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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
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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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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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2-тарау Қазақстанның 
¥лттық банкі

Гарауда мынадай мәселелер қарастырылады:

-  Қазақстан Республикасы Үлттық банкінің мәртебесі;
-  ҚР Үлттық банкінің мақсаттары, міндеттері, қызмет ба- 

әыттары, меншікті қаржысы мен пайдасы;
-  ҚР Үлттық банкінің қурылымы мен басқару органдары;
-  ҚР Үлттық банкі Басқарма төраәасының құқықтары мен 

міндеттері;
-  ҚР Үлттық банкінің функциялары мен операциялары;
-  ақша эмиссиясы;
-  қолма-қол және қолма-қол емес эмиссияны реттеу;
-  ақша массасының көрсеткіштері;
-  ақша-кредит саясатының мақсаттары;
-  ақша-кредит саясатының негізгі құралдары;
-  дисконттық немесе есеп саясаты;
-  міндетті резервтер нормасы;
-  ашық рыноктаәы операциялар -  Үлттық банк -  «банк- 

тердің банкі»:
а) коммерциялық банктердің резервтерін сақтау; 
ә) коммерциялық банктерді кредиттеу;
б) жалпыұлттық ауқымдаәы қолма-қол ақшасыз есеп айы- 

рысулар;
в) банк қызметін қадаәалау мен бақылау.

-  ҚР Үлттық банкі -  Үкіметтің банкирі, қаржы кеңесшісі 
және агенті;

-  ҚР Үлттық банкінің сыртқы экономикалық қызметі, төлем 
балансы;

-  алтын-валюта резервтерін басқару.
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¥ л т т ы қ  бан к , о н ы ң  қ ұры ды м ы  
м е н  б а сқ а р у  ор ган д ар ы

Орталык банктер елдін букіл кредиттік жүйесінің басты 
үйлестірушісі және ретгеушісі рөлін орындай отырып, айрықша 
орынды иеленеді және экономикалық басқарудың мемлекетгік 
органдары ретінде көрінеді. Олардың басым рөлі мемлекет берген 
ауқымды өкілеттіктермен түсіндіріледі.

Орталық банк елдің эмиссиялық, резервтік, кассалық орталы- 
ғы болып табылады және норма шығарушы, бақылау қүқыгына 
ие «соңғы инстанциядағы кредитор», «банктердің банкі» рөлін 
атқарып, ақша-кредит және валюта саясатын айқындайды. Оның 
қызметінің басты мақсаты пайда табу емес, ақша-кредит саясатын 
жүзеге асырып, елдің кредит жүйесіне басшылық жасау болып та- 
былады.

Халықаралық тәжірибе көрсетіп отырғандай, мемлекеттін 
Орталық банкке ауқымды өкілеттіктер беруі екі деңгейдегі банк 
жүйесінің тиімді жүмыс істеуін қамтамсыз етуге мүмкіндік береді.

Мемлекеттен эмиссия жасауға қүқық алған Орталық банк 
экономиканы түрақтандырудың, тауар-ақша тепе-теңдігінің жал- 
пы мемлекеттік саясатын жүргізеді.

Орталық банк тарапынан ақша-кредитті реттеудің негізгі объ- 
ектісі ретінде экономикадагы жиынтық қолма-қол және қолма-қол 
емес ақша массасы көрінеді. Жиынтық төлем қабілетті сүраныс- 
тын іүрлі компонентгерінің өзгеріп отыруына, соның динамикасы- 
на байланысты болады. Қазіргі кезеңде ақша кредиттік сипатқа ие 
болгандықтан ақша массасы негізінен банктердің кредит-депозит 
қызметі процесінде жасалады. Ақша айналымының қүрылымы 
мен көлемін ¥лттық банк екінші деңгейдегі банктердің опера- 
цияларын басқару арқылы жүзеге асырады.

«Қазақстан Республикасының Үлттық банкі туралы» Заңга 
сәйкес ¥лттық банк Қазақстан Республикасының Орталық банкі 
болып табылады және республикадағы банк жүйесінің жогары 
деңгейін білдіреді.
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Өгкен тақырыпта айтып өтілгендей, КСРО Госбанкінің Рес- 
г»итикалық кеңсесі Қазақстан Республикасының Үлттық банкі 
5отып қайта қүрылды. Ол клиентураға қызмет көрсетіп келген 
ігдімгі мемлекеттік банктен орталық эмиссиялық банкке айна- 
шп, «банктердің банкі» болды.

Іс жүзінде бүл кассалық резервтердің барлығы Үлттық банк- 
«г шоғырландырылып, олардың шаруашылық айналымға түсуі 
Ұлттық банк мекемелері арқылы коммерциялық банктердің кас- 
аларын толтыру жолымен жүргізілетінін білдіреді. Банктердің 
іарлығы қолма-қол есеп айрысуды ¥лттық банк мемкемелері 
іскылы жүргізеді, қажет жағдайда ¥лттық банктің кредиттерін 
ілады. Нәтижесінде ақша қаражатының қолма-қол және қолма- 
шл ақшасыз айналымдары ¥лттық банкке және оның мекемелері- 
ае шоғырландырылады.

¥лттық банк -  өзіндік ақша-валюта резервтері, өзге де 
«атериалдық қүндылықтар кіретін ақша резервтерін қүрайтын 
грекшеленген мүлкі бар заңды түлға. Банк қызметінен, қүнды 
ығаздардан түскен табыс, тиісті бюджеттерден алынған до- 
тгциялар мүлікті қалыптастыратын көздер болып табылады. 
Заңның 9-бабына сәйкес Үлттық банк республикалық бюджет- 
тгн бөлінетін қаржы. ¥лттық банк иелігіне мемлекет берген не- 
лзгі қорлар қүны мен ¥лттық банк алған пайдадан жасалатын 
іударымдар есебінен 20 млрд теңге мөлшерінде жарғылық қор 
іалыптастырады.

Әлемдік тәжірибедегі нарықтық экономика жағдайында ¥лт- 
тық банк қызметін үйымдастырудың түрліше қүқықтық формала- 
ры кездеседі:

-  капиталы мемлекеттің 100% қатысуымен қалыптасты- 
рылатын унитарлық банк;

-  акцияларының бір бөлігі мемлекетке тиесілі (болмаса мем- 
лекеттің қатысуынсыз) акционерлік қоғам;

-  ассоциативтік типтегі бірлестік (мемлекеттің қатысуымен 
не қатысуынсыз)

Орталық банк функцияларын жиынтықты түрде орындайтын 
тәуелсіз банктер жүйесі болып табьшады.
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АҚШ-та орталық банктердің мүлкіне мемлекет қатыспайды. 
Олардың капиталы Федералдық резервтік жүйеге (ФРЖ) мүше- 
лікке кіретін коммерциялық банктердің үлестік жарналарынан 
түрады.

Үлттық банк шын мәнісінде унитарлық орган болып табы- 
лады. Мемлекет жарғылық қордың бірден-бір қол қоюшысы мен 
иесі болып табылады. Негізгі қорлар гимараттардан, қүрылыстар- 
дан, көлік қүралдары мен басқа да қүндылықтардан түратын бол- 
са, ал айналымдағы қаржы банкке тиесілі меншікті ақша қара- 
жатынан түрады. Резервтік қор жарғылық қор мөлшерінде қалып- 
тастырылады және өзіндік пайда есебінен толықтырылып, осы 
қор жөніндегі ережеге сәйкес жүргізілетін операңиялар бойынша 
шегілген шығындар мен келген зиянның орнын толтыруға гана ар- 
налады.

Қаржылық жыл ішіндегі Үлттық банктің пайдасы осы қар- 
жы жылына қатысты кіріс пен шығыстың айырмасы есебінде 
айқындалып, оган есептен шығарылған активтердің амортиза- 
ңиясы, соның ішінде банкноттар мен монеталар шығарылымы 
қүныңың бір жылдан аспайтын мерзімге амортизацияланатын 
қүнының бір бөлігі кіреді.

Жарғылық, резервтік және басқа қорлар қалыптастырылған- 
нан кейін қалған пайданың бөлігі республикалық бюджетке 
аударылады. Үлттық банк және оның мекемелері салықтар мен 
алымдардың барлық түрлерін төлеуден босатылады.

Үлттық банктің кредиттік ресурстары мыналардың есебінен 
қүралады:

- 1 меншікті қаржыдан;
-  өзге банктер тартып, келісімді негізде Үлттық банкте 

орналастырылған ақша қаражатынан;
-  Қазақстан Республикасынан тыс жерлерден тартылған 

қаражаттан;
-  мемлекеттік арнайы қорлардан және бюджеттің уақытша 

бос қаражатынан.
Қазақстанның Үлттық банкі тікелей бағынысты схемалы 

біртүтас орталықтандырылған қүрылым болып табылады. Үлт- 
тық банктің басқару қүрылымы және басқа үйымдық қызмет
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кәселелері кейіннен өзгертулер мен толықтырулар енгізілген 
• Казақстан Республикасының Үлттық банкі туралы» Заң және 
Казақстан Республикасының Президенті 1999 жылғы 11 тамызда 
зекіткен «Қазақстан Республикасының Үлттық банкі туралы» 
>£188 Бреже негізінде тәртіпке түсіріледі.

ҚР Үлттық банкінің үйымдық күрылымы орталық аппарат- 
тм, Мәскеу қаласындагы өкілдіктен, 16 аумақтық филиалдан, 
гасса операциялары және қүндылықтарды сақтау орталығынан, 
геспубликалық мемлекеттік кәсіпорын (РМК) қүқықтық мәрте- 
5есіндегі дербес балансы бар 7 үйымнан және 5 акционерлік қо- 
ғамнан (АҚ) түрады: олар -  Депозиттерді сақтандырудың қазақ- 
-тандық қоры, Үлттық процессингтік орталық, Қазақстан актуар- 
іық орталығы, Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры, Ипо- 
текалық кредиттерге кепілдік берудің қазақстандық қоры.

Үлттық банктің жоғары басқару органы Үлттық банк Төраға- 
:ы басқаратын Басқарма болып табылады. Басқарма 9 адамнан 
түрады. Оның қүрамына Үлттық банк Төрағасы, Үлттық банктің 
5 лауазымды түлғасы, Президенттің бір өкілі және Қазақстан Рес- 
г- бликасы Үкіметінің екі өкілі кіреді. Басқарма мүшелерін Қазақ- 
.тан Республикасының Президенті бекітеді.

Басқарма мына мәселелерді шешеді:
-  ақша-кредит саясатын ясасайды;
-  банктердің қызметіне қатысты Үлттық банк жасаған нор- 

мативтік актілерді бекітеді;
-  Президент бекіткен түжырымдаманың негізінде банкнот- 

тар мен монеталардың номинал қүны мен өрнектік ғрафи- 
касын айқындайды;

-  Үлттық банктің Қазақстан Республикасының банктері- 
мен және бюджетімен жүргізетін операциялары бойынша 
пайыздық мөлшерлемелерін белгілейді;

-  Қазақстан Республикасы валютасының айырбас бағамын 
айқындау тәртібін бекітеді;

-  сыртқы резервтерде сақталуы мүмкін сыртқы активтердің 
типтерін бекітеді;

-  Үлттық банктің жүмысы туралы есепті, жылдық жиынтық 
балансты қарастырады;



-  Үлттық банк туралы ережені,. Үлттық банк құрылымын 
бекітеді және Үлттық банк департаменттері директорла- 
рын тағайындайды;

-  банктер мен олардың филиалдары және т.б. үшін эко- 
номикалық нормативтерді бекітеді.

Басқарма шешімдері басқарманың қаулылары тұрінде орын- 
далады.

Басқарма мәжілістері қажетіне қарай, бірақ айына кемінде екі 
рет өткізіледі.

Басқарманың кезектен тыс мәжілістері Үлттық банк Төраға- 
сының немесе Басқарманың ұш мүшесінің талабы бойынша ша- 
қырылады.

Қазақстан Үлттық банкінің Төрағасын Парламенттің келісімі- 
мен Қазақстан Республикасының Президенті 6 жыл мерзімге 
тағайындайды.

Төраға Қазақстан Үлттық банкі атынан іс-әрекет етеді және 
мемлекеттік орғандармен, банктермен, қаржы ұйымдарымен, ха- 
лықаралық, шет елдік және басқа ұйымдармен қарым-қатынаста 
Қазақстан Үлтгық банкін сенімхатсыз-ақ білдіреді.

Қазақстан Үлттық банкінің Төрағасына Қазақстан Үлттық 
банкінің қызметіне байланысты мәселелер бойынша, осы Заңца 
Қазақстан Үлттық банкінің Басқармасына арналып ескерілген 
өкілеттіктерді қоспағанда, жедел және атқарушы-өкімші шешім- 
дер қабылдау, Қазақстан Үлттық банкінің атынан шарттар жасасу 
өкілеттігі берілғен.

Қазақстан Үлттық банкінің Төрағасы Басқарманың, Директор- 
лар кеңесінің мәжілістеріне Төрағалық етеді және Үлттық банк- 
ке жүктелген міндеттер үшін жеке жауапкершілікте болады. Ол 
жекелеген өкілеттійтерін Басқарма және Директорлар кеңесінінің 
мұшелеріне бере алады. Үлттық банктің Төрағасы болмаған уа- 
қытта басқарманың жүмысын оның орынбасарларының бірі 
басқарады. '

Қазақстан Үлттық банкінің Төрағасы қызметінен кетерінен екі 
ай бұрын Қазақстан Республикасының Президентіне өзінің жаз- 
баша өтінішін беріп, қызметінен кетуге құқылы. Оны Қазақстан 
Республикасының Президенті қызметінен босатады.
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Қазақстан Үлттық банкі Төрағасының орынбасарлары мен 
іасқарма мүшелері қызметінен кетерінен екі ай бұрын Қазақстан 
Ү.тгтық банкінің Төрағасы арқылы ел Президентіне өзінің жазба- 
ва өтінішін беріп, қызмет орнын босата алады.

Қазақстан Үлттық банкінің оралымды басқару органы Қазақ- 
гган Үлттық банкінің Директорлар кеңесі (Директорат) болып та- 
шлады.

Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Үлттық банкі- 
йң Төрагасы, оның орынбасарлары, Қазақстан Үлттық банкі 
Герағасының ұсынуы бойынша Қазақстан Үлттық банкі құры- 
сымдық бөлімшелерінің басшылары кіреді. Қазақстан Үлттық 
іанкі Директорлар кеңесінің құрамын Қазақстан Үлттық банкінің 
іасқармасы бекітеді.

«Қазақстан Республикасының Үлттық банкі туралы» Заңға 
:ейкес Директорат Қазақстан Үлттық банкінің қарауындағы 
«әселелер бойынша шешімдер қабылдайды, бұған Қазақстан 
ктгтық банкінің Басқармасы мен Төрағасының қүзырына енетін 
іеселелер ғана қосылмайды.

