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Қа рыз алу шы ның не сиелік  
қа бі лет ті лі гін ба ға лау  

әдіс те ме ле рін же тіл ді ру дің 
кей бір ас пек ті ле рі

Қа зір гі уа қыт та отан дық тә жі ри бе де қа рыз алу шы лар дың не
сиелік қа бі лет ті лік те рін ба ға лаудың бі рың ғай жә не әм бе бап әдіс те
ме сі жоқ. Оны қа лып тас ты ру өте қиын, се бе бі не сиелік қа бі лет ті лік ті 
ба ға лау көп те ген сан дық жә не са па лық көр сет кіш тер ге тал дау жүр
гі зу ді та лап ете ді. Со ған қа ра мас тан клиент тер дің не сиелік қа бі лет
ті лік те рін ба ға лаудың өзін дік жүйе сін жа сау жә не же тіл ді ру се нім
ді жә не тұ рақ ты клиент тер мен жұ мыс іс теуге ұм ты ла тын кез кел ген 
ком мер циялық банк тің ма ңыз ды мін дет те рі нің бі рі бо лып та бы ла ды. 
Не сиелік қа бі лет ті лік ті ба ға лау үшін қа зір гі кез де қол да ны ла тын 
әдіс тер қа рыз алу шы ның өт кен ке зең дер де гі қыз мет те рі ту ра лы мә лі
мет тер ді тал дау ға не гіз дел ген. Осын дай ба ға лаудың ма ңыз ды лы ғы на 
қа ра мас тан ол қа рыз алу шы ның ал да ғы уа қыт та ғы не сиелік қа бі лет
ті лі гін жанжақ ты си пат тай ал май ды. Не сие бе ру ту ра лы не гіз дел
ген ше шім қа был дау үшін ал да ғы уа қыт бой ын ша қа рыз алу шы ның 
не сиелік қа бі лет ті лі гін бол жау дың ма ңыз ды лы ғы жо ға ры. Не сиелік 
қа бі лет ті лік ті ба ға лау ке зін де бо ла шақ та кон ъюк ту ра ның өз ге руін 
мін дет ті түр де ес ке ру ке рек.

Түйін сөз дер: не сие, не сиелік қа бі лет ті лік, не сиелік қа бі лет ті лік ті 
тал дау, қа рыз алу шы, ба ға лау, не сиелік сая сат. 

Oralbaeva Zh.Z.,  
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Some aspects of improving 
the methodology for assessing 

creditworthiness of the borrower

Currently, the domestic practice, there is no single, universal meth
odology for assessing the creditworthiness of the borrower. Its formation 
is difficult, as the credit quality assessment involves an analysis of a wide 
range of quantitative and qualitative indicators. Meanwhile, the develop
ment and improvement of its own system of assessing the creditworthiness 
of customers is an important task of each credit institution that seeks to 
work with stable reliable partners. Currently used and recommended ways 
of assessing creditworthiness based mainly on the analysis of data on the 
borrower in the previous period. For all the importance of this assessment 
it can not exhaustively characterize the creditworthiness of the borrower in 
the coming period. It is advisable to use a forecasting creditworthiness of 
the borrower in the coming period, in order to make an informed decision 
on granting loans. In assessing creditworthiness should take into account 
the forthcoming changes in market conditions.

Key words: сredit, сreditworthiness, analysis of credit, borrower, as
sessment, credit policy.
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Не ко то рые ас пек ты  
со вер шенс тво ва ние ме то ди ки 

