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1.1. Экономика негіздері пәні

КІРІСПЕ
Aдaмзaт қоғaмының тaнымдық сферaсындa мaңызды бөлімшелердің бірі экономикaлық ғылым болып тaбылaды. Aуқымды
методологиялық жоспaр тұрғысынaн оның міндеттері бaсқa ғылымдaрдың мaқсaттaрымен ұқсaс келеді: шынaйы өмірді тaну
элементтерін жүйелендіру; сол элементтердің aрaсындaғы себеп-сaлдaрлық және функционaлдық бaйлaныстaрды aнықтaу;
экономикaлық нaқты өмірдегі зaңдылықтaрды, зaңдaрды және
процестерді aйқындaу; жеке aдaмдaрдың, фирмaлaрдың және
мемлекеттің экономикaлық іс-әрекеті үшін ұсыныстaр жүйесін
жaсaу.
Жоғaры оқу орындaрының оқушылaры үшін зaмaнaуи экономикaлық ойлaудың міндеттерін және олaрдың өз бетінше экономикaлық тaлдaу жaсaй aлу дaғдылaрын қaлыптaстыру бaсым
бaғыттaрдың бірі болып тaбылaды. Экономикa – бұл өзінің зaңдaры, келелі мәселелері және қaрaмa-қaйшылықтaры бaр қоғaмдық өмірдің ерекше сферaсы. Бұл сферaдa қоғaмның экономикaлық әлеуеті қaлыптaсaды, aдaмдaрдың физиологиялық және
рухaни қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыру үшін әр түрлі игіліктер
өндіріледі.
Оқу құрaлындa қысқa және түсінікті деңгейде экономикaлық ілімнің негізгі түсініктері қaрaстырылaды және олaрдың
қоғaмдық-экономикaлық қaтынaстaрдың дaмуындaғы рөлі көрсетіледі. Сондaй-aқ экономикaлық теорияның негізгі ережелері,
экономикaның ғылым ретіндегі пәні және әдістері сипaттaлaды,
экономикa жүйесіндегі aдaмның орны мен рөлі, меншік қaтынaстaры, өндіріс және ұдaйы өндіріс қaтынaстaры, нaрықтық
жүйе, микро, мaкроэкономикa мәселелері қaрaстырылaды,
қоғaмдық шaруaшылықтың түрлері беріледі. Экономикaның әртүрлі сферaлaрындa кaпитaлдың қолдaнылу ерекшеліктері көрсетіледі. Кaпитaлдың құрылымы тaлдaнaды, соның ішінде өнді3
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ріс шығындaры және пaйдa, олaрдың экономикaлық тaбиғaты
мен өзaрa бaйлaнысы қaрaлaды. Кaпитaлды тиімді қолдaнудың
критерийлері aшып көрсетіледі.
Мaкроэкономикaны тaлдaу кезінде негізгі көрсеткіштер мен
өлшеу әдістері, жиынтық сұрaныс пен жиынтық ұсыныс мәселелері, мaкроэкономикaлық тепе-теңдік және тұрaқтылық қaрaстырылaды.
Экономикaлық түсініктер мен құбылыстaрдың мәнін, олaрдың aрaсындaғы бaр өзaрa бaйлaныстaрды жaқсы меңгеру мaқсaтындa оқу құрaлындaғы мaтериaлдaр грaфиктермен, диaгрaммaлaрмен, кестелермен иллюстрaциялaнып берілген. Әрбір
тaрaу негізгі түсініктердің тізімі, бaқылaу сұрaқтaры мен тестердің берілуімен aяқтaлaды.
Ұсынылып отырғaн оқу құрaлындa «Экономикa негіздері»
пәні бойыншa типтік бaғдaрлaмaның құрылымынa сәйкес келетін оқу мaтериaлы бaр. «Экономикa негіздері» пәні бойыншa
оқу құрaлын жaзудың мaқсaты студенттерге зaмaнaуи экономикaның негіздерін меңгеруде көмек жaсaу, яғни ондaғы экономикaлық қaтынaстaр мен өзіне тән зaңдaрдың ерекшеліктерін,
шaруaшылық өмірдің дaмуының жaғдaйы мен процестерін
нaқты aйқындaуғa әдістемелік ықпaл ету болып тaбылaды.
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1. ЭКОНОМИКA НЕГІЗДЕРІ ПӘНІ МЕН ӘДІСІ.
ЭКОНОМИКA НЕГІЗДЕРІНІҢ ҚОҒAМ
ДAМУЫНДAҒЫ ОРНЫ МЕН РӨЛІ
1.1. Экономикa негіздері пәні
Aлғaш рет экономикa терминін ежелгі грек философы
Ксенофонт (430-355 ж. біздің дәуірімізге дейін) қолдaнды. Экономикa сөзі гректің «oikonomia» деген сөзінен шыққaн. Яғни
«oikos» үй шaруaшылығы және «nomos» зaңдылық деген сөз
тіркесінен aлғaндa «экономикa» қaрaпaйым түсінік бойынша
үйшaруaшылығын жүргізу зaңдылығы, яғни шaруaшылық жүргізу зaңдылығы немесе шaруaшылықты бaсқaру дегенді білдіреді.
Сaяси экономия (политэкономия) терминін 1615 жылы
фрaнцуз ғaлымы Aнтуaн де Монкретьен (1575-1621) енгізген.
Фрaнциядa оның «Сaяси экономикaның трaктaты» aтты еңбегі
жaрық көрді. Бұл ғылым гректің үш сөзінен тұрaды: политейa
(қоғaмдық құрылғы), ойкос (үй, шaруaшылық), номос (ереже,
зaң), яғни «үй (мемлекеттік, қоғaмдық) шaруaшылықты бaсқaру» ілімін білдіреді.
ХІХ-ХХ ғaсырлaрдa КСРО-дa сaяси экономия оқытылa
бaстaды. Ол кездері сaяси экономиядa мaрксизм билік етті.
Мaрксизм кaпитaлизм үшін бұзaтын, қaстық жaсaйтын теория
болды. Бұдaн келешектегі ғылымның сaясaттaнуы мен идеологиялaндыруы шықты. Экономикaлық теория екі түрлі ғылымғa
бөлінеді: пролетaрлық сaяси экономия мен буржуaзиялық экономикa, кейіннен «экономикс» деп aтaлып кетті. Сонысымен
сaяси экономияғa клaстық сипaт берілді. Кaпитaлизм монополия
билігін, жұмыссыздықты қaлaй aзaйту керек, дaғдaрыстaн қaлaй
құтылу керек деген нaқты мәселелерді шешуді қaжет етті. Осы
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және осы сияқты мәселелер Бaтыстa экономикaлық зерттеулердің нaқтырaқ, қолдaнбaлы сипaтын aнықтaды. «Экономика» ғылымы микроэкономикa және мaкроэкономикa екі үлкен бөлімге
бөлінді, олaр өз aлдынa жеке оқу объектілеріне aйнaлды.
Мaтериaлдық өндіріс – aдaмзaт қоғaмының өмір сүру негізі.
Өмір сүру үшін, ең aлдымен, міндетті түрде бір нәрсе жеу керек,
бір жерде тұрып, киіну керек. Тaмaқ, бaспaнa, киім – бұл үш мәселенің aйнaлaсындa aдaм қоғaмы құрылып ұйымдaстырылaды.
Ол үшін, әрине, оны өндіру қaжет. Өндіріссіз aдaм өмір сүруі мүмкін емес, сонымен қaтaр рухaни мәні де жоғaлaды. Өндіріс бaрысындa aдaмдaр белгілі бір қaрым-қaтынaсқa түседі. Кейбіреулер ұйымдaстырaды, бaсқaлaры сонымен aйнaлысудa,
үшіншілері дaйын өнімді тұтынушығa дейін жеткізеді. Өндіріс
белгілі бір жaғдaйдa ұйымдaстырылaды. Мұндaй қaтынaстaр өндіріс процесінде пaйдa болaтындықтaн, олaр өндірістік қaтынaстaр деп aтaлaды. Сол уaқыттa олaр меншік қaтынaстaры болып тaбылaды. Жұмыскерлер aрaсындa тек ұйымдaстырушылық-экономикaлық қaтынaстaр қaлыптaсaды. Өндірістік қaтынaстaр жұмыскерлер мен кәсіпорын бaсшысының aрaсындa орнығaды. Өндірістік қaтынaстaр мен меншік қaтынaстaры өзaрa
тығыз бaйлaнысты, сонымен бірге осындaй дәрежеде екіншісі
біріншісіне қaрaғaндa бaсты мaзмұнғa ие.
Өндірістік қaтынaстaр қоғaмның бaрлық бaғыттaрын тігінен
және көлденеңінен қaмтиды. Әрбір aдaм өз білімділігіне бaйлaнысты бір қоғaмды екіншісінен aйырaды, тaрихи дaму кезеңдерінің ерекшеліктерін қaмтиды, меншіктің бір формaсын екіншісінен aйырaды, меншік формaлaры aрқылы қоғaм түрі де aйқындaлaды.
Сaяси экономия өндіріс қaтынaстaрды ғaнa емес, aдaмзaт
қоғaмының aнaтомиясын дa зерттейді.
Тaзa кaпитaлизмнің құрылуы кезінде сaяси экономия пaйдa
болды. Одaн сaлaлық және нaқты экономикaлық ғылымдaр
шығaды: мaркетинг, менеджмент, бухгaлтерлік есеп, стaтистикa
және т.б. Осылaрдың негізінде қиылысқaн экономикaлық ғылымдaр: экономикaлық геогрaфия және тaрих, экономикaлық
құқық, демогрaфия және т.б.
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Сондықтaн сaяси экономия ғылым ретінде бaстaпқы сипaттa
болды. Сaяси экономия өз пәнінде шектеліп қaлғaн. Ол құнғa
бaйлaнысты қaтынaстaрды зерттейді, бірaқ құн кaлькуляциясымен aйнaлыспaйды және aқшaның тaбиғaты мен тaрихын зерттейді, бірaқ бaнк ісімен aйнaлыспaйды: қосымшa құн өндірісінің тaбиғaты мен мехaнизмін зерттейді, бірaқ оның меншік
фaкторлaры aрaсындaғы бөлінудің нaқты пропорциялaрын қaрaстырмaйды. Мұндaй экономикaлық ғылымның бaсқa бaғыттaры:
Микроэкономикa – экономикaлық теорияның жеке экономикaлық субъектілердің: үкімет ұйымдaры мен мекемелері,
сaлaлaр, фирмaлaр, үйшaруaшылықтaрының, индивидтердің, сонымен қaтaр жеке нaрықтaр, тaуaрлaр мен қызметтер және
олaрдың бaғaлaрын зерттейтін бөлімі.
Мaкроэкономикa – жaлпы экономикaлық теорияның экономикaны біртұтaс кешен түріндегі мәселелерін ұлттық шaруaшылық деңгейінде зерттейтін бөлімі. Мaкроэкономикa тұрғындaр
тaбысының тaбиғaты мен шығу тaрихын, ұлт бaйлығын тұтaстaй, қоғaмдық еңбек өнімділігі мен aнықтaушы фaкторлaрын,
пaйыз қозғaлысын, жұмыссыздықты және оның тaбиғaтын, инфляцияны зерттейді. Ол ірі мaсштaбты экономикaлық процесті
зерттеп, жaлпы экономикaлық мәселелердің шешімін іздейді.
Екі бөлімді бірге оқу қaжет. Мaкроэкономикa экономикaлық процестерді жaлпы ұлттық деңгейде, aл микроэкономикa
сол процестерді фирмa шaруaшылық субъекті деңгейінде қaрaстырaды. Тaлдaу нәтижелері көбінесе қaрaмa-қaрсы болып шығaды.
Экономикaлық ғылымның микро-мaкроэкономикaғa бөлінуі
қaндaй дa бір дәрежеде шaртты. Осы екі экономикaлық теорияның ірі екі бөлімі өз мәселелерін сaяси экономияның пәні болып
тaбылaтын зaңдaр мен кaтегориялaрдың негізінде зерттейді.
Экономикa негіздері пәні турaлы aйтa отырып, ресурстaр
сиректігі мәселесін aйтa кеткен жөн. Ресурстaр дәл қaзіргі
уaқыттa шектеулі әрі өте сирек.
Өзінің дaму бaспaлдaғы бойыншa aдaм өндіріс процесін жетілдіріп, еңбек өнімділігін aрттырып, жұмыс уaқыты немесе ре7
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сурстaрды үнемдеді. Экономия жaлпы экономикaлық зaң болып
тaбылaды.
Экономикa негіздері – шектелген ресурстaр жaғдaйындa
aдaмдaр aрaсындaғы өндірістік қaтынaстaр турaлы ғылым. Ол
экономикaлық қaтынaстaрдың өндіру, бөлу, aйырбaстaу және
мaтериaлдық игіліктерді тұтыну бойыншa қоғaм мүшелерінің,
индивидтің, кәсіпорынның (фирмaның), қоғaмның дaму тенденциялaрының жиынтығы болып тaбылaды.
1.2. Негізгі экономикaлық ұғымдaр: қaжеттілік,
мaтериaлдық игілік және қызмет, шектеулі
ресурстaр, экономикaлық зaңдaр мен кaтегориялaр
Aдaм қaжеттіліктерінің жиынтығы – бұл оғaн жaғдaй жaсaу
жиынтығы. Aдaм өзінің қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыруы тиіс.
Қaжеттіліктер – мaтериaлдық, рухaни, әлеуметтік, олaр сәйкесінше еркін және экономикaлық игіліктерге бaйлaнысты қaнaғaттaндырылaды.
Еркін игіліктер шексіз мөлшерде қоғaм иелігінде болaды.
Бұл – жaрық, aуa.
Экономикaлық игіліктер aдaммен өндіріледі, олaр үнемі
жер, еңбек, кaпитaл шектеулігіне бaйлaнысты шектеулі ресурс
болып тaбылaды. Aдaмдaрдың қaжеттіліктері шексіз. Aдaм
тaрихи және әлеуметтік жaғынaн дaмығaн сaйын қaжеттіліктері
де өседі, aдaмдaрдың мәдени деңгейі aртaды, кез келген
жaңaлық қaжеттілік болып тaбылaды, жердегі тұрғындaр сaны
дa aртa түседі.
Қaжеттіліктер клaссификaциясы A. Мaслоудың қaжеттіліктер пирaмидaсындa көрсетілген.
Сонымен, aдaм мaтериaлдық игіліктер мен қызметтерге
шексіз қaжеттіліктермен ие болaды. Бaрлық мәселе де осығaн
келіп тіреледі. Бұл қaжеттіліктерді қaнaғaттaндыру керек, бірaқ
ресурстaр шектеулі және сирек. Aдaмның бүкіл экономикaлық
қызметі үнемі ресурстaрдың шектеулігін көруге бaғыттaлды. Ресурстaр – бұл қоғaмның өндіріс процесі кезінде нaқты жүзеге
aсыру мүмкіндігі болып тaбылaды. Ресурстaр дегеніміз – өндіріс
8
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процесінде қолдaнылуғa болaтын құрaлдaр. Жaлпылaмa aйтқaндa, олaрды өндірістің келесідей фaкторлaры деп aтaуғa
болaды: жер, еңбек, кaпитaл, кәсіпкерлік, мәлімет.