2-схема. ҚР Ұлтгық банкінің үйымдық басқару құрылымы
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¥лттық банктің орталық аппараты мыналардан тұрады: 8 де- 
партамент: зерттеу және статистика, төлем балансы және валю- 
талық реттеу, заң, монетарлық операциялар, бухгалтерлік есеа. 
ақпараттық технологиялар, ішкі аудит, қолма-қол ақшамен жұмыс 
істеу, қызметкерлермен жұмыс істеу департаменті; 11 дербес 
басқармадан: халықаралық қатынастар, толем жұйелері, Үлттык 
банк басшылығьшың қызметін қамтамасыз ету, операциялык. 
бюджетті жоспарлау және бақылау, автоматтандырылған банк ак- 
парат жүйелерін енгізу, қауіпсіздік, құжаттамалық қамтамасыз ету 
және бақылау, шаруашылық, үйлестіру (Астана қ.) басқармалары 
және бірінші бөлім.

Департаменттер мен басқармалардың атаулары екінші дең- 
гейдегі банктер қызметін үйлестіру, басқару мен реттеу жөніндеп 
банк жүйесінің бірінші деңгейі ретінде Үлтгық банк орындайтын 
функцияларды ашып көрсетеді, жүйенің қалыпты да үзіліссіз 
жүмыс істеуі үшін жағдай туғызады.

Қазақстан ¥лттық банкінің 
функциялары, өкілеттіктері

«Қазақстан Республикасының Үлттық банкі» туралы 
ҚР Заңында Үлттық банктің мақсаты айқын белгіленбеген, онын 
орнына банктің міндеттері көрсетілген. Біздің пікірімізше, заң- 
дарда және ішінара әдебиеттерде мақсаттарды, міндеттер мен 
функцияларды айқындауда долсіздіктерге, жөнсіз шатастыруға 
жол беріледі. Сойтсе де «¥лттық банк туралы» Заңның 7-ба- 
бында және «ҚР Үлттық банкі туралы» Ережеде Үлттық банктің 
негізгі міндеті Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы 
түрақтылығын қамтамасыз ету болып табылады деп атап көр- 
сетілген.

Үлттық банкке мынадай міндеттер жүктеледі:
-  ақша айналымы мен кредит саласында мемлекет саяса- 

тын жасап жүргізу, Қазақстанның экономикалық даму 
мақсаттарына жетуге және олемдік экономикаға кіруіне
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жәрдемдесетін банктер мен олардың клиенттері арасында 
ақша аударымдарын және валюталық қарым-қатынастар- 
ды үйымдастыру;

-  түрақты ақша, кредит және банк жүйесін қаматамасыз ету- 
ге жәрдемдесу;

-  банк кредиторлары мен клиенттерінің мүдделерін, банк 
қызметін реттейтін нормативтік-күқықтық актілер қабыл- 
дау және олардың орындалуын бақылау жолымен қорғау.

Алайда «Банки Казахстана» журналының 2005 жылғы №10 
зяындагы мақаласында Қазақстан ¥лттық банкінің төрағасы 
іклай деп жазады: «Жаңа ақиқат Үлттық банктің саясатындағы 
ммақтың ауысуына түрткі болды. 2004 жылғы 1 қаңтардан бас-

бағаның түрақтылығын сақтап қалуды қамтамасыз ету Үлттық 
іанктің негізгі мақсатына айналды. Ақша-несие саясатьшың өзге 
шксаттары (соның ішінде айырбас бағамы мен ақша агрегаттары 
юйынша) бірінші дәрежелі болып табылмайды».

Бұдан әрі ол былай дейді: «Негізгі мақсатты орындау үшін 
‘ хттық банк мемлекеттің ақша-кредит саясатын жасау және 
■%-ргізу; төлем жүйелерінің жүмыс істеуін қамтамасыз ету; валю- 
та реттеу мен валюта бақылауын жүзеге асыру; қаржы жүйесінің 
-ірактылығын қамтамасыз ету үшін жағдайлар туғызу жөніндегі 
шндеттерді орындайды»1.

Сөйтсе де «Қазақстан ¥лттық банкі туралы» ҚР Заңының 
І-бабы бұл міндеттерді функциялар ретінде қарастырады.

Қазақстанның Үлттық банкі:
-  Қазақстан Республикасының мемлекеттік ақша-кредит сая- 

:2тын жүргізеді, банкноттар мен тиындардың Қазақстан Респуб- 
гакасы аумағындағы бірден-бір эмитенті болып табылады және 
тағалы қағаздар эмиссиясын жасайды;

-  Қазақстан Республикасының Үкіметі кепілі болып табыла- 
тын Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы мемлекеттік 
орыздарына, сондай-ақ ҚР ¥лтгық қорьша қызмет көрсетуге 
катысады және Қазақстан ¥лттық банкінің мемлекеттік қарыз- 
дарына қызмет көрсетеді;

■Банки Казахстана» журналы, 2005, №10
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-  Қазақстан Республикасының аумағында, сондай-ақ одан 
тысқары жерлерде банктер, еншілес банктер, банктердің фили- 
алдары мен өкілдіктерін ашуға келісім л<әне банк операцияларын 
жүрпзуге лицензия береді;

-  банк операцияларының мынадай түрлерін жүргізудің 
тәртібін айқындайды: банктердің және банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдардың коррес- 
понденттік шоттарын ашу және жүргізу; жеке және заңды 
түлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу, оларда 
осы түлғаға тиесілі тазартылган бағалы металдардың және 
бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты мөлшері 
көрсетіледі; кассалық операциялар; аударымдық операциялар; 
есепке алу операциялары; банкаралық клиринг; төлем карточка- 
ларын шығару; банкноттарды, монеталар мен қүндылықтарды 
инкассациялау; шетел валютасымен айырбас операцияларын 
үйымдастыру; аккредитив ашу (үсыну) және растау, ол бойын- 
ша міндеттемелерді орындау, сондай-ақ чек кітапшаларын 
шығару тәртібін айқындайды;

-  Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген 
жағдайларда қаржы рыногы мен қаржылық үйымдарды ретгеу 
және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға (бүдан әрі
-  уәкілетті орган) банк операцияларының және банктер үшін сейф 
операцияларының жекелеген түрлері бойынша уәкілетті органның 
лицензия беру мүмкіндігі туралы қорытынды береді, сондай-ақ 
осындай қорытынды берудің тәртібін айқындайды;

-  қаржы рыногындағы сыйақының рыноктық ставкаларына 
ықпал етуді жүзеге асырады;

-  Қазақстан Республикасында ақша төлемдері мен аударым- 
дарын жүзеге асыру тәртібін, жүйесі мен нысанын белгілейді, банк- 
тер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
үйымдар арасында Қазақстан теңгесімен ақша аударымдарынын 
уақтылы және кідіріссіз жүргізілуін қамтамасыз ететін төлем жү- 
йелерінің жүмыс істеуін ұйымдастырады, сондай-ақ қадағалауды 
жүзеге асырады, банктердің және банк операцияларының жекеле- 
ген түрлерін жүзеге асыратын үйымдардың төлем жүйелеріне қол
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жеткізуін қамтамасыз ететін үйымдастырушылық шараларға және 
бағдарламалық-техникалық құралдарға қойылатын талаптарды 
оелгілейді;

-  банк операцияларын жүзеге асырған кезде электрондық 
банк қызметін көрсету ережелерін белгілейді;

-  Қазақстан Республикасында валюталық реттеу мен валю- 
галық бақылауды жүзеге асырады және валюта операцияларының 
оарлық түрлерін жүргізуте қүқылы;

-  қызметінің бірден-бір түрі шетел валютасымен айырбас 
операцияларын үйымдастыру болып табылатын занды түлғаларға 
валюталық операциялар жүргізуге, қолма-қол шетел валютасында 
эөлшек сауданы жүзеге асыруға және қызмет көрсетуге, сондай-ақ 
шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға 
-іицензия береді;

-  банк операңияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы- 
ратын ұйымдарға: банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды 
ннкассаңиялауға; банкаралық клирингке; төлем карточкаларын 
зіығаруга лицензия береді;

-  Қазақстан Үлттық банкінің лицензиясы негізінде ин- 
хассациялау жөніндегі операцияларды жүзеге асыратын заңды 
гүлғалардың, сондай-ақ қызметінің бірден-бір түрі шетел валю- 
тасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын 
заңды тұлғалардың жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін 
және қалыптастыру тәртібін белгілейді;

-  қызметінің бірден-бір түрі шетел валютасымен айырбас 
операцияларын үйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларға 
еділет органдарында мемлекеттік тіркелуге рұқсат береді;

-  банк қызметі, ақша төлемдері мен аударымдары, заң ак- 
гілерімен белгіленген өкілетгік шегінде валюталық операциялар- 
іы жүзеге асыру мәселелері бойынша барлық банктердің, банк 
операцяяларьшың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйымдар 
чен олардың клиенттері міндетті түрде орындауы тиіс норма- 
тивтік-қүқықтық актілер шығарады және олардың сақталуын 
кадағалауды жүзеге асырады, қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарын есепке ала отырып, Қазақстан Үлттық банкі үшін 
5\хгалтерлік есеп саясаты мен әдістерін айқындайды;
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-  барлық қаржы ұйымдары орындауға міндетті бухгалтер- 
лік есепке алу және бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру 
мәселелері жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерді әзірлейді 
және бекітеді, сондай-ақ Қазақстан ¥лттық банкінің лицензия- 
сы негізінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының бухгалтер- 
лік есепке алу және қаржылық есептілік туралы заңдарының та- 
лаптары мен бухгалтерлік есепке алу стандарттарын сақтауын 
бақылауды жүзеге асырады;

-  бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыратын жүйелерге 
қойылатын талаптарды барлық қаржы ұйымдарының сақтауьга 
бақылауды, оның ішінде уәкілетті органның кызметкерлерін тарта 
отырып тексерулер арқылы бақылауды жүзеге асырады;

-  арнайы қаржы компанияларының орындауы үшін міндетті 
бухгалтерлік есеп, қаржылық есептілік және операцияларды авто- 
маттандыру жүйелері мәселелері бойынша нормативтік-қүқыктык 
актілерді әзірлейді және бекітеді, сондай-ақ олардың Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік. “ 
бухгалтерлік есеп стандарттары туралы заңнаманы және опера- 
цияларды автоматтандыру жүйелеріне қойылатын талаптарды 
сақтауын бақылауды жүзеге асырады;

-  бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептілік жүйеле- 
рін реттеу жөніндегі уәкілетті органмен келісе отырып, халықара- 
лық қаржылық есептілік стандарттарымен реттелмеген және 
олауға қайшы келмейтін мәселелер бойынша бухгалтерлік есеп- 
тілік стандарттарын, сондай-ақ әдістемелік үсыныстарды әзірлей- 
ді және бекітеді;

-  уәкілетті мемлекеттік органның қүзыретіне кіретін мә- 
селелер жонінде онымен келісе отырып, төлем балансы, сырт- 
қы борыш, ақша-кредит және қаржы статистикасы жөнінде ста- 
тистикалық есеп беру тізбесін, нысандарын, мерзімдерін белгілей- 
ді және оны жинауды жүзеге асырады;

-  уәкілетті органмен келісім бойынша барлық қаржы 
ұйымдарының және Қазақстан Республикасының заң актілерін- 
де көзделген жағдайларда олардың аффилирленген түлғалары

оржылық есептілігінің халықаралық стандарттарға сәйкес ке- 
ктш тізбесі мен нысандарын, сондай-ақ табыс ету мерзімдері мен 
тәртібін белгілейді;

-  валюталық реттеу мен бақылау мәселелері бойынша 
~септілік тәртібін, нысандарын және табыс ету мерзімдерін бел- 
ллейді;

-  банктердің және банк операцияларының жекелеген түр- 
іерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзету мен 
жайластыруды ұйымдастыру жөнінде орындалуға міндетті та- 
іаптарды тиісті уәкілетті органдармен келісім бойынша белгі- 
іейді;

-  Қазақстан Республикасы Үкіметінің келісіміне сәйкес 
ікша төлемдері мен аударымдарын реттеу мақсатында, егер 
заң актілерінде өзгеше көзделмеген болса, банктердің, банк 
гаерацияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын үйым- 
іардың және барлық шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
:онк шоттары бойынша жүзеге асыратьш толемдерінің кезегін 
5елгілеуге қүкылы;

-  Қазақстан Үлттық банкі өзіне жүктелген фун/щиялар- 
іы жүзеге асыруына жәрдемдесетін және (немесе) қаржы рыно- 
гы инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын үйымдарды 
гұруға және олардың қызметіне қатысуға құқылы;

-  Қазақстан Үлттық банкінің консультациялық-кеңесші ор- 
гандарын күруға құқылы;

-  қолма-қол банкноттар мен тиындарды есепке алу, сақтау, 
■асымалдау және инкассациялау тәртібін белгілейді, банкноттар 
мен тиындарды сақтауды, тасымалдауды және инкассациялауды 
имтамасыз етуге қатысады, банкноттар мен тиындардың резерв- 
тегі мемлекеттік қорын құрайды;

-  Қазақстан Республикасы банктерінің жиынтық балансы 
мен өз балансын жасайды және оны үнемі жариялап отырады;

-  елдің есептік төлем балансын, халықаралық инвестиция- 
-іық ұстанымын және жалпы сыртқы борышын бағалауды қалып- 
тастырады, төлем балансының қысқа, орта және ұзақ мерзімді бол- 
жамды бағаларын әзірлеуге қатысады, валюталық операцияларды
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тіркеуді, мемлекеттік кепілдіктері жоқ мемлекеттік емес сыртқы 
қарыздар бойынша шарттардың мониторингін және Қазақстан 
Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын рези- 
дент еместердің валюталық операцияларының мониторингін I 
(валюталық мониторингті) жүзеге асырады;

-  мемлекеттің ақша-кредит және қаржы статистикасын 
қалыптастырады;

-  ақшаны клиенттін, банктік шотына қате есептелгені анык- 
талған кезде оны алып қоюға қүқығы бар, банктік шоттан ақшаны 
алуға оның келісімін растайтын қүжаттар бар болса, клиенттін 
банктік шотын дебеттеуге қүқылы;

-  мемлекеттіқ органдар мен қаржылық үйымдар үшін кадр- 
лар даярлауға және қайта даярлауға қатысады;

-  бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органнын 
бірыңғай қазынашылық шотына қызмет көрсетеді;

-  өз функцияларын жүзеге асыру мақсатында банктерден, 
олардың қауымдастықтарынан (одақтарынан) және мемлекеттік 
органдардан, жеке және заңды түлғалардан қажетті ақпарат алуға 
қүқылы;

-  Қазақстан Үлттық банкінің нормативтік-қүқықтық ак- 
тілеріне сәйкес вексельдерді қайта есептеуді жүзеге асырады;

