеттілік, капиталды орын- 
сыз төгіп-шашу мен табысты шектен тыс иеленуге этикаггық 
шектеулер қою сияқты принциптерге эрдайым арқа сүйеп ке- 
леді. Іс жүзінде исламның элеуме'гтік-экономикалық доктрина- 
сы бірқатар нақты шарапарды орындау арқылы жүзеге асыры- 
лады, бұл шаралардың ең бастысы қарызға берілген капиталдың 
пайыздық негізінен (риба деп аталады) бас тарту болып табы- 
лады. Ислам этикасы нормаларына сәйкес қаржы ресурстары 
кәсіпкерлерге өндірістік немесе коммерциялық мақсаттарды 
орындау үшін пайданы, сондай-ақ ықтимап шығындарды бөлісу 
принциптеріне негізделіп беріледі.
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Ислам ілімі кәсіпорын тэуекелдерін бөлісуге кредитор ат са- 
■ысса ғана салынған капиталдан пайда алуға рұқсат етеді. Пайда 
*сн шығынды бөлісуге негізделетін банк жүйесі тэуекелді капи- 
-ад ұсынымын арттыру арқылы экономикалық даму қарқынын же- 
лылетуге күшті серпін бере алады. Сонымен қатар оұл жүйе түрлі 
щлнологияларды өркендетуге де септігінтигізеді, себебі инннова- 
даллар мен жаңа өндірістік технологияларды тәжірибеде өткізуді 
шыдап отырады. Ол сондай-ақ орналастырылған қаржының 
ш_мділігін артырады, өйткені өнімділікті барынша молайтуды 
■ичхат тұтқан банктер іскер кэсіпорындармен ынтымақтасып, 
танк қаржысының қайтарымын кэсіпорын жұмысының нақты 
•ютижелерімен байланыстыратын болады.

Өз қызметінде ислам банктері мына төмендегі қаржы
Скралдарын қолданады:

-  Мүшарака -  (үдайы әріптестік) кәсіпкерлік шараға 
қатысушылардың барлығы бизнес бойынша әріптестер 
ретінде көрінеді, олар пайда мен шығынды бизнеске өздері 
қосқан бастапқы капиталға барабар деңгейде бөліседі, 
қызмет мерзімдері мен шарттарын келісіп отырады.

-  Мүдараба -  (арнайы әріптестік) -  сенім білдірілген 
қаржыландыру жүйесі, ақша қаражатын пайдалану 
түрғысынан алғанда неғүрлым әділетті әрі тиімді мәміле
болып табылады. ^

-  Мұрабаха -  (сауданы қаржыландыру) тауарларды арнайы 
бағамен сату туралы банк пен оның клиенті арасындағы
келісімді білдіреді.

-  Иджара -  (лизинг) -  клиентке өндірістік мүқталсдар үшін 
қажетті жабдықты банк жалға беруші ретінде көрінетін 
келісім-шарт. Дамьгган елдерде лизинг кредиттеудің 
неғүрлым тиімді түрі ретінде кең таралған. Жалдау мер- 
зімі аяқталғаннан кейін жабдықты сатып алу нүсқасы да 
қарастырылған.

-  Сәлям -  негізінен алғанда аграрлық сектордағы аванстық 
қаржыландыру болып табылады.

-  Қарз үл-Хасана -  (қайырымдылық кредит) жеке түлғаға не-
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месе ұйымға пайызсыз несие беру дегенді білдіреді және 
ол келісілген мерзімде қайтарылуы тиіс. Егер тұлғаның не- 
сиені қайтара алмайтыны әуелден белгілі болса, ақша мін- 
детті немесе ерівсті қайырымдылық түрінде беріледі.

— Закят (Зекет) міндетті қайырымдылық болып табылады.
Ислам банктері барлық дәстүрлі банк операдияларын, яғни 

депозитгік, кредиттік, аккредитивтік операцияларды, вескельдерді 
есепке алу және қайыра есепке алу, озге де есептесу және толем 
операцияларын жүзеге асырады, өнеркәсіпке, ауыл шаруашылыгы 
секторына инвестиция кұйып, сауданы, қызмет көрсету саласын. 
әлеуметтік жобаларды қаржыландырады.

Ислам банкингін дамытуда Ислам даму банкінің (ИДБ) ала- 
тын орны ерекше. Ислам даму банкі халықаралық үйым болып та- 
былады жэне барлық ислам банктері үшін бағдар ұстанатын үйым 
ИДБ мұсылман елдерінің басын қосатын халықаралық ұйым
-  Ислам конференциясына қатысушы елдер тарапынан мұсылман 
қауымдастығының экономикалық дамуы мен әлеуметтік прогресі- 
не қолдау көрсету мақсатында 1975 жылы құрылды. Коммерциялык 
ислам банктерінің демеушісі бола отырып, ИДБ өтпелі экономика- 
сы бар елдердің өркендеп-дамуына септігін тигізуде.