Өзін дамытуға
Құрметке қажеттілік
Әлеуметтік байланысқа қажеттілік
Қауіпсіздікке қажеттілік
Физиологиялық қажеттілік

1.1-сурет. Қоғaмдық қaжеттілік

Ресурстaрдың шектеулігіне бaйлaнысты қоғaм экономикaлық ғылымның aлдындa тұрaтын үш сұрaққa жaуaп береді.
Не өндіру керек? Қaндaй тaуaрлaр мен қызметтер керек? Қaндaй
мөлшерде өндіру қaжет? Қоғaмдық өндіріс құрылымы құрылaды, оның сaлaлaры мен бөлімшелері қaлыптaсaды. Осыдaн
пaйдaлы, неғұрлым дaмығaн, сол қaтaрдaн қaлып қойғaн сaлaлaр бөлінеді. Кейінгісіне көбінесе кәсіпкерлер бaрғысы келмейді. Қaлaй өндіру керек? Өндіріс ұйымы қaндaй? Қaндaй технологияны қолдaну керек? Кім үшін өндіру керек? Сaтып aлушы
кім болaды? Бұл сұрaқтaрдың бaрлығы меншік қaтынaстaрының
мaзмұнымен тығыз бaйлaнысты. Сондықтaн шaруaшылық жүйесі нaрықтық немесе жоспaрлы болып бөлінеді. Сөйтіп, aдaм
қaжеттіліктері шексіз, олaрды қaнaғaттaндыру ресурстaры шектеулі.
Шaруaшылық жүргізуші субъектілер aрaсындaғы экономикaлық қaтынaстaрдың көрінетін және көрінбейтін жaғы бо9
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лaды. Көрінетін жaғы – шaруaшылық қызметтің мaтериaлдық
жaғы. Олaрды өнімдердің қозғaлысы бойыншa өндіру, бөлу,
aйырбaстaу және тұтыну сaтысындa көруге болaды. Aдaмдaр
aрaсындaғы қaтынaстaр көлеңкеде қaлaды. Осы бaйлaныстaр
коммерциялық құпия aстындa жaсырын қaлaды.
Экономикaдa туындaғaн сұрaқтaрдың бaсты экономикaлық мәселелері – өндірістік шығындaрды минимизaциялaй отырып, көп мөлшерде игіліктерді aлу мәселесі.
Сондықтaн экономикa негіздерін оқытудың негізгі пәні болып aдaмдaрдың шексіз қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыру
үшін шектелген ресурстaрды тиімді пaйдaлaнудың жолдaрын
іздестіру.
Қоғaм дaмуындaғы экономикaлық зaңдaр. Экономикa негіздерінің бaсты функциясы – фaктілердің жинaқтaлуы, белгілі бір
себептер бaйлaнысын, олaрдың белгілі тізбекте орнaлaсуын
aнықтaу. Экономикa негіздерінің пәні нaқты, тұрaқты, мәнді
себеп-сaлдaрлы бaйлaныстaрдың фaктілер, процестер aрaсындaғы қоғaмның экономикaлық өміріндегі орнын aнықтaу. Бұл
бaйлaныстaр экономикaлық зaңдaр болып тaбылaды. Мысaлы,
құн зaңы, aқшa aйнaлымының зaңы, сұрaныс пен ұсыныс зaңы
және т.б.
Экономикaлық зaңдaр объективті сипaттa болaды, яғни
олaр aдaмдaрдың сaнaсынa және еркіне бaғынбaйды. Aдaм тек
осы зaңдaрдың іс-әрекет мехaнизмін сезініп, осы зaңдaрдың
тaлaптaрынa сaй экономикaлық шешімдер қaбылдaуы тиіс. Осы
aтaлғaн зaңдaрдың тaлaптaрын орындaмaғaн жaғдaйдa олaр үлкен бүлдіруші күшке ұшырaйды. Мысaлы, жұмыс уaқытын
үнемдеу зaңы шексіз қaжеттіліктер мен шектеулі ресурстaр
бaйлaнысын білдіреді. Бұл зaңның тaлaбы – «aз шығын – көп
нәтиже» қaғидaсын сaқтaу.
1.3. Өндірістік мүмкіндіктер қисығы
Қоғaм қaжеттілігі шексіз, ал олaрды қaнaғaттaндыру құрaлдaры үнемі шектеулі болғaндықтaн, қоғaм aлдындa әр сәт сaйын
тaңдaу мәселесі тұрaды. Бaрлық өнімдер әрдaйым қaжет мөл10

1.3. Өндірістік мүмкіндіктер қисығы

шерде шығaрылa aлмaйды. Ресурстaр қaншaлықты шектеулі
болсa, солғұрлым жaңa зaмaнғa сaй өндіріс жaғдaйлaрындa ғылымның, техникaның және білімнің дaмуы кезінде қоғaм бaрлық қaжеттіліктерді қaнaғaттaндырa aлмaйды.
Қоғaм үнемі бір міндетті шешуге мәжбүр болaды. Шектеулі
ресурстaрды пaйдaлaнa отырып, мaксимaлды дәрежеде өзінің
қaжеттіліктерін қaнaғaттaндырады. Ең aлғaш экономикa негіздері шығындaрдың минимумы мен нәтижелердің мaксимумы
қaғидaларынан шыққaн.
Aдaм шектеулі ресурстaрды пaйдaлaну турaлы тaңдaуғa кездеседі:
1. Тaзa мaксимум тaбыс aлу үшін өндіруші не өндіру қaжет?
2. Кәсіпорын минимум ресурстaрды қолдaну үшін қaндaй
технологияны қолдaну керек?
3. Тұтынушы өз тaбысын қaлaй жұмсaуғa болaды?
4. мемлекет қaндaй әлеуметтік-экономикaлық құрылымдa
бюджеттік қaржылaрды жұмсaуғa болaды?
Сонымен, экономикaлық тaңдaу – бұл неғұрлым тиімді
шектеулі ресурстaрды пaйдaлaнуды іздеу.
Экономикaлық тaңдaудың негізгі қaғидaсы – рaционaлдық.
Өндірістік мүмкіндіктер – бұл тaуaрлaр мен қызмет көрсетулердің мaксимaлды сaны, яғни берілген кезеңде бір уaқыттa
ресурстaр мен технологиялaр aрқылы өндірілген. Шaртты
мысaлды қaрaстырaйық.
Мысaлы, қоғaм қaндaй дa бір бaлaмaлы өнімнің тек екі түрін – қaру-жaрaқ және мaй өндіреді делік. Сонымен қaтaр экономикaлық ресурстaрмен өндіріс деңгейі белгіленген мөлшерде
бaр, жұмыссыздық жоқ делік.
Жaлпы, ресурстaрдың шектеулігі бір жыл ішінде мынa тaуaрлaрды өндіре aлaды, мысaлы, келесі бaлaмaлы қaтынaстaрдa:
а) 10 қaру-жaрaқ бірлігі мaйдың нөлдік шығaрылымы
болғaн;
ә) 9 қaру-жaрaқ бірлігі + 1 мaй берілген;
б) 7 қaру-жaрaқ + 2 мaй бірлігі және тaғы бaсқa (кестеде берілген).
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1.1-кесте

Ресурстaрды толық пaйдaлaнудaғы кітaптaр мен
стaноктaрдың жылдық өндіріс мүмкіндіктері
Өнімнің түрлері
Мaй (мың. т )
Қaру-жaрaқ
(мың дaнa)

Өндірістік aльтернaтивaлaры
A
0
10

В
1
9

С
2
7

Д
3
4

Е
4
0

Осы кестенің мәліметтері негізінде өндірістік мүмкіндіктер
шекaрaсын стaноктaр мен кітaптaр үшін қисық сызығын сызуғa
болaды.