-  Қазақстанның Үлттық банкі мен Қазақстан Республи- 
касының Үкіметі арасында жасалатын және ресми басылымдарда 
жарияланатын сенімгерлікпен басқару туралы шарттың негізін- 
дв Қазақстан Республикасының Үлттық қорын сенімгерлікпен 
басқаруды жүзеге асырады;

-  Қазақстанның Үлттық банкі мен Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің немесе басқа да заңды түлғалардың арасында жасала- 
тын сенімгерлікпен басқару туралы шарттардың негізінде актив- 
терді сенімгерлікпен басқаруды жүзеге асырады. Қазақстанның 
Үлттық банкі мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің арасында 
жасалатын сенімгерлікпен басқару туралы шарттар ресми баспа 
басылымдарында жарияланады;

-  банк шоттарының режимін белгілейді;
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-  ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін белгілей- 
ж және олардың орындалуын бақылауды жүзеге асырады;

-  банк операциялары мен мәмілелерінің жекелеген түрлері 
юйынша сандық шектеулерді белгілейді;

-  Қазақстан Республикасының заң актілерінде айқындалған 
«нк қызметін және бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті 
тиісті лицензиялар алмай-ақ жүзеге асырады;

-  лицензиаттарға Қазақстан Реснубликасының банктік және 
тлюталық заңдарын бүзғаны үшін өз қүзыреті шегінде ықпал ету 
шраларын және санкциялар қолданады;

-  банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін 
аг.зеге асыратын үйымдарға банк қызметі, ақшаны есепке алу, 
:еың төлемдері мен аударымдарын, валюталық операцияларды 
г.зеге асыру мәселелері бойынша нормативтік-қүқықтық ак- 
~_іерді бүзған жағдайда, оларға өз қүзыреті шегінде банктік және 
Зіпюталық заңдарда көзделген ықпал ету шараларын және санк- 
хиялар қолдану тәртібін айқындайды және қолданады;

-  жеке және заңды түлғаларға инвестициялық және коллек- 
і/іялық монеталарды сату бағасын белгілейді;

-  Қазақстан Үлттық банкінің бағалы қағаздармен операция- 
ігр жүргізу тәртібін белгілейді;

-  бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетгі органмен 
гелісе отырып Қазақстан Республикасы Үлттық қорының инвес- 
тициялық операцияларын жүзеге асыру тәртібін айқындайды;

-  Қазақстан Республикасы Үлттық қорының активтерін 
ійырбастау және қайта айырбастау тәртібін айқындайды;

-  Қазақстан Республикасы Үлтгық қорының активтеріне 
: ыртқы басқарушылар тандау тәртібін айқындайды;

-  сүраныс пен үсыныс көздерінің, сондай-ақ ішкі валюта 
нарьн ында шетелдік валютаны пайдалану бағыттарының монито- 
рингін жүзеге асырады;

-  Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа 
ла функцияларды, өкілеттіктер мен қүқықтарды жүзеге асы- 
рады.
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ҚР Үлп ық банкінің эмиссиялық 
қызметі және ақша айналымын 
басқару

Үлтгық банк -  елімізде бірден-бір төлем құралы болып табы- 
латын банкноттарды эмиссиялау құқығы бар бірден-бір мемлекег- 
тік орган болып табылады. Оларды Үлттық банк коммерциялык 
банктерге сатып, қолма-қол эквивалентін алу формасында эмис- 
сияға шығарады. Қазақстан Республикасының ресми ақша бірлігі 
теңге болып табылады.

Үлттық банк банкноттар мен монеталардың қажетті көлеміне 
деген сұранысты анықтап, олардың жасалуын қамтамасыз етеді, 
сақтауды, жою мен қолма-қол ақша қаражатын инкассациялау 
тәртібін белгілейді.

Қазақстан Республикасында шығарылған банкноттар мен 
монеталардың номиналды құрамы, формасы мен өрнектік графи- 
касы болуы тиіс. Банкноттар мен монеталардың аталған сипатта- 
малары баспасөзде жарияланады.

Қазақстан Республикасының Парламенті валюталарды айыр- 
бастау құқығына ие. Үлттық валютаның қолданыста болу тәртібін, 
мерзімдері мен жағдайларын айқындау Қазақстан Республикасы 
Президентінің құзырында.

Үлттық банк Қазақстан Республикасы валютасының шет 
мемлекетгердің ақша бірліктеріне қатысты айырбас бағамын 
айкындау тәртібін белгілейді.

Қолма-қол ақша айналымы оның банк кассаларына ұдайы 
қайтарылуы арқылы жүргізіледі. Үлттық банкке қолма-қол ақша 
айналымын ұйымдастыру жүктелген.

Қазақстан Республикасының ақша банкноттарын өндіру жө- 
ніндегі өз қуаттарының енгізілуіне және коммерциялық банк- 
терге инкассация жасау лицензиясының берілуіне байланысты
1996 жылғы кезеңмен салыстырғанда қолма-қол ақшаға қатысты 
ахуал түбегейлі түрде өзгерді. Екінші деңгейдегі банктер коррес- 
понденттік есептердегі қаржы қалдығының шегінде қолма-қол
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ігша ала алады, бұл орайда операциялық кассадағы қолма-қол 
мала лимиті белгіленбейді.

Эмиссия -  мемлекетгің банкноттар, монеталар мен бағалы 
сіғаздар шығаруы. Ол қолма-қол ақша, сондай-ақ қолма-қол 
жшасыз түрінде болуы мүмкін.

Қолма-қол ақша түріндегі эмиссия айналымға қосымша банк- 
юттар мен монеталар шығаруды білдіреді.

Қазақстанда қолма-қол ақша эмиссиясының елеулі көлемінің 
чюл>' себептерінің бірі кәсіпорындар арасындағы дәстүрлі қолма- 
вол ақшасыз есеп айырысуды ішінара қолма-қол ақшаға алмас- 
тыру болып табылады. Мұны әлбетте, жағымсыз құбылыс деп 
ганаған жөн.

Алайда 1995 жылдың өзінде ахуал елеулі түрде жақсарып, 
оссалық шығындарға қарағанда кассалық түсімдердің озық өсуі 
і^тижесінде банк кассалары беретін қолма-қол ақша эмиссиясы- 
іың үлес салмағы елеулі түрде кеміді.

Депозиттік банктердің эмиссиясы депозиттік-несие опера- 
хиялары проңесінде жүзеге асырылады. Банктердегі депозиттер 
-омасы кредиттік ақша жасаудағы олардың әлеуетін көрсетеді. 
Мұның соңғылары банк чектерді эмиссиялау немесе қарыз беру 
жолымен салымдарды жинақтағанда құрылады. Бұл операцияның 
гхемасы төмендегідей: 100 ақша бірлігіндегі депозитке міндетті 
резерв 15 ақша бірлігі болып табылады, ал қалған 85 ақша бір- 
лгін банк қарызға айналдыра алады. Айналымдағы ақша массасы 
сонда 100 + 85 = 185 ақша бірлігін құрайды, бұл 85 ақша бірлігі- 
ае жаңа ақша жасалғанын білдіреді. Осындай тәсілмен жасалған 
акша өзге депозиттердің пайда болуына әкеледі және олардың өзі 
ікша эмиссиясының себепкері болуы да мүмкін. Ақшаның муль- 
типликативтік үлғаюы жүзеге асады.

Депозиттік банктердің эмиссиясын Үлттық банк ақша база- 
сы сияқты ақша агрегатын, сондай-ақ ақша мультипликациясын 
бақылау жолымен жүзеге асырады.

Ақша базасы -  Үлттық банк жасайтын ақша. Оған айналымда- 
ғы қолма-қол ақша, міндетті және артық резервтер кіреді. Міндет- 
ті резервтер, өз кезегінде, банктер белгіленген нормативке сәйкес
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¥лттық банктегі арнайы есепте немесе ¥лттық банктегі өзінін 
корреспонденттік есебінде сақтауға тиіс депозиттерінің бір бөлігін 
құрайды (бұл Үлттық банктің рұқсатымен қаржылық жағынан 
тұрақты банктер қолданатын балама резервтеу тәсілі). Артық ре- 
зервтер банктердің Үлтгық банктің корреспонденттік есебіндегі 
өзге қалдықтарды құрайды.

Айнальмдагы қолма-қол ақніа мөлшері банктердің коррес- 
понденттік ееептеріндегі қаржының болуына байланысты бол- 
ғандықтан, Үлттық банк ақша базасының шамасын екінші 
деңгейдегі банктердің ¥лттық банктегі корреспонденттік есеп- 
тердегі қаржысының көлемін реттеу жолымен, ягни банктердін 
өтімділігін реттеу арқылы жүргізеді.

Бұл іс ақша-кредит саясатының құралдарын пайдалана оты- 
рып жүргізіледі. Аталган қүралдар ақша массасының ақша база- 
сына қатынасы ретінде есептеліп, ақша базасының ұлғаю шегін 
көрсететін ақша мультипликаторының шамасына әсер етеді.

Ақша мультипликаторының шамасы міндетті резервтеу 
нормасына және айналымдагы қолма-қол ақшаның үлес салма- 
гына тәуелді болады, міндетті резервтерді банктер кредит ре- 
сурстарының көзі ретінде пайдаланбайды. Бұл банктердентысқары 
айналымда болатын қолма-қол ақшаның мультипликацияланба- 
уына байланысты. Ақша мультипликациясының интенсивтілігі 
оның экономикадағы айналым жылдамдығына әсер етеді: муль- 
типликация коэффициенті неғұрлым жоғары болган сайын ақша 
масодсы соғұрлым көп болып, оның айналымы кеми түседі.

Экономикадағы ақша айналымының жылдамдығын (бүл жер- 
де төлемдердің банк жүйесі арқылы өту жылдамдығы сөз болып 
отыр) Үлттық банк тікелей реттемейді, бірақ оның шамасы ин- 
фляция деңгейіне әсер етіп, ақша-кредит саясаты үшін маңызды 
мәнге ие болады. Экономикадағы ақша айналымының кемуі үзақ 
мерзімді депозитгер мен ұзақ мерзімді инвестициялық кредиттік са- 
лымдардың артуын білдіреді, мұның өзі жалпы алғанда экономика 
тұрақтанғанда, ұлттық валютаға деген сенім артқанда ғана мүмкін 
болатын нәрсе. Керісінше, ақша айналымының жоғары болуы 
үлттық валютаға сенімсіздіктің артуының көрсеткіші болып, ақша
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шссасындағы қолма-кол ақша үлесінің артуымен, үзақ мерзімді 
жйған-терген үлесінің төмен болуымен сипатталып, шаруашылық 
г.ргізуші субъектілердің үлтгық валютадан құтылуға асығып, оны 
іеғүрлым сенімді активтерге көшіруінен байқалады.

Экономиканың монеталану деңғейі ақша айналымы жылдам- 
іьоының шамасына тәуелді болады, бүл деңгей ақша массасьшың 
ШӨ-ге қатынасы ретінде айқындалады. Ақша айналымының 
жылдамдығы неғұрлым кем болған сайын монеталану деңгейі де 
:::-ғүрлым жоғары болады.

Монеталану деңгейі (МЗ/ЖЮ) 1999 жылы Францияда -  68,5%, 
Ггрманияда — 64,5%, АҚШ-та — 77,5%, Жапонияда — 116,7%-ды 
іэрсетті. Қазақстанда монеталану деңгейі 2005 жылы 24% шама- 
дліда болды. Дегенмен мүның жеткіліксіз екендігі түсінікті.

2.4. Ақша-кредит саясаты

Қазақстанның ¥лттық банкі Қазақстан Республикасьшың 
мемлекеттік ақша-кредит саясатын (АКС) жүргізетін орган бо- 
шп табылады. Үлттық банктің ақша-кредит саясатының мақсаты 
КР ұлттық валютасының түрақтылығын, яғни оның сатып алу қа- 
оілеті мен жетекші шетелдік валюталарға қатысты бағамын қам- 
гамасыз ету. ¥лттық банк айналымдағы ақша массасының бір 
немесе бірнеше көрсеткіштерінің мақсатты бағдарларын белгілей 
пады.

2004 жылдың 1 қантарынан бастап ¥лттық банктің негізгі 
міндеттерінің бірі болған баға тұрақтылығын қамтамасыз ету ин- 
|пяция бойынша мақсатты көрсеткіштер жөніндегі оның жауап- 
кершіліі ін арттыра түсіп, ¥лттық банк жария еткен инфляциялық 
таргеттеу принциптеріне көшуді білдіреді. Бүл ¥лттық банк 
кызметіндегі сапалық жағынан жаңа кезең болып табылып, іскер- 
лік белсенділікке, банктердің қызметіне әсер етуге және ақша ай- 
налымын түрақтандыруға мүмкіндік беретін нақты ақша-кредит 
саясатын қалыптастырып, жүзеге асыруға жәрдемдеседі.
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2002 жылдан бастап Үлттық банк АКС-тің негізгі бағыты 
ретінде инфляциялық таргеттеу принциптеріне көшуге әзірлену 
мен көшіп болуды белгіледі. Мүның өзі евростандарттарға бір- 
тіндеп жақындау дегенді білдіреді. Монетарлық саясаттағы тар- 
геттеу (ағылшынша 1аг§еЬп§ -  мақсат қою, мақсатқа бағытталу, 
көздеу) орта мерзімді перспективада негізгі макроэкономикалық 
көрсеткіштерді мақсатты басқару процесі болып табылады.

Инфляциялық таргеттеу ақша базасы жөніндегі мақсатты 
көрсеткіштерден инфляция жөніндегі мақсатгы көрсеткіштерге 
біртіндеп көшуді талап етеді. Инфляциялық таргеттеу режи- 
мін 1990 жылы Жаңа Зеландияның Орталық банкі алғаш рет 
қолданды. Кейіннен ол әлемнің дамыған елдерінің көпшілігіне 
тарап үлгірді.

Инфляциялық таргеттеу -  инфляция көрсеткіштерінің сандык 
түрғыда айқындалған жүйесі. Мүнда орталық банк үкіметпен бір- 
лесе отырып инфляцияның орта мерзімді көрсеткіштерін жария 
түрде анықтайды. Бүл орайда орталық банк монетарлық саясат- 
ты жүртшылыққа жария етілген инфляциялық көрсеткіш шегінде 
жүргізу жөнінде өзіне міндеттеме алады.

Инфляциялық таргеттеудің негізгі элементтері мыналар бо- 
лып табылады:

-  инфляция деңгейін жұртшылыққа жария түрде мәлімдеу;
-  АКС-тің негізгі үзақ мерзімді мақсаты ретінде баға тү- 

рақтылығына қатысты институционалдық келісім жасау;
-* аралық мақсаттарды таңдаудағы салыстырмалы еркіндік; 

жүртшылық пен нарықты ақша билігінің мақсаттары мен 
жоспарлары жөнінде қүлағдар ету арқылы АКС-тің транс- 
паренттілігін-мөлдірлігін арттыру;

-  реттеуші органдардың жоспарлы көрсеткіштерге қол жет- 
кізу жөніндегі жауапкершілігін арттыру.