оцен ки кре ди тос по соб нос ти 
заем щи ка

В нас тоящее вре мя в оте че ст вен ной прак ти ке не су ще ст вует еди
ной и уни вер саль ной ме то ди ки оцен ки кре ди тос по соб нос ти заем щи
ка. Ее фор ми ро ва ние предс тав ляет ся зат руд ни тель ным, так как оцен ка 
кре дит но го ка че ст ва пред по ла гает ана лиз ши ро ко го кру га ко ли че
ст вен ных и ка че ст вен ных по ка за те лей. Меж ду тем раз ра бот ка и со
вер шенс тво ва ние собст вен ной сис те мы оцен ки кре ди тос по соб нос ти 
клиен тов яв ляет ся важ ной за да чей каж дой кре дит ной ор га ни за ции, 
ко то рая ст ре мит ся ра бо тать с ус той чи вы ми на деж ны ми парт не ра ми. 
При ме няемые в нас тоящее вре мя и ре ко мен до ван ные спо со бы оцен
ки кре ди тос по соб нос ти опи рают ся глав ным об ра зом на ана лиз дан
ных о дея тель ности заем щи ка в пред шест вую щем пе ри оде. При всем 
зна че нии та кой оцен ки она не мо жет ис чер пы вающем об ра зом ха рак
те ри зо вать кре ди тос по соб ность заем щи ка в предс тоя щем пе ри оде. 
Це ле со об раз но ис поль зо вать прог но зи ро ва ния кре ди тос по соб нос ти 
заем щи ка в предс тоя щем пе ри оде, с тем, что бы при ни мать обос но ван
ное ре ше ние о пре дос тав ле нии ссуд. При оцен ке кре ди тос по соб нос ти 
нуж но учи ты вать предс тоящие из ме не ния кон ъюнк ту ры.

Клю че вые сло ва: кре дит, кре ди тос по соб ность, ана лиз кре ди тос
по соб нос ти, заем щик, оцен ка, кре дит ная по ли ти ка.
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Банк не сиелік опе ра циялар бой ын ша өзі нің саяса тын анық-
та ған нан кейін, оны іс ке асы ру дың тиім ді жүйе сін қа рас ты руы 
қа жет. Не сиелік сая сат ты іс ке асы ру дың не гі зі қа рыз алу шы-
лар дың не сиелік қа бі лет ті лі гін ба ға лау бо лып та бы ла ды. Яғ ни, 
не сиелік қа бі лет ті лік не сиені бас қа ру әді сі ре тін де не сиелеу ді 
ұйым дас ты ру про це сі не эко но ми ка лық тұр ғы дан әсер ете ді. 

Бә рі міз ге бел гі лі, не сиелік ке лі сім екі суб ъек ті нің – қа рыз 
бе ру ші мен қа рыз алу шы ның өза ра қа рым-қа ты нас та рын көр се-
те ді. Яғ ни, қа рыз бе ру ші ке лі сім объек ті сін қа рыз алу шы ға мер-
зім ді лік, тө лем ді лік, ақы лы лық шарт тар мен бе ре оты рып, сол 
ке лі сім объек ті сі нің мен шік иесі бо лып қа ла ды. Қа рыз бе ру ші 
үшін әр бір не сиелік ке лі сім де тәуе кел ді лік эле ме нт те рі кез де-
се ді. Олар: қа рыз ға алын ған қа ра жат тар ды әр түр лі се беп тер ге 
бай ла ныс ты өз уақы тын да қайт ар мау, не сие бой ын ша есеп те-
лін ген өсі ма қы ны тө ле меу жә не т.б. Осын дай тәуе кел ді лік тер-
дің бо луы, олар дың әр түр лі фак тор лар ға жә не қа рыз алу шы ның 
қыз ме ті нің нә ти же сі не тәуел ді лі гі ком мер циялық банк тер ді қа-
рыз алу шы лар дың өз мін дет те ме ле рін өз уақы тын да орын дау 
ық ти мал ды лық та рын ба ға лау не ме се анық тау көр сет кіш те рі нің 
жүйе сін таң дау ды та лап ете ді. 

Қа рыз алу шы лар дың өз де рі нің мін дет те ме ле рін орын дау 
қа бі лет ті лік те рін ба ға лау үшін көр сет кіш тер ді таң дау мә се ле сі 
банк ісі нің да муының бар лық ке зең де рін де өзек ті лі гі өте жо-
ға ры сұ рақ тар дың бі рі бол ған жә не осы мә се ле эко но ми ка лық 
әде биет тер де не сиелік қа бі лет ті лік ті анық тау мә се ле сі ре тін де 
қа рас ты ры ла ды. «Не сиелік қа бі лет ті лік» тү сі ні гі нің мә ні жә не 
оның маз мұ ны әр түр лі ке зең дер де әр қа лай қа рас ты рыл ған.

