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пысықтап, қажет болған жағдайда бұл үшін барлық жағдайды жасағаны жөн...» - деді
I лбасымыз өз жолдауында.
Елімізде жалпы мемлекет тарапынан инвестицияны колдау, оны ары карай дамыту
шаралары қазіргі таңда кең етек алып отыр. Мэселен осы жылдың сәуір айында өткен
Үиггық инвесторлар кеңесінің отырысында инвестиция жайлы көптеген мэселелер бойынша
п п козғалып, онадғы проблемалар мен оны шешу жолдары іздестірілді. Кеңес жұмысына
мсмлекеттік органдардың, үлттық компаниялардың басшылары, Ұлттық кэсіпкерлер
іііиіаіасының жэне бизнес-қоғамдастыктың өкілдері қатысты.Отырыс барысында отандық
і >и шсс пен инвестицияны дамытудың маңызды мэселелері талкыланды.
Негізгі капиталға деген ішкі жеке инвестицияньщ өсу каркыны ішкі жалпы өнімнің өсу
ь.іркыиынан қалып келеді. Егер дағдарыс кезеңіне дейін олардың ішкі жалпы өнімдегі үлесі
18,4%-ті құраған болса, 2013 жылдың қорытындысы бойынша небэрі 13%-ті құрады.
ІІкчслдік тікелей инвестициялар ағыны 2013 жылы 9,7 млрдты кұрады, бұл 2012 жылғы
кпрсеткіштен 4 млрдқа кем» - деді Қазақстан Президенті.
Мемлекет басшысы негізгі міндет бизнеске Экономикалық ынтымақтастық жэне даму
уііымы елдері деңгейінде жағдай туғызу болып отырғанына жэне бүл үшін кешенді шаралар
іиіін.і идау, атап айтқанда, мемлекеттік реттеуді анағұрлым жаксарту кажеттігіне тоқталды.
Қорыта келгенде, инвестицияны каржыландыру - бұл ақша-қаражаттарын ұсыну
i ч*i ібі, олардың мақсатты және тиімді түрде жүмсалынуы мен бақылауының жүйесі.
Питч іицияны каржыландыру тэсілі - бүл инвестициялык үрдістің инвестициялык
|Чч урстарын тарту көмегімен қаржылануы. Ол кэсіпорынның нақты кызмет ету шартына
жлнс оиың даму бағытының өзгеруіне байланысты болып табылады.

lvu i іамылған эдебиеттер тізімі
I. 111стел инвестициярлары туралы. Қазакстан Респуликасы Заңы 1994 жылы 27
git’ll ніқсан № 226.
' Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан - 2050» стратегиясы
V «Экономическая оценка эффективности инвестиций» Мелкунов Я.С, Москва 2009 ж.
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I киши дсці ейдегі банктер экономикада негізгі қаржы делдалдарынын ролін аткарады.
Км|іп >i /ц'и иіііы ретінде банктер уакытша бос ақша кұралдарын жинақтап, қайтарымдылык,
М(і|>нм и in ж.іііе гөлемділік негізде уакытша қолдануға ұсынады. Экономиканың баска
■в)|ун 1111.1 іі.ік субъсктілерінен банктердің озгешелігі, тартылған жэне меншікті қүралдардыц

ара қатынасы банктің меншікті капиталының ерекше рөлін көрсетеді. Банктің меншікті
капиталын реттеу органдары, қоғам, банк клиенттері, акционерлері жэне инвесторлары
аркылы мемлекет катаң кадағалап отырады.
Қазақстанның банктік нарығының қалыптасу жағдайлары банк жүйесінің даму
сипатын белгіледі. Қазақстанның экономикасының өсуі, атап айтканда макроэкономикалык
көрсеткіштердің өсуі, шетел инвестицияларын тарту, экспорттың негізгі баптарына бағаныц
есуі, халықтың эл-аукатының өсуі елдің банк жүйесінің дамуына ықпал етті. Қаркынды
несиелеудің арқасында Қазақстанның банк секторы экономиканың ірі салаларының бірі
болып калыптаса бастады.
