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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 теориялық 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 макроэкономикалық ахуалды тал- 
дау, банк қызметі нарығында бағдар ұстануга қолданып, банк қызметінің 
басқарушылық қырлары жөніндегі білімдерін жетілдіре алады.

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

Дәулет СЕМБАЕВ,
Қазақстан Қаржыгерлер Ассоциациясының 
Құрме 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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4-тарау Банк қызметін реттеу

Тарауда мына мәселелер қарастырылады:

-  банк қызметін реттеу мен қадааалаудың мәні, қажетт- 
лігі мен мазмұны;

-  банк қызметін реттеу әдістері;
-  банк қызметін реттеудің даму және жетілдірілу кезе*г 

дері;
-  ҚР Қаржы нарывын және қаржы ұйымдарын реттеу мө» 

қадааалау агенттігі;
-  банк қадаеалауы жөніндегі Базель комитеті және ба-я 

ісінің халықаралық стандарттарының принциптері.

Банк қызметін реттеу мен  
қадағалаудың мәні, қажеттілігі 
және мазмұны

Қазақстан Республикасының банк заңнамасында банктер- 
дің қаржылық түрақтылығын қамтамасыз ету, олардың депозиь 
торларының мүдделерін қорғау, сондай-ақ ҚР ақша-кредит жүйе- 
сінің түрақтылығын сақтау үшін Үлттық банк пен ҚНА базс 
қызметін реттеуді жүзеге асырады деп атап өтіледі.

4-тарау. Банк қызметін реттеу 147

Банктер қызметін реттеу жекелеген банкке қатысты да, сон- 
дай-ақ жинақталған негізде де, яғни банк топтарына қатысты да 
жүзеге асырылады. Жинақталған қадағалау тәртібін Үлттық банк 
аен ҚҢА жасайды.

«Қазақстан Республикасының Үлттық банкі туралы» 
ҚР Заңында Үлттық банктің реттеуші функциялары ҚР ақша-кре- 
іит жүйесінің түрақтылығын сақтауға, банк кредиторларының, 
салымшылары мен клиенттерінің мүдделерін қорғауға бағытталға- 
ны атап көрсетіледі.

Бүдан жекелеген банктің заңдар мен ¥лттық банктің, ҚНА- 
ның нормативтік қүжаттарын сақтамауы түтастай алғанда банк 
жүйесінің түрақтылығына теріс әсер ететіні, салымшьшардың, 
гредиторлар мен инвесторлардың мүдделеріне жағымсыз ықпал 
жасайтыны көрінеді. Мәселе банктердің сатушылар мен сатып 
тушылар, кредиторлар мен инвесторлардың арасындағы делдал- 
дар болып табылуында. Олар ерекше институттар болып табылып, 
гредиторлардың, салымшылар мен клиентгердің бөтен ақшасын 
пайдаланады. Банктердің пассивтеріндегі меншікті қаржысы 
8-10%-ды ғана қүрайды. Мәселе банктердің жарым-жарты ре- 
зерв жағдайында жүмыс істеуінде. Бүл әр банк өз пассивтерін 
камтамасыз ету үшін өз міндеттемелерінің шағын ғана бөлігін 
күрайтын өтімді қаржының ең қажетті минимумын ғана үстайды 
дегенді білдіреді. Әдетте баланс пассивінің 90%-ына дейіні, яғни 
оның ресурстары бөтен ақша, кәсіпорындардың, компаниялардың, 
фирмалардың, жеке адамдар мен мемлекеттің резервтері болып 
табылады және олар банктеғі есеп айырысу шоттарында және 
ағымдағы есептерде сақталады.

Бүл жағдай мемлекет тарапынан банк қызметін реттеу қа- 
жеттігін түсіндіреді және банк реттеуі мен қадағалауының басты 
мақсаты салымшылар мен кредиторлардың мүдделерін қорғау, 
банк жүйесінің түрақтылығын сақтау болып табылатынын көр- 
сетеді.

«Қазақстан Республикасының Үлттық банкі туралы», «Қазақ- 
стан Республикасындағы банктер мен банк қызметі туралы», 
«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қарлсы
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ұйымдарын реттеу мен қадағалау агентгігі туралы» ҚР Заңдарые- 
да, оларга енгізілген өзгертулер мен толықтыруларда «реттеу» 
мен «қадағалау» терминдері бірге және бірдей қолданылальг 
Алайда әдебиеттерде, сондай-ақ банк ісіне арналған оқулықтарл* 
мұның дұрыстығы жөнінде мәселе көтеріледі. Бұл терминдердл 
мазмұндарында нақтылықтың жоқтыгы, олардың бірдей немес* 
бөлек мағынадағы тұсінік пе, жоқ па деген сауалдар қойылалы 
Қиеын тұрғысынан алғанда бірінші орында қадағалау, яғе* 
банктің және оның қызметкерлерінің заңнама нормаларын, Үлт- 
тық банк пен ҚНА-ның ережелері мен нұсқауларын сақтауш: 
бақылау мақсатында банк қызметінің барлық параметрлерін баш- 
қау, бақылау (мониторинг), тексеру мен талдау тұрады. Бұл орай- 
да қадағалаушы органдар банктердің оперативтік қызметіне ар®- 
ласпайды.

Сапалы да пәрменді қадағалау жалпы алғанда қоғамныш 
мұддесін көздейтін Үлттық банк пен ҚНА-ға қажет. Олардың мш- 
деті бүкіл банк пен ақша жүйесінің жұмыс істеуі ұшін көпшіліки 
бірдей жағдайлар туғызу болып табылады. Мұның өзі банктер- 
ге де қажет, себебі осы арқылы қоғамның жүйеге деген сение 
қамтамасыз етіліп, түрақтылыққа қатер төндіретін тенденңиялаі»- 
ды ертерек танып-білуге мүмкіндік туады. Қадағалау сондай-м 
банкаральщ рынокта кредитор мен займшы болып жүрген банх- 
терге де қажетті нәрсе болып табылады.

Қадағалаудың мақсаты банк қызметінде қателіктерді, зас 
бұзушылық пен олқылықты табу, осы үшін қызметкерлерді жазі- 
л ^  ғана емес, кемшіліктерді жою, болдырмау жолдарын нүскак 
әдістемелік және қаржылық көмек көрсету болып табылады.

Тексеру, талдау, қадагалау -  басты мақсат емес. Қадаға.'.!} 
банкті өз қызметінің өлшемдерін өзгертуге, жаңа бағыт тауып, жү- 
мыс нәтижелерін жақсартуға итермелеу. Әдетте, осындай шүғш 
шаралар қолданбағанда банктің, оның клиенттерінің, жалпы ал- 
ғанда банк жүйесінің қалыпты тірлігіне нүқсан келіп жатады.

Сөйтіп, банкке Үлттық банк пен ҚНА тарапынан осынллі 
әсер ету шарасы оның қызметін реттеу деп аталады.

1 Банковское дело. Под ред. А.М. Тавасиева. М.: Единство, 2002 г. С. 57-59.
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Сонымен, нақты банктің қызметін қадағалау органдарының 
реттеуі қадағалау жолымен жүзеге асырылып, мына төмендегілер- 
ден түрады:

-  банк жүйесінің бір бөлігі ретінде банктің ағымдағы жү- 
мысын және дамуын сырттан басқару, ол бүкіл банктерге 
қатысты банк заңнамасында, Үлттық банк пен ҚНА-ның 
нормативтік актілерінде көрініс табады;

-  алынып отырған нақты банктің ағымдағы жүмысын және 
дамуын реттеу Үлттық банк пен ҚНА-ның нақ осы банкке 
арналған нормативтік актілерінде жүзеге асырылады.

Осыған орай «реттеу» үғымы, біздің көзқарасымызша, 
«қадағалау» үғымынан әлдеқайда ауқымды болып табылады. 
Ретгеу — мемлекеттің банк жүйесін жекелеген банктердің жедел 
қызметіне араласпай-ақ өз органдары (Үлттық банк, ҚНА) арқылы 
сырттан басқаруы дегенді білдіреді. Реттеу жоғары түрған мем- 
лекеттік органдардың барлық кредиттік ұйымдар орындауға мін- 
детті ережелері, нұсқаулары, тапсырамалары арқылы ғана емес, 
сондай-ақ банктік және басқа заңнамалар, азаматтық, салықтық 
кодекстер, басқа да қүқықтық актілер арқылы да жүзеге асыры- 
лады. Оларды бір немесе бірнеше банктің ғана сақтамауының 
өзі жағымсыз құбылысқа -  банк жүйесінің тұрақсыздығы мен 
дағдарысына, салымшылардың, акңионерлер мен клиенттердің 
мүдцелеріне нүқсан келтіруге әкеліп соғады.

Міне сондықтан да мемлекеттік органдар тарапынан банк 
заңдарының, Үлттық банк пен ҚНА-ның қүқықтық және нор- 
мативтік актілерінің сақталуы мен орындалуына деген пәрменді 
қадағалау және бақылау тетігі қажет болады. Сөйтіп, банк 
қызметін реттеу қадағалау мен бақылау арқылы жүзеге асыры- 
латынын көреміз. Осыған орай «реттеу» мен «қадағалау» сияқты 
екі түсініктің қосарласа қатар қолданылуын мазмүндық тұрғыдан 
да, әдістемелік түрғьщан да жаңсақтық деп санаймыз. Олардың 
мақсаты біреу, олардың екеуі де мемлекет тарапынан банк жүйесін 
сырттан басқару тәсілдері, алайда оның біреуі екіншісінен туын- 
дап жатады. Осыған байланысты біз бұдан әрі осы екі түсінікті 
бір-бірінен ажыратпай, қатар қолданатын боламыз.
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Әлемдік тәжірибені және Базель комитетінің банк қадағалау 
стандарттарын есепке ала отырып, банк қадағалауы мен реттеуінін 
төмендегі принциптерін тұжырымдауға болады:

-  әмбебаптық және міндеттілік. Ел аумағында жұмыс істей- 
тін кредиттік ұйымдардың бәрі міндетті түрде қадағалау 
мен реттеуге жататын болуы керек;

-  орталық банкке және басқа органдарға (ҚНА) тиісті өкі- 
леттіктерін беріп, қадағалау функңияларын заң жүзінде 
бекіту керек;

-  қадағалау органдары талаптарының бірлігі. Бірыңғай қыз- 
мет түрлерін орындайтын кредиттік үйымдарға бірыңғай 
талаптар қойылуы керек. Заң Үлттық банк пен ҚНА-ға 
экономикалық нормативтерді саралауға рүқсат береді;

-  сандық және сапалық бақылаудың бхрлігі;
-  бастапқы және кейінгі бақылаудың ұштасуы;
-  қадағалаудың дистанциялық (құжатгық) және араласу (жер- 

гілікті жерде жүргізіледі) сияқты тәсілдерін ұштастыру;
-  бақылаудың кәсібилігі;
-  сындарлы және жинақталған бақылау және т.б.
Банктің өмірлік ңиклі тұрғысынан алғанда Үлтгық банк пен

ҚНА-ның ретгеуші және қадғалаушы қызметін мыналарға бөлуге 
болады:

-  банктер құруды реттеу және бақылау;
-  банктердің ағымдағы қызметін қадағалау;
-  банктерді қайта құруды және таратуды реттеу.
Бднктерді құруды реггеу мен бақылау қүрылып жатқан банк-

терді 'мемлекеттік тіркеу мен банк қызметін лиңензиялау дегенді 
білдіреді, бұл туралы ілгеріде айтылған болатын. Қадағалау ор- 
гандары банктердің құрылу сатысында-ақ банк заңдылығына сай 
емес сапасыз банктердің рынокқа енуіне тосқауыл жасай алады.

Үлттық банк пен ҚНА-ның банктердің ағымдағы қызметіне 
қадағалау жасауы дистанциялық қркаттық қадағалау мен жергілік- 
ті жерлерде инспекциялық тексерулер жүргізу арқылы жүзеге асы- 
рылады. Дистанциялық қадағалаудың негізгі мақсаты -  банк бәс 
тігіп отырған тәуекелдерді бағалау, қызмет барысында кездесетін
түйткілдерді әуел бастан танып-біліп, табыс етілген есептер мен
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ақпаратты талдау барысында анықталған теріс қүбылыстар мен тен- 
денцияларды оңалту үшін шаралар қабылдау болып табылады1.

Филиалдардың, өкілдіктердің, еншілес банктердің жұмысы, қү- 
рылтайшылар және басшылар құрамындағы өзгерістер, келіп түскен 
есептер мен ақпараттың дүрыс-бүрыстығы бақылауға альшады.

Жергілікті жерлерде инспекция жасаудьщ басты мақсаты 
белгілі бір банк пен оның филиалдарының қаржы жағдайын 
айқындау, кредиторлар мен салымшылардың мүдделеріне қатер 
төндіретін жағдайларды анықтау, қолданылып жүрген банк, ва- 
люта заңнамасының және Үлттық банк пен ҚНА-ның нормативтік 
құжаттарының сақталуын тексеру болып табылады.

Жергілікті жерлердегі тексеру кезінде менеджментгің сапасы, 
банк бақылауының жеткіліктілігі, активтер сапасы мен олардың 
өсуінің заңдылығы, табыстың қалыптастырылуы, банк операци- 
ялары орындалуының, ішкі бақылау мен тәуекел-менеджменттің 
дүрыстығы, сондай-ақ заң және нормативтік актілер талаптары- 
ның сақталуы бағаланады.

Банктерді қайта қүру мен таратуды реттеу туралы бұрынғы 
тарауда айтылған болатын.

Банк реттеуі мен қадағалауы саласында заңнама арқылы 
бекітілген функцияларын жүзеғе асыру үшін Үлттық банк пен 
ҚНА-ға банк қызметін реттейтін заңнаманы, нормативтік актілерді 
бұзған кредит мекемелеріне тиісті ықпал ету шараларын қолдану 
өкілеттігі берілғен. Ықпал ететін шаралар ескерту және мәжбүр 
ету шаралары болуы мұмкін.