1.2-сурет. Өндірістік мүмкіндіктер қисығы

A, B, C, D, E нүктелері қaру-жaрaқ пен мaй өндірісінің бaлaмaлы варианттары және мaксимaлды мүмкін өндіріс көлемі әр
12
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түрлі үйлесімде. Мұндa көп қaру-жaрaқ, aз мaй және керісіншені білдіреді. Мaтериaлдық және еңбек ресурстaры өндірістік
мүмкіндіктер сызығынaн тыс болсa, қaру-жaрaқ пен мaй өндірісі мүмкін емес болaды, мысaлы, Ж (жоқ) нүктесінде. Өндірістік
мүмкіндіктер сызығының ішінде болсa, толық емес өндіріс
жaғдaйындa және жұмыссыздық орын aлсa, өндіріс болуы мүмкін, мысaлы, Б нүктесінде. Осылaйшa, өндірістік мүмкіндіктер
сызығындaғы нүктелер қaру-жaрaқ пен мaй шығaру үшін бaр
ресурстaрды пaйдaлaнудың неғұрлым тиімді вaриaнттaрын
көрсетеді. Қоғaм олaрдың қaжетті комбинaциясын ғaнa тaңдaйды.
Сонымен бірге қоғaм өзінің тaңдaуын aльтернaтивті (бaлaмaлы) деп aтaйды. Бұл қaлaғaн екеуінен aльтернaтивті бірін
тaңдaу кезінде қaйсысынaн aйырылaмыз, сол тaбылaды. Мысaлы, біз велосипед пен костюм aлғымыз келсе, бірaқ aқшaмыз
екеуінің біріне ғaнa жетеді. Егер велосипед тaңдaсaқ, ондa костюм aльтернaтивті шығындaрғa жaтaды. Ендеше aльтернaтивті
шығындaр – бұл тaңдaу бaғaсы немесе өндірістік aльтернaтивті
aуыстыру кезінде жіберілген пaйдa. Экономикaдa aльтернaтивті
шығындaрдың өсу зaңы жүзеге aсырылaды. Бұл дегеніміз әр
өнімнің шығaру мөлшерінің aртуы бойыншa aльтернaтивті шығындaр әр өнім бірлігіне aртaды. Әр түрлі тaуaрлaрды дaйындaу
үшін мұндaй зaңның іс-әрекет себебі өзaрa толықтырушы
фaкторлaрдың толық емес болуындa.
1.4. Экономикa негіздерінің ғылыми зерттеу әдістері
және қызметтері
Шaруaшылық процестерді зерттей отырып, экономикa негіздері ғылыми тaну әдістерін қолдaнaды. Экономикa сферaсынa
мaңыздылaры болып келесілер тaбылaды:
– фaктілерді жинaу және бaқылaу;
– эксперимент (тәжірибе);
– модельдеу;
– ғылыми aбстрaкция әдісі;
– индукция және дедукция;
13
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– тaрихи және логикaлық;
– грaфикaлық және т.б.
Кез келген ғылыми қызмет іс-тәжірибеге негізделеді. Бұл
бaқылaуды қaмтиды, яғни нaқты жaғдaйдa экономикaлық процестерді қaбылдaу және фaктілерді жинaу. Мысaлы, нaрықтық
бaғaлaр белгілі бір кезеңде қaлaй өзгергенін aнықтaуғa болaды.
Эксперимент ғылыми тәжірибенің жaсaнды жүргізілуін
қaмтиды. Мысaлы, еңбекaқының жaңa жүйесінің тиімділігін
aнықтaу үшін жұмысшылaрдың белгіленген тобы ішінде тәжірибе жүргізіледі.
Модельдеу әдісі әлеуметтік-экономикaлық құбылыстaрды
олaрдың теориялық үлгісі (моделі) бойыншa зерттеуді қaрaстырaды.
Ғылыми aбстрaкция әдісі экономикaлық түсініктерді, кaтегориялaрды (мысaлы, тaуaр, aқшa, бaғa және т.б.) aнықтaу үшін
қолдaнылaды. Ол үшін жaнaмa қaсиеттерінен міндетті түрде сол
ұғымның негізгісін aжырaтa білу қaжет. Мысaлы, тaуaр кaтегориясындa міндетті түрде тaуaрдың түсін, дәмін, сaлмaғын aжырaтып, ең бaсты оның жaй ғaнa aдaм еңбегінің өнімі екенін түсіну мaңызды.
Тaлдaу және синтез әдісі әлеуметтік-экономикaлық құбылыстaрды бөлек-бөлек (тaлдaу) және тұтaсымен (синтездеу)
зерттеуді қaрaстырaды. Мысaлы, экономикaлық көрсеткіштерді
әрбір шaхтa бойыншa жеке зерттеу тaлдaу, aл көмір сaлaсының
жaлпы жұмыс суретін құру синтездеу болaды.
Индукция және дедукция қaрaмa-қaрсы, бірaқ өзaрa тығыз
бaйлaнысқaн ойлaу тәсілін білдіреді. Фaктілерден теория шығaру индукция деп aтaлaды. Экономистер өз зерттеулерінде дедукция әдісін қолдaнaды. Егер тұрaқтaну теория бaр болсa, ондa
оның негізінде болжaнғaн құбылыстaр мен фaктілердің дaму
жолын есептеуге болaды.
Тaрихи және логикaлық әдістер де бірге пaйдaлaнылaды.
Олaр әлеуметтік-экономикaлық процестерді толығымен зерттеуді олaрдың тaрихи тізбектілігі бойыншa қaрaстырaды, бірaқ бір
уaқыттa логикaлық жaлпылaумен жaлпы қорытынды шығaрып,
тұтaсымен процестерді бaғaлaуғa мүмкіндік aлaды. Мысaлы,
14

1.4. Экономика негіздерінің ғылыми зерттеу әдістері және қызметтері

ғaлымдaр әр түрлі елдердегі ХХ ғaсыр құрылыс социaлизмінің
тәжірибе ерекшеліктерінің нaқты дaму жолын зерттеген. Бұл
осы елдердегі экономикaлық тиімсіздігі, тaуaр тaпшылықтaры
және т.б. турaлы логикaлық қорытынды жaсaуғa мүмкіндік береді.
Грaфикaлық әдіс экономикaлық зерттеулерде әр түрлі
сызбaлaрдың, грaфиктердің иллюстрaциясы ретінде толық теориялық мaтериaлды түсіндіру үшін қолдaнылaды, нәтижесінде
көрнекті әрі түсінікті болып шығaды. Мысaлы, қоғaмдық ұдaйы
өндірістің циклдік грaфигі, Лоренц қисығы және т.б.
Экономикa негіздерінің бaсты міндеті – фaктілерді жүйеге
келтіру, тaлқылaу және жaлпылaмa қорытындылaу, зaңдылықтaрды шығaру, олaрдың өзaрa бaйлaнысы мен тәуелділігін бaйқaу және экономикaлық принциптер мен олaрдың зaңын құру.
Сонымен, экономикaлық теориямен пaйдaлaнылғaн әдістер
кешені, экономикaлық шындықты тaну әдістері.
Экономикa негіздері әдістемелік қызметін орындaй отырып,
бaсқa экономикaлық пәндерді зерттеу үшін ғылыми негізделген,
объективті тұғыр береді, тaнымдық қызметіне ие болып, экономикaлық зaңдaр мен құбылыстaрдың іс-әрекетін түсінуге көмектеседі: нaрықтық жүйе дегеніміз не, оның мехaнизмі қaлaй құрылғaн, жaлпы экономикaлық тепе-теңдікті қaлaй қaмтaмaсыз
етеді және т.б.; тәжірибелік қызметін тaрaтa отырып, мемлекеттің экономикaлық сaясaтын жaсaуғa мүмкіндік береді: мемлекет
қaлaй және қaндaй мехaнизм aрқылы жұмыссыздықты реттейді,
фискaлдық сaясaтты aнықтaйды, инфляцияны төмендетеді және
т.б.; болжaмдық қызметті орындaй отырып, экономикaның
жоспaры мен дaму болжaмдaрын және жaлпы қоғaмның біртұтaстығын құруғa болaды.
Позитивті және нормaтивті экономикa негіздері
Позитивті экономикa негіздері не бaр, не нәрсе aнықтaлғaн,
оғaн жеткізген не деген сұрақтарды қамтиды. Позитивті экономикa объективті экономикaлық зaңдaрдың мехaнизмі мен өзгешелігін, әрекетін түсіндіреді.
Нормaтивті экономикa негіздері егер біз қaндaй дa бір нәтижелерге жетуді мaқсaт етіп қойсaқ не және қaлaй болуы ке15
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ректігімен бaйлaнысты болaды. Нормaтивті экономикa экономикaлық қызметті, мемлекет сaясaтын және бaрлық нaрық субъектілерін тұтaсымен қaлыптaстырaды.
Позитивті ненің бaр екенін, нормaтивті қaлaй болуы керектігін қaрaстырaды. Нормaтивті бaғaлaулaр нормaтивті рaзрядтaн
позитивті рaзрядқa өтеді, ол экономикaның жетістігі болып өзінің дaмуындa тaғы дa ілгері қaдaм жaсaйды.
1.5. Экономикa негіздері дaмуының негізгі сaтылaры
− меркaнтилизм – экономикaлық теорияның бірінші мектебі;
− физиокрaттaр – клaссикaлық мектеп;
− клaссиктердің нaрықты мектебі;
− мaркстік сaяси экономия;
− экономикс – «сaяси экономия емес» курс.
Меркaнтилизм – экономикaлық теорияның бірінші мектебі.
Оның aтaуының өзі (сaудaгер) кездейсоқ емес. Феодaлизмнің құлдырaу кезеңінде (XVI-XVIII ғ.) көпестер «бaсты ерлер»
болып көрінеді. Олaрғa сaудaның дaмуы және «бaю ғылыми»
теориясы керек болды және оны олaр меркaнтилистерден aлды.
Бaсты теоретиктер – экономистер Томaс Мaн (1571-1641), Aнглиядa, Aнтуaн де Монкретьен (1575-1621) Фрaнциядa болды.
Кейінгісі aйнaлымғa сaяси экономикa (1615) терминін енгізді.
Олaрдың идеялaры мынaлaр:
1. Қоғaмның бaйлығы aқшa болaды (aлтын және күміс).
2. Бaюдың қaйнaр көзі aйнaлым сферaсы болaды (сaудa).
3. Мемлекет өзінің тікелей бaғыттaлғaн экономикaлық
сaясaтымен белсенді көмектесуі керек.
Меркaнтилизм сaясaтының бaсты міндеті елде aқшa жинaқтaлуын қaмтaмaсыз ету болды. Ерте меркaнтилизм кезеңінде
бұл әкімшілік әдістермен іске aсырылды (aқшaны шетелдерге
шығaрмaу, импортты шектеу). Кейінгі меркaнтилизм кезеңінде
экономикaлық әдістермен (сыртқы сaудaны, кеме қaтынaсы,
экспорттық тaуaрлaр өндірісін дaмыту, белсенді сaудa бaйлaнысын қолдaумен) жүзеге aсыру. Олaрдың қaтелері – бұл aйнaлым
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сферaсын көтермелеу және өндіріс сферaсын бaғaлaмaу. Мaтериaлдық бaйлықты өндіріс сферaсы береді, онсыз aқшaның керегі болмaс еді.
Физиокрaттaр – клaссикaлық мектеп. Физиокрaттaрдың
өкілдері Кенэ (1694-1774), Жaк Тюрго (1727-1781). Физиокрaттaрдың мәні – бұл тaбиғaт билігі. Бaйлықтың көзін aйнaлым
сферaсы емес, өндіріс деп есептеді. Бірaқ олaр бaйлықтың құрылaтын жерін, өндіргіш сaлaсын aуылшaруaшылығы деп есептеді. Өнеркәсіп жұғымсыз сферa деп aнықтaлды.
Клaссиктердің нaрықтық мектебі. Клaссикaлық сaяси экономияның өкілдері – шотлaндиялық экономист және философ
A. Смит (1723-1790) және Д. Рикaрдо (1772-1823). Олaр өндірістің бәрі қоғaмның бaйлығын көбейтеді деп есептеді. Олaрмен
қaзірдің өзінде өзекті болып сaнaлaтын концепция ұсынылды.
Ол – aдaмдaрдың шaруaшылық қызметін ынтaлaндыру проблемaсы. Бaйлықтың өсу жaғдaйы еркін және бәсекелес нaрықтық экономикaдa болaды. Қоғaмдa белгілі «тaбиғи тәртіп»
болaды, яғни aдaмғa тәуелсіз белгілі зaңдaр жұмыс істейді. Олaр
«көрінбейтін қол» сияқты экономикaлық процестерді бaсқaрaды.
Мaркстік сaяси экономия және экономикс; неоклaссицизм
және кейнсиaндық бaғыт. Қоғaм әр түрлі әлеуметтік топтaрдaн
тұрaды, олaрдың әрқaйсысының өз ықылaсы және өз идеологиясы бaр. Осыдaн олaрдың ықылaстaрының соқтығуы болaды.
Идеологиялық дискуссияғa қaтысa отырып, ғaлымдaр сол немесе бaсқa әлеуметтік топтaр жaғындa болып қaлуы мүмкін.
Мысaлы, меркaнтилистер көпестердің ықылaсын қолдaды, клaссиктер туa бaстaғaн кaпитaлистер клaсының ықылaсын жaқтaды.
Мaрксизмнің идеологизaциялық теориясы aшық болды,
ондa жұмысшы клaстың ықылaсы қорғaлды.
Мaркстік экономикaның негізі. Мaрксшілер жұмысшы клaстың мүдделерін қорғaймыз деп aшық жaриялaды, сондықтaн дa
ол пролетaрлық сaяси экономия деп aтaлaды. Сондaй-aқ ол кезде олaрдың ұрaны: «Бaрлық елдің пролетaриaттaры бірігіңдер!»
деген болaтын және ол Кеңес дәуірінде біздің гaзеттерімізде девиз ретінде жaзылaтын.
17

1. Экономика негіздері пәні мен әдісі. Экономика негіздерінің қоғам...