Алайда екінші деңгейдегі банктердің меншікті капиталының өсуі олардың активті
операцияларының күрт өсуінен кейін қалып отырды, яғни банктің капиталдың жеткілікті
деңгейімен камтамасыз етілмеуі. Банктің сенімділігі көп жағдайларда банктің меншікгі
капиталының көлемі мен кұрылымымен анықталады. Сондықтан, банктің меншікті
капиталын
калыптастыру
мәселелері
халыкаралык
конференцияларда,
мерзімді
басылымдарда, ғылыми зерттеулердің такырыптары ретінде қарастырылатын негізгі
көкейтесті проблемалардың бірі.
Жалпы банк жүйесінің дамуына, экономиканың дамуына банктердің меншікті
капиталының көлемінің жеткіліксіздігі кері әсерін тнгізеді. Себебі активті операциялар
көлемі, несиелер көлемі, сырттан тартылатын кұралдар көлемі меншікті құралдар көлемінс
тікелей байланысты, яғни капиталдың нормативтік-реттеу аспектісімен байланысты
мэселелердің туындауы.
Сонымен катар отандық банктердің элемдік каржы нарығына шығып, сырттан
карыздар тартуы және бәсекелестік мэселелері де банктің меншікті кұралдар деңгейімен
тығыз байланысты. Сондыктан, банктердің меншікті капиталды толыктыру көздері мен
оларды колдану ғылыми зерттеуді талап ететін негізгі мәселенің бірі деп санауға болады.
Қаржылық дағдарыс салдары Қазакстан үшін банктердің қызметінде орын алған
тәуекел-менеджментінің тиімсіздігі мен капиталдандыру деңгейінің жеткіліксіз болуы
сиякты слеулі кемшіліктер бар екенін аныктап берді.
Осы ироблемалар банк жүйесінің үзақ даму жэне калыптасу тарнхы бар, бүдан бүрын
түрақты эрі қатаң реггелетін болып есептеліп келген елдер үшін де тэн болып отыр [1].
Осыган байланысты, агымдағы жылдың караша айында Сеулде өткен G20 саммитінде
жаһандық қаржылық дагдарыс салдарымсн күресу шараларының аясында Банктік кадағалау
жөніндегі Базель комитсті (жасаган үсыпымдар мақүлданды, ол үсынымдарда меншікті
капитал жеткіліктіліі in елеулі түрде, оның ішінде жүйс құраушы банктер үшін 1,6 есе көтеру
жэне акциоисрлік каиитал жакына баса назар аудару (Банктік қадағалау жөніндегі Базель
комитетініц «Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking
systems, December 2010» 1 күжаты) көзделеді.
Осылайша, Базель комитетінің жаца үсынымдарының кабылдануымен банктер
капиталының жеткіліктілігі бойынша жаьандық стандартіар Қазакстан Республнкасы Қаржы
нарығын реттеу мен кадағалау комитетімің талаптарыпа сәйкес келетін деңгейге дейін
жоғарылатылды, бүл жайт бүдан бүрын Қазакстанда енгізілген банктер үшін
жоғарылатылған реттеу нормаларының дәлелді екенін растайды.
Базель комитетінің аталып өткен жаңалыктары Қазакстан Республикасының
каржылык тұрактылығы жэне каржы нарығын дамыту жөніндегі кеңестің 7-ші отырысында
қаралған болатын, ол отырыста Меншікті капитал бойынша ішкі жэне халыкаралык
тәсілдерді үйлестіру түжырымдамасы макүлданды, оған сэйкес банктерді капиталдандыру
талаптарын 2013 жылдан бастап Базель комитеті бекіткен Базель III халыкаралык
стандартына сэйкес келтіру көзделеді.
Түжырымдаманы іске асыру кадағалаудың тиімдірек тэсілдеріне көшуді камтамасыз
етеді жэне Қазақстан банктері үшін реттеушілік төрелікті болдырмайды.
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1. Базель III стандартына сэйкес Базель комитетінің реформалары банктердің
MCI iшікті капиталының барлық үш қүрамдас бөлігін қамтиды. Мэселен, бірінші деңгейдегі
капиталда:
- төленген жай акциялар мен бөлінбейтін таза кірістен тұратын негізгі капиталды
(ищу (ең жоғары сапалы капитал);
кұралдарды бірінші деңгейдегі капиталға енгізу үшін қосымша критерийлер
Гк-ім ілсу;

2013 жылдан бастап 10 жыл ішінде мерзімсіз каржы кұралдарын алып тастау
м* іделсді.