Со ны мен, банк тік тә жі ри бе ге не сиелік қа бі лет ті лік ті ба ға-
лаудың ен гі зі луіне мы нан дай се беп тер әсер ет кен:

– қа рыз алу шы ның қо сым ша ақ ша қа ра жат та ры на де ген қа-
жет ті лік те рін то лық не сиелеу;

– не сиелік ке лі сім шарт та көр се тіл ген не сиелеу шарт та рын 
эко но ми ка лық не гіз деу қа жет ті лі гі;

– не сиелеу дің да муы жә не ке ңеюі.
Мі не, осы айт ыл ған дар дың бар лы ғы не сиелеу дің әр бір же ке 

суб ъек ті сін ке шен ді түр де тал дау ды қа жет ете ді. Осы жағ дайда 
не сиелік қа ты нас тар ды қа лып тас ты ру дың бі рін ші ке зек те гі 
жос па ры на қа рыз алу шы лар дың эко но ми ка лық қыз мет те рін са-

ҚА РЫЗ АЛУ ШЫ НЫҢ 
НЕ СИЕЛІК  

ҚА БІ ЛЕТ ТІ ЛІ ГІН  
БА ҒА ЛАУ  

ӘДІС ТЕ МЕ ЛЕ РІН  
ЖЕ ТІЛ ДІ РУ ДІҢ КЕЙ БІР 

АС ПЕК ТІ ЛЕ РІ
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Қа рыз алу шы ның не сиелік қа бі лет ті лі гін ба ға лау әдіс те ме ле рін же тіл ді ру дің кей бір ас пек ті ле рі

па лы түр де тал дау, олар дың не сиелік қа бі лет ті-
лік те рін ба ға лау сұ рақ та ры шы ға ры ла ды. 

Не сиелік қа бі лет ті лік бұл не сиелік ке лі-
сімшарт та бе кі тіл ген не сиелеу мүм кін дік те рі 
мен шарт та ры ту ра лы сұ рақ тар ды ше шу үшін 
қа жет ті қа рыз алу шы ның са па лық си пат та ма-
сы. Не сиелік қа бі лет ті лік ті анық тау ең ал ды-
мен банк тәуе кел ді лі гін тө мен де ту жә не оның 
жұ мы сы ның тұ рақ ты лы ғын жо ға ры ла ту мақ са-
тын да не сиелейт ін банк үшін қа жет. Со ны мен, 
не сиелік қа бі лет ті лік – бұл банк тен не сие алу-
дың ма те ри ал дық жә не қар жы лық мүм кін дік те-
рі нің жиын ты ғы жә не қа рыз алу шы ның не сие өз 
уақы тын да, то лық со ма да қайтару қа бі лет ті лі гі 
ар қы лы анық та ла тын не сиенің ең шек ті со ма сы.