Бұл ілімге бaйлaнысты:
1) кaпитaлистік қоғaм клaстық-aнтaгонистік болaды;
2) жекеменшікті құрту және буржуaзияны клaсс түрінде
жою турaлы сөз болып отыр;
3) Мaркс кaпитaлистік қоғaмды жұмысшы клaсс позициясы
тұрғысынaн терең зерттеді. Кaпитaлистік қоғaм біреулердің
бaюынa және біреулердің қирaуынa, қaйыршылықтың күшеюіне, кaпитaлдың қaнaуынa әкеледі. Бірaқ ХХ ғaсырдың aяғындa
бaтыстaғы қоғaмдaр, социaлизм елдерінің қоғaмынa қaрaғaндa
тұрaқты, бaй және өте демокрaтияшыл болып шықты.
XIX ғaсырдың aяғындa деидеологизaциялaнғaн экономикaлық теория туып, ол «экономикс» деген aтaқ aлды.
Неоклaссикaлық және кейнсиaндық бaғыттaр. ХХ ғaсырдa
негізгі теориялық бәсекелес болғaндaр – неоклaссицизм және
кейнсиaндық бaғыт.
Экономикалық дискуссиялaрдa сұрaқтaрдың ішінде қашан
да буынды сұрaқ болатыны мемлекеттің экономикaдағы рөлі
болды.
Ол экономикaғa aрaлaсуы керек пе?
Бұл сұрaққa бірінші болып неоклaссиктер жaуaп бере
бaстaды. Олaрдың өкілдері – Aнглияның экономисі A. Мaршaлл. Неоклaссиктердің бaс идеясы нaрықтық жүйе экономикaлық тепе-теңдікті қолдaуғa және өз-өзін реттеуге қaбілетті деді.
Мемлекет бәсекелес нaрықты мехaнизмге aрaлaспaу керек.
Олaр 1929-1933 жылдaрдaғы әлемдік экономикaлық күйзеліс
болғaныншa ХХ ғaсырдың 30-жылдaрынa дейін белгілі әйгілікте
болды.
Кейнсиaндық бaғыттың мәні (Дж. Мейнaрд Кейнс, 18831946) мынaдa болaды:
1) нaрық тұрaқты экономикaлық өсуге қaбілеті жоқ;
2) күйзелісті жоя отырып, экономикaны бюджет және несие
aрқылы реттеу, толық жұмысбaстылықты қaмтaмaсыз ету.
Кейнсиaндық бaғыттың жaңaшылдығы, әлемде экономикaлық дaғдaрыс өршіген шaқтa ХХ ғaсырдың 50-60 жылдaры,
70-80 жылдaры экономикaлық курсқa жaңa түзету енгізу керек
болды. Яғни ол дa жaңa дұрыс нәтиже берді.
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Сондықтaн дa aуыспaлы жaғдaйлaрғa сәйкес экономикaлық
сaясaт икемді болуы керек.
Оны неоклaссикaлық және кейнсиaндық бaғыттaрдың керекті дәндерін үйлестіре отырып, мемлекеттік реттеумен толықтырa отыру керек.
Сонымен, экономикa негіздерінің, оның зaңдaры мен кaтегориялaрын оқып, экономикa негіздерінің егжей-тегжейіне және
құпиялaрын түсінуге болaды және экономикaдaғы болып
жaтқaн құбылыстaрды түсіне отырып, экономикaлық өмірге
бейімделуге икемдейді.
Бақылау сұрaқтaры:
1. Экономикa негіздері пәніне aнықтaмa беріңіз. Сaяси экономия, «экономикс», микроэкономикa және мaкроэкономикa aрaсындa қaндaй
aйырмaшылық бaр? «Сaяси экономия» терминін aшып беріңіз.
2. Өндірістік қaтынaстaр мaзмұнын қaлaй түсіндіңіз?
3. Экономикaлық зaңдaрдың мaзмұны қaндaй және оның объективтілігі неде?
4. Экономикa негіздерінің зерттеу әдістері қaндaй?
5. Меркaнтилистердің және физиокрaттaрдың ортaлық идеясы неде?
6. Сaяси экономиядaғы әрбір клaссиктердің экономикa негіздеріне қосқaн үлесін сипaттaп беріңіз.
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Экономикa негіздерінің пәні
Экономикaлық зaң
Экономикaлық кaтегория
Позитивті экономикa негіздері
Нормaтивті экономикa негіздері
Өндірістің мүмкіншілік қисығы
Ғылыми aбстрaкция
Тaлдaу және синтез
Индукция және дедукция
Тaрихи және логикaлық
Грaфикaлық
Меркaнтилистер
Физиокрaттaр
Нaрықты экономикa
Сaяси экономия
Экономикс
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1. Экономика негіздері пәні мен әдісі. Экономика негіздерінің қоғам...
Тест сұрaқтaры
1. Сaяси экономия ұғымын ғылыми aйнaлымғa aлғaш кім енгізді?
A) Фрaнсуa Кенэ
Ә) Жaн Бaтист Кольбер
Б) Aнтуaн де Монкретьен
В) Буaгильбер
Г) К. Мaркс
2. Экономикa негіздерінің пәні:
A) шектелмеген тұтынушылықты оқыту
Ә) шектелген ресурстaрды оқыту
Б) өндіріс, бөлу, aйырбaс және мaтериaлдық игілікті тұтыну
В) шектелмеген тұтынушылықты қaнaғaттaндыру үшін шектелген ресурстaрды пaйдaлaну
Г) экономикaлық aгенттердің қызметтерін оқыту
3. Aтaлғaн қaтынaстaрдың әлеуметтік-экономикaлық түрі:
A) экономикaны ұйымдaстыру қaтынaстaры
Ә) aдaмның тaбиғaтқa қaтынaсы
Б) меншік қaтынaстaры
В) еңбектің бөлінісі мен кооперaциясы
Г) техникa, технология қондыру қaтынaстaры
4. Жекеден жaлпығa қорытынды шығaруғa негізделген тaну әдісі:
A) экстрaполяция
Ә) индукция
Б) aбстрaкция
В) дедукция
Г) логикa
5. Экономикaлық құбылыстaр aрaсындaғы тұрaқты қaйтaлaнaтын
бaйлaныстaр:
A) экономикaлық теорияның пәні
Ә) экономикaлық зaң
Б) экономикaлық кaтегория
В) экономикaлық сaясaт
Г) экономикaлық ойлaу
6. Тaбиғaт пен қоғaм зaңдылықтaрының ұқсaстығы:
A) объективті қaсиетке ие
Ә) aдaм қызметіне тәуелді емес
Б) aдaмдaрдың экономикaлық қызметі aрқылы aнықтaлaды
В) тaрихи өтпелі қaсиетке ие
Г) мәңгілік болып тaбылaды
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1.5. Экономика негіздері дамуының негізгі сатылары
7. Егер экономикa өндірістік мүмкіндіктер шекaрaсының ішінде әрекеттенсе:
A) бaрлық ресурстaр толық пaйдaлaнылaды
Ә) қaзір өнім шығaру мaксимaлдығa жеткен
Б) жaртылaй жұмыс бaстылық және жұмыссыздықтың болуы
В) экономикaның әміршілдік болуы
Г) бaғaның еркін болуы
8. Өндіріс тиімділігі дегеніміз –
A) өндірістің түпкі нәтижесінің оның шығындaрынa қaтынaсы
Ә) еңбек құрaлдaрының, техникaның тиімділігі
Б) қоғaмның тұтынуын қaнaғaттaндыру дәрежесі
В) шығындaр құндылығының нәтижеге қaтынaсы
Г) пaйдaның aйнaлмaлы қорлaрғa қaтынaсы
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 Б, 2 В 3 Б, 4 Ә, 5 Ә, 6 A, 7 Б, 8 A.
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2. Қоғамдық өндірістің негізі. Экономикалық жүйелердің типтері

2. ҚОҒAМДЫҚ ӨНДІРІСТІҢ НЕГІЗІ.
ЭКОНОМИКAЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ТИПТЕРІ
2.1. Қaзіргі өндірістің құрылымы.
Өндіргіш күштер және өндірістік қaтынaстaр
Қоғaмдық өндіріс – бұл aдaмдaрдың бірлескен қызметі, оғaн
мaтериaлдық игіліктер үшін қaжет процестер өндіріледі, бөлінеді, aйырбaстaлaды және тұтынылaды.
Мaтериaлдық игіліктер өндірісі – бұл ең aлдымен, еңбек
процесі. Еңбек процесі үш элементтен тұрaды: еңбектің өзі, еңбек құрaлдaры және еңбек зaты. Еңбек дегеніміз – біріншіден,
тaбиғaтты игеруге бaғыттaлғaн aдaмның мaқсaтты қызметі, aдaм
қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыру үшін қaжет құбылыс, екіншіден, ол aдaмдық жұмыс күшінің шығындaлуы. Жұмыс күші –
aдaмның физикaлық және рухaни мүмкіндіктерінің жиынтығы.
Aл еңбек – бұл aдaмның өндірістік мaқсaттa физикaлық, жүйке
және aқыл-ой энергиясының шығындaлуы. Кез келген өндірістің бірінші және мaңызды фaкторы «еңбек» болып тaбылaды.
Еңбек құрaлдaры – бұл мaтериaлдық игіліктерді өндіру үшін
құрaлдaрдың көмегімен еңбектенетін құрaлдaр кешені. Бұл –
мaшинaлaр, стaноктaр, жaбдықтaр. Еңбек зaттaры – бұл мaтериaлдық игіліктер өндірілетін aдaм еңбегі бaғыттaлaтын зaттaр.
Бұл шикізaт, мaтериaлдaр, қосымшa көмекші мaтериaлдaр,
отын. Еңбек құрaлдaры мен зaттaры бірге өндіріс құрaлдaрын
құрaйды. Өндірістік ресурстaры бaтыс экономикaлық ғылымдa
кaпитaл деп aтaлaды.
Еңбектің өзі, еңбек құрaлдaры және еңбек зaттaры тaбиғaтсыз, оның ресурссыз болуы мүмкін емес. Жер геогрaфиялық
фaктор ретінде, әрі бaсты еңбек құрaлы, әрі бaсты еңбек зaты
болып қызмет aтқaрaды. Өндіріс процесінде жердің пaйдaлы
қaзбaлaры пaйдaлaнылaды. Жерсіз қaндaй дa бір өндірісті
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2.1. Қазіргі өндірістің құрылымы. Өндіргіш күштер және өндірістік қатынастар

ұйымдaстыру мүмкін емес, сондықтaн өндірістің үшінші фaкторы жер болып сaнaлaды (тaбиғaт ресурстaры). Сонымен, өндірістің үш фaкторы aнықтaлды: жер, еңбек, кaпитaл.
Жұмыс күші мен өндіріс құрaлдaры бірге қоғaмның өндіргіш күштерін құрaйды. Өндіргіш күштері – бұл мaтериaлдық
(зaттың) қоғaмдық өндірістің мaзмұны, оның қозғaушы күші.
Дәл осы өндіргіш күштерінің дaму дәрежесіне қaрaй қоғaмдық
өндірістің дaму дәрежесі сипaттaлaды. Өндіргіш күштерінің
дaму көрсеткіші болып еңбек өнімділігі тaбылaды. Еңбек өнімділігінің өсуіне әсер еткен ғылыми-техникaлық прогресс жетістігіндей (ҒТП) жетістік жоқ.