Инфляциялық таргеттеу режимін табысты түрде енгізу үшін 
бюджет жағдайының мығымдылығы, макроэкономикалық түрақ- 
тылық, валюта бағамы мен қаржы жүйесінің тиянақтылығы, ор- 
талық банктің тәуелсіз болуы және инфляция қарқынын болжау- 
дың тиімді әдістемесі қажет.
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Инфляциялық таргеттеу режимін енгізудің осы аталған ал- 
шшарттары Қазақстанда бар. Қазақстандағы инфляцияның орта 
черзімді болжау көрсеткіштерін келтіре кетелік:

Жылдар 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Инфляция, жыл соқына, % 6,7 7,6 6,9 7,1 6,4 5,9 5,5

Бірыңғай АКС-ті Қазақстанның Үлттық банкі жасайды. Бір- 
ыңғай мемлекеттік ақша-кредит саясатының негізгі бағытгарының 
жлда түрған кезеңге жасалған жобасы 1 қазаннан кешіктірілмей 
Укіметке, Президент пен Парламенттің Мәжілісіне жіберіледі. 
Олар мақүлдағаннан кейін, 1 желтоқсаннан кешіктірілмей бекітіл- 
ген бірыңғай ақша-кредит саясатының негізгі бағыттары жүзеге 
ісыруға қабылданады. Оларда ел экономикасының жағдайына 
галдау жасалып, дамуы болжанады, ақша-кредит саясатының не- 
гізгі бағыттары, параметрлері мен қүралдары көрсетіледі.

Бекітілген ақша-кредит саясатын жүзеге асыру толығымен 
Үлттық банкке жүктелген және ол жыл сайын Президент алдында 
всеп береді.

Ақша-кредит саясатының негізгі қүралдары мыналар болып 
табылады:

-  Үлттық банктің екінші деңгейлі банктерге берген кредит- 
тері бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемелерінің деңгейі 
(пайыз саясаты);

-  міндетті ең төменгі резервтер нормативі;
-  банктерге берілген кредиттер;
-  бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі ашық 

нарықтағы операциялар;
-  валюта нарығындағы интервенциялар;
-  ресми есеп (дисконт) мөлшерлемесі;
-  банк операциялары бойьшша сандық шектеулер,
Пайыз саясаты ақша-кредит саясатының негізгі құралдары- 

ның бірі болып табылады. Үлттық банк ақша нарығының жалпы 
жағдайына, кредиттер бойынша сүраныс пен ұсынысқа, инфля-
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ция деңгейі мен инфляциялық тосу саясатына байланысты айқын- 
далатын қайта қаржыландырудың кредиттік мөлшерлемесін бел- 
гілейді. ¥лттьщ банк өзінің пайыз саясатын мемлекеттік ақша- 
кредит саясатын лсүзеге асыру мақсатымен нарықтық пайыз 
мөлшерлемелеріне әсер ету үшін пайдаланады (31-бап). Қайта 
қаржыландыру мөлшерлемесін анықтау кезінде Үлттық банк 
пайыздық мөлшерлемелерді нақты өлшемдерде оң мәнде үстау 
керек деген үмтылысты басшылыққа алады. Теңге айналымға 
енгеннен кейін пайыз саясатыньщ негізгі мақсаты оның кредит- 
ке деген сүранысын азайту, сөйтіп ақша массасыньщ, тиісінше 
инфляцияньщ өсімін кемітуді қамтамасыз ететін деңгейге дейін 
өсіру болды. Жоғары пайыздық мөлшерлемелер, нақтырақ айтсак 
пайыз үшін төлемдер -  шыгындардың бір қүраушысы болып та- 
былады. Сөйтіп, жаңа пайыз саясаты өз нәтижесін алыс болашақта 
емес, жуық арада беруге тиіс болды.

Қазақстанда инфляциямен күресте жоғары пайыз мөлшер- 
лемесін пайдалануга себепкер болган келесі басты фактордын 
бірі -  шетел валютасына деген жоғары сүранысты (сыртқы эконо- 
микалық қажеттіліктермен негізделмеген) кеміту болып табылды, 
Валюталардың бағамдық айырмасы есебінен теңге айналымға ен- 
геннен кейінгі жарты жыл ішінде спекуляциялық пайда табудын 
мүмкін болуы банктердің қозғалымды қысқа мерзімді капиталынын 
несие нарығынан елдің валюта нарығына өтуіне мүрындық болды. 
Теңгенің айырбас бағамымен айқындалатын оның сыртқы қүны- 
ныйг көрсеткіштері мен инфляциядан басқа несие бойынша пайыз 
мөлшерлемелері және бағалы қағаздар бойынша пайда деңгейлері 
арқылы айқындалатын теңгенің ішкі қүнындағы көрсеткіштер 
арасалмағының бүзылуы үлттық валютаның түрақтылығы үшін 
жағымсыз салдар болып табылады.

Ұлттық банктің қайта қаржыландыру ресми мөлшерлемелері- 
нің өзгеру динамикасы мьшадай болды. 1994 жылғы қаңтар-ақ- 
панда қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 270% деңгейінде бол- 
са, наурыз-сәуірде 300%-ды қүрады. Инфляцияның кемуіне және 
тенгенің айырбас бағамының түрақгануына байланысты 1994 жыл- 
дың орта түсынан бастап молшерлеме қыркүйекте 280%-ға дейін
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темендеп, ай сайын кеміп отырды. 1994 жылдың соңында ол -  
230%, 1995 жылы -  52,5% және 1996 жылғы қыркүйекте -  30%,
1997 жылы -  24%, 2005 жылы -  7,5%, 2006 жылы -  8,0% болды.

Қаржы операцияларының барлық түрлері бойынша пайыз 
чөлшерлемелерінің деңгейі ¥лттық банктің қайта қаржыланды- 
ру мөлшерлемесі арқылы индикативті түрде айқындалады. Түрлі 
несиелер бойынща толенетін пайыз мөлшерлемелері озара бір- 
катар басты себептер бойынша ерекшеленеді. Олардың ішінде 
карыздардың түрліше үзақтығы, төлемдердің уақыт бойынша 
бөлінуінің әр қилы сипаты, пайыздың төленбеу ықтималдығы мен 
пайыз молшерлемесінің өзгеру мүмкіндіі іне байланысты түрліше 
тәуекел дәрежесі сияқтыларды боліл көрсетуге болады.

Мемлекетгік қазынашылық міндеттемелері, банкаралық кре- 
диттер, Үлттық банк ноталары бойынша пайыз молшерлемелері са- 
тылымдарда белгіленіп, олардың нарықтық мәндеріне сәйкес кел- 
ді. 1994 жылғы тамыздан бастап нақты пайыздық молшерлемелер 
жалпы алғанда оң мәнде (1995 жылғы қазан мен 1996 жылғы 
каңтар аралығындағы кезеңде нақты мәндері теріс болған ¥лт- 
тық банк ноталарынан болек, бүл жағдайды Үкіметтің бағалы 
кағаздарымен бәсекелестікті болдырмау түрғысынан жасалған 
кадам деп қарастыру керек) болды.

¥лттық банктің қазынашылық кредиттері бойынша табыс- 
тылығы -  МЕКАМ және ¥лттық банк ноталарының кредиттер- 
мен салыстырғанда борыш пен пайыздарды отеу жөніндегі сенім- 
ділігімен түсіндіріледі.

Резервтік талаптар. Банктер беретін кредиттер мөлшерін 
реттеу, банктердің оз міндеттемелері бойынша толемсіздік тәуеке- 
лін кеміту, сондай-ақ салымшылар мен акционерлердің мүдделе- 
рін қорғау мақсатында ¥лттық банк резервтік талаптар тетігін пай- 
даланады.

Резервтік талаптар нормативі банктер алдындағы міндетте- 
мелердің жалпы сомасының пайызы есебінде есептелініп, 40%- 
дан аспайтын молшерде белгіленеді.

Ерекше жағдайларда Үлттық банк міндеттемелердің өсуіне 
орай резервтік талаптарды енгізуге қақылы.
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Банктің қызметі доғарылған жағдайда Ұлттык банк бір 
аптаның ішінде банкке ¥лттық банкте резервте болған қаржысын 
қайтарьш береді (32-бап).

1993 жылғы 1 қаңтардан бастап енгізілген «ҚР коммерциялық, 
кооперативтік және жекеменшік банктерінің қызметін реттеу ту- 
ралы ереже» міндетті резервтер бойынша 18-20%-дық норматив 
қарастырған болатын. Ереже бұл норматив банктердің теңге және 
шетел валютасындағы жалпы депозиттік міндеттемелерінің 30%- 
на дейін ұлғайтылған 1994 жылғы мамырға дейін күшінде болып,
1994 жылғы 1 тамыздан бастал шетел валютасындағы депозиттік 
міндеттемелер бойьшша норматив 15%-ға дейін кемітілді.

Банктердің міндетті резервтері нормативінің жоғарылауы
1994 жылдың бірінші жартысында ақша мультипликаторының 
күрт өсуіне байланысты болды. Егер 1994 жылғы 1 қаңтарда ақша 
массасының көлемі ақша базасының шамасынан 1,61 есе көп бол- 
са, 1994 жылғы 1 сәуірде бүл көрсеткіш -  2,21, ал шілдеде 3,1 -ді 
құрады. Ақша-кредит саясатының осы аталған қүралын қолдану 
нәтижесінде, сондай-ақ банктердің өз қарызшыларыньщ кредит 
қабілетін бағалауға деген неғұрлым қатаң көзқарасы арқасында 
ақша мультипликаторының шамасын 1994 жылы 1,66-ға дейін 
кеміту мүмкін болды. 1995—1996 жылдары ақша мультипликаторы
1,8-1,9 деңгейінде сақталды.

Банктердің артық резервтерінің (Үлттық банктің корреспон- 
денттік есептеріядегі қаражаттың) өсуіне байланысты резервтік 
талаптардың шамасын кемітуге ғана емес, корреспонденттік есеп- 
тегі қаражаттың шамасын резервтік талаптардан кемітпей ұстауға 
міндеттейтін экономикалық нормативтерді орындайтын банктерді 
резервтеудің балама тәртібіне көшіруге де мүмкіндік туды. Ре- 
зервтік талаптар нормативі 1995 жылы 20%-ға дейін төмендеді, 
1996 жылдан күні бүгінге дейін 15% шамасында болып келеді.

Үлттық банк банктің корреспонденттік есебіндегі орташа 
айлық қалдығы бойынша (резервтікталаптардан артпайтын) пайыз 
төлейді. Резервтер бойынша пайыз төлеу жоғары резсрвтік талап- 
тар жағдайында банктердің кредиттер және тартылған депозиттер 
бойынша пайыз мөлшерлемелерінің арасындағы аііырмашылықты 
азайту қажеттігінен туындайды.
5 -  3/13-08

1995 жылдың басында балама резервтеуде тұрған банкгерлж 
үлес салмағы банктердің жалпы санының 32,6%-ын, ал жьст 
іяғында 48,4%-ын кұрады.

1995 жылы банктердің жалпы санының 13,5%-ы резервтік та- 
лаптарды орындай алмады. Ереже бүзған банктерге айып санкци- 
ілары түріндегі ықпал ету шаралары қолданылды.

Әлемдік тәжірибе міндетгі резервтердің тым жоғары деңгейі 
каржы делдалы ретіндегі банк жүйесінің тиімділігін кемітсе, ең 
төменгі резервтер нормасын өсіру де экономикаға кредит ресур- 
старының құйылуьша кедергі болатынын көрсетіп отыр. Міндетті 
гезервтердің жоғары деңгейінің ең төменгілері АҚШ пен Герма- 
зияда белгіленген.

АҚШ-та міндетгі резервтер сомасы банктің категориясына, 
іепозиттің шамасы мен түріне байланысты болады. Ол федерал- 
л>іқ резервтік банкгердің пайызсыз депозит есептерінде сақталып, 
іртық резервтер федералдық резервтік банктердің неғізгі кезін қү- 
гззйды. Бұл резервтермен жасалатьш операциялар АҚШ-тың ақша 
рыногындағы маңызды процестердің бірі болып саналады. АҚШ- 
тың банк жүйесіндегі резервтердің басты мақсаты коммерциялық 
эанктердің кредит операцияларына бақылау жасау болып табьша- 
яы. Заңмен белгіленген резервтер банкгердің Федералдық резервтік 
жү-йесінің (ФРЖ) Басқарушылар кеңесі коммерциялық банктердің 
кредит беру қабілетіне ықпал етуіне мүмкіндік беретін қүралы 
болып табылады. Басқарушылар кеңесі банктердегі талаптардың 
тасқьшы, ақша жүйесінің банкроттығы мен кұйреуі туғызатын іс- 
керлік белсенділік толқуларьшан экономиканы аман алып өтуге 
жәрдемдеседі. Кэмпбелл Р. Маконнел, Стэнли Л. Брю осы резервтер 
втімділік көзі болып табылмай, коммерциялық банктердің кредитін 
оақылау және сөйтіп, экономиканы тұрақтандыру құралы ретінде 
жанама жолдар арқылы салымшыларды қорғайды деп санайды.

ФРЖ экономикалық бәсеңдеу кезеңдеріңде міндетгі резервтер 
леңгейінің кемуіне жиі жүгініп, осы арқылы іскерлік белсенділіктің 
дамуьш ьпггаландыруға тырысты. Керісінше, 1973-1974 жылдары 
янфляциялық процестерді ауыздықтау мақсатында міндетгі резерв- 
тер деңгейін уақытша пайыздық пунттің жарымына дейін көтерді.

2-тарау. Қазақстанның ¥.гтт*,щ 5эм«г
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Ақша-кредит қатынастарын бақылау мен реттеудің бұл тетігі 
ашық рыноктағы операцияларға жене есеп мөлшерлемелерінін 
өзгерістеріне қараганда анағұрлым сирек әрі сақтықпен қолда- 
нылатынын атап өткен жөн.

К р еди ттік  оп ераци я лар . ¥лттық банк ақша-кредит саясаты- 
ньщ қабылданған бағыттарына сәйкес банк кредиттерінің жалпы 
көлемін реттеп отырады. Соңғы инстанциядағы кредитор ретінде 
¥лттық банк банктерге соңғы инстаңциядағы қарыз беруші ретін- 
де банктерге қарыздарды Қазақстан Үлттық банкінің басқармасы 
белгілеген тәртіппен, шарттарда және мерзімдерде беруге құқы- 
лы. ¥лттық банк пен ҚР Министрлер кабинеті арасындағы ме- 
морандумға сәйкес 1994 жылғы қаңтардан бастап ¥лттық банк 
кредиттерді негізгі үш бағыт бойынша беріп келді: Үкімет белгіле- 
ген басымдықтар бойынша коммерциялық банктер арқылы мемле- 
кеттік бюджеттің зәрулігін жабуға директивалық кредиттер беру. 
сондай-ақ банктерге кредиттік аукциондар арқылы кредит беру.