Ескерту шаралары заң бүзушылық, кемшілік алғаш көрініс 
беріп, банк қызметінің көрсеткіштері нашарлай бастағанда банк- 
ке жазбаша түрде беріледі. Ескерту мазмүны банк қызметіндегі 
кемшіліктер туралы ақпарат пен оны жою жөніндеғі нүсқаудан, 
орын алған олқылықты жөндеуге бағытталған шаралар түзіп, 
қадағалаушы органға жеткізу жөніндегі талаптан түрады.

Мәжбүр ету шаралары банк заңнаманы, Үлттық банк пен 
ҚНА-ның нормативтік актілері мен нүсқамаларын бұзған, толық 
емес және қате ақпарат берген, сондай-ақ жүргізіліп жатқан опера-
1 Банковское дело (под ред. Г.Н. Белоглазовой и Л.Т. Кроливецкий М.: Финансы и 
статистика, 2003. с. 47-48)
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циялар қоғамның, кредиторлар мен салымшылардың мүдделеріне 
нақты қатер төндірген жағдайда қолданылады. Мәжбүр ету шара- 
лары нүсақама түрінде ресімделеді. Оларға: айыппүл, қарлсыльа 
сауықтыру жөніндегі шараларды жүзеге асыру талаптары; банкта 
жекелеген операцияларды 6 ай мерзімге дейін шектеуі; банктш 
жекелеген немесе барлық банк операцияларын жүргізуіне 1 жылп 
дейін мерзімге тыйым салу жатады.

Қадағалау органдарына таза формалдық әрекеттерден банкта 
қаржылық жағдайын және оның тәуекелдерін нақты бағала>тг 
соның ішінде қүжаттық қадағалау мен жергілікті жерлердегі тек- 
серу негізінде бағалауға көшкені абзал. Бүл жерде әңгіме формал- 
дық талаптарды сақтаудан кесімді пікір білдіруге көшуде больс 
отыр. Мұның өзі күрделі де қиын процесс болып табылады, алайлі 
оған байыпты балама жоққа тән.

Міндетті нормативтердің толық та шынайы ақпарат бере ала- 
тыны жөніндегі пікірге дау айтуға болар. Өйткені әрбір банкп= 
өзгеге үқсамайтын ерекшеліктері бар. Батыста қолданылып лсүргее 
орташа тәуекелдің статистикалық пакеті, түрліше хеджирлеу тетік- 
тері және басқа да шаралар бізде әзірге тәжірибеге кеңінен ен- 
бей түр. Мұндай жағдайда нақты банктегі ахуалды нақты бағалг^ 
жеке көзқарас түрғысынан ғана мүмкін болмақ. Қадағалау, баю 
қызметінің тәуекелі әдістемесін жетілдірудің аса қажеттігі міне 
осыдан туындап отыр. Қадағалау органдары мен банктердің өздер: 
осы мәселе туралы ұдайы ой үстінде болуы керек.

Банк қызметін реттеу әдістері

ҚР ¥лттық банкі мен ҚНА банк қызметін реттеуді мыкг 
төмендегі жолдармен жүзеге асырады: "

пруденциалдық нормативтерді және банктер сақтауға мін- 
детті өзге де нормалар мен лимиттерді, соның ішінде мін- 
детті талаптар нормаларын, күмәнді және үмітсіз активтер- 
ге қарсы провизияларды (резервті) белгілеу;
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-  банктер орындауға міндетті нормативтік-қүқықтық қүжат-
тарды шығару;

-  банк қызметін инспекциялау (тексеру);
-  банктің қаржы жағдайын сауықтыру жөнінде үсыныстар

беру;
-  банктерге шектелген ықпал ету шараларын қолдану;
-  банктерге немесе лауазымды тұлғаларға санкциялар салу. 
Банктердің қызметін ретхеу жекелеген банк түрғысынан

да, жинақталған түрғыдан да, яғни банк тобына қатысты да
жүргізіледі. . .

Енді жоғарыда аталған банк қызметін реттеу әдістеріне қыс-
қаша тоқталып өтейік:

ұлггык банк пен ҚИА белгілеген, кредиттік үйымдар қа- 
былдайтын тәуекелдің ең шекті мөлшері, өтімділікті қамтамасыз 
ететін резервтер қүру нормалары пруденциалдық нормалар деп 
аталады. Оларды орындамау кредитгік үйымдардың қаржы жағ-
дайына теріс әсер етуі ықтимал.

Пруденциалдық нормалардың маңызды бөліктерінің бірі кре- 
днттік үйымдар сақтауға міндетті экономикалық нормативтер бо- 
лып табылады.

Үлттық банк пен ҚНА белгілейтін, міндетті түрде сақталуға 
тиісті пруденциалдық нормативтер құрамына мыналар кіреді:

-  банк капиталының ең төменгі мөлшері;
-  меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті;
-  бір займшыға қатысты ең жоғары тәуекел мелшері;
-  өтімділік коэффициенті;
-  ашық валюта позициясының лимиттері.
Банк топтары үшін белгіленетін пруденциалдық лимиттер 

қүрамына мыналар жатады:
-  жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері;
-  меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенті;
-  бір займшыға қатысты тәуекелдің ең жоғары мөлшері. 
Үлттық банк пен халықаралық банк практикасында колда-

нылатын және қадағалау жөніндегі Базель комитеті ұсынатын 
қосымша пруденциалдық нормативтер мен сақталуға тиісті басқа 
да нормалар мен лимиттерді белгілеуге қақылы.



Ұлтгык банк псн ҚНА банк заңнамасына сәйкес банғпепді ве- 
месе 6а„к холдинггерщ, болмаса олардьщ лауазымды түлгалар”  
банктердщ пруденциалдық нормативтерін Же„е (немеее) с а к т і т ,  
ТИ1СТІ озге т  нормалар меа лимитгерді бұзғаны үшін жауашег-
шілікке тарту жөнінде шаралар қабылдайды.

Банктщ қойылып отырған талаптарға жауап бепүін птепг 
ма^атында Үлтгық банк пен ҚНА банк кап и таін ы ң  беЛҒ1Г ^ -  

үнге қатысты мөлшерін анықтауға қақылы. '
Үлттық банктің екінші деңгейдегі банктерге арналған прч-

м а Х Т м е н  сактТИВТеР ЕреЖесшде "РУДенңиалдық н £ -
піі л ЛуҒа Мшлегп өзге Де нормалар мен лимиттег-

НК пен банкгер тобының белгілі бір күнге арналған капитГ 
лы мелшерщщ нормативтік мендері мен ееетеу  әдіскмГсГа 
валюта позициясының есеніеу тәртібі мен л и м т е Г м һ д “ “  
резервтік талаптардың нормалары, оларды сактау әдістемесі жән-

РУ ЩШРатЩ та„с„:

м е д ш е ^ — к „ Г н ^ ™

кес қТмтамЬШа
мақсатында банктер берілген крелиттепі м ^  ыз етл

теу де^ Т ¥ т ы к ТВ я Г таРК',0РМ‘'Л‘‘РЬ, еЛДеГІ аКша “Лилымыи рет- 
барлыгы Ұлттык

^  А Ш .  Ь-ІІЫ  ¥ л т т ы қ  б а н к  а и н а л ы м д а ғ ы  а қ ш а
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массасын реттеуге пайдаланады. Банк банкрот болған жағдайда 
жинақталған сома банкке қайтарылады.

Кейбір нормативтерге тиянақты тоқталып өтейік:
1. Банк балансы өтімділігінің көрсеткіштері банк активтері 

мен міндеттемелері арасындағы олардың өтелу мерзімдері, сон- 
дай-ақ активтерді өткізу мүмкіндіктері есепке алынған норматив- 
тік арақатынас түрінде белгіленеді.

Бүларға мынадай арақатынастар жатады:
-  банк капиталы мен оның міндеттемелері арасындағы;
-  кредиттер сомасы мен есеп айырысу, ағымдағы есептер, 

салымдар мен депозиттер сомасы арасындағы;
-  өтімді активтер сомасы мен активтердің жалпы сомасы 

арасындағы және т.б.
2. Міндетті резервтер мөлшері қаржы қалдығын ¥лттық 

банктің резервтік есептерінде белгіленген мөлшерлерде сақтап 
отыратын банктердің міндетгемелеріне пайыздық арақатынас 
түрінде белгіленеді; резервтік қор қаржысы банк тартқан ресурс- 
тардың бір бөлігін резервтеу жолымен қалыптастырылады.

Бір займшыға қатысты тәуекелдің ең жоғары мөлшері банк 
капиталының жалпы сомасының белгілі бір пайызы түрінде бел- 
гіленеді. Бір займшыға арналған ең жоғары тәуекел мөлшерін 
есептеу кезінде тәуекел үғымьша осы займшыға берілетін салым- 
дар мен кредиттердің бүкіл сомасы, сондай-ақ оның тапсырмасы 
бойынша берілғен міндеттемелер кіреді.

Бір займшыға қатысты тәуекелдің ең жоғары мөлшері банк 
тәуекелінің мөлшері (займшының банкке кредиттер бойын- 
ша міндеттемелерінің жалпы сомасы) мен банк капиталының 
арақатынасымен анықталады. Коммерциялық банктер бойынша 
ең жоғары жол берілетін шама 1,0 мөлшерінде белгіленген.

Банктер қызметін инспекциялау (тексеру) туралы осы 
тараудың бүдан бүрынғы параграфында айтылған болатын. Банк- 
тер қызметін инспекциялауды жүргізгенде Ұлттық банк пен ҚНА 
банктердің аффилирленген түлғаларының қызметін өздерінің 
норматитвік актілеріне сәйкес олардың банктер қызметіне ық- 
палының дәрежесі мен сипатын анықтау мақсатында ғана тексе- 
руге қақылы.
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¥лттық банк пен ҚНА банктер мен олардың клиенттер 
орындауға міндетті нормативтік-құқықтық актілерді қабылдауп 
және шығаруға өкілетті болып табылады. Бұлар, бірінші кезектт 
пруденциалдық нормативтер және сақталуға тиісті өзге де міе- 
деттемелер туралы Ережелер; жергілікті жерлерде тексерулеаг 
жүргізу туралы Ереже; лицензиялау, қолма-қол ақшасыз есеп айьг- 
рысулар туралы Ережелер және т.б.; банк қызметіне және оны рет- 
теуте қатысты нұсқаулар, әдістемелік нұсқамалар және басқа лі 
құжатгар.

Банктің қаржы жағдайы нашарлаған кезде Үлттық баңқ пе* 
ҚНА акционерлер алдында қаржылық сауықтыру, басшылыкг» 
өзгерту туралы мәселе қоюға қақылы, соның ішінде қаржыльл 
жағдайды сауықтыру жөнінде төмендегі:

-  депозиттерді шектеу;
-  жарғьшық капиталды ұлғайту;
-  дивидендтерді төлеуді доғару және провизияларды өсіру:
-  жекелеген филиалдар мен өкілдіктерді жабу, қызметкерлгу 

штатын қысқарту;
-  тәуекелі жоғары банк операцияларының кейбір түрлерв 

тоқтату немесе шектеу туралы үсыныстар беруге қақылы
Қаржылық сауықтыру жөніндегі шаралар жаза беруден ғаш 

емес, сондай-ақ банкке оны қүрылтайшылары мен ¥лттық баш 
тарапынан қаржылық көмек көрсетуден, үйымдастырушыльи 
құрылымды өзгерту мен басқару органдары және құрылтайшы.-ау 
жүргізуге тиісті басқа да шаралардан түрады.

Егер банк басшылары мен қүрылтайшылары оны сауықты|* 
жөнінде шаралар жүргізбесе, қадағалаушы органдар банктен кау- 
жылық сауықтыру жөніндегі шаралар жоспарын жасау мен жүзят 
асыруды мәжбүрлік тәртіппен талап етуге қақылы.

Қадағалаушы органдар банк пен депозиторлардың қаржылш 
қауіпсіздігі мен түрақтьшығына қауіп төндіруі ықтимал пр?- 
денциалдьщ нормативтер, сақталуға тиісті нормалар мен лимаз- 
тер, ¥лттық банкпен ҚНА-ның нормативтік актілері бұзылғаньі 
банктің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің өрескга 
әрекеттері болмаса әрекетсіздігі анықталған жағдайда Үлттық баш
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пен ҚНА банкке төмендегі шектелген ықпал ету шараларының 
бірін қолдануға:

-  міндеттеме-хатты талап етуге;
-  банкпен жазбаша келісім түзуге;
-  ескерту жасауға;
-  орындалуға міндетті жазбаша нүсқама беруге қақылы.
Банктің міндеттеме-хатта анықталған кемшіліктерді мойын-

дау фактісі және банк басшылығының оларды жою жөніндегі 
кепілдемесі мен мерзімдері көрсетіледі.

Жазбаша келісім банк пен Үлттық банк, ҚНА арасындағы 
анықталған кемшіліктерді жедел жою қажеттіғі және осыған бай- 
ланысты бірінші кезектегі шараларды бекіту жөніндегі келісім бо- 
лып табылады.

Үлттық банк пен ҚНА-ның жазбаша нұсқамасы анықталған 
кемшіліктерді белгіленген мерзімде жоюға бағытталған түзету ша- 
эаларын қабьшдау туралы банкке берілетін нұқсауды білдіреді.

Жазбаша ескерту ¥л'гтық банк пен ҚНА-ның банкке орын 
ілып отырған кемшіліктер мерзімінде жойылмаса Заңда көзделген 
;анкцияларды қолдану мүмкіндігі туралы хабарламасы болып та- 
5ылады.