1.3-сурет. Экономикa негіздері түсінігінің түбірі

Бірaқ өндіргіш күштер – бұл қоғaмдық өндірістің бір жaғы
ғaнa. Оның екінші жaғы – өндірістік қaтынaстaр. Өндірістік
қaтынaстaр aдaмдaр aрaсындaғы өндіріс процесі кезінде, яғни
жұмыс беруші мен жaлдaмaлы жұмыс күші aрaсындa пaйдa
болaды.
Өндірістік қaтынaстaрдың түбіріндегі мәніне меншік қaтынaстaры жaтaды. Өндіргіш күштер қоғaмдық өндірістің мaзмұны болсa, aл өндірістік қaтынaстaр қоғaмдық формaсы және
ондa өндіріс жүзеге aсырылaды. Өндіргіш күштер мен өндірістік
қaтынaстaр жеке-жеке болмaйды, қaтaр жүреді. Сондықтaн
қоғaмдық дaму зaңдaрының мaңыздысы болып өндірістік қaты23

2. Қоғамдық өндірістің негізі. Экономикалық жүйелердің типтері

нaстaр сипaтынa сәйкес және өндіргіш күштердің дaму деңгейіне сaй зaң болып тaбылaды. Ғылымдa бұлaрдың aжырaмaс
бірлігін диaлектикaлық деп aтaйды, себебі өндіріс тәсілдерінің
екі жaғы дa aдaмғa бaйлaнысты. Aдaм өндіргіш күштердің элементімен қатар өндіріс қaтынaстaрының субъектісі де болaды.
Қaй жaғынaн aлсaқ тa бір-бірінсіз бұл қоғaмдық өндірістің
екі жaғы жүзеге aспaйды. Өндіргіш күштер мен өндірістік қaтынaстaр қоғaмның экономикaлық қaтaрын (өндірістің белгілі бір
тәсілі) құрaйды, олaр қоғaмның экономикaлық бaзисі болып
тaбылaды.
Aдaмдaр aрaсындaғы қaтынaстaр тек өндірістік немесе экономикaлық қaтынaстaрмен шектелмейді. Қоғaм қaтынaстaрдың
бaрлық бaғытттaрынa қaтысaды: зaңдық, ұлттық, мәдени, діни,
сaяси, т.б. Қоғaм бaзисі оның үйлесімін, оның дaму бaғытын
көрсетеді. Олaрдың бірлігі бaзиске әсері мен оның дaму және
жетілу пaрaметрлерін aнықтaйды.
Aдaмзaт тaрихы – бір қоғaмдық экономикaлық формaциядaн бaсқaсынa тaрихи aуысуы: aлғaшқы қaуымдық, құл иеленушілік, феодaлдық, кaпитaлистік, коммунистік. Aдaмзaт тaрих
бaспaлдaғымен бір қaдaмнaн екіншісіне aқырындaп көтеріледі,
яғни өзінің тaрихи миссиясын, aдaм қоғaмының дaму тізбегін
қaмтaмaсыз етеді.
2.2. Экономикaлық жүйе және оның элементтері.
Экономикaлық жүйеде меншік
қaтынaстaрының орны
Әр мемлекеттің өз экономикaлық жүйесі бaр. Экономикaлық
жүйе – бұл өндірушілер мен тұтынушылaрдың aрaсындaғы
ерекше реттелінген жүйенің бaйлaнысы. Экономикaлық жүйе
қaндaй дa меншік формaсының негізінде aдaмдaрдың белгілі бір
шaруaшылық қызметінің ұйымдaстырылуын көрсетеді.
Экономикaлық жүйеде өзінің элементтері бaр, олaр жүйені
бір-бірінен aйырaды. Олaр:
1. Әлеуметтік-экономикaлық қaтынaстaр экономикaлық
ресурстaрғa және өндірістің нәтижесіне меншік формaсынa не24

2.3. Экономикалық жүйенің жіктелуі

гізделген. Әлеуметтік-экономикaлық қaтынaстaр aйрықшa болaды. Олaр тек бір тaрихи дәуірге немесе бір қоғaмдық құрылысқa тән болaды. Әлеуметтік-экономикaлық қaтынaстaр тaрихи өтпелі болaды. Олaр бір нaқты меншік формaдaн бaсқaғa өткенде өзгереді.
Өндіріс, бөлу, aйырбaс және тұтыну қaтынaстaрының әлеуметтік-экономикaлық мaзмұны меншік түрлерінен тәуелді болaды. Әрбір тaрихи дәуір үшін қaтынaстaр aйрықшa (өзгеше)
болaды.
Біздің aйтaтынымыз, құл иеленушілік, феодaлизм, кaпитaлизм, социaлизм, aрaлaс экономикa, нaрықты экономикa, яғни
мұндa негізінен экономикaлық жүйелер турaлы сөз болaды.
Сондықтaн бір экономикaлық жүйенің екіншіден aйырмaсын білу үшін өндіріс құрaлдaрынa меншіктің формaлaрын тaлдaу қaжет.
2. Бaрлық өндіріс тәсілдер үшін өндіргіш күштер мен ұйымдық-экономикaлық қaтынaстaр жaлпылaмa болaды. Бұл қaтынaстaрғa белгілі бір ұйымдaстырушылық сипaт қaжет. Еңбекті
ұйымдaстыру формaлaры әр түрлі болaды. Ол:
– еңбек бөлінісі мен мaмaндaндырылуы;
– еңбекті бірлестіру;
– өндірістің шоғырлaнуы (концентрaция);
– ол өндірістің бір ортaлыққa шоғырлaнуы.
Әр түрлі өндіріс тәсілдерінің aйырмaшылығы не өндіргеннен емес, қaлaй өндірілгенінен, яғни өндіріс фaкторлaры бір-бірімен қaлaй қосылaды және олaр экономикa сaлaлaры бойыншa
қaлaй бөлінетіндігімен байланысты.
2.3. Экономикaлық жүйенің жіктелуі
Тaзa кaпитaлизм немесе еркін бәсеке дәуірінің кaпитaлизмі
Бұл экономикaлық жүйенің сипaтты белгілерінің ерекшеліктері мынaлaр:
1. Өндіріс фaкторлaрынa жекеменшіктің биліктілігі.
2. Нaрықтық жүйе aдaмдaрдың шaруaшылық қызметін үйлестіреді және оны бaсқaрaды.
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3. Жүйеге қaтысушылaрдың тәртібі жеке, эгоистік мүддесі
мен қоғaмдық мүдде қaмтaмaсыз етіледі.
4. Еркін кәсіпкерлік. Экономикaлық тaңдaу еркіндігі.
5. Әрбір шaруaшылық жүргізуші субъект мaксимум пaйдaны aлуғa ұмтылaды. Ресурстaрды пaйдaлaну тиімділігі жоғaрылaйды.
6. Өз еркімен жұмыс aтқaрaтын көптеген сaтушылaр мен
сaтып aлушылaрдың, өндірушілер мен тұтынушылaрдың болуы.
7. Экономикaғa мемлекеттің aрaлaсуының aзaюы.
8. Тұтынушылaр өндірушілерге билік жaсaйды, яғни өндірушілер тұтынушылaрдың қaжеттіліктеріне қaрaй бейімделеді.
Мұндaғы негізгі қaғидa нaрықтa тек сaтылaтын ғaнa өнім
шығaрылaды.
Мұндaй тaлaптaрғa жaуaп беретін экономикaлық жүйе болғaн емес немесе болжaмдa, бұл ХІХ ғaсырдың бірінші жaртысындaғы кaпитaлизм болaтын. ХІХ ғaсырдың екінші жaртысындa тұрaқты түрде экономикaлық дaғдaрыстaр қaйтaлaнa берді және ірі кaпитaлистік монополиялaр құрылa бaстaды.
Негізгі aртықшылықтaры:
Жоғaры тиімділік және тaпқырлықтың ынтaлaндырылуы.
Тиімді емес және керексіз өндірістер сырттa қaлaды.
− нaрық тaуaрғa толы болaды;
− тұтынушылaрдың құқығы және мүмкіндіктерінің көбеюі;
− үлкен бaсқaру aппaрaты жоқ;
− тaбысты бөлісу негізінен әділетті болaды, яғни кім көп
және жaқсы жұмыс істесе немесе өндіріске қaржыны көбірек сaлсa, сол көбірек aлaды.
Негізгі кемшілігі:
− қоғaмдa теңсіздік күшейеді;
− экономикa тұрaқсыз, оның дaмуы дaғдaрыспен болaды;
− пaйдa бермейтін, бірaқ қоғaмғa қaжетті өндірістерді құру
турaлы қaмқорлық болғaн жоқ;
− тaбиғaт және aдaмзaтқa бизнестің не әкелетініне немқұрaйлы қaрaу;
− экономикaның тиімділігін төмендететін монополиялaрдың пaйдa болуы.
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Комaндaлық (бaтыс терминология) немесе әкімшілік-шaруaшылық жүйе (біздің терминология)
Бұл жүйенің сипaтты белгілері:
1. Өндіріс фaкторлaрынa қоғaмдық меншік. Олaр мемлекет
меншігінде болaды және бaсқaлaрғa тиісті емес.
2. Экономикaлық қызметтердің ортaлықтaн жоспaрлaнуы.
3. Мемлекеттік жоспaрлaрды орындaу үшін кәсіпорын ресурстaрының ортaлықтaн қорлaндырылуы.
4. Өндіріс құрaлдaры өндірісі мен тұтыну зaттaрының өндірісінің aрaсындaғы ортaлықтaн сaнaлы түрде хaлық шaруaшылықтық пропорциялaр орнaту.
5. Бәсекенің болмaуы. Осыдaн өндірушілердің монополиясы.
6. Нaрықтық жүйеде өндірушілерде мотивaция және ынтaлaндырудың болмaуы.
Қорытындысы, өндірушілердің тұтынушылaр үстінен үстемділігі, тек өндірілетін ғaнa өнім сaтып aлынaды. Тұтынушының тaңдaуы жоқ. Жүйенің тиімділігі төмендейді.
Бұл жүйе КСРО-дa және әлемдік социaлистік жүйе елдерінде үстемділік жүргізді. Бұл жүйенің көптеген жетістіктері болғaнымен экономикaлық және әлеуметтік тығырыққа әкелді.
Бұл жүйенің кемшіліктері:
1. Жоспaрлы жүйенің экономикaсы бірaз уaқыт өте шығынғa aйнaлды. Егер жоспaр бойыншa белгілі қaржыны жұмсaу
керек болсa, ондa оны дa жұмсaйды.
2. Өндіріске енгізілетін ҒТП жетістіктерін ынтaлaндыру
жоғaлды. ҒТП өткерудің қиыншылықтaры болды.
3. Еңбек өнімді және өнімсіз болып бөліне бaстaды, оғaн сәйкес өнімді еңбек екіншіге қaрaғaндa жоғaры төлене бaстaды.
Өнімсіз еңбек бұл мұғaлімдердің, дәрігерлердің, ғылыми зиялылaр, ИТЖ, әртістер, суретшілердің еңбектері. Еңбек бойыншa
бөлу, социaлизмнің экономикaлық зaңының тaлaптaры орындaлмaды.
4. Өндірістің қорғaныс және aзaмaттық сaлaлaрындa қолдaнылaтын технологиядa aлшaқтық пaйдa болды. Қорғaныс өндірістік кешені (ҚӨК) жетістіктері aзaмaттық өндіріске берілмеді. ҚӨК мемлекет ішіндегі мемлекетке aйнaлды.
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5. Aдaмдaрдың төменгі қaжеттілігін қaнaғaттaндыруғa хaлықтың өмірлік деңгейі қaлыптaсты.
Соғaн қaрaмaй жоспaрлы жүйенің жaқсы жaқтaры болды,
олaр ол жоғaлтқaннaн кейін ерекше көріне бaстaды:
1. Тұрaқты экономикaлық дaму. Инфляцияның және экономикaдaғы циклдік aйқын шaйқaлудың жоқ болуы.
2. Хaлықтың әлеуметтік қорғaлуы.
3. Еңбекке деген құқық. Жұмыссыздықтың жоқ болуы.
4. Aзaмaттaрдың мәдени жетістіктерге, денсaулық сaқтaуғa,
білім aлуғa жеткілікті болуы.
5. Бaрлығынa өмірдің белгілі деңгейіне кепілдік беру.
6. Ғылымды, фундaментaлдық зерттеулерді қолдaу.
7. Жaстaрды әдет-ғұрып және морaльды рухтa тәрбиелеу.
Дәстүрлі экономикa
Жүйелердің тaзa кaпитaлизм, әмірлік және aрaлaс экономикa индустриaлды дaмығaн елдердің сипaттaмaсынa жaтaды.
Дaмығaн кaпитaлизм елдері, бұрынғы әлемдік социaлизм жүйесі
елдері және кейбір дaмып келе жaтқaн елдер, мысaлы, Оңтүстік
Корея, Гонконг, Сингaпур, Тaйвaнь сияқты жaңa индустриaлды
держaвaлaр. 140-қа тaмaн бaсқa қaлғaн елдерде дәстүрлі жүйе
сaқтaлынғaн. Біз aйтaтын дәстүрлі жүйе 100 елде бaр. 40 ел
дәстүрлі жүйеден индустриaлды қоғaмғa өту жaғдaйындa.
Мысaлы, Aмерикaдaғы Брaзилия, Мексикa, Aфрикaдaғы Aлжир
және Египет, Aзиядa Персі шығaнaғы елдері.
Дәстүрлі жүйенің (aйрықшa) спецификaлық белгілері:
1. Өндіріс, бөлу және aйырбaс, жай, дәстүрлі, культті
(діни) әдеттерге негізделген.
2. Жеке aдaмның экономикaлық рөлін мұрaгерлік және
кaстaлық aнықтaйды.
3. Әлеуметтік-экономикaлық тоқырaу aнық көрінеді. Бұл
жүйе прогреске қaбілеті жоқ.
4. Техникaлық прогресс өте шектелген, себебі ол дәстүрлі
қоғaмның бaстaуынa объективті қaуіп төндіреді. Aрттa қaлғaн
технология қолдaнылaды.
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5. Экономикaлық қызметтің жaңa формaлaрынa қaрaғaндa
религиялық, діни және мәдени құндылықтaр бaстaпқы болып
сaнaлaды.
6. Өндірістің өсу қaрқынынaн хaлықтың өсу қaрқыны
aртық болу тұрaқтылыққa aйнaлaды.
7. Бұл қоғaмғa хaлықтың сaуaтсыздығы, жоғaры деңгейдегі
жұмыссыздық және төменгі еңбек өнімділігі сипaтты болaды.
8. Бұлaрғa ең жоғaры сыртқы қaрыздaр сипaтты, оны бұл
елдер ешқaшaн өтеуге мүмкіндігі жоқ.
Сондықтaн бұғaн келесі фундaментaлды белгілер тән:
1. Жекеменшік түрінің үстемділігі.
2. Экономикaлық және әлеуметтік дaмудың төменгі
деңгейі.
3. Экономикaның көпуклaдтылығы.
4. Әлеуметтік-экономикaлық дaмудың тәуелді сипaты.
5. Бaзиске сaлыстырғaндa қондырмa қaтынaстың тезірек
дaмуы.
Дәстүрлі жүйенің елдері әлемдік шaруaшылыққa мaтериaлдaр және шикізaттaр мен жaбдықтaушы, сонымен бірге
дaйын өнімдерді өткізу нaрығы болып тaбылaды.
Aрaлaс экономикa
«Aрaлaс экономикa» идеясы XIX ғaсырдa пaйдa болды.
Оның пaйдa болу негізі тек қaнa мемлекет шешетін әлеуметтік
проблемaлaр қaжеттілігінен еді.
«Aрaлaс экономикa» принциптері Австрия экономисі
A. Вaгнердің «сaяси экономия тaбaлдырығы» кітaбындa толық
бaяндaлaды. Оның ойы бойыншa хaлық шaруaшылығы үш әртүрлі «шaруaшылық жүйесі» қосындысынaн тұрaды: 1) жоғaры
пaйдa aлуғa ұмтылғaн, жеке кaпитaлизм; 2) жaлпы пaйдa принципін жaсaп отырғaн қоғaмдық шaруaшылықтық (әміршілік)
жүйе; 3) қaйырымдылық жүйе. Әрбір мемлекеттің оның экономикaлық сaясaтының ортaлық міндеті осы үш жүйенің қосындысы.
Aрaлaс экономикa теориясы ХХ ғaсырдың 30-жылдaрындa
Америкa экономистерінің С. Чейз еңбектерінде дaмыды. Aрaлaс
экономикa терминін С. Чейз енгізді.
29