1994 жылы Министрлер кабинетінің карамағына Үлттық банк 
беретін бүкіл кредиттердің 15%-ы (27,5 млрд теңге) бөлінді. Со- 
нымен қатар 16,5 млрд теңге көлеміндегі бөлінбеген пайда мен 
депозиттер үшін төлем бюджет табысына аударылды. Осы таза 
төлемдер бюджет табысының 17%-ын құрады.

Директивалық кредиттер төңірегінде бірден күрделі ахуал 
қалыптасты. Банктер осы кредиттерді қайтару жөніндегі жүмыс- 
тан іс жұзінде бойларын аулақ салып, Үкімет кепілдемесі бойын- 
ша қредитгер өндіріліп алынады деген үмітте болды. Себебі кре- 
диттёр шынтуайтында Қаржы министрлігі мен Экономика және 
бюджеттік нсоспарлау министрлігінің нұсқамалары бойынша бар- 
лық шаруашылық органдарьша кредиттік қабілеттілігіне қарамас- 
тан берілетін. Осының салдарынан 1994 жылы қайтарылуға тиісті 
4,6 млрд теңгенің 1,8 млрд ғана өтелді.

Сөйтіп, банк жүйесі арқылы төлем қабілеті жоқ кәсіпорындар- 
ға әсер етудің өткен жылдардағы тәжірибесі бой көрсетіп, банк 
кредиттері бюджет дотацияларына айналдырылды, кредиттерді 
қайтару жөніндегі барлық тауқымет Қаржы министрлігінің мой- 
нына жүктелді.

2-тарау. Қазақстанның Үлттық банкі 73

Басым салалардың қаржы проблемаларын санация және 
оанкроттық тетіктерін қоспай, келешегі бар өндірістерді ірікте- 
*ей шешудің кезекті сәтсіз әрекеті салдарынан жекешелендірудің 
аермені шамалы саясаты жағдайында 1995 жылдың ақпанынан 
эастап директивалық кредштерді беруден бас тартуға тура келді.

Төлемсіздік проблемаларын 1994 жылғы ақпан-сәуірде кәсіп- 
(Эрыкдардың өзара талаптары мен міндеттемелерін республика- 
шілік шаруашылықаралық есептесу арқылы шешуте тырысу 
эткеннің тағы бір сарқыншағы болды. Есептесу нәтижесінде
1994 жылғы наурыздағы ақша массасы мүның алдындағы айдың 
көрсеткішімен салыстырғанда 40,6%-ға, сәуірде -  56,4%-ға өсті.

А ш ы қ ры ноктағы  операциялар. Ақша массасы көлемін рет- 
геу мақсатында Үлттық банктің қайталама рынокта қазынашылық 
аексельдерді, мемлекеттік облигациялар мен басқа да бағалы 
иғаздарды сатып алып, сатуын осы мағынаға сыйғызамыз (33-бап). 
Бүл айналымдағы ақша массасьшың, коммерциялық банктердің 
және кредиттік салымдардың өтімділігін ретгеудің неғүрлым 
мкемді тәсілдерінің бірі. Оның мағынасы ақша эмиссиясын тежеу 
және банктердің кредиттік экспансиясын шектеу үшін Үлттық 
банк рьшокта бағалы қағаздарды сатып, осы қағаздарды сатып 
хтған банктердің резервтік есептерінен тиісті сомаларды сызьш 
отырагындығында. Үлтгық бакк ақша шығарылымын және кредит 
эеруді ьшталандыруға тырыса отырып, кері операцияны жүзеге 
асырады, яғни бағалы қағаздарды сатын алып, олардың қүнын 
оанктердің резервтік есептеріне жазады. Сөйтіп Үлттық банк ашық 
рыноктағы операциялары арқылы банк жүйесіне өз етімділігін 
зрттыру үшін тиімді жағдайлар туғызады немесе керісінше, ай- 
налымдағы ақша массасын реттейді. Егер бағалы қағаздарды 
Үлтгық банк алдын ала кглісілген бағам бойынша сатса, бұл бағам 
аларман-банктерді ынталандыру үшін рыноктық бағадан әлдеқай- 
да кем болып белгіленеді де, кредиттік мүмкіндіктер шектеледі.

Үлттық банктің бағалы қағаздарды сатып алуы кезінде ком- 
мерциялық банктердің ең төменгі резервтерінің мөлшері ұлғайып, 
клиенттермен белсенді қарыз операцияларын кеңейтуіне мүмкін- 
дік туады, яғни қолма-қол ақшасыз эмиссиясы артады. Ал, ¥лттық 
банк коммерциялық банктерге бағалы қағаздарды сатқан кезде бүл
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банктердің резервке қойған қаржы сомасы кеміп, кредиттік ресур- 
стары төмендейді және ақша массасы қысқарады. Сөйтіп, ашык 
рыноктағы бағалы қағаздар бойынша жүргізілетін операциялар 
арқылы Үлттық банк айналымдағы ақша массасының көлеміне, 
коммерциялық банктердің резервтеріне және олардың кредиттік 
қабілеттілігіне әсер етіп отырады.

¥лттық банктің ашық рынокта бағалы қағаздармен жүргізетін 
операциялары формасы бойынша тікелей немесе қайтарымды 
болуы мүмкін. Тікелей операция дегеніміз бағалы қағаздарды 
сатып алу немесе оларды коммерциялык банктерге сату дегенді 
білдіреді. Қайтарымды операцияның мәні ¥лттық банктің бағалы 
қағаздарды сатып алып-сатуының алдын ала белгіленген бағам 
бойынша қайтарма операцияны міндетті түрде жүргізуінде жатыр. 
Бүл операцияны жүргізу үшін ¥лттық банк коммерциялық банк- 
термен бағалы қағаздарды белгілі бір мерзімге сатып алып, оларды 
міндетті түрде келісілген бағаға қайтара сату туралы шартқа оты- 
рады. Аукцион түрақты түрде нақты бір күнде жүргізіледі және 
Үлттық банктің бағалы қағаздардың жаңа партиясын сатып алған 
күні бүдан бүрын сатып алынған бағалы қағаздарды қайтара сату 
күнімен сәйкес келуі қарастырылады.

Бүл ¥лттық банк осы операция арқылы коммерциялық банк- 
тердің кредиттік мүмкіндіктерін реттеп отыруы үшін істеледі. 
Егер ¥лттық банктің бүрындары сатып алынған бағалы қағазда- 
рының қайтарымды сатылымының мөлшері бағалы қағаздардың 
жаңа легінің сатылым мөлшерінен асып кетсе, банктердің кредит- 
тік р^сурстары шектеледі немесе керісінше.

Ашық рыноктағы операцияларды ¥лттық банк ақша-кредит 
операцияларының ақша-кредит эмиссиясының көлемін шектеу не- 
месе үлғайту қажет болғанда мезгіл-мезгіл жүргізіп түрады.

Бағалы қағаздардың жеткіліксіз қоржыны Үлттық банктің 
ашық рыноктағы операцияларды ақша саясатының қүралы ретін- 
де пайдалануына мүмкіндік бермейді. Үлттық банктің мемлекет- 
тік бағалы қағаздарды сатып алу-сату операциялары қайталама 
рынокты жандандыру үшін қолданылып келді. Осы түрғыда баға- 
лы қағаздар рыногьгаың даму қарқынына қарағанда бүл мақсатқа 
қол жеткен тәрізді.
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Үлттық банк ноттарының эмиссиясы ақша массасын жедел 
реттеу қүралы болып табылатындықтан, оның көлемі ақша агре- 
гзттары бойынша көзделген мақсаттарға сәйкес белгіленеді.

В алю та ры ногы ндағы  интервенциялар . Үлттық банктің 
знтервенциялары деп теңге бағамына әсер ету үшін банкаралық 
5иржа рыногында шетел валютасын сатып алу-сату түсініледі 
36-бап). Үлттық банктің валюта рыногындағы интервенциялары 

жалпы ақша-кредит саясаты ауқымында жүргізіліп келеді.
Мүнай мен металдың әлемдік бағаларының өсуімен және 

-хспорттық түсімнің артуымен ¥лттық банк 2000 жылдан бас- 
тап ақшаны күзеу мақсатында валюталық интервенцияны жүйелі 
түрде жүргізіп келеді. Мүнай долларының және мемлекеттік мен- 
жікті жекшелендірудің негізгі түсімдері, ал 2005 жылдан бастап 
хүнай долларының 100%-ы ¥лттық қорға қүйылуда.

Б ан к  оп ераци ял ары  бойы нш а сан ды қ  ш ек теулер . ¥лт- 
тык банктің тікелей сандық шектеулері деп операциялар мен 
мәмілелердің жекелеген түрлері бойынша мөлшерлемелердің ең 
коғары деңгейлері және кредиттеуді тікелей шектеу, сыйақы мөл- 
лерлемелерін (пайыздарын) өсірмеу, жекелеген салаларды ын- 
'аландыру немесе кідірте түру мақсатында кредитгердің нақты 
түрлерін тікелей реттеу түсініледі (37-бап).

Үлттық банк ақша-кредит саясатының осы қүралын инфля- 
лияны ақша-кредит реттеуінің жанама тәсілдері арқылы тоқтату 
чүмкім болмаған жағдайда қолдануға қақылы.

¥лттық банк аталған тәсілді 1993-1995 жылдардағы экономи- 
ғалық дағдарыс кезінде ғана қолданды.

Қазақстан Республикасьіньщ  
¥лттық банкі -  «банктердің банкі»

Республиканың Үлттық банкінің негізгі мақсаты -  экономика- 
эл төлем қүралдарымен үздіксіз камтамасыз ету, еліміздің бүкіл 
іредит жүйесінің жүмыс істеуіне жағдай жасау, есеп айырысу 
күйесін жолға қою, банк қызметін реттеу. Ол өзге қаржы-кредит

2.5.
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институттарымен бәсекеге түспейді және өз қызметінде пайда 
алуды мақсат тұтпайды. Ү л т т ы к  банк коммерциялық банктер мен 
басқа кредит мекемелері өз клиентгеріне шаруашылық жүргізуші 
субъектілер мен халыққа жасағанды жасамайды. Оның клиен- 
турасы -  коммерциялық банктер мен өзге кредиггік мекемелер. 
Міне, сондықтан да Үлттық банкті «банктердің банкі» деп атайды. 
Коммерциялық банктер мен жинақ мекемелері жұрттың салым- 
дарын қабылдап, оларға қарыз қаражат беретін сияқты, ¥лттык 
банк те банктер мен жинақ мекемелерінің салымдарын қабылдап. 
оларға қарыз қаражат береді.

¥лттық (Орталық) банк «банктердің банкі» функциясын 
атқару үшін:

-  коммерциялық банктердің резервтерін сақтайды;
-  коммерциялық банктерге қысқа мерзімді мұқтаждық үшін 

қысқа мерзімді қарыз қаражат береді;
-  жалпыүлттық ауқымда қолма-қол ақшасыз есеп айырысу- 

ды жүзеге асырады;
-  банктердіц қызметіне қадағалау және бақылау жүргізеді.
¥лттық (Орталық) банктің маңызды функциясы -  банктердін.

жинақ және басқа мекемелердің салымдарын сақтау және олар ре- 
зервтер деп аталады. «Қазақстан Республикасының ¥лттық банкі 
туралы» және «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк 
қызметі туралы» Заңдарға сәйкес осы мекемелердің барлығы өз 
резервтерін ¥лттық банкте сақтауға тиісті. Себебі олар ақша ай- 
налымьга басқаруда, коммерциялық банктердің өтімділігін қам- 
тамаЬыз етуде және кредитгік қызметін басқаруда жоғарыда ай- 
тып өткеніміздей стратегиялық маңызға ие.

¥лттық (орталық) банк коммерциялық банктерді және басқа 
қаржы-кредит мекемелерін кредиттеу функциясын атқарады. Шет 
елдерде орталық банктерді «соңғы инстанциядағы кредиторлар» 
деп атайды. Олар коммерциялық банктерден есеп мөлшерлемеле- 
рін ала отырып, өтімді қаржының уақытша жетіспеушілігін жабу 
ұшін кредиттер береді. Әдетте бұл кредиттер сауда вексельдері- 
мен, мемлекеттік бағалы қағаздармен немесе банктердің өзіндік 
борыш міндеттемелерімен қамтамасыз етілуі тиіс.
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Жалпы алғанда банк жүйесін қолдау үшін Қазақстан Рес- 
п\бликасының ¥лттық банкі банктерге аукциондық негізде кре- 
лит, ломбардгық кредит пен РЕПО операциялары арқылы кредит- 
тер береді.

Енгізілген (1993 жылдың соңы) аукциондық кредитгер сол 
іезде басым болған директивалық кредиттерғе қарағанда кредит- 
тер бойынша нақты (рыноктық) пайыздық мөлшерлемелер бел- 
гілеуге мүмкіндік берді. Ауқциондар астаналық және аймақтық 
банктер үшін жеке-жеке өткізіліп, кейіннен ауыл шаруашылығы, 
>нергетика сияқты салалардың мұқтаждары үшін жабық аукци- 
ондар тәжірибеге ене бастады. Аукциондарға ¥лтгық банк бел- 
плейтін экономикалық нормативтерді және бұрындары берілген 
орталықтандырылған кредитгер бойынша шарттарды орындайтын 
банктер жіберіледі. Банктерге берілетін аукциондық кредиттер
-  шын мәніндегі банкаралық ақша рыногы пайда болғанға дейін 
колданылатын ақша-кредит саясатының уақытша құралы.

Банктердің ломбардтық кредиттерді беруі ақша массасын 
бақылау міндетіне байланысты белгіленетін ¥лттық банк ли- 
митімен ғана шектеледі. Ломбардтық кредиттерді банк қызметін 
жүргізуге лицензия алған және өз активтерінің құрамьшда мемле- 
геттік бағалы қағаздары, осы қағаздардың аманаты бар резидент- 
банктердің барлығы тарта алады.

Ломбардтық кредитгер бойынша мөлшерлемелер қайта қар- 
жыландыру мөлшерлемесінен жоғары және әдетте банкаралық 
рьшок мөлшерлемелерінен төмен болмайды.

РЕПО операциясы -  екі бөліктен тұратын қаржы операциясы: 
бірінші бөлігінде (РЕПО-ны ашу) ¥лттық банк бағалы қағаздарды 
злғашқы дилерлерғе (алғашқы дилерлер ретінде арнайы лицензия- 
лары бар банктер көрінеді) сатады, екінші бөліғінде қатысушьшар 
бір мезетте (РЕПО-ның жабылуы): ¥лттық банк аталған бағалы 
кағаздарды сатып алу, ал алғашқы дилер -  оларды ¥лттық банкке 
РЕПО шартында белгіленғен мерзімде ақша қаражатына айырбас 
ретінде кері өткізу жөнінде міндеттемелер қабылдайды.