Комитет Базель III ұсынымдарын ескере отырып, 2013 жылдан бастап мынадай
i пііаіітар енгізуді қарастыруда:
төленген жай акциялардан жэне банк тәуекелдерінің орнын толтыру үшін өткен
ім.і і іардағы таза кіріс есебінен калыптастырылған резервтерден тұратын «негізгі капитал»
уі і.ім ы н енгізу;
- бірінші деңгейдегі капиталдан мерзімсіз қаржы құралдарын жэне артыкшылықты
иміинларды алып тастау.
Бұл ретте 01.07.2011 ж. бастап бірінші деңгейдегі капиталдан 15% көп емес молшерде
цріі.іқшылықты акциялар үлесін енгізу жөніндегі талапты, сондай-ақ 01.07.2011ж. бастап
г>111111111 і деңгейдегі капитал есебінен мерзімсіз қаржы күралдарын алып тастау көзделетін
Норманы алып тастау бойынша бүдан бүрын қабылданған шаралардың күші жойылды.
2.Базель III стандартына сэйкес екінші жэне үшінші деңгейдегі капитал бойынша
мі.т . i іар көзделеді:
скінші деңгейдегі капиталға бірінші деңгейдегі капиталдан алып тасталатын
міш іалдың гибридті кұралдарын енгізу;
екінші деңгейдегі капиталдың бірінші деңгейдегі капиталдан аспауы тиіс екендігін
һм i ii'ii і ін колданыстағы шектеудің күшін жою;
үшінші деңгейдегі капиталдың күшін жою.
Комитет2013 жылдан бастап екінші жэне үшінші деңгейдегі капиталға қатысты
tu ыі .hi үқсас түзетулер жүргізді. Бүл ретте қосымша мынадай:
екінші деңгейдегі капиталға тэуекел ескеріліп мөлшерленген активтер сомасының
нан аспайтын сомада динамикалық резервтерді енгізу;
мерзімсіз қаржы кұралдарын жэне артықшылықты акцияларды енгізу;
банктің екінші деңгейдегі реттелген борышын толық көлемде енгізу (колданыстағы
twiiiiiiapra сэйкес реттелген борыш бірінші деңгейдегі капиталдың 50%-нан аспайтын
Іиміпа скінші деңгейдегі капиталдың есебіне енгізілетін) шараларын кабылдайды.
VБазель III үсынымына сэйкес банктің капитапынан банктің мынадай
Инн* i i ициялары:
сншілес қаржы үйымдарының жэне банкке аффилиирленген болып табылатын
Пім »ui уиымдардың капиталына инвестициялар;
басқа қаржы үйымының капиталына осы қаржы үйымының жай акцияларының
I«>".. i і*п аспайтын инвестициялар;
баска каржы үйымдарының капиталына банктердің негізгі капиталының 10% жэне
»».ч-ііі in іам мроценттен асатын банктің жиынтык инвестицияларының сомасы;
банктік емес коммерциялық ұйымның капиталына банктің негізгі капиталының
И"„ м и асатын инвестициялар;
банктік емес коммерциялык үйымдардың капиталына банктің негізгі капиталының
ж.иіе одан астам проценттен асатын банктің жиынтык инвестицияларының сомасы
ІІПМ 1‘РІЛОДІ.

I Іииссгицияларды шегеру мынадай принцип бойынша жүргізіледі: бірінші деңгейдегі
Ійііи i mi юмасынан 50% жэне екінші деңгейдегі капиталдан 50%.
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Комитеттің колданыстағы талаптарына сэйкес капиталға инвестициялар, реттелген
борыш, заңцы түлғалардың капиталына жиынтык мөлшері банктің бірінші деңгейдеі і
капиталы мен екінші деңгейдегі капиталы сомасының 10%-нан асатын өзге де салымдар
шегерілуі тиіс.