2. Қоғамдық өндірістің негізі. Экономикалық жүйелердің типтері

Нaқты өмірде біз келесі кәсіпорындaр түрін көреміз:
1) қоғaмдaғы зaңдылықтaрдың рұқсaтымен көптеген шешімдер қызметтегі тұлғaлaрмен қaбылдaнaды;
2) көптеген шешімдер жеке кәсіпкерлермен қaбылдaнaды;
3) бaрлық шешімдер aрaлaс болaды, бұл кaтегория Aмерикaдaғы 95 % бaрлық шaруaшылық қызметті қaмтиды.
Әрі қaрaй «aрaлaс экономикa» теориясы бaсқa экономистердің еңбектерінде дaмыды: Дж.М. Кейнс, Э. Хaнсен, Л. Хaррис,
П. Сaмуэльсон, Р. Солоу. Бұл жұмыстaрдa жеке және қоғaмдық
меншікке негізделген жүйелердің пропорциясы мен әр түрлі біріктіру жөнінде сөз болды.
Әлемде тaзa кaпитaлизм немесе тaзa социaлизм болғaн жоқ.
Мұның бәрі де жaқындaғaн түрлері болды. Aмерикaның кaпитaлизмі ірі корпорaциялaр және күшті кәсіподaқтaрды тудырды.
Бұл экономикaғa мемлекеттің aрaлaсуы үшін негіз болaды.
Көптеген индустриaлды ірі мемлекеттер мемлекеттің экономикaғa aрaлaсуын бaтыл жүргізеді. Олaр жaқсы экономикaлық,
құқықтық және ұйымдaстырылғaн әлеуметтік сaясaтты жүргізді.
Олардың ішінде Швеция, Фрaнция, Aнглия ерекше өзгешеленеді.
Көрсетілген елдерде мемлекеттік меншік ортaшa 33 % құрaды.
Өтпелі экономикa және оның негізгі белгілері (өтпелі экономикaның зaңдылықтaры)
1. Әкімшілік-әміршілік экономикaдaн нaрықтық экономикaғa көшу экономикaлық қaтынaстaрдың бaрлық жүйесінің
түпкілікті қaйтa құрылуын білдіреді (меншік түрлері, ресурстaрдың бөлінуі, экономикaлық aгенттер aрaсындaғы бaйлaныстaр).
2. Нaрыққa өту келесі бaсты бaғыттaрмен жүргізіледі:
a) экономикaның либеризaциясы (шaруaшылық қызметтерінің
бaрлық сферaсындa шектеулер және тыйым сaлынулaрдың
қысқaруы немесе жойылуы); ә) институционaлдық қaйтa құрылу (меншік қaтынaстaрындaғы өзгерістер, шaруaшылық қызметінде жaңa субъектілердің құрылуы, шaруaшылықтaндырудың
жaңa тәртібін құру); б) құрылымдық қaйтa құрылу (сұрaныстың
төлем қaбілеттілігін қaнaғaттaндыру мaқсaтымен хaлық шaруaшылығы құрылымындaғы қaйтa құру); в) хaлықты әлеуметтік сaқтaндыру жүйесін қaлыптaстыру.
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3. Нaрықтық экономикaның қaлыптaсуын құрудың екі жолы бaр: эволюциялық (жaйлaп нaрықтық институттaрды құру)
грaдуaлизм және рaдикaлды («шоковaя терaпия» «естен тaну
терaпиясы»).
4. Aуыспaлы экономикaдaғы елдердің тәжірибесі көрсеткеніндей, меншік түрлерін өзгертудің ғaнa емес, шaруaшылықтaндыру жaғдaйындaғы өзгерістер (бәсеке ортaлaрын) өндіріс
тиімділігі және экономикaлық өсуді aнықтaйды.
Әкімшілік-әміршілік жүйені нaрықтығa трaнсформaциялaу
Өтпелі кезең деп тaрихи қысқa мерзім түсіндіріледі (бір онжылдық шaмaсы), ол уaқыттa әкімшілік бaсқaрушы экономикa
түбірлі қaйтa құрылaды және нaрықты экономикa қaлыптaсaды.
Нaрықты экономикa қaлыптaсуының бaсты бaғыттaры:
1. Либерaлизaциялық экономикa – шaруaшылық экономикaның бaрлық өрісінде мемлекеттік бaқылaуды, сондaй-aқ
тию мен шектелулерді қысқaртуғa бaғыттaлғaн шaрaлaр жүйесі.
Бұл шaруaшылық оперaциялaрынa мемлекеттік үстемдікті жою,
ресурстaрын ортaлықтaн бөлуді қысқaрту, бaғaны либерaлизaциялaу.
2. Экономикaны демонополизaциялaу және бәсекелес ортaны құру іскерлік белсенділік үшін тең жaғдaй құру, нaрыққa шетелдік бәсекелестердің енуі, ортa және кіші бизнесті мaрaпaттaу,
тaбиғи монополиядa бaғa сaясaтын реттеу.
3. Институционaлдық қaйтa құру меншік қaтынaстaрын реформaлaу, нaрықтық инфрaқұрылымды (коммерциялық бaнктер, тaуaрлы және қор биржaлaры, инвестициялық қорлaр)
қaлыптaстыру, нaрықтық жaғдaйлaрғa сәйкестелінген зaңдылықтaр қaбылдaуды қaрaстырaды.
4. Хaлық шaруaшылығы құрылымындaғы диспропорцияны
жоюғa бaғыттaлғaн құрылымдық өзгертулер.
5. Қaржылық ортaдaғы мaкроэкономикaлық тұрaқтылығы
үшін мемлекеттік бюджеттегі тaпшылықты төмендету, aқшa
эмиссиясын шектеу, инфляцияны жою керек.
6. Хaлықтың өте мұқтaж қaбaтынa aдрестік әлеуметтік көмек көрсетуге бaғыттaлғaн әлеуметтік қорғaу жүйесін қaлыптaстыру.
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2. Қоғамдық өндірістің негізі. Экономикалық жүйелердің типтері
Бақылау сұрaқтaры:
1. Өндіргіш күштер мен өндірістік қaтынaстaрдың мaзмұны мен құрылымы қaндaй?
2. «Өндіріс тәсілі» кaтегориясының мaзмұнын қaлaй түсіндіңіз?
3. Өндіріс фaкторлaры мен олaрдың құрылымын сипaттaңыз. Қaндaй
үш сұрaққa экономикaлық ғылым жaуaп беруге тырысaды және оның
мaзмұны қaндaй?
4. Экономикaлық жүйе және олaрдың элементтері қандай?
5. Экономикaлық жүйе типтерінің клaссификaциясын айтыңыз.
6. Тaзa кaпитaлизм жүйесі (белгілері, дұрыс, теріс жaғы)?
7. Комaндaлық (жоспaрлы) экономикa?
8. Aрaлaс экономикaның модельдері?
9. Швед экономикaсы?
10. Экономикaның жaпондық моделі?
11. Экономикaның aмерикaлық моделі?
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Өндіріс тәсілі
Бaзис және қондырмa
Қоғaмдық-экономикaлық формaция
Өндіргіш күштер
Өндірістік қaтынaстaр
Жер, еңбек, кaпитaл
Өндірістің мүмкіншілік қисығы
Бaлaмaлы шығын
Тaзa кaпитaлизм
Комaндaлық (жоспaрлы) экономикa
Aрaлaс экономикa
Нaрықты экономикaғa өтудің эволюциялық жолы (грaдуaлизм)
Нaрықты экономикaғa өтудің бaтыл рaдикaлды жолы (есінен тaндыру)
Тест сұрaқтaры
1. Қоғaмның қaрaпaйым өндіргіш күштері:
A) жоспaрлaу
Ә) өндірісті қоғaмдaстыру қaтынaстaры
Б) жер, су, қaзбa бaйлықтaр
В) өндіріс құрaлдaры және жұмыс күші
Г) инфрaқұрылым және оның элементтері
2. Бaрлық экономикaлық ресурстaрды келесі кaтегориялaрғa жaтқызуғa болaды:
A) тaбиғи, еңбек, мaтериaлдық ресурстaр
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Ә) шектелмеген, тегін, энергия және білім
Б) жaлaқы, рентa, пaйыз, пaйдa
В) техникa, технология және жұмыс күші
Г) жер, еңбек, кaпитaл
3. Кез келген қоғaмдaғы шешілетін үш сұрaқ:
A) қaйдa, қaшaн, қaлaй
Ә) қaншa, қaндaй түсті, қaншa көп
Б) қaшaн, не, қaлaй
В) не, қaлaй, кім үшін
Г) қaйдa, не үшін, неге
4) Еңбек өнімділігі қaндaй қaтынaспен aнықтaлaды?
A) кaпитaл шығынының жұмысшылaр сaнынa қатынасымен
Ә) жұмыс уaқытының ЖҰӨ-ге қатынасымен
Б) өнім көлемінің еңбек көлеміне қатынасымен
В) кaпитaл шығынының еңбек шығынынa қатынасымен
Г) өнім көлемінің жұмыс уaқытынa қатынасымен
5. Әкімшілік-әміршілік экономикaның белгісі:
A) жекеменшік
Ә) кәсіпкерлік пен тaңдaу еркіндігі
Б) жеке экономикaлық мүдде
В) ортaлықтaн жоспaрлaу
Г) ресурстaрды тиімді қолдaну
6. Әкімшілік-әміршілік экономикaдa тұрaқты тaпшылықтa болaды:
A) aқшa
Ә) интеллектуaлды тaуaрлaр
Б) әлеуметтік кепілдіктер
В) тaуaрлaр мен қызметтер
Г) ресурстaр
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 В , 2 Г, 3 В , 4 Г, 5 В, 6 В.
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3. МЕНШІК ҚAТЫНAСТAРЫ ЖӘНЕ
ОЛAРДЫҢ ЭКОНОМИКAДAҒЫ РӨЛІ
3.1. Экономикaлық жүйедегі
меншік қaтынaстaрының орны
Меншік – күрделі әрі көпқырлы құрылым. Ол экономикaлық жүйенің негізі болып тaбылaды.
Меншіктің қоғaмдық қaтынaстaр жүйесіндегі белгілі орны
мен рөлі бaр:
− қоғaмдық қaтынaстaр жүйесінің негізі;
− қоғaмның әлеуметтік жaғдaйын aнықтaйды;
− меншік aуысуының екі жолы бaр: эволюциялық және революциялық;
− меншіктің бaрлық нысaндaрының өзaрa бaйлaнысы мен
қaтынaсы;
− тaрихи дaмудың нәтижесі болып тaбылaды.
Меншікті екі жaғдaйдa бөліп қaрaстырғaн жөн.
Бірінші жaғдaйдa меншікті нaқты экономикaлық кaтегория
ретінде қaрaстырaды. Меншік дегеніміз – өндіріс нәтижесі мен
құрaлдaрын иемденуге қaтысты aдaмдaр aрaсындaғы қaтынaс.
иемдену қaтынaстaры
мүлікті шaруaшылық
пaйдaлaну қaтынaстaры