Шектелген ықпал ету шаралары сондай-ақ банктің аффилир- 
иенген түлғаларына да қатысты қолданылуы мүмкін.

¥лттық банк пен ҚНА банкке оған қолданылған ықпал ету 
шараларына қатыссыз санкциялар қолдануға қақылы.

Санкциялар есебінде ¥лттық банк, ҚНА мына төмендегі ша- 
раларды қолдана алады:

-  айып салу және өндіріп алу;
-  барлық немесе жекелеген банк операцияларын тоқтату не- 

месе жүргізу лицензиясын қайтарып алу;
-  банкті консервациялау;
-  банкті ашуға берілген рүқсатты қайтарып алу;
-  басшы тұлғаларды қызметтік міндеттерін орындаудан 

ығыстыру;
-  банкті жеке түлғалардың салымдарына міндетті үжымдық 

кепілдік беру (сақтандыру) жүйесінен шығару;
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-  банктің немесе банк тобының меншікті капиталының жет- 
кіліктілік коэффиңиенттерінің мәндері ¥лттық банк пек 
ҚНА-ның нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген 
нормативтердің кемінде 50%-ы кеміген жағдайда банк 
кредиттік серіктестікке немесе басқаларға қайта құрылуға 
міндетті.

Банктің банк операцияларын жүргізуге деген лицензиялары 
қайтарып алынғаннан кейін Үлтгық банк пен ҚНА банктің уақыт- 
ша әкімшілігін тағайындайды және барлық басқару органдарынык 
өкілетгілігі соның қолына өтіп, банктің қызметін мәжбүрлеп тоқта- 
ту туралы 10 жұмыс күні ішінде сотқа жүгінеді.

¥лттық банк пен ҚНА банктің ірі қатысушылары мен банк 
холдингтеріне мына төмендегі жағдайларда мәжбүр ету шарала- 
рын қолдануға қақылы:

-  ¥лттық банк пен ҚНА ірі қатысушы және банк холдинп 
мәртебесін алуға келісім бермегенде;

-  ¥лттық банк пен ҚНА-ның жазбаша нұсқамалары орын- 
далмағанда.

Банк қызметін мемлекеттік реттеу 
мен қадағалаудың даму және 
жетілдірілу кезеңдері

1991—1992 жылдары Қазақстан банк жүйесінің жағдайы 
жағбімсыз тұрғыдан бағаланды, мұның себептерінің бірі тиісті 
банк қадағалауы мен бақылауының болмауы еді. Заң талаптары. 
нормативтік-құқықтық актілер бұзылып келді, ¥лттық банктің та- 
лаптары орындалмады.

Заң негіздерінің әлсіздігі салдарынан орталықтандырылған 
кредиттік ресурстарды банктер қарақан бастарының мүддесіне 
пайдаланды. Бақылау функциялары мамандандырылған банктер- 
дің ықпалымен салыстырғанда әлсіз болып шығып, тек лицензия 
берумен шектелді. Мұндай жағдайда ¥лттық банк атынан мемле- 
кеттік реттеу мен қадағалауды қатайту қажет болды.

4 . * .
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Бақылау және қадағалау функцияларының орындалуын қа- 
тайту үшін ¥лттық банктің ұйымдастырушылық құрылымында 
арнайы бөлімше, яғни облыстарда бөлімшелері бар Банк қа- 
дағалауы департаменті құрылып, ол банк қызметін реттеу ере- 
желерін жасау мен енгізу үшін жауап берді. Банк қызметіндегі 
тәуекелдің жоғарылығы 1993 жылы банктердің жағдайындағы 
қанағаттанарлықсыз нәтижелерге алып келді, мүның өзі банктердің 
90%-ының экономикалық нормативтерді сақтамауынан көрініс 
таігты.

1993 жылғы қарашада ұлтгық валюта -  теңгені енгізу банк 
қызметін реттеудің ұлттық құқықтық және нормативтік базасын 
қалыптастыруға, екінші деңгейдегі банктер санының көбеюіне, 
¥лттық банктің банк қызметін реттеу мен өзіндік ақша-кре- 
дит саясатын жүргізу саласындағы рөлінің артуына көмектесті. 
Бұл кезеңде банктер дамуының екінші кезеңі қалыптаса бастап, 
¥лттық банктің реттеуші және қадағалаушы функциялары беки 
түсті, мұның өзі ақша-кредит жүйесінің институционалдық форма- 
ларын, капитал рыногындағы тиімді жүмыс істейтін тұтқаларды, 
кәсіпкерлік және коммерциялық құрылымдарға қызмет көрсетудің 
жаңа әдістерін іздестіруге жәрдемдесті.

Оңтайлы банк тетігінің құрылуы дамыған елдерде қабылдан- 
ған және нарықтық типтегі қаржы құрылымдарының көп ғасыр- 
лық тәжірибесіне сұйенетін, бірақ кезінде ұмыт болған тиімді 
принциптерін қайта қалпына келтіру арқылы мүмкін болды.

Тек 1993 жылы ғана банктердің ең төменгі жарғылық қорла- 
рының мөлшеріне деген талаптарды екі есеге ұлғайту қарастырыл- 
ды. Мұның өзі инфляциялық процестердің өршуі мен Үлтгық банк- 
тің елде ірі, капиталдануы жеткілікті, салымшылардың сеніміне 
ие әрі өндірісті ойдағыдай несиелей алатын коммерциялық банк- 
тердің болуына деген мүдделілігінен туындады. Осы жыл ішінде 
жүмыста өрескел қателіктер жіберген 10 банк жабылып тынды.

1994-1996 жылдары өршіген инфляция, траст компанияла- 
рының өсуі мен өшуі, банк дағдарыстары жағдайында банк жүйе- 
сінің қалыптасу процесі жүріп, жарғылық қорлар құрылымына 
деген талаптардың қатаюы, резервтеудің жаңа тәртібі және т.б. 
тұсында банктердің өміршеңдігі сыннан өтті.
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Банк қызметін Үлттық банк тарапынан реттеу банк өтімділігіа 
сенімділігі мен оның қызмет сапасын артыру мақсатында ж\*р- 
гізілді.

1994 жылға дейін ¥лтгық банк екінші деңгейдегі банктер* 
бақылау үшін классикалық пруденциалдық нормативтерді нашаг 
пайдаланьш келді. Бақылаудың фискалдық сипаттағы тәсілдер 
көбірек қолданылды. Бүл кезеңде банк қызметінің норматив- 
тік базасы нашар дамыган еді. Сондықган мүның өзі көптегев 
олқылықтарга жол ашып, заңсыз операциялар жасауға мүмкіндіі 
берді.

1994 жылдың басынан бастап Үлтгық банк банк қадағалауь; 
жөніндегі Базель комитеті мен халықаралық есеп айырыс> 
жөніндегі Базель банкі 1988 жылы жасаған бірқатар экономикальл 
және пруденциалдық нормативтерді (жарғылық қордың ең төменп 
мөлшері, тәуекел активтерге деген меншікті капиталдың жет- 
кіліктілік коэффициенті, өтімділік коэффициенті, бір займшыгі 
лайықталған тәуекелдің ең жоғары мөлшері, ең төменгі резервт 
талаптар) енгізе бастады.

¥лттық банк жүзеге асыратьт ақша-кредит реттеуінш 
маңызы артып, бүл болжануы қиын экономикалық ахуаілі 
экономикалық және қаржылық түрақтандыруға оң әсер етг; 
¥лттық банктің қызметі мен қабылдайтын шешімдері нарықтьғж 
қатынастары дамыған елдердің Орталық банктерінің функци- 
яларына жақындай түсті. Жеңілдікті кредит ресурстарын бер 
практдкасы, үйымдардың кредит сүрап тікелей өтініш жаса>ъ; 
келмёске кетті; кредиттер Үкіметке бюджет зәрулігін жабу үпш 
ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша берілді, бю> 
жет депозитгер үшін пайыз алды; кредиттік аукциондар өткізі.гг. 
миғрациялық ақша ағындары кеміді; экономикалық сипаттап. 
санкциялар арқылы банктердің үлттық валютаның қайтарылымкг 
реттеу процесі күшейді.

¥лттық банк банк қызметін қадағалау саясаты мен проііг- 
дураларын жасау және одан әрі енгізу процесін жалғастырды 
нәтижесінде Банк қадағалауы департаментінің орталық ампарь- 
ты үлғайды. Банктерді ашу, банк операцияларын лицензиялг-
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процедуралары жетілдірілді; банк қадағалауын жүзеге асырудын 
әдістемелік базасы, пруденциалдық реттеудін нормативпк базасы 
калыптастырылды.

Ақша-кредит жүйесінің түрақтылығьш, банктердін каржыльд 
мығымдығын, салымшылардың, депозиторлар мен клиентгердш 
мүдделерін қорғау үшін ¥лттық банк ең төменгі жарғылык банк 
капиталына қатысты талаптарды өзгертті, сөйтіп 31 банктін жар- 
ғылык қоры 50-ден 200 млнтеңгеге (жүмыс істеген банктердің 17%), 
43 банкгікі 5-тен 50 млн теңгеге (23%), ал банктердің қалған 
60%-ының жарғылық қоры 1 млн теңгеге дейін жетті.

1995 жылы екі банк заңнамасын қабылдау банк қызметін рет- 
теу мен қадағалауды нақты қайта қүруға жол ашты.

Банк жүйесін реформалаудың қысқа мерзімді бағдарламасын 
жүзеге асыру үшін ¥лттық банк «Қазақстан Республикасы банк- 
терінің ссудалық қоржынын сыныптау тәртібі туралы ережені», 
«Қазақстан Республикасы банктерінің қаржылық-шаруашылық 
қызметінің нәтижелерін анықтау туралы ережені», «Қазақстан 
Республикасы екінші деңгейдегі банктерінің қаржылық-шаруашы- 
лық қызметінің қаржылық есептілігі туралы ережені», «Халықара- 
лық қаржы мекемелерінен алынған кредиттер бойынша опера- 
цияларды есепке алу тәртібі бойынша нүсқауды» және басқалар- 
ды жасап шығарды.

¥лттық банк екінші деңгейдегі банктердің қызметін ретгеу 
процесінде олардың пруденциалдық нормативтерді орьшдауын 
қатаң қадағалап, нәтижесінде 100-ден астам банктің лицензиясы 
қайтарьшып алынды. 1995 жылдьщ соңында республикада 130 банк 
тіркеуде болды. Банктердің қысқаруы шағын және орташа банк- 
тердің есебінен жүргізілді және оған ¥лттық банктің банктердің 
капиталдануы мен өтімділігін арттыру жөніндегі талаптарының 
күшеюі себеп болды. Банкгердің меншікті капиталы 1995 жылдың 
ішінде 205 есе, ал жарияланған жарғылық қоры 108 есе ості.

1995 жылдың басында Үлттық банк реттеудің классикалық 
ақша-кредит құралдарын: кредиттер колемін қайта қаржыландыру 
мөлшерлемесі арқылы реттеуді, міндетті резервтер тетігін қол- 
дануды, мемлекеттік бағалы қағаздармен операциялар жасауды, 
валюта рыногын реттеуді қолдана бастады.
11 - 3/ 66-09
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1995 жылдың тамызынан бастап Үлттық банк барлық банктер- 
дің активтерін халықаралық стандарттар бойынша сыныптауға.
1996 жылғы 1 қаңтардан бастап капитал адекваттығының норма- 
тивтерін сақтау жөніндегі есептерді және қалыптастырылмаға:- 
провизияларды есепке ала отырып пайда мен шығын жөніндег. 
қаржылық есептерді тапсыруға міндеттеді. 1996 жылдың соңынді 
провизиялардың қажетті көлемінің 25%-ы, 1997 жылы -  35%-к.
1998 жылы 40%-ы қалыптастырылуға тиіс болды. Ссуда коржъ:- 
нын әртараптандыру жөніндегі нормативтерді кезең-кезеңмен 
енгізу, халықаралық банк стандарттарына сәйкес келу үшін банк- 
тердің қайта капиталдану жоспарларын тапсыруы осындай (2.5 
жыл) мерзімге ыңғайланып жасалды.

1995-1996 жылдары реттеу, бақылау мен қадағалау функция- 
ларына ие орган ретінде Үлттық банк халықаралық стандарттарғг 
көшу мақсатымен банк қадғалау процедураларын жақсарта бас- 
тады. Осы мақсатпен 1995 жылдың соңында банк реттеуі мен 
қадағалауы жүйесін қайта қүрылымдау басталды. Бүл шарг 
аяқталғанда барлық реттеуші және қадағалаушы фуңқциялар- 
ды жинақтаған бірыңғай орган -  Банк қадағалауы департамент; 
қүрылды.

1996 жылы Қазақстан экономикасының дамуында оң өзге- 
рістер болды, атап айтқанда макроэкономикалық түрақтылық пев 
экономикалық өсу байқалды. Қазақстан 5іап(3агс1 апсі Роогз, ІВСА 
және Мооёу*з халықаралық агенттіктерінің алғашқы рейтингтерін 
алды: «ВВ» -  үзақ мерзімді, «В» -  қысқа мерзімді (шетел валюта- 
сы) және «Ва2», бүл «ВВ» рейтингімен барабар.