Базель III стандартына сәйкес келтіру үшін аталған шерулерге косымша банктердің
меншікті капиталынан:
- бас жэне еншілес ұйымдардың капиталына инвестициялар;
-б а ск а қаржы ұйымынын капиталына осы каржы ұйымының жай акцияларыныц
10%-нан асатын банк инвестициялары;
-б а с к а каржы ұйымдарының капиталына банктердің негізгі капиталынын 10% жэне
одан астам проценттен асатын банктің жиынтык инвестицияларыньщ сомасы;
-бан ктік емес коммерциялык ұйымдардың капиталына банктің негізгі капиталынын
60% жэне одан астам проценттен асатын банктің жиынтык инвестицияларыньщ сомасы
шегерілетін болады.
Бүл ретте банктің инвестициялары бірінші денгейдегі капиталдың бірінші деңгейдегі
капиталдың жалпы сомасындағы үлесі жэне меншікті капитал есебіне енгізілетін екінші
деңгейдегі капиталдың бөлігі шегінде алынады.
4. Мұнда Базель комитеті мен Комитеттің кредиттік тэуекел бойынша активтерді
мөлшерлеуге коятын талаптарына жасалған салыстырмалы талдау келтірілген, ол жалпы
алғанда Комитет талаптарының Базель
комитетінің ұсынымдарына сәйкес келетінін
көрсетеді.
5.Базель III бойынша капиталдың барынша томен стандарттары[2].
Базель III бойынша капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мәндеріне катысты
мыналар көзделеді:
- негізгі капиталға қойылатын барынша төмен талап қазіргі 2%-тен 4,5%-ке дейін,
консервациялық буфер ескерілгенде 7%-ке дейін котерілетін болады;
- бірінші деңгейдегі капиталға қойьшатын талап 4%-тен 6%-ке дейін, консервациялык
буфер ескерілгенде 8,5%-ке дейін ұлғаяды;
- меншікті кагіиталға койылатын талап консервациялык буфер ескерілгенде 8%-тен
10,5%-ке дейін ұлғаяды.
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жэне каржы ұйымдарын реттеу мен
кадағалау агеиттігі Баскармасьшың «Екінші деңгейдегі банктер үшін пруденциалдык
нормативтер ссеп айырысуларының нормативтік мэні мен әдістемесі туралы нұсқаулықты
бекіту туралы» 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 358 қаулысы
Әрбір ел карсы циклдік буфер молшерін (0%-теи 2,5%-ке дейін) экономикалық цикл
сатысына қарай дербес анықтайды.
Комитеттіц банктерді капиталдандыруға койылатын талагітарды күшейту бойынша
бүдан бүрын қабылдаған, бірак қолданысқа енгізілмеген шаралары Базель комитетінің жаңа
үсынымдары енгізілгенге дейін қабылданған болатын жэне жалпы алғанда орташа мерзімді
перспективада банк секторының капиталына койылатын талаптарды орташа алғанда 3%-тік
тармакка жоғарылату кажеттілігін корсетеді, бірак Базель III бойынша сэйкес келтіру
ескеріліп, жоғарылату 2,5%-тіктармакка түзетілетін болады.
Комитет Базель комитетінің жаңа үсынымдарын ескере отырып, 2013 жылдан бастап:
- мэні 4,5%, консервациялык буфер ескерілгенде 7% болатын негізгі капитал
жеткіліктілігініц жаңа нормативін енгізуді;
- к 1-2 меншікті капитал жеткіліктілігі мэнінің 6%, консервациялык буфер
ескерілгенде 8,5% болуын;
- к2 меншікті капитал жеткіліктілігі мэнінің 8%, консервациялык буфер ескерілгенде
10,5% болуын;
- банкте жеке түлғаныц, банк холдингінің немесе бас үйымныц ірі қатысушысы
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болуына немесе болмауына қарамастан, барлык банктер үшін капитал жеткіліктілігінің
бірыңғай коэффициенттерін белгілеуді;
буферлік капиталдарды (консервациялык - 2,5%, карсы циклдік 0%-тен 2,5%-ке
дсйін, жүйелі - к2+2%) қолдануды көздеп отыр.
Бүл ретте банктің меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (к і-і)
ируденциялык нормативтерден болжамды нормативі кем дегенде 5% болатын ертерек ден
кою шараларына көшіріледі.
Меншікті
капитал
жеткіліктілігіне
қойылатын
осыған
ұқсас
талаптар
июғырландырылған негізде, яғни банк конгломераттарына қатысты белгіленетін болады [3].