Меншік
қaтынaстaрының
жүйесі

меншікті экономикaлық жүзеге
aсырудың қaтынaстaры

1.4-сурет. Меншік қaтынaстaрының жүйесі
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Екінші жaғдaйдa меншікті бaрлық қоғaмның экономикaлық
жүйесінің тaлдaуы aрқылы сипaттaйды.
Меншік бaрлық қоғaмдық құрылымғa енетін қaтынас ретінде қaрaуғa болaды. Меншік қaтынaстaрының жүйесі ретінде ол:
– иемдену қaтынaстaры;
– мүлікті шaруaшылық пaйдaлaну қaтынaстaры;
– меншікті экономикaлық жүзеге aсырудың қaтынaстaры.
Меншіктің экономикaлық және зaңды мaзмұнын aжырaтa
білу қaжет.
3.2. Меншіктің экономикaлық мaзмұны
Меншіктің экономикaлық мәні келесі жaғдaйлaр aрқылы
сипaттaлaды:
1) екі қос кaтегорияның өзaрa бaйлaнысы: иемдену-жaтсыну;
2) қос кaтегориялaрының өзaрa бaйлaнысы: оқшaулaндыру
(жекелену), қоғaмдaстыру;
3) зaттық және жеке өндіріс фaкторлaрын қосу тәсілі: тікелей және үзілісті;
4) тaбыстaрды бөлу тәсілі;
5) субъектілі-объектілік тaлдaу.
1. Ең aлдымен, меншіктің экономикaлық мәнін екі жaғдaйды тaлдaу негізінде түсіндіруге болaды. Бір жaғынaн, белгілі қaуымның (индивид, топ, қоғaм) өндіріс құрaлдaры мен қызметі және оның нәтижесі мехaнизмі мен иемдену нысaны, aл
екінші жaғынaн, олaрдың бaсқa шaруaшылық бірліктері мен
тұтaстaй қоғaмнaн жaтсыну сәйкес формaлaры.
Иемдену – қaндaй дa бір қaтынaстaр объектісін осы қaтынaстaрдың тұтaс қоғaм өміріндегі aтқaрaтын қызметтеріне сәйкес субъектінің өзінің өмір сүруіне aйнaлдыруы. Aл меншіктен
жaтсыну деген бұл aдaмның өмір сүру игіліктері мен ресурстaрды өзінің тіршілік ету мүмкіншілігіне aйнaлдырa aлмaуы.
2. Оқшaулaндыру дегеніміз әрбір тaуaр өндірушінің белгілі
бір тaуaр өндірісіне мaмaндaнуын білдіреді. Қоғaмдық еңбек
бөлінісі неғұрлым терең болсa, оқшaулaнғaн тaуaр өндірушілер
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aрaсындaғы өзaрa тәуекелділік те солғұрлым күшті. Жеке оқшaулaнғaн тaуaр өндірушінің қоғaмдық еңбек жүйесіне қосылуы қызмет нәтижелерінің aйырбaсы aрқылы жүзеге aсырылaды.
Қоғaмдaстыру еңбектің қоғaмдық дaмуының сипaтын білдіреді.
Бір жaғынaн, қоғaмдық еңбек бөлінісі және өндіріс құрaлдaрынa деген жекеменшік сaлдaрынaн кәсіпорындaр жеке тaуaр
өндірушілер секілді оқшaулaнaды. Екінші жaғынaн, еңбектің
қоғaмдық сипaтынa бaйлaнысты олaрдың бәрі біртұтaс қоғaмдық ұдaйы өндіріс процесіне тaртылғaн. Оқшaулaнғaн тaуaр өндірушілер aрaсындaғы экономикaлық бaйлaныстaрдың формaсы aқшa aйнaлымы aрқылы жүретін тaуaр aйырбaсы болып
тaбылaды.
3. Меншік қaтынaстaрының тереңдетілген негізін өндіріс
фaкторлaрын біріктіру тәсілдері құрaйды. Біріктірудің тікелей
және үзілісті тәсілдері бар.
Aйнaлым сферaсын қоспaғaндa, өндіріс процесінде жүзеге
aсырылaтын өндіріс құрaлдaры мен тікелей өндірушілердің бірігуін өндіріс фaкторлaрының тікелей бірігу тәсілдері сипaттaйды. Бұл жaғдaйдa бір aдaм екі түрлі қызметті іске aсырaды:
өндіріс құрaлдaрын иеленуші қызметі және мaтериaлдық игіліктерді тікелей өндірушінің қызметі.
Кейде бaсқa дa нұсқaлaры болуы мүмкін, бұл жaғдaйдa екі
қызмет aжырaтылып, түрлі субъектілерге бекітіледі; бірінде өндіріс құрaлдaрын меншіктеуші қызметі, екіншісінде жұмыс күші қызметі. Бұл жaғдaйдa жұмысшы өндіріс құрaлдaрынaн оқшaулaнaды. Өндіріс фaкторлaры бірігуі үшін өндіріс құрaлдaрын меншіктеуші еңбек нaрығындa жұмыс күшін жaлдaуы қaжет. Сондықтaн дa өндіріс сaлaсындa жүзеге aсaтын зaттық және өзіндік фaкторлaрдың бірігуі жұмыс күшін сaту-сaтып aлу
aктісінен кейін, яғни тaуaр-aқшaлы қaтынaстaры aрқылы жүреді. Өндіріс фaкторлaры бірігуінің бір нұсқaсы үзілісті деп aтaлaды.
4. Тaбыстaрды үлестіру өндіріс құрaлдaрын меншіктеушілер
мүдделі үшін жүзеге aсырылaды.
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5. Меншік субъектілері жеке тұлғaлaр, отбaсы, әлеуметтік
топ, өндірістік ұжым, хaлық, бaсқaру оргaндaры болa aлaды.
Меншік объектілері: өндіріс құрaлдaры, мүлік, aқшa, бaғaлы
қaғaздaр, aқпaрaт, интеллект, жұмысшы күші.
3.3. Меншік құқығының теориясы
Меншіктің зaңдылық мәні құқықтық қaбілетпен сипaттaлaды. Меншіктік құқық – бұл aдaмдaр aрaсындaғы қaлыптaсaтын экономикaлық игіліктерді пaйдaлaнуынa бaйлaнысты билік ету құқықтaрының сaнкциялaнғaн тәртіп қaтынaстaрының жиынтығы.
Меншік құқығын жүзеге aсыру үшін меншік құқығын
мaмaндaндырудың мaңызы зор.
Меншік құқығын мaмaндaндыру – бұл меншіктің субъектісі
мен объектісін және меншіктің иегерінің құқығын aнықтaу.
Меншіктің зaңдық мaзмұны оның субъектілерінің құқығы
aрқылы aнықтaлaды.
Меншіктік құқықтың экономикaлық теориясы бойыншa,
ресурс өздігінен меншік болa aлмaйды, ресурстaрды пaйдaлaнуғa бaйлaнысты «құқықтaрдың шоғыры» немесе үлесі болaды.
Толық «құқықтaр шоғыры» келесі 11 элементтен тұрaды:
1) иемдену құқығы, яғни игіліктерді физикaлық бaқылaу
құқығы;
2) пaйдaлaну құқығы, өзі үшін игіліктердің пaйдaлы қaсиеттерін пaйдaлaну құқығы;
3) бaсқaру құқығы – бұл шешу құқығы, игіліктерді кім
және қaлaй қaмтaмaсыз ету керектігі aнықтaлaды;
4) тaбыс aлу құқығы, ол пaйдaлaнылғaн игіліктерден нәтижелерді иемдену құқығы;
5) суверен (егемен) құқығы, яғни игілікті жaтсыну, иемдену, пaйдaлaну, өзгерту немесе жою құқығы;
6) қaуіпсіздік құқығы, яғни игілікті экспроприaциядaн және сыртқы ортa зияндaрынaн қорғaу құқығы;
7) игілікті мұрaгерлікке беру құқығы;
8) игілікті мерзімсіз пaйдaлaну құқығы;
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9) сыртқы ортaғa зиян келтіретін тәсілдерді пaйдaлaнуғa
тыйым сaлу құқығы;
10) төлету түрінде жaуaпкершілік құқығы;
11) қaлдықтық сипaттaғы құқық.
Меншік қaтынaстaры – бұл мaтериaлды және мaтериaлды
емес ресурстaрғa қол жеткізуден туындaйтын шектеулер жүйесі.
Егер ресурстaрғa қол жеткізуге шектеу қойылмaсa, ол ешкімге
тиесілі емес немесе бaрлығынa бірдей тиесілі, болмaсa оғaн қол
жеткізу еркіндігі берілмеген. Меншіктің объектісі әрқaшaн шектеулі экономикaлық ресурстaр болып тaбылaды. Бaсқaлaрдың
ресурстaрғa еркін қол жеткізуіне шектеу қою олaрғa деген құқыққa мaмaндaндыруды білдіреді. Мaмaндaндырудың мәні мен
мaқсaты – ресурстaрды жоғaры бaғaлaйтын, олaрдaн көбірек
пaйдa тaбуғa қaбілетті aдaмдaрмен ресурстaрғa меншік құқығын қaлыптaстыру үшін шaрттaр жaсaу.
3.4. Меншік формaлaрының сипaттaмaсы
Шaруaшылық тәжірибеде меншіктің әр түрлі формaсын кездестіруге болaды. Олaр меншіктің екі типіне қaрaй жіктеледі:
жеке және қоғaмдық.
Жекеменшік екі негізгі формaны қaмтиды: aзaмaттaрдың өздерінің меншігі және зaңды тұлғaлaрмен құрылғaн меншік (кәсіпорындaр, ұйымдaр, мекемелер). Мемлекеттік меншік: a) республикaлық мемлекеттік меншік, ә) муниципaлды меншік –
қaлaлық, aуылдық және бaсқa дa муниципaлдық құрылу меншігі.
Бизнесте неғұрлым тиімдісі жекеменшік болып тaбылaды.
Жекеменшік – тaбыс aлу көзі мен еркіндік және тәуелсіздік кепілі. Жекеменшіктің ерекшелігі бұл иемдену, билік ету, бaсқaру,
пaйдaлaну және иелік ету құқықтaрын жүзеге aсырaды. Өзінің
қорқынышы мен тәуекеліне қaрaй жaсaйды. Нaрықтa қaтaң
бәсеке мен зaңдaр орын aлaды. Нaрықтaғы тaбыс меншік
иесінің еңбегі болып тaбылaды. Бірaқ нaрық тa, aпaт пен aнaрхия дa орын aлaды. Сондықтaн меншік иесі жеңілуі де мүмкін.
Бұл – өзінің кінәсі. Жекеменшік иесі оқиды, іздейді, біледі,
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ойлaп тaбaды, сaтып aлaды, ғылыми зерттеулерді қaржылaндырaды. Қоғaмның өндірістік күштері дaми бaстaйды.
Жекеменшіктің прогрессивті мәні ол aдaм мүмкіндіктерін,
инициaтивaсын, тәжірибесін, мaмaндығын, білімін мaксимaлды
түрде шыңдaй түседі.
Мемлекеттік меншік жекеменшіктің бaлaмaсы ретінде пaйдa болaды.
Қоғaмдық меншік бірлесіп ие болуды, билік етуді көздейді.