Қазақстан Республикасының Үкіметі мемлекеттің банктер- 
дің жарғылық капиталындағы үлесін сату жөнінде шаралар қа- 
былдады. Аталған шаралардың салдары біртекті болған жоқ. Бір 
жағынан, бүл депозиттерді белсенді тартумен айналыспайтьш 
банктерді санаттан шығаруға жәрдемдессе, екінші жағынан екін- 
ші деңгейдегі банктерді Үлттық банк қаржысы ееебінен қайта 
қаржыландыруды толықтай жоюға алып келді, мүның өзі ресми 
қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің маңызын төмендетті. 
Франция, Германия сияқты дамыған елдерде қайта қаржыландыру
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тетігі ақша-кредит реттеуінің негізгі түтқасы болып саналады. 
Мемлекеттік банктер саны 1997 жылы 5-тен 1998 жылы 1-ге дейін 
күрт кеміді, сөйтіп мемлекет қаржы рыногының ағылшын-аме- 
рикан моделін қалайтынын көрсетті. Мүнда мемлекеттің қаржы 
саласындағы рөлі негізінен алғанда қадағалаумен және реттеумен 
шектеледі. Банк активтерінің сапасын жақсарту үшін банктердің 
активтерін және шартты міндеттемелерді сыныптауға, олар 
бойынша екінші деңгейдегі банктердің провизияларды есептеуі- 
не деген талаптар жетілдірілді. Мәселен, оффшорлық аймақтарда 
орналасқан банктердің активтері үмітсіз активтер есебінде сынып- 
тастырылды. Бірінші деңгейдегі капиталдың банктің жинақталған 
активіне қатынасы мен меншікті капиталдың тәуекел дәрежесі 
бойынша салмақталған активтерге қатынасы болып саналатын 
меншікті қаржының жеткіліктілік коэффициенті де тиісінше 0,4 
және 0,08-ден 0,08 және 0,12-ге дейін жоғарылатылды. Мүның өзі 
банк секторының капиталдануының өсуіне жәрдемдесті.

Банк секторын нығайту және одан әрі жетілдіру мақсатында
1996 жылдың соңында екінші деңгейдегі банктердің капиталдың 
жеткіліктілігі, активтердщ сапасы, менеджмент, бухгалтерлік 
есеп деңгейі, ақпаратты жүргізу мен беру түрғысынан алғанда 
халықаралық стандарггарға көшу Бағдарламасы қабылданды. 
Бағдарламаның капиталдану деңгейіне қатысты қатаң талаптары 
банк капиталының шоғырлануына алып келді. Ал Бағдарламаға 
сәйкес келмейтін болмаса оның талаптарын орындауға қабілетсіз 
банктер өзінің қаржы қызметін тоқтатуға немесе кредиттік серік- 
тестіктерге айналуға мәжбүр болды.

Нақ осы кезенде сандық жағдайдан біртіндеп капиталданудың 
жоғары деңгейімен, актвтивтердің сапасымен, кәсіби жоғары ме- 
неджементпен ерекшеленетін сапалық жағдайға біртіндеп көшу 
жүзеге асырыла бастады және бүл бүгінгі таңда да жалғасып ке- 
леді.

Банк қызметін мемлекеттік реттеу саласында ішкі және сырт- 
қы банк қызметін тексеру жөніндегі нақты процедуралары мен 
қадағалау ережелері бар банк қадағалауының орталықтандырыл- 
ған жүйесі қүрылып, мүның өзі козсіз тәуекелге барып отырған 
банктерді еғжей-тегжейлі тексеруді, тәуекел дәрежесі бойын-



164 Қазақстанның банк жүйесі

ша сараптауды қамтамасыз етті. Банк қызметін қадағалауға де- 
ген көзқарас та өзгерді, ол «Банкке бақылау жасау құқығын ал\ 
және жүргізу лсағдайлары туралы ереже», «Капитал мөлшері теріс 
банктің акцияларын мәжбүрлеп сатып алу мен сату тәртібі тура- 
лы ереже» сияқты нормативтік актілерде көрініс тапты. Жалш* 
алғанда Үлттық банк 104 нормативтік актіні жасап, белгіленген 
тәртіппен бекітіп, тіркетті.

1997 жылдың басынан бастап банк реттеуі жүйесін қальш- 
тастырудың келесі кезеңі басталды. Бүкіл банк жүйесінің тұрак- 
тылығын одан әрі нығайту үшін тиімді пруденциалдық ретте\ 
саясаты мен процедураларын жүргізе бастағандықтан ол сапальа 
жаңа кезеңнің бастамасы болды.

Банктерді ашу мен ішкі бақылау және процедуралар бойын- 
ша жоғары талаптар енгізілді. 1997 жылғы 5 желтоқсаннан бастаг 
жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері жаңадан ашылған банк- 
тер үшін 300 млн теңге, жүмыс істеп жатқан банктер үшін 100 м л е  

теңге болып белгіленді.
Кез келген банктің кредиттік қоржыны реттелуге тиісті, се- 

бебі қоржын сапасы озге банк қызметтерінің сапасына қарағанлі 
банктің тәуекелі мен сенімділігін бағалау үшін маңыздырақ болыс 
табылады.

Банктің кредиттік қоржынының сапасы мен оның кредит 
саясатының ақылға қонымдылығына" банк қызметін тексеретш 
реттеуші органдар айырықша назар аударады. Тексерушілердш 
пікірінше кейбір кредиттер уақтьшы қайтарьшмайтын тәуекелге 
ие болса, олар сапасыз кредиттер санатына жатқызьшады. Әдетге 
м|ндай кредиттерді үш топқа бөледі: 1) қамтамасыз етудің сапа- 
сы төмендігіне байланысты тәуекелі жоғары кредиттер; 2) банкке 
шығын әкелетін күмәнді кредиттер; 3) ондіріп алуға болмайтын 
кредиттер есебінде қарастырьшатын шығынды кредитгер. Әг 
топқа өз коэффициенті беріледі, мәселен, біріншіге -  0,20; екініш- 
ге -  0,50; үшіншіге -  1,0. Осындай кредиттердің жалпы сомасык 
коэффициенттерге көбейте отырып, тәуекел ескерілетін кредит- 
тер сомасын табады және ол банк кредиттері бойынша ыктимал 
шығындарды жабуға кететін резервтер мөлшерімен және акцио- 
нерлік капитал мөлшерімен салыстырылады. Еғер сапасыз кре-
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диттер мөлшері үлкен болса, реттеуші орган банктің кредит сая- 
сатына немсе прктикасына өзгерістер енгізуді болмаса провизия 
мөлшерін үлғайтуды талап етеді.

Қазақстан банктерінің қаржылық жағдайын бағалау үшін 
«САМЕЬ» рейтинг жүйесі бойынша бағалау енгізілді және бүл аб- 
бревиатура мыналарды білдіреді:

Капиталдың жеткіліктілігі (сарііаі асіе^иасу -  С);
Активтердің сапасы (аакеі ^иаіііу -  А);
Басқару сапасы (тапа§етепі ^иаіііу -  М);
Пайда (сагпіпс]8 гесогсі -  Е);
Өтімділік (Іі^иісіііу розШоп -  Ь).
С -  банктің қалыпты жүмыс істеуі үшін қажетті меншікті 

капиталының сомасы, яғни акционерлер мен салымшылардың 
мүдделерін қорғауға жеткілікті; оның мөлшерлері К,, К2арқылы 
айқындалады, есептеу әдістемесі келесі тарауда беріледі.

А -  активтер сапасы, тәуекел ескерілетін олардың сьшыптама- 
сы арқьшы анықталады.

М -  басқару сапасы, жүмыс нәтижелері, банк менеджменті, 
саясаты ішкі бақылау сапасы негізінде анықталады.

Е -  пайдалылық немесе табыстьшық, пайда мен шығын 
жөніндегі есептер бойынша, болашақ өсуге жеткілікті-жеткілік- 
сіздігіне қарай анықталады.

һ -  өтімділік коэффициенттер арқылы анықталады, олардың 
есептері келесі тарауда беріледі.

«САМЕЬ» рейтингінің жиынтық бақылауының 5 деңгейі 
белгіленген: 1 -  күшті; 2 -  қанағаттанарлық; 3 -  орташа; 4 -  сын 
көтермейді; 5 -  қанағаттанғысыз.

Жиынтық САМЕЬ көрсеткіші тым төмен -  4 немесе 5 болатын 
банктер рейтингтері жоғары — 1,2,3 болып табылатын банктерге 
қарағанда жиірек тексеріледі.

2004 жылы ҚНА САМЕЬ жүйесі бойынша Қазақстан банк- 
терінің рейтингтік бағасын берді. Онда мынадай нәтижелер алын- 
ды: 14 банк -  2 рейтингіне (қанағаттанарлық), 7 банк -  3 (орташа), 
3 банк — 4 (сын көтермейді), 9 банк -  5 (қанағаттанғысыз) рейтинг- 
теріне ие болды.
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Кредиттерді ғана емес, сондай-ақ активтердің (талаптардын) 
басқа да түрлерін, банктердің есептілігінде банктің барлық сы- 
ныпталған активтері бойынша провизияның қажетті мөлшерін 
міндетті әрі толық белгілеу жөніндегі талап енгізілді.

Әлемдік қаржылық дағдарысқа байланысты 1998 жылы бүкіл 
ТМД елдері және Қазақстан үшін қиын жыл болды. Осындай 
жағдайларда Үлттық банк банктердің қайта капиталданүының же- 
ке жоспарларын және жеке коэффиңиенттерін орындаулары үшін 
олармен жүмыс жүргізді, банк қызметін пруденңиалдық реттеудік 
жаңа тиімді қүралдары мен проңедуралары енгізілді. Банктерді ка- 
питалдау проңестері жеделдетілді, мүның өзі жағдайы нашар банк- 
терді таратуға мүмкіндік берді. 1998 жылы банктер саны 71 болды. 
бүл 1997 жылмен салыстырғанда 11 бірлікке кем еді.

Банк қызметін реттеу жүйесінің дамуындағы басты нәтиже 
банк жүйесіне деген сенімнің пайда болуы. Бұл Үлттық банк
1999 жылғы 5 қарашада қабылдаған «Жеке тұлғалардың екін- 
ші деңгейдегі банктердегі салымдарын (депозиттерін) міндет- 
ті ұжымдық кепілдеу (сақтандыру) ережелерін бекіту туралы» 
Қаулысында көрініс тапты.

Аталаған шаралар 2000 жылы жеке тұлғалардың салымдарын 
(депозиттерін) ұжымдық кепілдеу (сақтандыру) жүйесінің ен- 
гізілуінен және «Екінші деңгейдегі банктердегі жеке тұлғалардың 
салымдарын (депозиттерін) кепілдеудің (сақтандырудың) қазақ- 
стандық қоры» ЖАҚ-тың ашылуынан көрініс тапты. Қор ком- 
мерңиялық ұйым болып табылмайды, оның жарғылық қоры 
13,5 млрд теңгені құрайды (2004 жылғы желтоқсандағы деректер 
бойынша). ¥лттық банк қабылдаған жеке тұлғалардың салымда- 
рын (депозиттерін) міндетті кепілдеу (сақтандыру) ержелерінде 
көзделген халық салымдарын кепілдеу тетігі Халықаралық валюта 
қоры мен Қаржы тұрактылығы форумы мақұлдаған депозиттер- 
ДІ сақтандырудың ең ұздік әлемдік практикасына сәйкес келеді. 
Қазіргі таңда екінші деңгейдегі 34 жекеменшік банктің 21-і (яғни 
барлық банктердің 60%-ы) аталған жүйенің қатысушылары бо- 
лып табылады, ал кепілдік берілген салымдар жеке түлғалардың 
барлық банк депозиттерінің 59%-ын құрайды. Оның үстіне са-
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лымшылардың сенімін арттыру және еліміздің банк жүйесіне 
көлеңкелі капиталды тарту үшін 2000 жылдың наурыз айында 
жеке тұлғалардың депозиттік есептеріне қатысты «Банк құпиясы 
туралы» Заң қабылданды. Екі шара да халықтың банк жүйесіне 
деген сеніміне оң әсер етті. Экономикалық белсенділіктің жедел 
өрлеуі нәтижесінде халык табысының өсуі жағдайында мұның өзі 
соңғы жылдары банктердің депозиттік базасының елеулі түрде 
ұлғаюына алып келді.

2002 жылы жаңа банктердің жарғылық капиталының мөлше- 
рі 2 млрд теңге деңгейінде белгіленді. Меншікті капиталдың ең 
төменгі мөлшері 1 млрд теңге, соның ішінде аймақтық банктер 
үшін 0,5 млрд теңге болатыны нақтыланды. ¥лттық банктің қар- 
жы жағынан тұрақсыз әрі төлем қабілетсіздігі жоғары банктерге 
қатысты осындай жұмысының нәтижесі біріншіден, банк жүйесі- 
нің нығаюынан, банктердің капиталдануынан және қаржылық тү- 
рақтылығының нығаюынан, екіншіден банктер санының елеулі 
түрде қысқаруынан көрініс тапты. Елде 1993 жьшы жұмыс істе- 
ген 204 банктен 2005 жылдың наурызында 34-і ғана қалды, сөйтіп 
банктер саны 6 есеге кеміді,

«Лиңензиялау және жинақталған қадағалау мәселелері бойын- 
ша кейбір заңнама актілеріне өзгертулер мен толықгырулар енгізу 
туралы» (2005 жыл) ҚР Заңы мемлекеттік қадағалаудың тиімділі- 
гін арттыру, депозиторлар құқығын қорғау, банктердің ашықты- 
ғын арттыру әдісі ретінде жинақталған қадағалауды жетілдіруге 
бағытталды. Атап айтқанда, Заң банктердің меншік құрылымының 
ашықтығын арттыру, сондай-ақ банк конгломератының ауқымын 
анықтау үшін бақылау үғымын енгізуді көздейді, ал бұл өкілетті 
органның жинақталған негізде қадағалау функцияларын неғүр- 
лым тиімді жұргізуін қамтамасыз етеді.

Занда банк конгломераттарын жарғылық капиталдың ең 
төменгі мөлшерін, меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффиңи- 
енті мен бір займшыға берілетін кредиттің ең жоғары мөлшерін 
белгілеу тұрғысында пруденциалдық реттеуді енгізу козделді.