Шаруашылық жүргізудің казіргі жағдайында банктің меншік капиталын есепке алып,
күрделі экономикалық тетігін нақты, жақсы жолға коймайынша, сондай-ақ толық сенімді
лкиаратсыз басқару жүйесін іс жүзінде жүзеге асыру мүмкін емес. Экономиканың барлық
саласындағы банктердің иелері мен еңбек үжымдары шикізат пен материалдарды үкыпты
-күмсауға, өндіріс калдықтарын азайтуға, ысырапты жоюға, бәсекеге жарамды өнімдерін
оцдіруге (үлғайтуға), оның сапасын көтеруге, өзіндік қүнын төмендегуге, қоршаған ортаны
еактауға мүдделі. Материалдық кұндылықтарды, ақша қаражаттарын жэне баска да
ресурстарын заңсыз жэне тиімсіз жүмсауға және тонауға қарсы күресге бухгалтерлік есептін,
маңызы мен мэнін айрыкша бағаламауға болмайды. Экономиканыц саласындағы мамандар,
оііың ішінде, бірінші кезекте каржы-кредит саласындағы мамандар сссгікс алудың жэне есеп
ікрудің, барлык жүйесін жақсы білулері, оларды оңайлатуды карастыру кажет, субъект
м.гшетін бухгалтерлік және салықтық, есепке алуды ұйымдастырудың ережелерін,
иүскауларын жэне басқа нормативтік актілерің катаң сактаулары керек.
Бэсекелестігіне жэне нарықтағы үстанымдарына карай топтастырылған екінші
п ңгейдегі банктердің капиталына жасаған талдаулардан, капитал деңгейін өтімділік
іургысынан жетілдіру мақсатында мынадай үсыныстар жасалды: біріншіден, банктердің
мсншікті капиталдарының жеткіліктігі коэффициенттерін кемінде екі есеге көтеру;
іыишіден,
капитал
деңгейін
үлғайту
максатында
шығарылатын
акциялардың
ир 11 ;шастырылуына мемлекет тарапынан колдаулар корсету; үшіншіден, капиталы өте төмен
(ілнктердің өзара бірігуі немесе қайта үйымдастырылуы шараларын карастыру қажет.
< лицық жэне сапалық бағалауда қүрылымдык талдау, ҚҰБ пруденциалдык нормативтік
һо іффициенттерін пайдалану, депозиттердің түрақтыльнын бағалау, факторлык талдау, ақша
ni і.імыи талдау эдістерін пайдаланумен қатар, депозиттік операциялар бойынша тәуекелдерді
міііінді іүрде бағалауға мүмкіндік беретін бағдарламалық қамсыздандырулар жасауы қажет.
Банктердің өтімділік тэуекелін бағалау негізінде өтімділікті жоспарлау эдістемесі
i :i*лиды. Стресс-тестілеу бүл нарықтық жағдайлардың өзгерісіне байланысты болуы мүмкін
бшік портфельдерінің элеуетті табыстары немесе зияндарының нүсқаларын талдауды
Пі i нрсді. Банктік тэуекелдер бойынша өтімділік деңгейін қарапайым стреес-тестілеуде
Мимам чар мынадай сценарий түрлерін: ағымдағы жэне салымдық шоттардан ақшаның кету
Муммндігін жоғары өтімді активтердің нарықтық қүндарының немесе олардың өтімділік
длрсжслсрніің төмендеу мүмкіндігін, карыз алушылардың немесе қарыз алушылар
імп мрі.іныц дефолтқа үшырау мүмкіндігін; валюталык бағамдардың ауыткуын; тартылатын
Mdlíc орналастырылатын банк ресурстары бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің
цумікуллрмн; жүйелік сипатқа ие конъюнктуралардың өзгерісін; эр түрлі сыныптағы
iihiim up мен эр түрлі санатты тэуекелдер арасындағы өзара байланыстардың ықпалын
ІіиІІдііплііауы тиіс.
К.л ілкстан банктердің меншікті капиталының көлемі үлкен болып табылмайды. Оны
Оммыгрчіи ерте жүмыс істеуімен түсіндіруге болады немесе бүрынға мемлекеттік банктер
Манники клииталға үлкен мэн берген жоқ жэне де қазіргі кезде проблемалық несиелердің
Ціінііры Оолуына байланысты да болып келеді. Мысалы көптеген банктер заңды жэне жеке
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тұлғаларға соңғы жылдар көптеген несие бере отырып қазіргі кезде дүние жүзілік
экономикалық дағдарыска байланысты оларды кайтара алмай отыр.