Қа рыз алу шы ның не сиелік қа бі лет ті лі гін 
тал дау да ғы ең не гіз гі мақ сат – не сие бе ру ту ра-
лы ке лі сімшар қа сәй кес көр се тіл ген не сие со-
ма сын қа рыз алу шы ның қайтара алу қа бі ле тін 
жә не со ған дай ын екен ді гін анық тау. Банк әр-
бір жағ дайда өзі ба ра тын тәуе кел ді лік дең гейін 
жә не со ған бай ла ныс ты қа рыз алу шы ға бе рі ле-
тін не сие мөл ше рін анық тау ке рек. Не сие бе-
ру ке зін де оны қа рыз алу шы ға бе ру шарт та рын 
анық тай бі лу қа жет. Қа рыз алу шы ның не сиелік 
қа бі лет ті лі гі не әсер ете тін кей бір фак тор лар ды 
ба ға лауда қиын шы лық тар кез де се ді, бі рақ қар-
жы лық есеп тер де олар ды мүм кін ді гін ше нақ ты 
есеп ке алу ке рек. Бұл қа рыз алу шы ның қар жы-
лық жағ дайын өт кен жыл дар бой ын ша да ба ға-
лау жүр гі зу ді жә не со ған бай ла ныс ты бо ла шақ қа 
бол жам дар жа сауды та лап ете ді. Банк тен не сие 
бе ру ге жауап бе ре тін банк қыз мет ке рі не сиені 
өтеу үшін қа рыз алу шы ның қар жы лық мүм кін-
дік те рі не әсер ете тін бар лық кез дей соқ се беп-
тер ді ес ке ре оты рып, оның бо ла шақ жағ дайын 
бол жай алуы қа жет. Банк тің не сиелік бө лі мін де 
жұ мыс іс тейт ін банк қыз мет кер ле рі нің мін дет те-
рі не мы на лар кі ре ді: 

– қа рыз алу шы ның не сиелік қа бі лет ті лі гін 
си пат тайт ын ақ па рат тар ды жи нақ тау;

– жи нақ тал ған ақ па рат тар ды өң деу жә не тал-
дау;

– ақ па рат тар ды жал пы лау жә не олар ды бо ла-
шақ та пай да ла ну үшін сақ тау;

– қа рыз алу шы ның не сиелік өті ні ші бой ын-
ша қо ры тын ды жа сау.

Не сиелеу про це сі бел гі лен ген мер зім де не-
сиенің қайтарыл май қа лу ына се беп кер бо ла тын 
көп те ген фак тор лар ға бай ла ныс ты бо лып ке ле ді. 
Сон дық тан да, банк тен не сиенің бе рі луі ал дын 
ала ық пал ете тін фак тор лар ды оқып-үйре ну ар-
қы лы қа рыз алу шы ның не сиелік қа бі ле тін тал-
дау ға жағ дай жа сай ды.

Қа рыз алу шы ның не сиелік қа бі лет ті лі гі – 
бұл қа рыз алу шы ның өзі нің қа рыз дық мін дет те-
ме ле рі бой ын ша то лық жә не өз уақы тын да есеп 
айыры су мүм кін ді гін біл ді ре ді. 

Қа рыз алу шы ның не сиелік қа бі ле тін ба ға-
лауда ғы не гіз гі мақ сат оның жа қын уа қыт ара-
лы ғын да ғы қа рыз ды қайтара алу мүм кін ді гін 
бол жау. Өт кен уа қыт тар да ғы қа рыз алу шы ның 
тө лем қа бі лет сіз ді гі нің дә ре же сі клиент тің не-
сиелік қа бі лет ті лі гін ба ға лау ба ры сын да иек 
ар та тын ең бір фор мальды көр сет кіш бо лып та-
бы ла ды. Егер  де қа рыз алу шы ның мер зі мі өт кен 
қа ры зы бо лып, ал ба лан сы өтім ді жә не мен шік-
ті ка пи та лы ның мөл ше рі жет кі лік ті бол са, он да 
банк ке өт кен уа қыт та ғы тө лем дер дің бір рет ке-
шік ті рі луі, клиент тің не сиелік қа бі лет сіз ді гі ту-
ра лы қо ры тын ды үшін не гіз бо лып та был майды. 
Не сиелік қа бі лет ті лі гі бар клиент тер банк ке, 
жаб дық таушы лар ға, бюд жет ке ұзақ тө лем сіз дік-
тің бо лу ын жі бер мейді.

Клиент тің не сиелік қа бі лет ті лі гі нің дең гейі, 
банк тің нақ ты бір қа рыз алу шы ға бе ре тін ссу да-
сы мен бай ла ныс ты қа ра пай ым тәуе кел де рі нің 
дә ре же сін көр се те ді. 