Енгізілген өзгерістер банктердің, сақтандыру, қайта сақтан- 
дыру ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының фили- 
алдары мен өкілдіктерін ашуға келісім беру процедурасын жою



168 Қазақстанның банк жүйесі

тұрғысынан алғанда қаржы ұйымдарын лицензиялау жүйесш 
жандандыруға, бұл мекемелерді ашуға рүқсат беру шартгары* 
жеңілдетуге, сондай-ақ банк операцияларының жекелеген түрлер:* 
жүзеге асыратын үйымдардың қызметін реттеуді либералдандм- 
руға бағытталды.

Осы заңда шет елдік қатысуы бар банктердің жарғылық кг- 
питалына, шет елдік қатысуы бар банк қызметкерлерінің кадрльа 
құрамына, ҚР аумағында шет елдік банк филиалдарын аіштг 
қатысты шектеулерді алып тастау көзделді.

Банктерге корпоративтік басқару принциптері енгізілуде 
Бүл үшін банктердің ашықтығы қажет, ең алдымен бүл менгсі 
қүрылымы мен аффилирленген тұлғалар туралы деректерге кв- 
тысты. Банк қабылдайтын шешімдерге елеулі ықпал ететін тұліг- 
лардьщ барлығы өз мәртебелерін өкілетті органның келісімін алі 
отырып зандастырулары қажет болады.

Сөйтіп, банк қадағалдауы жөніндегі Базель комитетінің «Бані 
ұйымдарындағы корпоративтік басқаруды арттыру туралы» ку 
жатына сәйкес корпоративтік басқару кодексі 2005 жылғы 1 ак- 
панда қабылданды.

«Екінші деңгейлі банктердегі тәуекелдерді басқару жүйесініі 
және ішкі бақылаудың болу талаптары туралы» ҚНА Нұсқауынді 
корпоративтік басқарудьщ жекелеген негіз қалаушы принциптер: 
есепке алынған.

Жоғарыда аталған Заңға сәйкес банктің және банк холдингі- 
нің ірі қатысушысы мәртебесін алуға, соның ішінде меншік 
қүрьідымының ашықтығын артгыруға; басшы қызметкерлердІЕ 
іскерлік және кәсіби біліктілігіне; аффилирленген түлғалар тура- 
лы деректер берудің, акционерлер және қүрылтайшылар қүрамы 
туралы ақпаратты ашудың, тәуекелді басқару және ішкі бақыла> 
жүйесінің болуының міндеттілігіне; банктің басқару органынын 
құрамына кемінде 30% тәуелсіз директорларды енгізуге; ірі қа- 
тысушьшың банктің бірінші басшысы болмауына қатысты талап- 
тар күшейтілді.

Сөйтіп, аталған Заңның қабылдануы жекелеген банктердін. 
л<алпы алғанда банк жүйесінің және аффилирленген тұлғалардын
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қызметін, мемлекеттік реттеу мен қадағалаудың заңнамалық- 
құқықтық негізін елеулі түрде нығайтты және жетілдірді.

2005 жылғы қыркүйектен бастап банк қадағалауы жөніндегі 
Базель комитетінің нұсқауларына сәйкес екінші деңгейдегі банк- 
тердің пруденциалдық нормативтерін есептеудің әдістемесіне 
өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Бұлар, атап айтқанда 
бірінші және екінші, сондай-ақ үшінші деңгейдегі активтерді, 
рыноктық тәуекелді ескере отырып есептелген және рыноктық 
тәуекелді жабу үшін банктің меншікті капиталын есептеуде 
қолданылатын шартты жоне ықтимал талаптар мен міндеттеме- 
лерді пайдалануды көздейтін ержелерге қатысты.

Операциялық тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру жөнін- 
дегі шараларды жүзеге асыру мақсатымен ҚНА капиталдың жет- 
кіліктілігі құрамына капитал бойынша жаңа Базель келісіміне 
сәйкес (Базель II, 2004 жыл) операциялық тәуекел бойынша капи- 
талдану талаптарын енгізуді көздеп отыр.

Банктерде ішкі бақылау ауқымында тәуекел менеджемен- 
ті жүйесін енгізу оң нәтижелер беруде. Мониторинг 2004 жылы 
ҚНА-ның 2003 жылғы 2 желтоқсандағы №434 Нүсқауыньщ негіз- 
гі және қосымша талаптарының орындалуы банктер бойынша ор- 
гаша есеппен алғанда 64% болғаньш көрсетті.

ҚНА-нын «Екінші деңгейдегі банктердегі тәуекелді басқару 
және ішкі бақылау жүйесінің болуы туралы» № 434 Нүсқауы 
(2005 жылы нақтылау мақсатында толықтырулар енгізілген) 
банктердің жыл сайын Нұсқаудың негізгі және қосымша талап- 
гарына сәйкес келуіне орай өзін-өзі бағалауын, олар бойынша 
гұрақты мониторинг пен ҚНА-ғатәуекелді басқару жүйесі бойьш- 
ша түрақты есеп беруін талап етеді.

Аталған шараның енгізілуі ҚНА-ның қадағалау практикасын 
гәуекелді қадағалауға бағытталған пруденциалдық ретгеудің ха- 
лықаралық стандарттарына жақындатуға жәрдемдеседі.

2004 жылдың соңында ҚНА қаржы нарығындағы жүйелік 
тәуекелдер өршіген кездері жүзеге асырылатын жедел шаралар 
схемасын жасап бекітті.

Схема дағдарысты қүбылыстарды айқындауға және жұйелі 
дағдарыстарды реттеуге бағытталған.
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Экономикадағы ықтимал құлдыраулар мен басқа да жағымсіс 
тенденциялар жағдайында банктер жоғалтуы мүмкін шығындк 
бағалауды қамтамасыз ететін аналитикалық құралдардың бір 
халықаралық практикада кең таралған стресс-талап болып таби- 
лады.

ҚНА банктерге стресс-тестілеуді жүргізу әдістемесін жасади 
сандық, сондай-ақ сапалық талдау компоненттерінен тұратын буз 
әдістеме 2006 жылы енгізілді.

Қадағалау жөніндегі Базель 
комитетінің принциптері және банк 
ісінің халықаралық стандарттары

Түрлі елдердегі қаржы рьшогы интеграциясының артуы және 
әр түрлі мемлекеттердің банктері үшін жұмыс алаңын жаса> 
қажеттігі 1988 жылы банктердің меншікті капиталына қатысты та- 
лаптар тұрғысынан алғанда халықаралық стандарттар жасау үщш 
Базель келісімін бекітуге алып келді. Келісімнін ресми мақсаттары 
мыналар болды: 1) түрлі елдердегі капиталдың анықтамасына. 
тәуекелді есепке алу мен капитал жеткіліктілігі стандарттары- 
на деген көзқарастарьш үйлестіру жолымен әлемде қаржылык 
тұрақтылықты қамтамасыз ету; 2) банк капиталының шамасынг 
деген талаптар мен оның активтерінің тәуекелділігі арасындағы 
тұрақты байланыс орнату, соның ішінде баланстан тыс операция- 
ларіы жүргізу кезінде тәуекелдің түрлі формаларын есепке алу.

Меншікті капиталға деген талаптар Базель келісімі ауқымын- 
да былайша түйінделеді. Активті және баланстан тыс опера- 
циялар төрт категорияға бөлінген, олардьщ әрқайсысына кре- 
диттік тәуекелге бейімділігі дәрежесіне байланысты белгілі бір 
салмақтық коэффициент (салмақ) берілгең. Ең төменгі тәуекелдін 
салмақтық коэффициенті (салмағы) нөлге тең, бүл категорияға 
дефолтгық тәуекелі нөлге тең резервтер мен мемлекеттік бағалы 
қағаздар сияқты активтер кіреді. Келесі категорияға 20% салмак 
коэффициенті (салмағы) берілген. Оған дефолттық тәуекелі төмен
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активтер кіреді, олардың ішінде жылжымайтын мүліктің сенім- 
хаттары арқылы толығынан қамтамасыз етілген банкаралық депо- 
зиттер, облигациялар мен мемлекеттік органдар шығарған бағалы 
қағаздар кіреді. Үшінші категорияға 50% салмақ коэффициенті 
(салмағы) берілген. Оған ел резиденттерінің муниципалдық обли- 
гациялары мен сенімхаттары кіреді, Соңғы категория 100%-дык 
ең жоғары салмақпен сипатталады. Оған барлық бағалы қағаздар 
(мәселен, коммерциялық қағаздар), кредиттер (мәселен, жылжы- 
майтын мүлік салуға берілген коммерциялық ссудалар мен кре- 
дитгер), сондай-ақ негізгі қорлар (банктің ғимараты, компьютер- 
лер мен басқа да меншік) жатады. Баланстан тыс операциялар да 
осылайша бөлінген: оларға кредиттік эквивалент коэффициенті 
берілген және бұл коэффициент оларды тиісті салмақ белгіленген 
баланстық операцияларға айналдыра алады. Мәселен, клиенттің 
коммерциялық қағазын (борыш міндеттемесін) қамтамасыз ететін 
резервтік аккредитив 100% кредиттік эквивалентпен есепке алы- 
нады да, кейіннен оған 100% салмақ беріледі, себебі ол банкті осы 
клиентке тікелей берілетін кредит сияқты тәуекелге душар етіп 
отыр.

Тәуекел дәрежесі бойынша тиісті категорияларға бөлінген 
банктің активтік және баланстан тыс операцияларына тәуекел 
факторын есепке ала отырып белгілі бір салмақ категориясы бері- 
леді. Кейіннен олар жинақтала отырып, қорытындысында «тәуе- 
келі есептелген активтердің» жалпы сомасы алынады. Банк капи- 
тал жеткіліктілігінің екі нормативін қанағаттандыруы тиіс: оның 
1-деңгейдегі «базалық» капиталы (акционерлік капиталы) тәуекелі 
есептелген активтер шамасының кемінде 4%-ын Құрауы керек, ал 
жиынтық капитал (1-деңгейдегі капитал плюс ссудалар бойынша 
шығындарды жабуға кететін резервтер мен субординарлық бо- 
рыш кіретін 2-деңгейдегі капитал) тәуекелі есептелген активтер 
сомасының 8%-ын құруға тиіс, (Субординарланған борыш -  са- 
лымшылар мен өзге де кредиторларға барлық қажетті төлемдер 
төленгеннен кейін барып төленетін борыш). Мәселен, Федералдық 
резервтік жүйе банкті жақсы капиталданған банктер қатарына 
қосуы үшін ол күшейтілген нормативтерді қанағаттандыруы тиіс
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жәш бүлар бойынша жиынтық каггитал тәуекелі есептелген актив- 
тер сомасының 10%-ын құрауы, ал 1-деңгейдегі капитал 6%-ьш 
құрауы тиіс.

Қазақстан банктері 1995 жыды өзіндік капитал бойынша осы 
халықаралық стандарттарға көшті. Қазіргі таңда, 2006 жылдак 
бастап, олар ауызекі тілде «Базель II» деп аталатын жаңа Базель 
келісіміне көше бастады, тәуекелді кешенді басқару жүйелеріғ 
жасау да осы келісім аумағына кіреді.

Базель II банктер қабылдайтын тәуекелдердің сипаты мев 
ерекшеліктерін Базель І-мен салыстырғанда неғүрлым айқьш 
көрсететін башс үйымдарының капитал жеткіліктілігіне деген ен 
төменгі талаптарьшың қолдану тетіктерін анықтап береді. Ба- 
зель II банктер үшін меншікті капиталдың жеткіліктілігін бағала\ 
ережелерін белгілеу және банк реттеу сргандары үшін банктег 
қабылдайтын тәуекелдерді жабу үшін капитал жеткіліктілігін 
қолдау мақсатында осындай бағалардың дүрыстығын қадағала\ 
принциптерін айқындай отырып, осы талаптарды күшейте 
түседі. Оның үстіне Базель II рыноктық тәртіпті банктердін 
қаржылық есептілігінің мөлдірлігін күшейту жолымен нығайтуғг 
бағытталған. 2004 жылғы 26 маусымда жарияланған қүжаттын 
мәтіні әлемнің түрлі елдерінің қадағалау органдарымен және 
банкирлерімен болған жан-жақты кеңестер нәтижелерін бейне- 
лейді. Қүжат Үлттық банк пен қадағалау органдары үшін капитаі 
жеткіліктілігін бағалау саласындағы әдістемелік көзқарастардк 
қа^ыптастыру мен келісу бағытьшдағы жүмысты жалғастыруға. 
ал кредиттік ұйымдар үшін тиісті көзқарастарды жүзеге асыруға 
әзірлікті аяқтауға негіздеме болып табылады.

Базель комитеті Базель ІІ-де қабылданған көзқарастар Ко- 
митетке мүше елдерде 2006 жылдың соңында енгізіле бастайды 
деп есептеп отыр. Комитет пікіріне сәйкес, тәуекелді бағалауға 
қатысты неғұрлым озық көзқарастар 2007 жылдың соңына та- 
ман жүзеге асырылуы мүмкін. Қосымша жыл мерзімі банктег 
мен қадағалаушы органдарға капитал жеткіліктілігіне деген жана 
талаптардың сандық ықпал етуін талдау немесе қазіргі және жана 
талаптарға сәйкес капитал жеткіліктілігін қосарласа есептеу үшік
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іеліп отыр. 10 топ елдерінің басшылары мен қадағалаушы ор-
__ дары өзге юрисдикция басшыларын өздерінің қадағалаушы
;ұрылымдарының Базель ІІ-ні енгізуге әзірлігін қарауға шақырып, 

бүл жұмысты өз мүмкіндіктеріне орайластыра және езіндік 
басымдықтарды есепке ала отырып жүргізуді үсынды.