Банк ресурстары ретінде, меншікті капитал - акционерлерге дивиденд формасындағы
күн. Бүл ресурстың өсуі екі эдіспен жүруі мүмкін: жарғылык капиталдың немесе банк
табысының өсуі.
Банктердің кірісін қалыптастырудың талдауы көрсеткендей кірістерді қалыптастыру
процесі екінші деңгейдегі банктерге қиынға түсіп жатыр. Қазіргі таңда банктердің көбі
мөлшері үлкен емес меншікті капиталға иежэне оны казіргі уақытта кірістер есебінен
ұлғайту киынға түсіп жатыр.
Сонымен қатар, кірістерді жоғары топ банктер бар, бірак олардың меншігінде калатын
және жинақталатын кірістер сомасын несиелік кызметтен болатын шығындарды жабуға
калыптаскан резервтер (провизиялар) кемітеді.
Ал жарғылык капиталды ұлғайту қазіргі таңда бірнеше себептерге байланысты қиынға
түсетін операция болып табылады, ягни:
- үзақ мерзімді салымдарға резиденттердің инвестициялык мүмкіншіліктерінің
шектеулілігі;
- банктердің көбісі кұрылымдық өзгерістерді басынан кешіріп жатыр, сонымен қатар
меншікті каражаттарының көп бөлігі провизияларды күруға жұмсалып жатыр;
- инвесторлардың көбілерін, банк кызметіне эсер ету мен кадағалау механизмінде
«айкындылыктың» болмауы қорқытады, мысалы нақты заңдардың болмауы.
Осы жэне тағы баска себептерге байланысты ірі банктер эмиссия жүргізген кезде,
элемдік инвесторлардың назарын аударып, оларды алдын ала тартуға тырысады. Шетелдік
инвесторлардың арасындағы карым-қатынастар сүрағы элі де болса шешілуде.Қаржылык
дағдарыс салдары Қазақстан үшін банктердің кызметінде орын алған тэуекелменеджментінің тиімсіздігі мен капиталдандыру деңгейінің жеткіліксіз болуы сиякты елеулі
кемшіліктер бар екенін аныктап берді.Осы проблемалар банк жүйесінің ұзак даму жэне
қалыптасу тарихы бар, бүдан бүрын тұракты эрі қатаң реттелетін болып есептеліп келген
елдер үшін де тэн болып отыр.
Осығап байланысты, ағымдағы жылдың қараша айында Сеулде өткен G20 саммитінде
жаһандык каржылык дагдарыс салдарымен күресу шараларының аясында Банктік қадағалау
жөніндегі Базель комитеті жасаған үсынымдар макұлданды, ол үсынымдарда меншікті
капитал жеткіліктілігін елеулі түрде, оның ішінде жүйе кұраушы банктер үшін 1,6 есе көтеру
жэне акционерлік капитал жағына баса назар аудару көзделеді.
Осылайша, Базель комитетінің жаца ұсынымдарының кабылдануымен банктер
капиталынын жеткіліктілігі бойынша жаһаидык стапдарттар Қазакстан Республикасы Қаржы
нарығын реттеу мен қадағалау Комитетінің талаптарына сәйкес келетін деңгейге дейін
жоғарылатылды, бүл жайт бүдан бүрын Қазақстанда енгізілген банктер үшін
жоғарылатылған реттеу нормаларының дәлелді екенін растайды.
Базель комитетінің аталып откен жаңалыктары Қазакстан Республикасының
қаржылык түрактылығы жэне қаржы нарығын дамыту жоніндегі кеңестің 7-отырысында
қаралды, ол отырыста Меншікті капитал бойынша ішкі жэне халыкаралык тәсілдерді
үйлестіру түжырымдамасы мақүлданды, оған сәйкес банктерді капиталдандыру талаптарын
2013 жылдан бастап Базель комитеті бекіткен Базель III халыкаралык стандартына сәйкес
келтіру көзделеді. Түжырымдаманы іске асыру қадагалаудың тиімдірек тәсілдеріне көшуді
камтамасыз етеді жэне Қазакстан банктері үшін реттеушілік төрелікті болдырмайды.