Қа рыз алу шы ның қар жы лық тұ рақ ты лы ғын 
объек тив ті ба ға лау жә не не сиелік опе ра циялар ға 
бай ла ныс ты мүм кін бо ла тын тәуе кел дер ді есеп-
ке алу банк кке не сиелік ре су рс тар ды тиім ді бас-
қа ру ға жә не жо ға ры мөл шер де пай да алу ға мүм-
кін дік тер бе ре ді. 

Ен ді қа рыз алу шы ның не сиелік қа бі лет ті лі-
гін ба ға лаудың әдіс те ме лік ерек ше лік те рі не тоқ-
та лай ық. Бұл:

Бі рін ші ден, кор по ра тив тік қа рыз алу шы лар-
дың не сиелік қа бі лет ті лі гін ба ға лау олар дың 
же ке ерек ше лік те рін ес ке ре оты рып жүр гі зі луі 
ке рек. Олай бол ма ған жағ дай лар да (яғ ни, бар-
лық ұйым дар ға бі рың ғай ба ға лау әдіс те ме сін 
пай да ла ну кез де рін де) қа рыз алу шы ның ға на 
емес банк тің де қар жы лық жағ дайына әсер ете-
тін ма ңыз ды фак тор лар ес ке ру сіз қа луы мүм кін. 
Сон дық тан да, ко ммер ция лық банк тер қа рыз 
алу шы ның не сиелік қа бі лет ті лік те рін өте те рең 
зерт теу ге кө ңіл бө лу ле рі қа жет. Яғ ни, банк үшін 
не сиелік опе ра цияның ма ңыз ды лы ғын көр се те-
тін сан дық көр сет кіш тер дің ма ңыз ды лы ғы нан 
(мы са лы, пай ыз дық та быс тар ды, не гіз гі қа рыз 
со ма сын, не сие мер зі мін ор та ша банк тік көр сет-
кіш тер мен са лыс ты ру) ссу да ны бе ру ке зе ңін де гі 
жүр гі зі ле тін ана ли ти ка лық жұ мыс тар дың кө ле мі 
тәуел ді бо луы ке рек.

Бі рақ нақ ты тә жі ри бе де, кор по ра тив ті қа рыз 
алу шы лар дың қыз мет те рі нің ерек ше лік те рі жә-
не сұ ра лып отыр ған не сиенің па ра ме тр ле рі тал-
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дау жүр гі зі ле тін көр сет кіш тер ді таң дау ға әсер 
ет пей ді. Тек не сиелік қа бі лет ті лік ті тал дау дың 
же ке бір түр ле рі ға на кей бір әдіс те ме лер де, яғ-
ни ұйым дар дың са ла лар бой ын ша бө лі нуі (өнер-
кә сіп/ сау да) жә не алын ған қа рыз дың мер зім де-
рі бой ын ша (бір жыл дан жо ға ры не ме се тө мен) 
кө рі ніс тап қан. Со ған бай ла ныс ты нсеие лік қа-
бі лет ті лік ті тал дау ға жет кі лік ті дең гейде мән бе-
ріл меу ком мер циялық банк тер дің де қар жы лық 
жағ дайла ры на ке рі әсер ете ді. 

Екін ші ден, қа рыз алу шы лар дың қар жы лық 
емес па ра ме тр ле рін ба ға лауға көп кө ңіл бө лін-
беу. Не сиелік қа бі лет ті лік тің ке шен ді түр де гі 
си па ты оны ба ға лаудың екі ба ғы тын бө ліп қа-
рас ты ру ды та лап ете ді:

– Қар жы лық па ра ме тр лер ді ба ға лау.
– Қар жы лық емес па ра ме тр лер ді ба ға лау.
– Қа рыз алу шы ның қар жы лық па ра ме тр ле-

рін ба ға лау де ге ні міз – бұл клиент тің қар жы лық 
есеп ті лік те рі нің жағ дайла рын зерт теу жо лы мен 
не сиені банк тен алу жә не оны уақы тын да өтеу 
бой ын ша қа рыз алу шы ның нақ ты мүм кін дік те-
рін ба ға лау. 