Қаржы-қаражатқа мүқтаж дамушы елдерге көмек көрсетіп 
келе жатқан бұл банк ислам экономикасы идеяларын жүзеге асыр\ 
үстінде. Аталған қолдау мен жәрдем исламға тэн қайырымдылык 
идеясын іске асырудан көрініс тауып отыр. Экономиканын 
нақты секторында жұмыс істейтін шағын жэне орта бизнес 
кэсіпорындарын қаржыландыру шариат заңдары бойынша жұмыс 
істейтін даму банктерінің басым міндеттерінің бірі болып та- 
былады. Банктер саясатының осындай багыты елдің өнеркәсіп 
орыңдары мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын кредитте- 
удегі ұлттық банктердің позициясын нығайтуға мүмкіндік береді, 
мұның нәтижесінде басты мақсатқа -  экономиканың тұрақты да- 
муына қол жеткізіледі.

Сауда және саяси қарым-қатынастардың дамуы арқасында 
Шығыс пен Батыс арасындағы сауда айналымында ішкі ахуалы 
тұрақты транзиттік ел есебінде Қазақстан шетел инвесторлары
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•_і ;н  қызығушылык туғызып отыр. Құрама Штаттардағы ипоте- 
«а нарығындағы дағдарыс Қазақстанның каржы секторына да 
кағымсыз әсерін тигізбей қоймады. Сөйтіп, банктердің сыртқы 
саржыландыруға қол жеткізуі шектеліп, іскерлік қарқыны баяула- 
іы. Бұл түйткі;ідер экономиканы қаржыландырудың тұрақты си- 
іатты балама формаларын құру қажеттігін көрсетіп берді. Осыған 
грай ислам қаржы жүйесінің біздің елдегі келешегі кемел деп 
ійтуға толы негіз бар.

Елімізде исламдық қаржыландыру құралдарын енгізуге 
5ағытталған «Ислам банктерінің ұйымдастырылуы мен қызметі 
лэне исламдық қаржыландыруды ұйымдастыру мәселелері 
:ойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнама актілеріне 
взгертулер мен толықтырулар енгізу туралы» Зан қабылданып, 
йслам банкингінің дамуына қажетті кұқықтық алғышарт жа- 
сзлды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы ислам банкин- 
'і құралдарының толық қоржыны зандық тұрғыдан бекітілген 
Тэчелсіз мемлекеттер достастығындағы бірден-бір ел. Заңда атап 
•кәрсетілгендей, эрбір банкте ислам қаржыландыру принциптері 
'чэйынша Кеңес жұмыс істейтін болады.

Қазақстанда ислам банкингі идеясы бұрыннан дамып келеді. 
^ліміз 1995 жылдан бері Ислам даму банкіне мүше болып табыла- 
аы. ИДБ-ның мақұлдауымен 2000 жылы Қазақстанға 62 млн АҚШ 
долларынан астам қаржы бөлінді. Сол жылы лизинг және мерзімін 
хзартып сату мәмілелерін қаржыландыру үшін үш қазақстандық 
банкке жалпы сомасы 14,7 млн АҚШ долларын құрайтын ИДБ 
желісін ашу жөніндегі келісімге қол қойылды. ИДБ-ның шартына 
еәйкес банктер осы желі бойынша берілген қаржыны қазақстандық 
өнеркэсіп орындары мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын 
жабдықты тиімді бағамен лизингке немесе кейіннен өтеуге алу 
үшін ұзақ мерзімді қаржыландыруға бағыттауы тиіс.

Қазақстанда ислам құнды қағаздары жүйесін (сукуқ) енгізу 
жөнінде қарқынды жұмыс жүргізіліп жатыр.
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БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Банк ісімен банктер цашан пайда болдьі?
2. Аціиа-кредит институты және коммерциялык 

кәсіпорынретіндегі банктіц мәні неде?
3. Банктің функциялары неде?
4. Банк жүйесінің цасиеттері мен белгйіері цандай?
5. Қазацстан банк жүйесінің цүрылымы цандай?
6. Қазацстан банк жүйесінің дамуы цандай кезең- 

дерден түрады?
7. Қазацстанда банк реформасы цалай жүрді?
8. Банкреформасының нәтижелері цандай?
9. Экономикадагы банктердің ролі цандай?
10.Ислам банкингінің ерекиіеліктеріне тоқталып 

өтіңіз.
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