Базель дегеніміз не? Базель («Тһе Іпіетаііопаі Сопуег§епсе оГ 
Сарііаі Меазигетепі апсі Сарііаі Згагміагсія: а Кеуійесі Ғгате\үогк», ог 
Вазеі II Ғгатешогк) банк үйымдары үшін капитал жеткіліктілігінің 
ең төменгі талаптарын айқындау үшін жаңа стандарттар үсынады. 
Базель ІІ-ні 1988 жылы Базель І-ді жасаған банк қадағалауы 
жөніндегі Базель комитеті, 10 тобының орталық банктері мен банк 
қадағалау органдары әзірледі.

Банктер капитал жеткіліктілігі талаптарын неліктен 
орындаулары керек?

Іс жүзінде банк қызметтерінің белсенді рыноктары бар әрбір 
ел банк үйымдарынан ары кеткенде капитал жеткіліктілігінің 
ең төменгі деңгейін үстауды талап етеді. Капитал кез келген 
банктің дамуына негіз болып табылады және банктің кездейсоқ 
шығындардың орнын толтыруға деген қабілеттілігін қамтамасыз 
етеді, Капитал мөлшері жеткілікті, тиімді басқарылатын банктер 
шығын тұрғысынан алғанда неғүрлым орнықты болып табыла- 
ды және капиталдануы жеткіліксіз банктерге қарағанда түрлі 
клиенттер мен бизнес субъектілеріне іскерлік белсенділіктің 
барлық кезеңінде, тіпті құлдырау уақытында да кредиттер беру- 
ге неғұрлым қабілетті саналады. Сөйтіп, капиталдың жеткілік- 
ті деңгейі жалпы алғанда банк жүйесіне деген қоғамдық сенімді 
нығайтуға жәрдемдеседі.

Базель ІІ-нің банктер мш қадағалаушы органдар үшін тех- 
никалық озықтығы кездейсоқ шығындарды жабуға қандай капи- 
тал қажеттігін нақты да дәл анықтап беруінде жатыр. Капитал 
шамасы тым төмен болғанда банктер елеулі шығындарды жабуға 
дәрменсіз болуы мүмкін. Капитал шамасының тым төмен деңгейі 
банктердің жарамсыздық (банкроттық) фактілерінің туындау 
тәуекелін арттырады, мұньщ өзі салымшылар мен инвесторлар 
қаржысын тәуекелге салады. Егер капитал шамасы тым жоғары
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болса, банктер өз ресурстарын пайдалануға қабілетсіз болып 
шығуы мүмкін, ал бұл жағдай клиенттерге кредит беруді шектеуі 
ықтимал.

Капитал жеткіліктілігіне коиылнтын қазіргі талаптар 
қандай?

1988 жылғы капитал жеткіліктілігі жөніндегі Келісім арқы- 
лы (ВазеІ Сарііаі Ассогд, кейіннен -  1988 жылғы Келісім) банк 
капиталының тұңғыш халықаралық тұрғыда танылған анықтамасы 
белгіленіп, оның ең төменгі мөлшері анықталды. Бұл Келісімді ко- 
митет түрлі елдердің банктері қолдана алатын қарапайым стандарт 
түрінде жасаған болатын. 1988 жылғы келісім бойынша банктер 
контрагенттерге қойылатын талаптарды займшылардың ұқсас тип- 
терін біріктіретін бірнеше жалпы сыныптарға бөлуге тиіс болатын. 
Займшылардың нақты бір түріне қатысты тәуекелді капиталмен 
жабу талабы, мәселен, корпоративтік займшыларға қойылатын 
талаптар бір сынып аумағындағы займшылардың кредиттік қа- 
білеттілік ерекшеліктеріне және әрбір жекелеген займшыға тән 
тәуекел сипатына қарамастан ұқсас болып табылады.

1988 жылғы келісім бастапқыда 10 тобындағы халықаралык 
түрғыдан белсенді банктерге қатысты қолданылғанына қарамас- 
тан оны өзге елдерде банктің кредиттік қабілеттілігін бағалау- 
дың базалық әдісі ретінде жедел қабылдай бастады. Жүргізілген 
бағалауларға сәйкес Келісім 1988 жылы 100-ден астам елде жүзеге 
асырылған. 1996 жылы Комитет 1988 жылғы әуелгі капитал жет- 
кіліктілігі мақсаттары үшін кредиттік тәуекелге бағытгалған 
Келіс]мді толықтырды.

Бугінгі таңда капиталдың жаңа стандарты не үшін қажет?
Тәуекелдерді іс жүзінде басқару саласындағы жаңа жетістік- 

тер, банк технологиялары мен банк қызметтері рыноктарының да- 
муы 1988 жылғы Келісімде көрсетілген қарапайым көзқарастын 
көптеген банк ұйымдары үшін маңызын томендетті. Мәселен, 
1988 жылғы Келісім капиталға қатысты талаптарды және конт- 
рагенттерге қойылатын талаптарды нсалпылама сапалық сипатта- 
малар негізінде белгілейді. Бұл орайда жекелеген займшылардын 
кредиттік қабілеттілігінің түрлі деңгейлері есепке алынбайды.
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Оның үстіне банктердегі ішкі процестердің дамуы, тәуекелді 
бағалаудың неғұрлым озық техникаларын қолдану және тәуе- 
келдерді басқарудың секьютерлендіру сиякты неғұрлым күрделі 
әдістерін пайдалану жетекші банк ұйымдары қызметінің түрлі 
салаларындағы тәуекелді бағалау мен басқару процестерін өзгерт- 
ті. Қадағалаушы органдар және неғүрлым тәжірибелі әрі озық 
банк ұйымдары 1988 жылғы Келісімде белгіленген статикалық, 
болмаса қатып қалған ережелер тәуекелді тиімді басқарудың 
қазіргі заманғы практикасына сәйкес келмейтіндігі туралы пікір- 
ге келді. Ал мұның өзі капиталға қойылатын қазіргі талаптар 
банк қызметінің іс жұзіндегі практикасына сәйкес келмейтінін 
корсетеді.

Базель ІІ-нің 1988 жылғы Келісімнен айырмашылығы 
неде?

Базель П көп ретге банктер қабылдайтын тәуекелдердің сипа- 
тьш көрсетеді және тәуекелдерді басқарудьщ тиімділігін артгыру 
үшін елеулі артьщшылықтар береді. Базель П капиталға қойылатын 
талаптардың 1988 жылғы Келісімдегі базалық қүрылымына негізде- 
леді. Бүл ретге Базель П банктер іс жүзінде қабылдайтын капиталдың 
тәуекелдерге сәйкестігінің дәрежесін артшрады. Бұған аталған 
талаптардың және кредиттік шығындар тәуекелінің неғұрлым 
тығыз ұштастырылуы, сондай-ақ операциялық тәуекелдерді жабуға 
арналған жаңа талаптар енгізу арқылы қол жеткізіледі.

Алайда Комитет қайта қаралған Келісімде ұсынылатын 
тәуекелге сезімталдығы жоғары озық көзқарасты енгізуге банк- 
терді итермелей отырып, капиталға деген агрегаттық деңгейді 
үстауға бет бұрып отыр. Базель II капиталға қойылатын осы атал- 
ған ең төменгі талаптарды, капитал жеткіліктілігін қадағалаудың 
процедураларын, нарықтық тәртіпті күшейту мақсатында ақпа- 
ратты ашу талаптарын біріктіреді, ал бүл тәуекелді басқару 
жүйесін дамытуға және жетілдіруге жәрдемдеседі.

Базель ІІ-нің мақсаты неде және оған қалай қол жет-
кізіледі?

Базель ІІ-нің негізгі мақсаты банктердің қажетті капитал- 
дануына және тәуекелді басқару жүйесін жетілдіруге қол жет-
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кізу, сөйтіп жалпы алғанда қаржы жүйесінің түрақтылығьа 
қамтамасыз ету болып табылады. Бүл мақсатқа Базель ІІ-ніі 
үш компонентін пайдалану жолымен қол жеткізіледі. Бірін-бірі 
нығайтып, күшейтіп отыратын бүл компоненттер банктерлі 
ішкі процестердің, тәуекелді басқару мен бақылаудың сапасын 
арттыруға итермелейді. Бірінші компонент 1988 жылғы Келісім- 
де белгіленген капиталдың ең төменгі талаптарының тиімділігін 
елеулі түрде арттырады. Бүл орайда екінші және үшінші ком- 
поненттер капиталды қадағалау саласындағы инновациялык 
толықтырулар болып табылады.

I. Капитал бойынша жаңа келісімнің бірінші компоненті 
1988 жылғы Келісімнің негізгі бағыттарын қайтадан қарап. 
капиталга деген ең төменгі талаптарды әр банктің экономика- 
ық шығындарының нақты тәуекеліне жақындатады.

Біріншіден, Базель II капиталдың кредиттік шығындар 
гәуекеліне деген сезімталдығын арттырады, өйткені банктер- 
ден кредиттік тәуекелінің дәрежесі жоғары займшылар бойын- 
ша капиталдың жоғары деңгейін талап етеді, Әрбір банктін 
және оның ішкі бақылау жүйесінің іскерлік сипатына неғүрльш 
сәйкес келетін әдісті пайдалана алуы үшін Базель ІІ-нің бірінш: 
компоненті ауқымында кредиттік тәуекелді бағалаудың үш әдіс: 
көзделген. Олар:

-  Кредиттік тәуекелді бағалауға деген стандартты әдіс 
ауқымында ссудалық операциялардың және кредиттік 
андеррайтинггің қарапайым формаларын жүзеге асыра-

■ тын, сондай-ақ ішкі бақылаудың қарадүрсін қүрылымына 
ие банктер қадағалау органдары талап ететін деңгейде ка- 
питалды үстап түру мақсатында займшылардың кредиттік 
сапасын анықтау үшін кредиттік тәуекелді бағалаудык 
сыртқы көздерін пайдалана алады.

-  Неғүрлым күрделі операңияларды жүзеге асырып, тәуе- 
келді бағалаудың озық әдістерін пайдаланатын банк- 
тер (қадағалаушы органның рүқсаты болған жағдайдаі 
тәуекелді бағалаудың ішкі әдістемесін (іпіешаі гаііп£ 5

-  Ьазесі -  ІКВ -  арргоасһ) пайдалануға негізделген кредит-
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тік тәуекелді бағалаудың екі әдісінің бірін қолдана алады. 
ІКБ -  әдіс ауқымында банктер капиталдың қажетгі ша- 
масын анықтау үшін займшылардың кредиттік тәуекелін 
бағалаудың өзіндік жүйесін жиі пайдаланады. Аталған 
жүйелер дәл деректерге сүйенуге тиіс, олардың тиімділігін 
қадағалаушы органдар тексеріп, қолдап түруы керек. Со- 
нымен қатар олар белгілі бір операциялық талаптарға жау- 
ап беруі тиіс.

Екіншіден, Базель II банк қызметіндегі сыртқы оқиғалар, мә- 
селен стихиялық апаттар салдарынан болатын тәуекелге қатыс- 
ты капиталға қатаң талаптар қояды. Кредиттік тәуекелді бағалау 
әдістерін таңдау мүмкіндіктеріне орай банктер мен қадағалаушы 
органдар тәуекелдің осы түрін банктердің ішкі бақылау жүйесінің 
сапасы мен күрделілігіне неғүрлым толық сай келетін үш әдістің 
бірін таңдап ала алады.

Операхщялық тәуекелді жабуға қажетті капиталға деген 
сүранысты есептеу төмендегі үш тәсілдің біреуі арқылы жүргізілуі 
мүмкін:

— базалық индикативтік әдіс (Зіапсіагсіігесі Арргоасһ), ол банк 
операңияларын сегіз бизнес-линия дегенге бөлуге және 
олардың әрқайсысы үшін капиталға деген қажеттілікті 
анықтауға негізделеді;

-  озық әдістер (Асіуапсей Меазигешепі Арргоасһ), бүларды 
банктер сандық және сапалық өлшемдерге негізделген 
операциялық тәуекелді өлшеудің ішкі жүйелері ауқымында 
жасаған.

Капиталға қойылатын талаптарды кредиттік және операция- 
лық тәуекелдерді банкілік бағалауға жақындата отырып, Базель 
II банктерді тәуекелдерді бағалаудың неғүрлым күрделі әрі нақты 
жүйелерін жетілдіру мен пайдалануға, еондай-ақ қабылданатын 
тәуекелдерге бақылау жасаудың неғүрлым тиімді процестерін 
жүзеге асыруға итермелейді. Мүндай қозғаушы күші бар шаралар 
капиталға төмен талап қою арқылы жүзеге асырылады.

II. Базель ІІ-нің екінші компоненті банктер қабылдайтын тэ- 
уекелдерді бағалаудың ішкі жүйелеріне тиімді ңадагалау процесін
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жүзеге асыру қажеттігін белгілейді. Бүл процесс банк басшыли- 
ғы тәуекел деңгейі туралы шынайы шешім кабылдайтыны ж әв 
соған ораи банк оны жабатын капитал мөлшерінің жеткіліктіля 
жөніндегі фактіні растауға бағытталган.

Қадағалаушы органдар Базель ІІ-нің бірінші компоненті а'>- 
қымында белгіленген капиталға қойылатын ең төменгі талаптгг- 
дың дүрыстығын айқындау, сондай-ақ түзетуші шараларды ко.і- 
Дану қажеттігін бағалау үшін әрбір жекелеген банк қызметікц 
бағыттарына және олар қабылдайтын тәуекелдердің жекелік си- 
патына баға береді.