Қар жы лық емес па ра ме тр лер ді ба ға лау деп 
қа рыз алу шы ның бас қа ру есеп те рі нің мә лі мет те-
рін жә не т.б. көз дер есе бі нен алын ған ақ па рат тар-
ды не гіз ге ала оты рып, қа рыз алу шы ның кре ди-
тор лық қа рыз да рын өз уақы тын да өтеу бой ын ша 
сырт қы фак тор лар ды тал дау ды айтамыз.

Егер қар жы лық коэф фи циен ттер дің көр сет-
кіш те рі қа рыз алу шы ны ба ға лау ке зін де үне мі 
пай да ла ныл са, он да қа рыз алу шы ның қар жы-
лық емес па ра ме тр ле рін ба ға лау тек әр бір үшін-
ші әдіс те ме лер де ға на жүр гі зі ле ді. Бұл не сиелік 
қа бі лет ті лік ке тал дау жүр гі зу дің ке шен ді көз-
қа рас та ры ның әлі де бол са әл сіз да мы ған ды ғын 
куә лан ды ра ды. Бұл қа рыз алу шы ның қыз ме тін-
де гі қар жы лық емес ас пек ті лер ді ес кер меу де ген 
сөз емес, се бе бі, не сие бе ру ту ра лы қо ры тын ды 
жа сауға дай ын дық ке зін де, әдет те не сиелік қа-
бі лет ті лік тер дің бар лық фак тор ла ры ес ке рі ле ді. 
Бі рақ клиент тер дің не сиелік қа бі лет ті лік кла сын 
есеп те лін ген қар жы лық коэф фи циент тер мә ні 
бой ын ша анық тау, қа рыз алу шы ның қар жы лық 
емес па ра ме тр ле рі нің мә нін ба ға лауда ғы суб ъек-
тив ті лік ке әке ле ді.

Осын дай жағ дай лар дың ең не гіз гі се бе бі, біз-
дің ойы мыз ша, ком мер циялық банк фи ли ал да ры 
үшін қа рыз алу шы ның не сиелік қа бі лет ті лі гі нің 
қар жы лық емес па ра ме тр ле рін ба ға лау қыз ме ті-
нің ор та лық тан ды рыл ған ды ғы бо лып та бы ла ды. 
Со ған бай ла ныс ты клиент тің не сиелік қа бі лет ті-
лі гі ту ра лы ең соң ғы ше шім ді банк тер дің ор та-
лық офис те рі қа был дайды. 

Үшін ші ден, клиент тің қар жы лық есеп ті лік те-
рін не сиелік қа бі ле тті лік ті ба ға лаудың ақ па рат-
тық ба за сы ре тін де қа рас ты ру ке зін де гі кем ші-
лік тер ге мән бер меу. Ком мер ция лық банк тер де гі 
не сиелік қа бі лет ті лік ті ба ға лаудың көп те ген әдіс-
те ме ле рі үшін қар жы лық көр сет кіш тер ді есеп теу-
дің стан дарт ты фор му ла ла рын қол да ну тән бо лып 
та бы ла ды. Бұл әдіс те ме лер әр бір клиент тің есеп тік 
саяса ты ның ерек ше лік те рін то лық ес ке ру ге мүм-
кін дік тер бер мейді. Мы са лы, ба ла нс та ғы өз ге ріс-
тер ді са лыс ты ру кез де рін де ор та ша са ла лық қар-
жы лық көр сет кіш тер ді са лыс ты ру ба за сы ре тін де 
пай да ла ну ға тә жі ри бе де ерек ше кө ңіл бө лін бейді.

Төр тін ші ден, қа рыз алу шы ның қар жы лық 
емес па ра ме тр ле рін ба ға лаудың әдіс те ме лік ба-
за ла ры ның жет кі лік сіз ді гі. Кей бір жағ дай лар да 
банк тер «Ме не дж мент са па сы» деп ата ла тын ба-
ға лау жүр гі зу ге ты ры са ды. Бі рақ бұл өте күр де лі 
тал дау лар дың бір тү рі бо лып са на ла ды. Се бе бі, 
балл дар са нын жүр гі зу ке зін де гі не гіз гі күр де лі 
мә се ле лер дің бі рі – ол қа рыз алу шы ны ба ға лау 
ке зін де әдіс те ме де көр се тіл ме ген жағ дай лар да 
кез де се ді. 