Қайтарымды РЕПО операциясының РЕПО операциясынан 
айырмашылығы -  РЕПО-ны ашу кезінде Үлттық банктің бағалы
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қағаздарды өзіне сатып алып, ал алғашқы дилердің РЕПО-ны жабу 
кезінде оларды қайтадан сатып алуында.

Аталған операция банктерге қысқа мерзімге кредит беру не- 
месе банктерден өтімділіктің асып-төгілуі кезінде артығын қал- 
қып алу (ақша массасын реттеу міндетіне орай қажеттілік туған- 
да) үшін қолданылады.

Үлттық банк банкаралық есеп айырысуларды жүзеге асыра- 
ды. Бүл үшін ол корреспондент-банктердің есептерін жүргізеді.

Үлттық банк банкаралык есеп айырысу, сондай-ақ түтастай 
алғанда халық шаруашылығындағы есеп айырысу жүйесінің не- 
гізгі үйымдастырушысы болып табылады. Осыған байланысты ол 
мына функцияларды орындайды:

-  қолма-қол ақша және қолма-қол ақшасыз айналымның ау- 
қымына бақылау жасайды;

-  бүкіл банк жүйесі үшін бірыңғай әдістемелік негізде 
бірыңғай есеп айырысу орталығы болады;

-  есеп айырысу ережелерін, есептілікті есепке алу тәртібін 
бір ізге түсіреді және белгілейді.

Елімізде қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың екі косалкы 
жүйесі бар: коммерңиялық банктер арасындағы тікелей есеп айы- 
рысу; банктердің корреспонденттік есептері арқылы Үлттық банк- 
тер жүргізетін орталықтандырылған есеп айырысулар.

Коммерциялық банктер түрақты байланыстары бар клиент- 
тердің операциялары бойынша түрақты корреспонденттермен ті- 
келей есеп айырысу үшін Лоро-Ностро орталықсыздандырылған 
корреспондештік есептері бойынша өзара есеп айырыса алады.

Орталықсыздандырылған банкаралық есеп айырысу жүйесі 
төлем жүйесін реформалауға және бюджеттің кассалық орында- 
луьш Үлтгық банк Қаржы министрлігінің қазынашылығына өзінін 
қүрылымдық бөлімшелерімен қоса (ЕКО) өткізгенге дейін үйым- 
дастырылды. АҚШ-та Федералдық резервтік жүйе банкаралык 
есеп айырысуларды міндетті резервтер сомасын реттеу арқылы 
жүзеге асырады. Онда коммерциялық банктер есеп ашпайды.

1995 лсылы Үлттық банктің облыстық басқармаларынын 
қызметін кешенді автоматтандырудың «КУБАЖ» деп аталған
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ігүйесін енгізу аяқталды. Ол төлем қүжаттарының барлық түрлерін 
•здеуді және төлемдерді өткізуді, Қазақстан Республикасының 
5арлық аумағында есеп айырысуды қамтамасыз етеді.

1995 жылдан бастап Алматыда ірі және үсақ сомалар төлеміне 
юлданылатын және псевдореал-түғырсыз уақыт режимінде жү- 
мыс істейтін гросс-есептер жүйесі енгізілді. Барлық банктер және 
1‘лардың облыстардағы филиалдары, Алматы клирингтік палатасы 
хы банкаралық клирингтік жүйенің қатысушылары болып табы- 
хады.

Қатысушының корреспонденттік есептің жай-күйі туралы 
ышаратты кез келген уақытта сүрауына, бір күн ішінде жүргізілген 
'влемдерді көруіне, өзіне басқа коммерциялық банктерден қандай 
"влемдер келгенін қарауына болады. Жүйенің қатысушыларына 
*г төлемдерінің кезектілігін реттеуіне, олардың маңыздьшарын 
іЕыктауына мүмкіндік берілген. Есеп айырысу арқылы өтпеген 
Тглемдер қатысушыға қамтамасыз етілмей, кері қайтарылған 
■әлемдердің қүны ретінде қайтарылады.

Төлем жүйесін реформалауды лсүзеге асыру ауқымында екін- 
згі деңгейдегі банктер операциялық күнді өз тарапынан өңдеуге 
*әне бірыңғай корреспонденгтік есепке көшеді. Бірыңғай коррес- 
іенденттік есепке көшу екі кезеңмен жүргізіледі. Бірінші кезеңде 
гслыс деңгейінде бірыңғай корреспонденттік есепке көшу, екінші 
ігзеңде республика деңгейінде бірыңғай корреспонденттік есепке 
іәшу көзделген.

Ұлттық банктің Қаржы нарығын қадағалау агенттігімен 
КНА) бірге атқаратын функцияларының бірі -  кредиттік жүйе- 

ея екінші деңгейлі банктердің (коммерциялық банктердің) қыз- 
«етін қадағалау және оны реттеу. Үлттық банктің екі деңгейлі 
іанк жүйесі жағдайындағы маңызды міндеттерінің бірі -  макро- 
жономикалық деңгейде банк қызметін басқару процестерін 
іасқаруды үйымдастыру, банктердің және өзге де қаржы-кредит 
«нституттарының қызметін үйлестіру, банк және ақша жүйесінің 
жумыс істеуінің түрақтылығын сақтау болып табылады.

Үлттық банк Агенттікпен бірге банк қызметін қадағалағанда 
кәне оны реттегенде банктерге әсер етудің тікелей (әкімшілік) 
және лсанама (экономикалық) әдістерін пайдаланады.
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Осы әдістердің ішінде:
-  банктердің күмәнді және үмітсіз активтерге қарсы прови- 

зияларды сақтауы үшін пруденциалдық нормативтер мен басқа да 
міндетті нормалар мен лимиттерді, соның ішінде резервтік талап- 
тар мен нормаларды белгілеу;

-  банктер орындауға міндетгі нүсқаулар мен өзге де норма- 
тивтік актілерді шығару;

-  банктердің қызметін инспекциялау (тексеру); банктін 
қаржы жағдайын сауықтыру үшін үсыныстар беру;

-  банктерге шектеулік әсер ету шараларын, соның ішінде 
орын алған кемшіліктерді жою жөнінде міндеттеме-хат талап етуді. 
¥лггық банктің жазбаша талабын және басқаларды қолдану.

Банкті ашуға рүқсатгы қайтарып алуға дейін банкке санкци* 
салу шаралары қолданылады.

Банктердің қызметін реттеудің экономикалық әдістеріне сон- 
дай-ақ ¥лттық банктің функцияларын қарау (кредит беру және 
бағалы қағаздармен операция жүргізу) жатады. Олар айналымдағы 
ақша массасын басқару кезінде жүргізілуі мүмкін. Банктердіа 
қызметіне осындай жанама әсер ету неғүрлым икемді де шүғък 
шара болып табылады.

Жоспарлы-орталықтандырылған бір деңгейлі банк жүйесінде 
банк қызметін реттеу мен қадағалаудың әкімшілік әдістері ба- 
сым болды, ал нарықтық үлгідегі екі деңгейлі банк жүйесіне 
экономикалық әдістер тән, дамыған нарықтық экономикасы бар 
е^дердің барлығы осы бағытты үстанады.

¥лттық банктің екінші деңгейдегі банктермен қарым-қаты- 
настары төмендегі принциптерге сүйенеді:

-  ¥лттық банк банк желісінің жүмыс істеуі үшін жалпылама 
жағдайлар жасауға және әділ банк бәсекелестігі принциптерінІЕ 
енгізілуіне жәрдем етеді;

-  банктердің қызметін заңға сәйкес (әкімшілік және эконо- 
микалық әдістермен) реттеп отырады;

-  ақша-кредит жүйесінің түрақтылығын сақтау мақсатындг 
банктердің қызметін қадағалап отырады;

Банктердің оперативтік қызметіне араласпайды.
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Өз қызметінде коммерциялық банктер заңдар мен кредит 
жүйесінің екінші буынының қызметін реттейтін ¥лтгық банк пен 
Агенттіктің нүсқауларына сүйенеді. Үлттық банк пен банктер бір- 
ярлерінің міңдеттемелеріне жауап бермейді.

¥лтгық банк пен ҚНА-ның міндетіне Қазақстан аумағында 
арналасқан банктерді лицензиялау және олардың лицензияла- 
шн қайтарьш алу, жарғыларын тіркеу, сондай-ақ «Қазақстан 
Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы» Заңға 
гәйкес банктерді қадағалау кіреді. Осы мақсатқа орай Үлттық 
іанктің мынадай өкілеттіктері бар:

-  банктердің қүрылтайшыларын (акционерлерін) белгілен- 
ггн шектен асатын акцияларды иелену, басқару түрғысында ба- 
іылап отыру;

-  банктегі басшылық қызметке кандидаттардың кәсіби жа- 
рамдылығын анықтау;

-  банктер мен олардың филиалдарының қызметін тексеру; 
соның ішінде жергілікті жердегі аудиторлық үйымды шақыра оты- 
рып тексеру, өзінің бақылау және қадағалау функцияларын дүрыс 
гткару үшін олардан қажетті ақпаратты алдыру.

Банктер ¥лттық банк шешімдерін орындамаған жағдайда 
оларға айып санкциялары қолданылуы мүмкін.

Қазақстан Республикасының Үлттық банкі банк қызметін 
одағалау және реттеу үшін банк кінәсінен клиентгер үшыраған 
иығын орнын жабуға пайдаланылатын банктердің міндетті сақ- 
тандыру қорларын қалыптастыру тәртібін белгілейді. Аталған 
юрлар тиісті банктердің табыстары есебінен қалыптастырьшады.

¥лтгық банктің реттеуші қызметі негізгі макроэкономикалық 
көрсеткіштердің (ІЖӨ, үлтгық табыс, бағалар индексі, бюджет 
эерулігі) динамикасын, сондай-ақ есеп пен есептіліктің норматив- 
тік және бағалау көрсеткіштерін талдауға негізделеді.

¥лттық банк банк есептілігінің төмендегі формаларын бел- 
гілеген:

-  айдың алғашқы күніндегі баланс;
-  тоқсандық айналым ведомосы;
-  «өзге дебиторлар мен кредиторлар» есебі бойынша тоқсан 

сайынғы ведомость;
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-  операциялық және басқа да табыстар мен шығындар туралы 
баланспен қоса берілетін тоқсан сайынғы есеп (2 форма);

-  баланспен қоса берілетін экономикалық нормативтердін 
есептеулері және басқалар.

Шет елдерде банктердің түрлі категориялары үшін олардын 
жүмыс ауқымы және операциялар көлеміне орай тексерулердін 
және есептілік формаларын тапсырудың сараланған мерзімдерін 
белгілеу қолданылады, Ірі банктер өз есептілігін Орталық банкке 
ай сайын, орташалар -  тоқсан сайын, ал үсақтары -  жарты жылда 
бір рет тапсырады.

Қазақстан Республикасы ¥лттық банкінің қадағалау және рет- 
теу функциялары туралы осы оқу қүралының жеке тарауында ег- 
жей-тегжейлі әңгімеленеді

Үкіметтің бас банкирі, 
қаржы кеңесшісі және агенті

Қазақстан Республикасының Үлттық банкі -  Үкіметтің бас 
банкирі, қаржы кеңесшісі және агенті. «Қазақстан Республикасы- 
ның Үлттық банкі туралы» Заңда былай деп жазылған: «¥лттык 
банк Қазақстан Республикасы Үкіметінің және басқа мемлекет- 
тік органдарының келісімі бойынша олардың банкирі, қаржы 
кеңесшісі және агенті болып табылады».

1 ¥лттық банк барлық үкіметтік қорлардың және басқа мем- 
лекеттік органдардың ресми банк-депозитарийі болып табылады. 
Ол операцияларды жүзеге асырып, қаржысын осы органдардың 
есептерінде сақтайды және оларға басқа да қаржы қызметтерін 
көрсетеді. Мүны жүзеге асыру үшін ол үкіметтік мекемелер мен 
ведомстволардың есептерін жүргізеді, салықтарды және басқа 
да түсімдерді топтастырып, Қаржы министрлігінің тапсырмасы 
бойынша төлемдерді жүзеге асырады.

Үлттық банк Қаржы министрлігімен келісе отырып Үкімет 
шығарып, кепілдеме беретін, мемлекеттік займның бір бөлігі бо- 
лып табылатын бағалы қағаздардың айналымын реттеуге қатысуға
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ақылы, яғни ол мемлекеттік займдардың эмиссиясы бойынша 
шерацияларды жүргізіп, оларды рынокқа орналастырады.

Қазақстан Республикасының мемлекетгік ақша-кредит саяса- 
гын жүргізудің және қаржы жүйесі жүмысының тиімділігін қамта- 
шсыз ету мақсатында Ұлтгық банк заңға сәйкес карыз алушынын 
сепілді міндеттемелері бойынша шарт жасасу арқылы бюджеттің 
кыл бойындағы табыстары мен шығындарын жабу үшін, яғни бюд- 
кеі зәрулігін жабу үшін 6 айдан аспайтын мерзімге Қаржы минис- 
■рлігіне қысқа мерзімді кредитгер береді. Бүл кредитгің мөлшері 
жектеліп, лимитін ҚР Парламенті белгілейді.

Қаржы министрлігі беретін кредиттің әрқайсысы бойынша 
.айкесінше келісім жасалуға тиіс, онда кредиттің сомасы, өтеу 
•ерзімі мен пайыздық мөлшерлемесі көрсетіледі. ҚР Парламенті 
іекіткен, Үкіметке берілетін кредит лимитінің сомасына Үлттық 
5янк Қаржы министрлігінен алғашқы орналастырылған бағалы 
огаздарды (қазынашылық міндеттемелерді) сатып ала алады.

Өзара келісілген осы жағдайлар негізінде ¥лттық банк өтім- 
2пік, мерзімділік, қайтарымдылық, мақсаттылық принциптері 
:акгалған жағдайда ¥кіметке мемлекеттік қарызды жабу үшін 
е^диттер бере алады. Ол үкімеітік кредиттерді жабу мерзімдерін 
5акылап, олардың шартта көрсетілген мерзімдерде қайтарылуын 
смтамасыз етеді.

Үлгтық банк Қаржы министрлігімен бірлесе отырып мемле- 
геттік займдарды орналастыру, оларды өтеу және пайыз төлеу 
жолымен мемлекеттік қарыздарды жабу бойынша жүмыстарды 
жүзеге асырады.

Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздарды шы- 
ғару және орналастыру жолымен қаржыны жедел жүмылдыру 
жөніндегі қабілеті көп ретте республикада бағалы қағаздар ры- 
аогының қалыпты жағдайда жүмыс істеуін қалыптастыруға бай- 
іанысты. Өз кезегінде, Қазақстанда толыққанды бағалы қағаздар 
зыногын қалыптастыру келешегі қор рыногын қалыптастыруға, 
жономиканың өзге де секторларын дамыту нәтижелеріне және т.б. 
:ә\ елді болады. Алайда елімізде бұл жағдайлардың барлығы бір- 
іей туғызылған жоқ, бағалы қағаздар рыногы әлі де өз деңгейінде 
жүмыс істемейді.
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¥лттық банк Үкіметтің және басқа мемлекеттік органдардын 
қаржы және жалпыэкономикалық мәселелер бойынша кеңесшісі 
болып табылады. Бұл Үлттық банктің ақша, қаржы, кредит және 
басқа макроэкономикалық көрсеткіштер жағдайы туралы нақты 
да жедел экономикалық ақпаратқа ие ірі экономикалық, ғылыми 
және ақпараттьіқ орталыққа айналуына орай мүмкін болып отыр.