Комитет қадағалаушы органдар банктерді тәуекелдерж 
бағалау мен басқарудың банкілік процестеріне қатысты днг- 
логқа шақыра отырып, банктердің ішкі бақылаудың тиімді күры- 
лымдарын жасақтауына және осы процестерді жетілдіруіне жәр- 
демдеседі деп есептейді,

Ш . Үшінші компонент ресми есептіліктің ашықтық дэрежг- 
сін арттыру жолымен банктерді оңтайлы басқару мақсатынлі 
рыноктық тэртіптің маңызын көтереді. Бүл компонент жариі 
етілуте тиісті ақпараттың тізімін белгілейді, мүның өзі банктін 
капиталдануының деңгейін неғүрлым дәл бағалауға мүмкіндік бе- 
реді.

Комитет рынокқа қатысушылар банктің іскерлік белсенділ:- 
гінің сипатын және ондағы бақылау жүйелері мен тәуекелд: 
басқаруды жеткілікті ұғынған жағдайда олар қайсыбір үйьгм 
қйдзметінің тиімділігін әділ бағалайды жәш олардың ішінде 
тәуекелді оңтайлы түрде басқаратындарын көтермелеп, бүл про- 
цеске мән бермейтіндерді жазалайды деп санайды,

Банк қадағалауының Базель стандарттары. Коммерция- 
лық банктерді қадағалаудың стандарттары (үсынылатын, фор- 
малды түрде міндетті емес) банк реттеуі жөніндегі Базель коми- 
тетінің 1997 жылы басылған «Банк цызметін тиімді цадагалау- 
дың базалъщ принциптері» атты хатында берілген (қүжаттан бе- 
ріліп отырған үзінді жүмыс істеп түрған банкке қатысты үсыны- 
лып отыр).
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I бөлім 
Кіріспе

Базалық принциптерді жасау кезінде оларды түзушілер мына 
төмендегі негізгі түжырымдарды негізге алды:

• қадағалаудың басты мақсаты қаржы жүйесінде түрақтылық 
пен сенімділікті сақтау болып табылады. Бүл салымшылар 
мен кредиторлардың шығын тәуекелін кемітуге мүмкіндік 
береді;

• қадағалау органдары білікті корпоративтік басқаруды кө- 
термелеу және нарықтық ашықтық пен бақылауды ынта- 
ландыру арқылы нарықтық тәртіпті сақтауға көмектесуі 
тиіс;

• өз функцияларын табысты атқару үшін қадағалау орган- 
дары оперативтік дербестікке, тиісті ақпаратты байқап- 
бақылау, сондай-ақ жергілікті жерлерде тексерулер жүргі- 
з у  жолымен алу мүмкіндігіне, өз шешімдеріне міндеттілік 
сипатын беру өкілеттігіне ие болуға тиіс;

• қадағалау органдары банк кызметініц мәні туралы жақсы
түсінікке ие болулары тиіс және мүмкіндігіне қарай 
банктердің өздері қабылдайтын тәуекелдерді білікті бас- 
қаруларына қол жеткізулері тиіс; ^

• тиімді қадағалау жекелеген банктер өздеріне қабылдайтын 
тәуекелдердің мөлшері мен сипаты бағалануы қажеттіғін 
талап етеді және мүндай бағаларға қадағалау сипаты сай 
келуге тиіс;

• қадағалау органдары банк өзіне қабылдайтын тәуекелге 
сай келетін ресурстарға, атап айтқанда жеткілікті капитал- 
ға, білікті басшылыққа, бақылау мен есептің тяімді жүйе- 
леріне ие екендігіне көз жеткізулері тиіс;

• қадағалау инстанциялары арасында тығыз ынтымақтастық
болуға тиіс. ^

Қадағалау қоғамның қонымды бағаларға үсынылатын білік- 
ті қаржы қызметіне деген сүраныстарына сай келетін тиімді де 
бәсекеге қабілетті банк жүйесін қалыптастыруға жәрдемдесуі тиіс.



'Ж  Кжзадстанның банк жүйесі

Кадағалау органдары өзі қадағалайтын банктер шығыша 
ұшырамауына кепілдік бере алмайды және бермеуге де тиіс.

Қадағалаудың тиімділігіне жәрдемдесетін инфрақұрьыыж- 
ның белгілі бір элементгері болады. Олар болмаған жағдайда 
дағалау органдары ұкіметті соларды құрудың қажеттілігіне ила*- 
дыруға тырысулары қажет және бұл орайда олар осындай эле- 
менттерді жасауға қатыса алады (бұл элементтер II бөлімде ашш 
корсетіледі).

Базалық принңиптер қадағалаудың тиісті жұйесін құр\тг 
негіз болып табылады. Осы принциптерді енгізуге әсер етете 
оқшау ерекшеліктерді есепке алу керек болады. Келтіргш 
отырған стандарттар ең қажеттілер болып табылады және бе_> 
гілі бір жагдайларда жеткіліксіз де болулары мүмкін. Әрбір еі 
осы принциптер қай дәрежеде озге талаптармен толықтырьга 
алатындығын өздері шешулері керек. Банк қадағалауы функци*- 
сы өз табиғаты бойынша динамикалық сипатта болады да рынсж 
өзгерістеріне икемделіп отырады. Қадағалау органдары жаңа тек- 
денциялар немесе оқиғалар барысында қадағалау саясаты ме= 
практикасын дүркін-дүркін өзгертіп отыру қажеттігіне даяр бол\ті 
тиіс. Бұл үшін икемді заңнама базасы қажет болады.

П бөлім
Тиімді банк қадағалауын жүргізуге қажет жағдайлар

Банк қадағалауы қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз 
етудщ неғұрлым кең тетіктерінің құрамдас бөлігі больт табы- 
лады. Мұндай тетіктер санатына мыналар жатады: 1) ұтымды 
және ұзақ мерзімді экономикалық саясат; 2) дамыған қоғамдык 
инфрақұрылым; 3) жоғары рыноктық тәртіп; 4) банк саласындағы 
проблемаларды тиімді шешудің әдістері; 5) жүйелік қорғаныстын 
жеткілікті деңгейін қамтамасыз ететін тетіктер (немесе қоғамдык 
қауіпсіздік жүйесі).

1-приицип. Қадағалаудың тиімді жүйесі банк қызме- 
тіне қадағалау жасайтын әрбір органның дәлме-дәл тұжы- 
рымдалған мақсаттары мен міндеттері болуын қажет
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етеді. Мұндай әрбір орган оператнвтік дербестікке және 
тиісті материалдык базаға ие болуға тиіс. Сондай-ақ банк 
қызметіне р¥қсат алу процедурасын реттеуді жэне оны  
кейіннен қадағалауды біріктіретін қадағалаудың заңдық  
базасы; қадағалауға жататын үйым қызметінің заңнама та- 
лаптарына сәйкестігін, сондай-ақ банктердің қауіпсіздігі 
мен т¥рақтылығын, қадағалау субъектілерінің қүқыктык 
қорғалуы қырларын айқындау өкілеттіктері қажет. Сондаи- 
ақ қадағалау органдары арасындағы ақпарат алмасу және 
осындай ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету тетік-
тері де қажет.

Бұл принципті жүзеге асыру үшін мыналар қажет болады.
• оперативтік дербестіктің жеткілікті дәрежесі жағдайында 

әрбір қадағалау органы үшін заңнама белгілеген, нақты 
тұжырымдалған, қол жетімді және бір-бірімен байланысты
мақсаттар мен міндеттер;

• қадағалау органының автономдығына, тұтастығы мен 
тәуелсіздігіне күмән келтірмейтін жағдайларда берілетін 
тиісті ресурстар (адами, қаржы және технологиялық),

• банктер қанағаттандыруға тиісті ең төменгі талаптарды 
айқындайтын банк заңнамасы; ол банк қадағалауы ор- 
гандарына қажет жағдайда алға қойған мақсаттарға жету 
үшін пруденциалдық нормативтерді әкімшілік тәртіппен 
белгілеуге, сондай-ақ банктердің жағдайына сапалық 
талдау жасауға мүмкіндік береді; ақпарат жинауға және 
оны тәуелсіз тексеруге окілеттік береді; сондай-ақ қа- 
дағалау органдарына пруденциалдық талаптар бұзыл- 
ған кездері жазалау шапраларын қолдануға да окілеттік
береді;  ̂ .

• қадағалау барысында қолға алынатын кейбір әрекеттер
үшін жеке немесе бірлескен жауапкершіліктен қорғау
(әдетте заңнамалық); ^

• түрлі қадағалау органдары арасындағы озара байланыс
және ақпарат.
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ІП бөлім 
Ағымдағы банк қадағалауы пәні

А. Банк операцияларының тәуекелдері
Банк ісі көптеген жағдайлардан туындайтын тәуекелдермеі 

тығыз байланысты. Қадағалау органдары осы тәуекелдерліЕ 
түп төркінін түсініп, банктердің оларды дүрыс бағалауын жәнг 
басқаруын назардан тыс қалдырмауы керек.

Пруденциалдық нормативтер мен ережелерді жаса» 
және жүзеге асыру

Банк ісінің тәуекелдері анықталып, зерделеніп және бақы- 
ланып отыруға тиіс. Бүл орайда қадағалау органы маңызды рө.і 
атқарады. Қадағалау органдарының мақсаты банктер өздеріне не- 
гізсіз қабылдайтын тәуекелдердің дәрежесін шектеу болып табы- 
лады. Бүл талаптар банк басшылығы шешімдерінің алдын ал\тг 
тиісті емес. Олардың мақсаты банк операцияларын тиісті деңгейде 
жүргізуді қамтамасыз ететін ең төменгі пруденциалдық стандарт- 
тарды белгілеу. Табиғатында өзгеріп отыратын банк ісі қадағала;. 
органдарынан өз пруденциалдық талаптарын және қолданыстағы 
нормалардың нақты ахуалға сәйкестігін дүркін-дүркін қайтг 
қарауды және жаңа нормативтерді жасауды талап етеді.

1. Капиталдың жеткіліктілігі
6-принңип. Қадағалау органдары барлық банктердің ка- 

питал жеткіліктілігі талаптарына сәйкес келуін анықтаулары 
қажет. Бүл талаптар банк өзіне қабылдайтын тәуекел деңгейі- 
не р й  келуі керек, сондай-ақ ықтимал шығындарды жабуға 
дегён қабілеттілігін ескере отырып капиталдың нақты күрач- 
дас бөліктерін анықтаулары тиіс.

2. Кредиттік тәуекелдерді басқару
(1) Стандарттық кредиттеу және кредиттер мониторингі
7-принцип. Банк саясаты мен практикасын және кредит- 

теумен, инвестицияларды орналастырумен, сондай-ақ займ- 
дар қоржындары мен инвестициялық қоржындарды ағым- 
дағы басқарумен байланысты қолданылатын процедуралар- 
ды тәуелсіз бағалау қадағалау жүйесінің маңызды элементі 
болып табылады.
12-3/13-08
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Қадағалау органдары банктегі кредиттеу мен инвестициялауға 
көзқарас объективті әрі угымды болып табылатындығына көз жет- 
кізулері керек. Жазбаша түрде ресімделген кредиттеудің оңтайлы 
әдістемесі, кредит беруге әкімшілік келісім алу процедуралары, 
тиісті кұжаттама банктің кредитгік операцияларын басқарудың 
ажырағысыз элементгері больш табылады, Кредитгеу мен инвес- 
тициялау кепілдемелердің пруденциалдық стандарттарына негіз- 
делуге тиісті жәш оларды банк кеңесі мақүлдап, кредиттеумен 
айналысатьш барлық қызметкерлердің назарына жеткізулері ке- 
рек. Қадағалау органы үшін сондай-ақ кредит беру туралы банк 
шешімі мүдделер қайшылығынсыз және үшінші бір түлғалардың 
қысым көрсетуінсіз қабылданатынына көз жеткізу маңызды.

Банктерде кредиттік қатынастарға, соның ішінде займшылар- 
дың қаржылық жағдайына мониторинг жасайтын жолға қойыл- 
ған жүйе болуға тиіс. Кез келген басқарушы ақпараттық жүйенін 
негізгі элементі банктің кредиттік қоржынының жағдайы туралы 
қажетті деректер, соның ішінде ішкі рейтинг және кредиттерді сы- 
ныптау жүйесі туралы ақпарат бар дерек базасы болып табылады.

(2) Активтер сапасын және күмәнді борышқорлықты жа- 
бу үшін қамтудыц жеткіліктілігін бағалау

8-принцип. Қадағалау органдары банктер оңтайлы саясат 
жасайтынына әрі оны үстанатынына, активтер сапасын, банк 
қорларының жеткіліктілігін және күмәнді борышқорлықты  
жабу үшін резервтерді бағалаудағы практикалық шаралар 
мен процедураларды қолданатынына көз жеткізулері керек.

Қадағалау органдары жекелеген кредиттерді дүркін-дүр- 
кін қайта қарау, активтерді сыныптау және резервтер жасау 
жоніндегі банк саясатына баға беруге тиіс. Олар осы саясат 
ұдайы қайта қаралып отыратынына және дәйекті түрде омірге 
енгізілетініне көз жеткізулері керек. Қадағалау органдары банк- 
тер түйткілді кредиттерді тексеру және мерзімі өткен кредит- 
терді қайтару тетігіне ие болуларына қам жасаулары керек. Егер 
банктің түйткілді кредиттерінің көлемі қадағалаушы органдар 
өкілдерінің алаңдаушылығын туғызса, олар банктен кредиттеу 
процедурасын жетілдіруді, кредит беру стандарттарын енгізуді 
талап ете алады.



Егер кредит кепілдемемен немесе жабумен қамтамасыз етілс^. 
банк осы кепілдемелер мен қамтамасыз ету құнының сенімділіпя 
ұдайы бағалау тетігіне ие болуға тиіс. Қадағалау органдары, сон- 
дай-ақ банктер дүрыс көзқарас танытып, баланстан тыс тәуекел- 
дерді жабу үшін жеткілікті капитал бөлуін бақылап отырғандары 
жөн.