Қа рыз алу шы ның не сиелік саяса ты ның жә не 
не гі зі нен шот та ры ның жағ дайын си пат тайт ын 
сан дық көр сет кіш тер ді есеп теу ке зін де бір-бір-
ле рі не сәй кес кел мейт ін мә лі мет тер ді пай да ла ну 
ұсы ны ла ды (есеп тік ке зін де гі шот тар бой ын ша 
айна лым кө бі не се, сұ ра лып оты рыл ған не сие со-
ма сы на жат қы зы ла ды).

Со ны мен бір ге, қа рыз алу шы ның қар жы лық 
па ра ме тр ле рін си пат тайт ын көр сет кіш тер шең-
бе рі өте тар, яғ ни көп те ген ав тор лар дың зерт теу-
ле рі бой ын ша әр бір екін ші ком мер циялық банк 
әдіс те ме ле рін де ме не дж мент са па сын ба ға лау, 
ал әр бір үшін ші сін де ке піл ді ба ға лау, әр бір төр-
тін ші сін де қа рыз алу шы лар дың айна лым да рын 
ба ға лау, ал әр бір ал тын шы сын да не сиелік та рих-
ты ба ға лау кез дес пей ді. 

Бе сін ші ден, қа рыз алу шы ның бо ла шақ-
қа бол жан ған көр сет кіш те рі нің рө лі нің нақ ты 
анық тал ма ған ды ғы. Яғ ни, тә жі ри бе де не сиелік 
қа бі лет ті лік ті ба ға лау үшін пай да ла ны ла тын 
бар лық көр сет кіш тер клиент тер дің бо ла шақ та ғы 
не сиелік қа бі лет ті лік те рі ту ра лы нақ ты мә лі мет-
тер бе ре ал май ды. Қа рыз алу шы лар банк ке бо-
ла шақ та ғы ақ ша лай ағым да ры жә не қар жы лық 
нә ти же ле рі ту ра лы мә лі мет тер бер ге ні мен бол-
жа на тын қар жы лық құ жат тар өте қыс қар ты лып 
жа са ла ды, ал оның мә лі мет те рі қа рыз алу шы ның 
не сиелік қа бі лет ті лі гі бой ын ша кла сын анық тау-
да мүл дем ес ке ріл мейді. 

Бү гін гі кү ні қа рыз алу шы лар дың не сиелік қа-
бі лет ті лі гі, кө бі не се қар жы лық көр сет кіш тер бой-
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Қа рыз алу шы ның не сиелік қа бі лет ті лі гін ба ға лау әдіс те ме ле рін же тіл ді ру дің кей бір ас пек ті ле рі

ын ша балл дық әдіс тер ар қы лы анық та ла ды, ал 
қар жы лық емес көр сет кі ше тер қо сым ша ес ке ріл-
ген ді гі мен жал пы ба ға лаудың нә ти же сі не еш қан-
дай әсер ет пей ді. Сон дық тан да қар жы лық емес 
көр сет кі ше тер ді ес ке ре оты рып не сиелік қа бі лет-
ті лік ті ба ға лаудың ма ңыз ды лы ғы өте жо ға ры.  

Банк тің заң ды жә не же ке тұл ға лар мен әр түр-
лі банк тік опе ра циялар жүр гі зу ке зін де гі тәуе-
кел ді лік ті көр се ту дің не гіз гі құ рал да ры ның бі рі 
қа рыз алу шы лар дың банк ал дын да ғы мін дет те-
ме ле рін өз уақы тын да орын дап оты руы ту ра лы 
ақ па рат тар ды ашу жүйесі нің тиім ді жұ мыс іс-
теуі бо лып та бы ла ды. Мі не осы тұр ғы дан алып 
қа ра ған да, на рық ты эко но ми ка жағ дайын да жұ-
мыс іс тейт ін банк тер үшін қа рыз алу шы лар дың 
не сиелік қа бі лет ті лі гін ба ға лаудың ма ңыз ды лы-
ғы өте жо ға ры. 