Үлттық банктің сыртқы экоыомикалық 
қызметі және алтын-валюта резервін, 
Үлттық қорды басқару

«Қазақстан Республикасының Үлттық банкі» және «Валюта- 
лық реттеу және валюталық бақылау туралы» Заңдарға сәйкес 
Үлттық банк міндетіне сыртқы экономикалық қызмет бойын- 
ша функңияларды атқару кіреді. Үлттық банк банк заңнамасыш 
сәйкес келетін және халықаралық практикада қабылданған кез 
келген операңияны шетел валютасымен Қазақстанда және шет ел- 
дерде жүрғізуге қақылы.

Үлттық банк Қазақстан мүддесін өзге елдердің орталых 
банктерінде, халықаралық ынтымақтастықты орталық банктер 
деңгейінде жүзеге асыратын халықаралық қаржы-кредит инсти- 
туттарында білдіреді.

Шет елдік қатысушылары бар банктердің, еншілес банктер 
мен шет елдік банктердің Қазақстан аумағындағы өкілдіктерш 
айіуға лиңензия береді.

Үлттық валютаның шетел валюталарындағы бағамын реттес 
отырады. Қазақстан Республикасьшда ұлттық валютаның және 
шетел валютасындағы бағалы қағаздардың айналым тәртібін рет- 
тейді.

Валюталық құндылықтармен банк операцияларын жасауғг 
және валюта операңиялары бойынша шетел валютасымен есеп 
айырысуларға банк қызметін көрсету, банктерге лицензия бер\ 
тәртібін белгілейді және береді, олардың қызметін бақылайды 
Мұндай лиңензияларға сенімді банктердің санаулылары ғана
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ае. Банктердің заңнаманы бұзу фактілері анықталған жағдайда 
Үлттық банк берген лицензияларын қайтарып алады.

Үлттық банк алгын-валюта резервтерін қалыптастырып, олар 
бойынша операциялар жүргізеді. Бұл резервтер Қазақстан тең- 
гесінің ішкі және сыртқы тұрақтьшығын қамтамасыз ету үшін 
гүрылып, пайдаланылады (2.1-кесте).

Ол валюта операциялары есептерінің, есептілігінін, өзге 
с\жаттамасы мен статистикасының бірыңғай формаларын жа- 
сайды, сондай-ақ оларды беру тәртібі мен мерзімін белгілейді 
және валюта операциялары бойынша деректерді әзірлеп, жария- 
ізйды.

Үлттық банк валюта қүндылықтарымен мынадай операция- 
іарды жүзеге асырады:

-  шетел валютасын сатып алады және сатады;
-  шет мемлекеттердің үкіметтері немесе халықаралық қаржы 

ұйымдары шығарған және кепілдік берген қазынашылық 
вексельдері мен басқа бағалы қағаздарын сатып алады, са- 
тады немесе олармен операциялар жүргізеді;

-  халықаралық стандарттарға сәйкес келетін алтынды, басқа 
да асыл металдар мен табиғи асыл тастарды, қүймалы, 
сомдалған және алуан түрдегі асыл металдарды, сондай-ақ 
өңделмеген және өңделген табиғи асыл тастарды сатып алу 
мен сату жөніндегі операцияларды Қазақстан Республика- 
сында және шет рыноктарда жүргізеді.

Үлттық банк Қазақстан Республикасының заңнамасында 
івзделген валюталық реттеу, валюталық бақылау саласындағы 
■?зге де функцияларды орындауға қақылы.

Ол еліміздің алтын-валюта резервтерін жасау мен басқаруға 
пкелей қатысады. Бүл резервтер:

-  алтыннан және басқа да асыл металдардан;
-  банкноттар, монеталар түріндеғі шетел валютасынан және 

шет елдерде сақталатын банк қаражатынан;
-  Үлттық банкте сақталатын валюталық қүндылықтардан;
-  халықаралық түрғыда танылған кез келген резервтік актив- 

терден;
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-  шет елдік үкіметтер мен халыкаралық қаржы мекемелел 
шығарған және кепілдік берген аударылмалы вексель- 
дерден, жай және қазынашылық вексельдерден;

-  өтімділігі мен қауіпсіздігі қамтамасыз етілген және сатьа 
алу қабілеті сақталған өзге де сыртқы активтерден тұрадьі

Алтын және басқа асыл металдар халықаралық төлемдердщ 
сатып алу күші мен кепілді сақтандыру қоры ретінде пайдаланы- 
лады. Олардан бөлек ¥лттық банк валюта рыногындагы интер- 
венциялар көмегімен өз валютасының сыртқы бағамын ұстап тұр> 
үшін шетел валютасында қор және «ұлттық қорды» сақтайды.

2.1. Ұлттық банктің алтын-валюта резервтері, 
жыл соңына млн доллармен

млн АҚШ доллары 2003 2004 2005 !
Жалпы алтын-валюта активі 4962,1 9280,5 7384.5

Соның ішінде монетарлық алтын 725,9 803,5 1056.8 .
Еркін конвертациялы валюта жэне СДР активтері 4236,2 8476,9 6332.5 1

Тауар жэне қызмет импорты жүргізілген айлардагы 
халықаралық валюта резервтері 4,4 4,5 4,5

Үлттық банк басқармасының 2004 жылғы 27 тамыздағы 
«¥лттық банктің алтын-валюта активтерін басқару жөніндег; 
инвестициялық стратегиясын бекіту туралы» №115 Қаулысымек
2004 жылғы 1 қазаннан бастап іске қосылған жаңа инвестициялык 
стратегия қабылданды. Осы стратегияға сәйкес алтын-валютг 
активтері валюта активтерінің ұзақ мерзімді қоржынына, алтык 
қор>кыны мен өтімділік қоржынына бөлінді.

Үзақ мерзімді қоржынның нарықтық қүны 2004 жылдын 
соңына таман 3,6 млрд долларды, инвестициялық табыс 231,1 млн 
долларды (6,86%) құрады.

Алтын қоржынның нарықтық құны 803,5 млн АҚТТТ долларын 
құрады, жыл ішінде 90,7 мың унциялы алтын келіп түсті.

Отімділік қоржынның құны 1,3 млрд долларды құрады. Онын 
бөліп шығарылуы сыртқы рыноктағы валюталық активтердің көп 
мөлшерде келу-кетуімен, ішкі рынокта валютаны сатып алу-сату- 
мен байланысты болды.
6-3/13-08
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Ұлттық банк активтердің өтімділігі мен қауіпсіздігін, сыртқы 
шлюта резервтерінің сатып алу күшін сақтау қажеттілігін тиісті 
**режеде ескеруге міндетті. Ол сыртқы валюта резервтерін, үлттық 
■лютаның тұрақтылығын қамтамасыз етуге, айырбас бағамын, 
даедай-ақ республиканың халықаралық мәмілелерін колдауды 
вжетті деңгейде ұстауға тиіс.

Сыртқы валюта резервтерінің 12 ай ішінде 15%-дан аса кемуі 
■ағдайында Үлтгық банк оны болдырмаудың немесе жағдайды 
рзетудің шараларын келіседі.

Үлттық банктің халықаралық «Кеиіег» және «8\¥ІҒ'Г» те- 
ккоммуникация жүйелеріне қосылуы, сондай ақ Үлттық банк 
шамандарының тәжірибесі мен біліктілігінің өсуі, халықаралық 
■рактикада қабылданған күрделі қаржы құралдарын қолдануы 
лисасында алтын-валюта резервтерін неғұрлым тиімді басқару, 
«ііарды орналастырудан түсетін табыс деңгейін көтеру, ва- 
лста қоржындарының әртараптандырылуын жоспарлы түрде 
жүргізу мүмкін болды. Халықаралық валюта және асыл металдар 
рыногының ағымдағы мониторингі ұдайы жүргізіліп, оларға тіке- 
кй қатысу, сондай-ақ жасалатын мәмілелерді жедел қамтамсыз 
вгу және қызмет көрстеу жүзеге асырылады.

Алтын-валюта операцияларымен жүргізілетін операциялар- 
ляш негізгі көздерінің бірі банкаралық депозиттер болып табыла-
ж. Егер 1994 жылы «КеиГег» жүйесі бойынша 37 депозиттік опе- 
ришя жүргізілсе, 1999 жылы -  399, ал 2005 жылы -  1940 операция 
жүргізілді.

«КеШег» операциясы бойынша жүргізілетін операциялардың 
■егізгі әріптестері бірінші сыныпты шетел банктері болды.

¥лттық банктің 2005 жылғы бағалы қағаздармен жасаған опе- 
рциялары АҚТІТ қазынашылық вексельдеріне инвестиция салудан 
және Федералдық резервтік банк (Нью-Йорк) арқылы жүргізілетін 
«РЕПО» (қайыра сатып алу) келісімінен түрды. Федералдық ре- 
жрвтік банк пен АҚШ үкіметінің бағалы қағаздарына автомат- 
ш  түрде инвестициялау бағдарламасы жасалған болатын,

1995 жылы наурыз айында Лондон Асыл Металдар Ассоциа- 
яиясы (ЬРМА) жүргізген аттестация кезінде Өскемен қорғасьш- 
жырыш комбинатында өндірілетін күміс Лондон Сапалы Жет-



88 Қазақстанның банк жүйесі

кізілімі (СООО ОЕЫҮЕИУ) мәртебесін алды. Аталған оқига 
қазақстандық өндірушілерді әлемдік асыл металдар рыногын- 
да танытқан, сондай-ақ күміспен жүргізілетін операциялардын 
тиімділігін арттырған факт болды. Алтынмен жүргізілген осындаі 
жүмыс 1996 жылы аяқгалған болатын.

Халықаралық валюта қоры стандарттарына сәйкес орталыж 
банктердің алтын-валюта резервтері құрамына кірмейтінін ескер? 
отырып, Үлттық банк 1994-1995 жылдары өзінің шетел банктерін- 
дегі металл есептерінен әкелінген күмісті неғүрлым тиімді бағач 
бойынша біртіндеп сату тактикасын ұстанды.

Жалпы алғанда Үлттық банк алтын-валюта резервтерін бас- 
қаруда консервативті көзқарас ұстанады. Қазақстан көлемінде 
физикалық көлемді үлғайту процесі осылай жүргізілуде, ал әлемди 
рыноктағы алтынмен жүргізілетін операциялар депозитке салумеа 
шектеледі.

Мемлекеттің халықаралық сауда-қаржы қатынастары Үлттыж 
банк қүрастыратын төл ем  балансы нда бейнеленеді. Ол алғаш рет 
1992 жылы ХВҚ әдістемесі бойынша құрастырылып жарияланды 
Төлем балансы, халықаралық операциялардың баланстық есебі -  
елдің халықаралық қатынастарының түсім мен төлемдер түріндеп 
құнмен бейнеленуі. Халықаралық операциялардың баланстьи: 
есебі елдің сыртқы экономикалық операцияларының қүрылымы 
мен сипатының, оның әлемдік шаруашылыққа қатысу ауқымыныв 
сандық және сапалық көрінісі болып табылады. Төлем балансы 
түсім мен төлем балансы ретінде құрастырылады және оның мы- 
нЯдай бөлімдері болады: А -  ағымдағы есеп, В -  капиталмен жәке 
қаржымен жасалатын операциялар есебі, С -  қателіктер, Д -  жал- 
пы баланс, Е -  қаржыландыру.

Жарияланатын төлем балансы белгілі бір датада жасалған. 
болмаса жасалуға тиісті төлемдер мен түсімдерді ғана емес 
сондай-ақ халықаралық талаптар мен міндеттемелер бойынш* 
болашақ төлемдерді де қамтиды. Мүндай практикада мәмілелердін 
көпшілігі, сауда операцияларын қоса, кредиттік негізде жасалына- 
тынымен түсіндіріледі.

Экономикалық мазмұны бойынша белгілі бір датаға және бел- 
гілі бір кезеңге қатысты төлем балансы болып ерекшеленеді.

2-тарау. Қазақстанның Үлттық банкі 89

Белгілі бір датаға қатысты төлем балансын статистикалық 
»рсеткіпггер түрінде тіркеу мүмкін емес, ол кұннен күнге өзгеріп 

втыратын төлем мен түсім түрінде көрінеді. Төлем балансының 
жағдайы ұлттық және шетел валютасының нақты уақыттағы 
ісынысы мен сұранысын айқындайды және валюта бағамын 
илыптастыру факторларының бірі болып табылады.

Белгілі бір кезеңнің (ай, тоқсан, жыл) төлем балансы осы 
іезең ішінде жасалған сыртқы экономикалық мәмілелер тура- 
іы статистикалық көрсеткіштер негізінде қүрастырылып, елдің 
олықаралық экономикалық қатынастарьшдағы өзгерістерді тал- 
ла>та мүмкіндік береді. Бухгалтерлік көзқарас түрғысынан алған- 
із  төлем балансы тепе-тендікте болады. Бірақ оның негізгі бөлімі 
ретінде тұсімдер төлемнен артқан жағдайда активті сальдо, түсім- 
дгр төлемнен артса -  пассивті сальдо болады.

Елдің валюталық түсімдерінің негізгі көзі тауар экспорты бо- 
хьш табылады. Оның жағдайы тауар мен қызметтер импортының 
■өлшеріне, сыртқы қарызды өтеуге әсер етеді.

2.2. Қазақстанның оңайлатылган төлем балансы 
(млн АҚШ доллары)

2001 2002 2003 2004 2005
А. Агымдағы есеп - 1389,5 1024,3 -270,1 532,9 -1055,8
Сауда балансы 983,4 1987,1 3679,0 6785,6 10321,8
Экспорт 8927,8 10026,9 13232,6 20603,1 28300,6
Импорт -7944,4 -8039,8 -9553,6 -13817,6 -17978,8
Кызметтер балансы -1374,4 -1997,9 -2040,4 -2985,9 -5267,3
Экспорт 1260,2 1540,4 1712,3 2001,1 2807,6
Импорт -2634,6 -3538,3 -3752,7 -4987,0 -7495,7
В. Капиталмен және 
іаржымен жасалатын 
эперациялар есебі

2428,7 1239,3 2756,1 4952,5 916,2

Тікелей инвестициялар 2860,6 2163,8 2209,8 5548,3 2123,2
Коржындық инвестициялар -1317,5 -1246,7 -1891,0 -421,8 -3952,7
Займдар 316,1 661,3 1885,0 1429,5 2115,2

С. Қателер мен өткізулер -654,5 320,2 -952,5 -1126,4 -1804,2
Д. Жалпы баланс 384,7 535,1 1533,5 3999,0 -1943,8
Е. Қаржыландыру -384,7 -535,1 -1533,5 -3999,0 1943,8
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Кесте ¥лттық банктің 2005 жылғы жылдық есебі бойынпи 
құрастырылды.