Сонымен, банктер капиталдану дәрежесін акционерлердін меншікті қаражаттарын тарту
есебінен шеше алмайтындығына көзіміз жетуде.
Сонымен, банктің меншікті капиталы -консервативтік ресурс түрі деп те айтуға
болады жэне оны тез арада ұлғайту эр түрлі қиыншылыктармен байланысты. Банк
ресурстарды жарғылык капиталды үлғайтуға катар баска да жолдармен жүзеге асырады.
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Дүниежүзілік тәжірибеден өзіміз білетіндей, «Дамымаған банктік жүйеде дамыған
банктер өмір сүруі мүмкін емес», сондыктан да халықаралық банктердің деңгейіне жету
үшін, отандык банктік жүйені дамытуда эр түрлі іс шаралар жүргізу керек жэне екінші
децгейдегі банктер меншікті капитал жеткілктілігне оның сапасына халықаралық таоаптарды
сскере отырып қызмет етуі керек.
Дамыған елдер катарына ену үшін банк секторын одан эрі дамытып, меншікті капитал
мен міндеттемелер күрылымын біртіндеп оңтайландырып, қаржыландыру коэффициентін
(>.5-0,6 деңгейіне жеткізу керек. Банктерді капиталдан дыру талаптарын 2013 жылдан бастап
кпель комитеті бекіткен Базель III халыкаралық стандартына сэйкес келтіруҚазақстан
Республикасының банк секторы жағдайында тэжиребеден енгізу сәтті өтіп, елеулі түрде эсер
е гін, жақсы нәтижелерге қол жеткізуге көмегін тигізеді.
Қорытындылай келсек, меншікті капитал - бүл банктің өндірістік циклының эрбір
кечеңіндегі ағымды операцияларына салынған қаражаттарының жиынтығы. Олар өздерінің
/миары өтімділіктерімен сипатталады. Меншікті капиталыныц өтімділік деңгейі олардың
оидірістік айналым барысында ақша каражаттарына айналу қабілетімен анықталады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жэне каржы үйымдарын реттеу мен
і>.і іагалау агенттігі Баскармасының «Екінші деңгейдегі банктердің пруденциалдык
иормативтерді орындауы жөніндегі есеп беру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 17
мііуеымдағы № 136 қаулысына толыктырулар енгізу туралы» 2008 жылғы 28 карашадағы №
198 қаулысы.
2. «Қазақстан Республикасының Ұлттык Банкі Баскармасының 2000 жылғы 26
йкпандағы «Екінші деңгейдегі банктердің резервтік Капиталының ен аз мөлшері туралы» №
70 каулысына өзгеріс енгізу туралы» 2007 жылғы 30 қарашадағы № 256 каулысы
3. Базель комитетінің соңғы үсынымдарына сәйкес банктердің меншікті капиталының
Кеткіліктілігіне қойылатын талаптарды енгізу бойынша тұжырымдамалык көзкарасына
кімысты № 239 баспасөз-релизі www.nationalbank.kz - Қазакстан Республикасының ¥лтты к
һннкінің ресми сайты

( ИUvl ІКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПЛОСКОЙ ШКАЛЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Баймедетов Серик Досмурзаевич
ТарГУ имени М.Х.Дулати
г.Тараз, Казахстан

I Іеобходимость реализации социально-экономического содержания налога на доходы с
лиц является весьма актуальным вопросом на сегодняшний день. Чрезмерное
Нерииспство негативно влияет на экономические и демографические показатели страны,
Цочдеііствуя на производственную мотивацию и вызывая дисфункцию человеческого
Поведения. Проблема значительного неравенства населения по доходам, наблюдается в
К й и т т а н е , эта проблема преодолена развитыми государствами, но сохраняется в
іо м ы іш ііс т в е развивающихся и трансформирующихся странах. Опыт развитых стран
Н"һй н.іиаст, что определённая степень равенства по доходам может существовать даже при
pi.iiMi'iiioii экономике и достигается оно во многом благодаря соответствующей социальной
lit* n i i икс* государства, основанной на существенной доле социальных расходов в бюджете и
Нр*м р е е с и в н о м налогообложении на селения.
фиш чееки
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