(3) Тәуекелдерді және ірі тәуекел позицияларын шо- 
ғырландыру

9-принцип. Қадағалау органдары банктерде банк басшьь 
лығына тәуекелдердің шогырлануын байқауға мүмкіндік б«- 
Ретін басқарушы ақпараттық жүйелердің болуын гексерулері 
керек. Қадағалау органдары жекелеген займшыларды немесе 
өзара байланысты займшылар тобын кредиттеуден келетіа 
ықгимал шығыидардың тәуекелін шектейтін қол жетімл 
шектерді белгілеуі тиіс.

(4) Банкпен байланысы бар түлғаларға кредиттер беру
10-принцип. Аффилирленген түлғаларды кредиттели 

баиланысты асыра сілтеушілікті болдырмау үшін қадағалау 
органы банкте осындай үйымдарға және олармен байланысы 
бар түлғаларға жүрттыц бәріне ортақ жағдайда кредит беруіі 
талап етуге тиіс, осындай кредиттеуді тиімді түрде бақылав. 
тәуекелдерді қадағалаудың озге де шараларын пайдалануы 
немесе тэуекелдерді кемітуі керек.

11-принцип. Елдік тәуекел және аудармалы қаражат 
тәуекелі.

(5) Елдік және трансферттік тәуекелдер
12-принцип. Қадағалау органдары банктер рыноктык 

бағалар мен котировкалардың ауытқуларына қатысты тәуе- 
келдерді нақты бағалап, тексеріп және тнімді түрде бақылаі 
отыруға мүмкіндік беретін тетіктерге ие екендігіне көз жет- 
кізулері керек. Қадағалау органдары рыноктық тәуекелл 
жабу үшін қажетті жағдайларда лимиттер мен/немесе капига.> 
ға қойылатын талаптарды белгілеу өкілеттігіне ие болуғ» 
тніс.

3. Өзге тәуекелдерді басқару
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13-принцип. Қадағалау органдары банк тәуекелді басқа- 
рудың тәуекел түрлерін тануға, бағалауға, тексеріп, бақылауға 
мүмкіндік беретін толымды процесін (басқарма тарапынан қа- 
дағалауды қоса) жасағанына, кажет жағдайда осындай тәуекел- 
дерді жабу үшін капиталға ие екендігіне коз жеткізулері керек.

(2) Өтімділікті басқару
Өтімділікті басқарудың мақсаты банктің барлық міндетте- 

мелерін орындауды қамтамасыз етуі болып табылады. Басқа- 
рушы ақпараттьщ жолға қойылған жүйелері, өтімділікке орталық- 
тандырылган бақылау орнату, қорлану көздерін эртараптандыру 
жэне кездейсоқ жағдайларға қатысты жоспарлау өтімділікті 
басқарудың оңтайлы саясатының маңызды элементтері болып та-
былады.

(3) Операциялық тәуекел
Қадағалау органдары банк басшылығы ішкі бақылау мен 

аудитгің тиімді жүйесіне ие екендігіне, сондай-ақ ол операциялық 
тәуекелді басқару немесе оны кеміту саясатын жасағанына көз 
жеткізуге міндетті. Қадағалау органдары банкте қатардан шыққан 
барлық негізгі жүйелерді қалпына келтірудің негізделген жоспар- 
лары барлығына, төтенше жағдайларда қашықта орналасқан резер- 
втік технологиялық жабдықты пайдалану мүмкіндігін ескергеніне 
көз жеткізулері тиіс.

4. Ішкі бақылау
14-нринцип. Қадағалау органдары банктер өз операция- 

ларының сипаты мен ауқымына сэйкес келетін ішкі бақылау 
жүйесіне ие екендігіне көз жеткізулері тиіс.

15-принцип. Қадағалау органдары қаржы секторындағы  
этнкалық және кәсіптік стандарттарды көтеруге және банкті 
қылмыскер элементтердің әдейі немесе кездейсоқ пайдалануы- 
на тосқауыл қоятын үтымды саясат, практика мен процеду- 
раларды, соның ішінде клиенттерді тексерудің нақпа-нақ ере- 
желерін үстанатынына көз жеткізулері тиіс. Ішкі бақылаудын 
максаты банктегі істер оңтайлы, қажетті сақтықпен, банк кеңесі 
жасаған саясат пен стратегияға сәйкес жүретініне; операциялар 
тиісті рұқсат алынғаннан кейін ғана жүргізілетініне, активтер мен 
міндеттемелер бақылауда болатыньша; бухгалтерлік есептілік пен



баска да құжаттар толық та нақты, қазіргі заманғы ақпаратты б е»  
тініне, ал банк басшылыгы банк өзіне алатын тәуекелдерді таяч*. 
бағалауга және басқаруға қабілетгі екендігіне көз жеткізу б о ж  
табылады. '

Бақылаудағы негізгі 4 саланы бөліп көрсеіуге боладьг мінл*- 
тер мен жауапкершідікті бөлу, кредит беруге рұқсат ету өкілет» 
гін және шешім қабылдау процедураларын шектеу; бухгалтер* 
есеп; «төрт көз» принципі (функцияларды бөлу, айқыпггы тексеш- 
лер, қосарланган қол қою және т.б.); активтерге және инвестиц» 
ларға тікелей бақылау орнату.

Бақылаудың бұл түрлері тиімді аудитпен толықтырьш* 
тию, аудит ұиым ішіндегі бақылау жүйесінің жеткіліктіліт 
операциялық тишділігін тәуелсіз түрде бағалай алады, Тиісіншь 
хшкі аудитор тиісті мәртебеге және банктегі есептілікке ие бол\ті 
тиіс, бұл оның тәуелсіздігін қамтамасыз етпек. Сыртқы аудит ос* 
процеске тиімді бақылау жасауға жәрдемдесуі тиіс. Қадағалаі 
органдары егер банк тиімді саясат жүргізіп отырса, ал онье 
басшылығы аудиторлар анықтаған ішкі бақылаудьщ әлсіз боллт» 
жағдаиында түзетуші шаралар қабылдаса, қанағатгануға тиісті.'

Банктердщ қызметі көптеген заңдармен және ережелермен 
реттелетін болғандықтан, олар оңтайлы саясатқа және осы заңдаг 
мен ережелерді сақтайтын тиісті процедураларға ие болуға тиісті

Қьшмыскерлік элементгермен байланысы (тіпті кездейсок 
болса да) анықталғанда банкке деген қоғамдық сенімге селкеч 
түсщ, абыроиы төмендеу і әбденмүмкін. Міне, сондықтандақадаға- 
лау .органдары банктердің тиісті процедураларды қолдануын 
соньщ ішінде өз клиенттерш зертгеудің қатаң саясатын ұстануын 
бақылауы, сондай-ақ қаржы секторында жогары этикалық және 
кәсіби стандарттарға қол жеткізуге жәрдемдесуі қажет.

Б. А ғы мдағы  банк қадағалауы әдістері
16-принцип. Тиімді бақылау жүйесіне тікелей жергілікті 

жерлерде, сондай-ақ сыртқы бақылау әдістерінің көмегімен  
жүргізілетін қадағалау формалары енуі қажет.

17-принцип. Қадағалау органдары банк басш ылығымен  
тұрақты  баиланы с жасап отырулары және осы банк ж үргізе- 
тін операцияларды ң мәнін терең түсінулері қажет.
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18-принцип. Қадағалау орғандары банктерден ж еке және 
«синақталған неғһде келіп түсетін пруденциалды қ есептер  
мен статистикалы к ақнаратты жинау, бағалау ж әне талдау
қуралдарына ие болуға тиісті. _

19-принцип. Қадағалау орғандары ж ергілікті ж ерлер- 
де тексеру жасау жолымен немесе сыртқы аудиторларды н  
көмеғімеи қадағалау ақпаратын тәуелсіз бағалау қүралдарыпа

ие болуға тиісті.
20-принцнн. Қадағалау органының банк тобы на жинақ-

талған негізде қадағалау жүргізуге қабілетті болуы қадаға- 
лаудың маңы зды  элементі болып табылады.

П роблемалар туы ндаған жағдайда банктер қадағалау ор- 
ганына сене алатынына, онымен кеңесіп, осы проблемаларды  
сы ндарлы түрде, бірлесе отырып жасырын талқы лауды  күте 
алатынына сенімді болуға тиіс. Банктер өздерш ің қызметіне 
байланысты маңызды істер бойынш а қадағалау органдарын  
мерзімінде хабардар етіп отыру өз міндеті екендігін түсш улер.

қажет. .
В . Банктерден каржылық есеп беруді талап ету
21-приицип. Қ адағалау органдары баик қажетті есептілік- 

ті дәйекті түрде жүргізілетіп бухгалтерлік саясат пеи прак- 
тика иегізінде жүргізетініне көзі жетіп, қанағаттануы тиіс. 
М ұньщ  өзі қадағалау органы на банктің қаржылық жағдаиы  
және ол жүргізетін операциялардың табы сты лы ғы , соиымеи  
қатар банк өз жағдайын нақты көрсететін қарж ы лы қ есеп- 
тілігін түракты түрде жариялап оты ратыны туралы  ш ы наиы  
ақпарат алуы на жэрдемдеседі.

IV бөлім
Қадағалауш ы  органдардың өкілеттіктері

22-принцип. Қадағалау органдарының белгіленген пру- 
денцналды қ норматнвтерді сақтамайтыи банктерге қатысты  
д ер кезіндегі түзетуш і шараларды жүзеге асыру үшш және 
банктер банк реттеуі ережелерін бүзған немесе салымш ылар  
мүдделеріне қаидай да бір басқа қатер төнген жағдаида қажет- 
ті мүмкіндіктері болуға тиісті.



‘ Ш  Казақстанныңбанкжүйесі

А. Тузетуші шаралар
Анықталған проблема салыстырмалы түрде шағын болгаг 

жағдайда қадағалаушы орган бейресми араласумен (мәселеа 
оасшылығымен ауызша немесе жазбаша байланысу арқылы 

шектелуі мүмкін.^Басқа жағдайларда ресми әрекеттер талап еті.г-* 
ықтимал. Мұндай реттеуші шаралар банктің өзі жасаған банкт: 
қаржылық сауықтырудың кешенді шарасының бір бөлігі больи 
табылған жағдайда ғана табысқа жетуге мүмкіндігі болады. Егет 
банк басшылығымен келісімге келу мүмкін болмаса, бүл қадағала-. 
органының банкке қажетті түзету шараларын қабылдауды талаг 
етуіне кедергі болмауға тиіс.

Қадағалау органы банктің ағымдағы қызметін шектеу өк:- 
леттігіне ие болып қана қоймай, сонымен қатар оның операция- 
лардың жаңа түрлері мен капитал салымдарын жүргізуіне кедерп 
жасауға тиіс. Ол сондай-ақ дивидендтер мен өзге де табыстарды 
төлеуді доғаруға, сондай-ақ активтерді аударуға және банктің ө: 
акцияларын сатып алуына шектеу қоюы қажет. Қадағалау орга- 
ны басқару проблемаларын шешу үшін тиімді қүралдарға, сонын 
ішінде банк иелерінің, директорлары мен менеджерлерінің ауы- 
суын бақылау, олардың өкілеттіктерін шектеу, қажет жағдайда 
жекелеген түлғаларды банк қызметімен айналысу қүқығынан 
айыру қүзыретіне ие болуға тиіс. Төтенше жағдайларда қадағала} 
органы банкке сыртқы басқаруды енгізе алады.

Мүндай шаралардың банк кеңесі арқылы қабылдануы ең бас- 
ты мәселе болып табылады.

*

V бөлім
Халықаралық банк операциялары

А. Өз елінің банктері халықаралық ауқымда, ең алдымен 
филиалдар, бірлескен кәсіпорындар мен еншілес бөлімшелер 
арқылы жүргізетің банк операңияларының барлық қыр- 
ларына жинақталған негізде қадағалау, тиісті мониторинг 
жүргізу және пруденциалдық нормаларды қолдану қадағалау 
органдарының міндёті болып табылады.

і—

24-принцип. Жинакталған неғіздегі қадағалаудың негізгі 
элементтерінің бірі іске қатысы бар қадағалау органдарымен, 
бірінші кезекте кабылдаушы елдің қадағалау органдарымен 
байланыс орнату және ақпарат алмасу болып табылады.

Ә. Қабылдайтын елдің қадағалаушы органдарының мін-
деттері . .

25-принцип. Қадағалау органдары шегел банктерінщ өз
елдерінде жүргізіліп жатқан операциялары Үлтгық банктер- 
Де белгіленген жоғары стандарттарға сай келуін талап етуге 
және отау-банктердің гүрагын еліндегі қадағалау органдары- 
мен осындай банктер туралы ақпарат алмасу қүқығына ие 
болуға тиісті. М ұның өзі банктерге жинақталған негізде қада- 
ғалау жасауға қажет болып табылады.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТ АРЫ

1. Банк цызметін цадавалаудың цажеттілігі неде?
2. Банк цызметін реттеу мен цадагалаудың мэні мен

мацызынеде? _
3. Банк цызметін сырттай реттеудіц цандаи әдіс-

тері бар?
4. Қадагалау кезінде цандай экономикалыц норма-

тивтер пайдаланылады? ^
5. Банктерге әсер ету шаралары цандай?
6. Қазацстандагы банк реттеуі мен цадагалауыныц

даму кезеңдері цандай? ^
7. Қазацстанда реттеу мен цадагалау цалай жетіл-

дірілуде?
8. Тәуекелдерді басцару жүйесі, тэуекел-менедж-

мент дегеніміз не?
9. ҚНА-ныц мацсаттары, міндеттері мен функцш-

лары цандай?
10. Реттеу мен цадагалау жөніндегі Базелъ комите-

тініц негізгі принциптері цандай?
11. Базелъ Iжәне Базелъ IIхачыцаралыц банк ісі стан- 

дарттары дегеніміз не?
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