Төлем балансынан көріп отырғанымыздай, елдің сауда балан- 
сы оң, экспорт импорттан артық, оның үстіне тауардың сыртқы сау- 
да айналымы түрақты түрде өсіп келеді. Біздің негізгі экспортші 
тауарымыз -  мүнай мен металдар болып табылады, бүлар экспорт- 
тың 90%-дан астамын қүрайды. Әлемдік бағалар мен физикальш 
көлем өсімінің тауар экспорты мен импортының қүнына әсерш 
салыстыру өсімнің пропорционалды көрсеткіштерінде экспорт 
қүнының өсуі негізінен алғанда баға факторымен (бағаның осуі ■ 
байланысты болса, импорттың доминанттық осімінде сандык 
жеткізулердің өсуіне қатысты болды.

2005 жылы сыртқы сауда айналымы 40 млрд доллардан асты
Сыртқы сауда айналымы тауарлар мен қызметтер экспор- 

ты мен импортынан түрады. Ол елдің ішкі экономикасыныи 
жағдайына және оның әлемдік шаруашьшықтағы позициясынг 
тікелей байланысты, тауарлардың әлемдік рыноктағы бәсекеге 
қабілеттілігін, ел экономикасының әлсіздігін немесе күштілігік 
көрсетеді.

Ағымдағы есептің сальдосы ел шет жаққа сатқан немесе са- 
тып алған нақты қүндылықтардың мөлшерін көрсетеді. Экспорт 
пен импорттың құрылымы экономиканың техникалық және 
технологиялық жағдайын, онеркәсіптік тұрғыда дамығанын неме- 
се шикізатқа негізделетінін паш етеді.

Елге келетін валюталық түсімдерді ағымдағы операциялар 
түсімійен бөлек тікелей шет елдік инвестиңиялар (ШИТ), сондай- 
ақ халықаралық капитал рыноктарында тартылған займдық ре- 
сурстар түріндегі шетел капиталын ауқымды түрде тарту арқылы 
қамтамасыз етеді. Бұған елдің инвестициялық тартымдылығы: 
республикаға, жетекші компанияларға, банктерге берілген жо- 
ғары рейтингтер; сондай-ақ халықаралық рыноктағы займдык 
қаржының салыстырмалы түрдегі төмен бағасы өте үлкен әсер 
етеді. Тікелей инвестициялау операциялары бойынша 2004 жылы 
тартылған қаржы көлемі де тарихи максимумге жетті. Көп ретте 
бүл нәтижелерге әлемдік мұнай рыногының тенденциялары әсер
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ггті. Қазақстанға келген жалиы ШИТ 2005 жылы 9 млрд доллар- 
л н  асты. Инвестицияның 80%-ынан астамы мұнай мен табиғи газ- 
ш  ондіру мен барлауға бөлінді.

2004 жылы мемлекеттік емес сектор тартқан қарыз қаражат 
шен займдардың нетто-ағыны 4,3 млрд доллар, 205 жылы 6,0 млрд 
лэллар шамасында, оның ішінде 80%-ы банк секторына тиесілі 
шлды. Тек 2004 нсылы екінші деңгейдегі банктер 6,3 млрд доллар, 
ІіХ>5 жылы 7,0 млрд доллар займ тартты, жиынында банктердің 
шртқы қарызы тиісінше 3,2 және 4,1 млрд долларға артты.

Жалпы алғанда 2004 жылы Қазақстанның жалпы сыртқы 
орызы 9 млрд доллардан артық осіп, жыл соңында 31,9 млрд дол- 
ирдан асты, 2005 жылы тағы да 10,5 млрд долларға ұлғайды.

Республиканың жалпы сыртқы қарызының үлесі соңғы жыл- 
ыры жоғары болып, 70%-дан асты.

Қарыздың тауар мен қызметтер экспортына қатынасы сыртқы 
срызды жабуға жүмсалатын елдің экспорттық табыстары күрт 
■емігенде қарыз міндеттемелерін жабу қабілеттілігін бағалауға 
«үмкіндік береді. С бөлімі «Қателер мен әткізулер» -  негізінен 
ілғанда елден капиталдың шығарылуын көрсетеді. Ол да жыл сай- 
ын өсіп келеді (2004 жылы екі есе артты).

Кестеден көрініп отырғанындай, жалпы төлем балансы 5 жыл 
шінде оң болды, оның үстіне соңғы екі жылда оң сальдо күрт өсті. 
Гелем балансының сальдосы маңызды көрсеткіш болып табыла- 
лы. Оның мөлшері жалпы ұлттық өнімді және үлттық табысты 
ісегггеуі е кіреді, валюта жағдайына, сыртқы және ішкі экономика- 
іық саясат құралдарын таңдауға әсер етеді.

Төлем балансы ежелден мемлекеттік ретіеу нысандарьшың 
5:рі болып табылады, яғни төлем балансының негізгі баптарын 
залыптастырута, сондай-ақ қальштасқан сальдоны жабуға бағыт- 
талатын мемлекеттің экономикалық шараларының жиынтығын, атап 
ііггқанда валюта, қаржы, ақша-кредит шараларын қабылдауға әсер 
*теді. Елдің валюталық-экономикалық және халықаралық есеп айы- 
эысу жағдайына байланысты сыртқы экономикалық операциялар- 
лы ынталандыруға немеее шектеуге бағытталған толем балансын 
реттеудің түрлі әдістері бар. Мәселен, төлем балансы зәру больш
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табылатын елдерге қатысты әдетте мынадай шаралар қабылданади 
экспортты ынталандыру, тауар нмпортьш шектеу, шетел капиталш 
тарту, капитал шығаруды шекгеу.

Үлттық валюта бағамын түсіру экспортты ьшталандыруға жәвг 
тауар импортын шектеуге бағытгалады. Үлттық банк соңғы жылд*- 
ры осы мақсатпен валюта интервенциясын жиі жүргізеді, яғни рьг- 
нокта теңгеге шетел валютасьш сатып алып, сөйтіп оның бағамьш 
кемітеді. Ал импорттьщ қымбаттауы отандық тауар өндірісіна 
шығындарын арттырып, елде баганы өсіреді, сөйтіп сыртқы рьь 
ноктагы бәсеке артықшылықтарьшан айырылуға әкеледі.

ҚР ¥лттық қорын басқару

Мүнай өндірудің артуына және мүнайдың әлемдік бағасыныи 
өсуіне байланысты Қазақстанда ҚР Президентінің «¥лттық қог 
туралы» Жарлығына сәйкес ¥лттық қорды қүру мүмкіндігі пайд* 
болды. Мүнай долларынан түскен алгашқы сомалар қор есебіне 
2001 жылғы мамырдан бастап қүйьша бастады. Үлттық қордың не- 
гізп мақсаты мен міндеті -  елдің табиғи байлығын тиімді сатудан 
түскен табысты сақтап қалу, оны қазіргі және болашақ үрпақтарға 
әдш бөлу, әлемдік мүнай бағасы күрт қүлдырағанда экономиканы 
түрақтандыру болып табылады. Сөйтіп, Үлттық қордың активтер: 
екі бөліктен: түрақтандырушы және жинақтаушы бөліктерден 
түрады. 2006 жылғы 1 қаңтарда түрақтандырушы бөлік Қордын 
25,6%-ын, жинақтаушы бөлігі 74,4%-ын қүрады. 2001-2005 жыл- 
Дары ақша түсімі мынадай болды (АҚШ долларымен):

2001 2002 2003 2004 2005
1>2 0,7 1,7 і ;4 з^0

2006 жылғы 1 қаңтарда Үлттық қордың жалпы сомасы 
8,0 млрд АҚШ долларын құрады. Қор есебін толықтырудың көзі -

2.«.

2-тарау. Қазақстанның Үлттық банкі 93

мүнай өндіруші компаниялардың салықтарынан түсетін мүнай дол- 
врлары, ірі шикізат кәсіпорындарының мемлекеттік пакеті, жер 
іттгудян түсетін табыс, Қордың өзі активтерін басқарудан түсетін 
■нвестициялық табыстар және басқа бірқатар түсімдер болып та- 
шлады. 2004 жылғы есеп бойынша жоспардан тыс түсімдер (сату 
шғасы мен бюджетте 1 баррельге белгіленген баға аралығындағы 
анырма) есебінен шикізат секторы кәсіпорындарынан 120,8 млрд 
теңге түсті, оның 104,4 млрд — корпоративтік табыс салығы, 
13.5 млрд -  роялти және 2,9 млрд -  жасалған келісімдер бойынша 
«німді бөлгендегі Қазақстанның үлесі. Сондай-ақ мемлекеттік мен- 
жгікті сатудан 21,3 млрд теңге, жер учаскелерін сатудан 1,4 млрд 
геңге және ресми трансфертгерді сатудан 9,3 млрд теңге түсті.

Ұлттық қордың активтерін Үлттық банк басқарады. Қор актив- 
герін басқаруға мына операциялар: Қор қаржысы есебінен шетел 
іалютасын сатып алу; инвестициялық қоржынды қалыптастыруға 
оагытталған мәмілелер жасау; соның ішінде шетел валютасын- 
аағы қаржыны Қор қаржысын есепке алу жөніндегі есептерге ау- 
дару; Қордан қаржы алу және т.б. кіреді.

Қор активтерінің нақты табыстылығы теңгеге шаққанда 
2004 жылы теңгенің доллармен салыстырғанда күшеюіне байла- 
нысты 10,2%-ға теріс болды, ал Қордың долларлық табыстылығы 
'.6% ғана болды. 2005 жылы Ұлттық қордын қаражатын қа- 
-іыптастыру мен пайдаланудың жаңа түжырымдамасы қабыл- 
іанды. Осы түжырымдамаға сәйкес мұнай секторынан түскен 
салық түсімдерінің мұнай бағасымен байланысы жоқтарының 
<ҚҚС, кеден баж салығы, акциздер) барлығы тікелей Ұлттық 
корға түседі, оның ұстіне мемлекеттік кәсіпорындарды же- 
кешелендіруден, жер учаскелерін сатудан, біржолғы басқа тө- 
лемдерден түскен қаражат та Қорға қүйылады. Үлттық қордың 
каражаты даму бағдарламаларын қаржыландыру үшін ғана пай-
даланылатын болады.

Мұнай табысын ағымдағы бюдасет шеңберінен шығару ел бюд- 
жетінің мұнайға және әлемдік бағалардың өзгеруіне тәуелділігін 
кемітеді, әлемдік бағалардың өзгеруі мемлекет бюджетшің орын- 
лалуына әсер етпейтін болады. Мұньщ өзі ішкі инфляцияға және
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теңге бағамына мұнай өндіру көлеміне қарамастан тұрақтандырушы 
әсер етеді. Егер мемлекет бюджетінің шығындары оның табысы 
есебінен жабылмаған жағдайда, пайда болған техникалық зәрулікті 
3 көзден: ¥лттық қордың кепілдендірілген трансферттерінен, сырт- 
қы және іппсі займдардан қаржыландыру көзделген.

Қордың трансферттері республикалық бюджеттің даму бағ- 
дарламаларына байланысты шығындарды қаржыландыруға, яғни 
ел үшін басымдығы бар инвестиңиялық жобаларды қаржыланды- 
руға пайдаланылатын болады. Қордан бөлінетін трансферттер 
көлемі жыл сайын Қор активтерінің белгілі бір бөлегінен аспай- 
тын болады және оны Парламент 3 жылда бір рет орта мерзімді 
бюджеттік жоспарлау бағдарламаларына байланысты айқындап 
отырады. Депутаттық корпустың Қор қаржысын бөлуге қатысь: 
оның ашықтығы мен тазалығын арттырады. Қорды басқарудан 
түскен инвестиңиялық табыс заңмен бекітілетін табыстылықтын 
Қор көлеміне көбейтілген мөлшерлемесі ретінде есептеледі.

Қор активтері әлемдік рейтингтік агенттіктердің сыныптама- 
сы бойынша АА-дан кем емес рейтингі бар шет ел мемлекеттерінін 
қарыз міндеттемелеріне салынады. Қазіргі таңда Қор активтері 
АҚШ долларьша, евро, фунт стерлингке Австрияда, Бельгияда. 
Европа елдерінде, Үлыбританияда және т.б. орналастырылған, ал 
негізгі деректер томендегі кестеде келтірілген.

2.3. Ұлттық қордын жинақ қоржынының елдер 
бойынша бөлінуі (%)

' Елдер 2003 2004 2005
АҚШ 34,2 34,5 34,1

Евроаймақ елдері 40,8 41,7 43,2
Жапония 7,3 7,9 7.6

Ұлыбритания 7,6 7,6 7,5
Канада 2,2 2,3 2,2

Австралия 1,6 0,8 0,7

Ескерту: Ұлттык банктің жылдық есебінің деректері бойынша
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1. Қазацстан Республикасы Үлттьщ банкі қьізметінің 
мақсаттары мен міндеттері, багьіттары крндай?

2. ҚР Үлттьщ банкінің цандай функциялары мен опе- 
рациялары бар?

3. ҚР Үлттъщ банкінің басшы органдарын атацыз 
және басцару цүрылымын сипаттаңыз.

4. ҚР Үлттьщ банкі Директорлар кеңесінің міндет- 
теріцандай?

5. Басцарма төрагасының цацыларьі мен міндетп- 
терін атаңыз.

6. Ацша эмиссиясы деген не, оныц цандай түрлері бар?
7. Республикада ацша айналымьі ңалай реттеледі?
8. Ацша массасыныц цүрылымы цандай?
9. ҚР Үлттыц банкінің ацша-кредит саясатының 

мацсатын атацыз.
10. Ацша-кредит саясатыныц негізгі цүралдары.
11. Дисконттыц немесе есеп саясаты дегеніміз не?
12. Міндеттірезервтер нормасыныц мэні.
13. Ашыцрыноктагы операциялардыц мәні.
14. ҚР Үлттыц банкініц «банктердіц банкі» ретіндегі 

функциялары.
15. Не үшін ҚР Үлттьщ банкг «соцгы инстанциядагы 

кредитор» деп аталады?
16. Неліктен ҚР Үлттыц банкі Үкіметтіц банкирі, 

царжы кецесшісі жэне агенті деп аталады?
17. ҚР Үлттыц банкінің сыртцы экономикалыц цыз- 

метінің мәні неде?
18. Төлем балансы не үшін жасалады және онъщ мэнг 

цандай?
19. Төлем балансының рөлі мен мәні цандай?
20. Үлттыц цорды цүрудыц мацсаты неде, оныц көз- 

дері мен Қазацстандагы рөлг цандай? Ол цалай 
басцарылады?
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