Жал пы ал ған да, не сиелеу ке зін де ше ші мін 
кү тіп тұр ған бір қа тар қиын дық тар бар. Атап 
айт сақ, бі рін ші ден, та лап еті ле тін құ жат тар ды 
қа рас ты ру да ғы кем ші лік тер. Екін ші ден, не сие 
қа бі лет ті лі гін есеп теу лер ді жү зе ге асы ру да ғы 
же тіс пеуші лік тер. Үшін ші ден, эко но ми ка са ла-
ла ры ның тек таң да ма лы түр ле рін не сиелеп, кей-
бір аса қа жет ті са ла ла рын олар дың ұзақ мер зім ді 
қа жет ете тін ді гі нен не сиеле меу т.с.с. Осын дай 
кем ші лік тер ді тү зеп, не сиелеу про це сін же тіл ді-
ру ке рек. 

Қа зір гі жағ дайда Қа зақ стан да қа рыз алу шы-
лар дың қар жы лық жағ дайын тал дау дың жал-
пы ға ор тақ әдіс те ме лер жоқ, сон дық тан әр банк 
клиент тер дің не сиелік қа бі ле тін ба ға лаудың өз 

әдіс те ме сін қол да на ды. Банк тер дің өтім ді лі гі 
жә не та быс ты лы ғы клиент тер дің қар жы лық жағ-
дайына тәуел ді бо лып ке ле ді. Сон дық тан банк-
тер не сиелік опе ра цияла ры ның та быс ты лы ғын 
қам та ма сыз ету үшін қа рыз алу шы лар дың не-
сиелік қа бі ле тін ег жей-тег жейлі ба ға лауды жү-
зе ге асы ру ға тиіс. Қа рыз алу шы лар дың не сиелік 
қа бі ле тін ба ға лауда Қа зақ стан ның банк те рі қар-
жы лық коэф фи циент тер әді сін қол да на ды, бұл 
әдіс бір қа тар фак тор лар ды ес кер мейді. Ал ше-
тел тә жі ри бе сін де не сиелік тәуе кел дің ал дын 
алу мақ са тын да не сиелік қа бі лет ті ба ға лаудың 
әл де қай да тиім ді әдіс те рі пай да ла ны лу да, осы-
ның са лда ры нан не сие бой ын ша пай ыз дар тө-
мен деп, же ке жә не заң ды тұл ға лар дың не сиеге 
сұ ра ны сы жет кі лік ті дең гейде қа на ғат тан ды ры-
ла ды. Сол се беп тен Қа зақ стан банк те рі не ше тел 
тә жі ри бе сін ес ке ре оты рып, қа рыз алу шы лар-
дың не сиелік қа бі ле тін ба ға лаудың әдіс те рін же-
тіл ді ру өте ма ңыз ды.

Біз дің пі кі рі міз бой ын ша қа зір гі кез де қа рыз 
алу шы ның не сиелік қа бі лет ті лі гін ба ға лаудың 
не ғұр лым тиім ді сі ке шен ді лік кө зқа рас бо лып 
та бы ла ды. Қа рыз алу шы ның қар жы лық жә не 
мү лік тік жағ дайын си пат тайт ын кең түр де та-
рал ған көр сет кіш тер мен бір ге ұйым қыз ме ті нің 
опе ра циялық цик лі нің үз дік сіз ді гі не әсер ете тін 
фак тор лар ды ба ға лауға мүм кін дік тер бе ре тін 
на рық ты жә не шы ға ры ла тын өнім дер ді, ең бек 
өнім ді лі гін, ин но ва циялық бел сен ді лі гі нің дең-
гейін си пат тайт ын көр сет кіш тер ге де тал дау 
жүр гіз ген дұ рыс бо ла ры еді деп са най мыз. 
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