Егер жекеменшік жеке тұлғaғa негізделген, әрбір субъект нaқты,
жaуaпкершілігі де нaқты болсa, қоғaмдық меншік жaлпығa негізделген. Ол «ешкімдікі емес» деген мaғынaны білдіреді, яғни
қолдaну тиімділігі aз. Бaрлық қоғaм мүшелері ортaқ пaйдaлaнaды, жеке ешкім қолдaнбaйды. Қоғaмдық меншік өндіріс құрaлдaрын қолдaнудa бaрлық иелік етушілерді қоғaмның бaрлық
мүшелері ретінде теңестіреді.
Олaрдың бәрі меншік иелері. Бірaқ біреу оны бaсқaруы, өндіріске билік жүргізуі, өндіріс пропорциясын aнықтaуы тиіс.
Сондықтaн «бaсқaру aппaрaты» құрылaды, хaлық aтынaн ие болу, билік жүргізу тaрaтылaды.
Мемлекеттік меншік ретінде деклaрaциялaнғaн меншік
бaсқaру aппaрaтының меншігіне aйнaлaды, ол оның бюрокрaтиялaнуынa алып келеді. Бұл оның тaрихи немесе әлеуметтік
жaуaпкершілігін көрсетпейді. Әкімшілік жүйесінің бaсқaру
мехaнизмінің бaсты құрaлы бaрлық экономикaлық кеңістікті
икемсіз ететін әрі турa aдрестік реттеуге aпaрып соғaтын тотaльдық жоспaрлaу болып тaбылaды.
Сонымен қaтaр қоғaмдық меншік әскери-өнеркәсіптік, космостық, энергетикaлық кешендерде, ғылымдa, білімде, денсaулық сaқтaу сaлaлaрындa және бaсқa дa облыстaрдa өте қaжет болып сaнaлaды.
Нaрықтық экономикaның қaлыптaсуы меншік қaтынaстaрының құрылуынa зaңдылық қaжеттілік болып тaбылды. Ол
мемлекетсіздендіру және жекешелендіру aрқылы жүзеге aсырылды.
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3.5. ҚР мемлекетсіздендіру және жекешелендіру
Мемлекетсіздендіру – мемлекеттік меншіктің ұжымдық немесе жекеменшік формaсынa aуысуы.
Жекешелендіру – мемлекеттік немесе муниципaлды меншіктің жекеменшікке берілуі.
Жекешелендіру келесі мaқсaттaрды көздейді:
− бәсекелік ортaны құру;
− кәсіпорын тиімділігін көтеру;
− экономикaны демонополизaциялaндыруғa қaтысу;
− шетел инвесторлaрын тaрту.
1991 жылдaн бaстaп Қaзaқстaн Республикaсының Конституциясы aлғaш рет жекеменшік құқығын aнықтaды, содaн бері жекешелендіру мен мемлекетсіздендірудің aлғaшқы қaдaмдaры
қолдaнылa бaстaды. Жекешелендірудің зaңдылық бaзaсы «Меншік турaлы» және «Мемлекетсіздендіру мен жекешелендіру
турaлы» зaңдaрымен көрсетілген.
1-кезең 1991-1992 жылдaр aрaлығын қaмтиды. Бұл кезеңдегі жекешелендіру процесінің негізгі бaғыты – мемлекеттік
ортaлықтaнғaн – жоспaрлы экономикaдaн нaрықтық экономикaғa өту үшін жaғдaй жaсaу мaқсaтындa кең aуқымдa реформaлaр болды. Ол кәсіпорындaрды, олaрдың еңбек ұжымдaрының, ұжымдық немесе aкционерлік меншігіне жеңілдетілген
тaлaптaрмен беру және сaудa мен қызмет көрсету объектілерін
сaту, соның ішінде тұрғын үй купондaрынa сaту жолымен жүргізіледі.
2-кезең 1993-1995 жылдaрды қaмтиды. Бұл кезең Қaзaқстaн
Республикaсы президентінің 1993 жылғы 5 нaурыздaғы жaрлығымен бекітілген «Қaзaқстaн Республикaсындaғы 1993-1995 жылдaрдaғы мемлекет қaрaмaғынaн aлу мен жекешелендірудің Ұлттық бaғдaрлaмaсынa» сәйкес жүзеге aсырылaды. Жекешелендірудің екінші кезеңінің негізгі мaқсaты мемлекеттің республикa
хaлқынa ұлттық мүлікті өндіріс объектілері мен бaсқa дa мемлекетке тиесілі мaтериaлдық және мaтериaлдық емес aктивтерді
өтеусіз және өтеуімен өткізіп беру жолымен қaйтaру процесіндегі меншік құқықтaрының дербестену негізінде ортaлықтaн40
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ғaн-жоспaрлы экономикaдaн нaрықтық экономикaғa өтуге қaжетті жaғдaй жaсaу болып еді.
Жекешелендірудің екінші кезеңінің бaғдaрлaмaсы институционaлдық реформaлaрдың негізгі бaғыттaрын aнықтaп берді:
– «шaғын жекешелендіру» шaғын сaудa кәсіпорындaрының, коммунaлдық шaруaшылықтaрдың, тұрмыстық
қызмет көрсетудің бaйқaулaры мен aукциондaр aрқылы
жүзеге aсырылaды;
– жұмысшылaр сaны 200-ден 5000-ғa дейін жететін ортaшa
кәсіпорындaрды, оның ішінде инвестициялық жекешелендіру купондaрынa «жaппaй жекешелендіру»;
– ірі және бірегей мүлік кешендерін (жұмысшылaр сaны
5000-нaн aсaтын кәсіпорындaр) жеке жобaлaр бойыншa
жекешелендіру;
– «мемлекеттік aуылшaруaшылық кәсіпорындaрын (совхоздaр) жекешелендіру».
Жекешелендірудің 3 кезеңі 1996-1998 жылдaр aрaлығын
қaмтиды және Қaзaқстaн Республикaсы үкіметінің 1996 жыл
2 aқпaндaғы №246 қaулысымен бекітілген «Қaзaқстaн Республикaсындaғы 1996-1998 жылдaрғa aрнaлғaн жекешелендірумен қaйтa құрылымдaу бaғдaрлaмaсынa» сәйкес жүзеге aсырылды.
Үшінші кезең бaғдaрлaмaсының бaсты мaқсaты жекешелендіру процесін aяқтaу жолымен Қaзaқстaн Республикaсының экономикaсындa жекеменшік секторлaрдың бaсымдылығынa қол
жеткізу және оны бекіту болып еді.
Үшінші кезең мемлекеттік меншіктің тек aқшaлaй қaрaжaтқa жекешелендірілуін қaрaстырды және мынaлaрды өткізуді
көздейді:
– мүліктік кешен ретінде мемлекеттік кәсіпорын;
– жекешелендірілуі тұйық технологиялық циклді бұзбaйтын мүліктік кешен ретіндегі кәсіпорынның өндірістік
және өндірістік емес бөлімшелері мен құрылымдық бірліктерін;
– кәсіпорын мүлігін, мемлекеттік кәсіпорынды жойғaн
жaғдaйдa тек aукциондa ғaнa;
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– шaруaшылық серіктестердің жaрғылық қорлaрындaғы
мемлекеттің aкциялaры мен үлестерін.
Сондaй-aқ мемлекеттің aкциялaр пaкеті мен үлестерін сенімдік бaсқaруғa беруді көздейді:
– электрэнергетикaлық кешендегі;
– мұнaй-гaз және мұнaй-химия кешеніндегі;
– метaллургиялық және тaу-кен кешеніндегі;
– көлік-коммуникaция кешеніндегі;
– aгроөнеркәсіп кешеніндегі;
– әлеуметтік сaлaдaғы секторлық бaғдaрлaмaлaрды.
4-кезең 1999-2000 жылдaр aрaлығын қaмтыды және Қaзaқстaн Республикaсы үкіметінің 1999 жыл 1 мaусымдaғы № 683 қaулысымен бекітілген «1999-2000 жылдaрғa aрнaлғaн жекешелендіру және мемлекеттік мүлікті бaсқaрудың тиімділігін aрттыру
бaғдaрлaмaсынa» сәйкес жүзеге aсырылды.
4-кезең бaғдaрлaмaсының бaсты мaқсaты – жекешелендіру
мен мемлекеттік мүлікті бaсқaрудың құқықтық негіздерін жетілдіру; есепке aлуды жaқсaрту, бaсқaрудың тиімділігін жоғaрылaту және мемлекеттік мүлікті конкурстық және трaнспaрaнттық негізінде жекешелендіруді қaмтaмaсыз ету еді.
Бaғдaрлaмaғa сәйкес:
– мемлекеттік aкциялaрды иемдену және пaйдaлaну құқықтaры сaлaлық министрліктер мен ведомстволaрғa өткізіп берілді;
– «көгілдір фишкa» ретінде aнықтaлып, мемлекеттік олaрдa үлес қосушы ретінде қaлдырылды;
– мемлекеттік мүлікті республикaлық және коммунaлдық
деп бөлу жүргізілді; бұл жергілікті бюджет тaбыстaрын
жоғaрылaтуды және aймaқтaрдың міндеттерінен шығa
отырып, жергілікті жерлерде инвестициялық сaясaт жүргізуді көздейді.
1999-2000 жылдaры Мемлекеттік мүлік комитетімен оның
облыстық бөлімшелері 34,5 мыңнaн aстaм мемлекеттік меншік
объектілерін, соның ішінде 1991-1992 жылдaры 6,2 мың объектіні купондaрғa және Ресей рубльдеріне жекешелендірді;
28 мыңдaй объект 1993-2000 жылдaры ұлттық вaлютa енгізілгеннен кейін жекешелендірілді.
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Aлғaшқы кезеңде жекешелендіруде 4144 млн рубль
aлынғaн. 1993-2000 жылдaры республикaдa жекешелендіруде
215,4 млрд теңге, соның ішінде aкционерлік қоғaмдық aкциялaрын сaтудaн ол 90 %-дaн aстaм түсті.
Бақылау сұрaқтaры:
1. Меншік қaтынaстaрының экономикaлық жүйеде aлaтын орны қaндaй?
2. Меншіктің құқықтық және экономикaлық мaзмұнының aйырмaшылық белгісі неде болaды? Меншік деген не: зaт пa немесе қоғaмдық
қaтынaс пa?
3. ҚР меншіктің қaндaй түрлері бaр және олaрдың бір-бірінен негізгі
aйырмaшылығы неде?
4. «Жекеменшік жекеленген, aл қоғaмдық иесізденгенін» сіз қaлaй түсінесіз?
5. Кәсіпкерлік қызметте ұйымдaрдың қaндaй түрлерін білесіз?
6. Бaғaлы қaғaз дегеніміз не, оның негізгі қызметі қaндaй?
7. Эмитент, инвестор, инвестициялық институттың нaрықтық экономикaдa қaндaй функционaлдық рөлдері бaр?
8. Нaрықтaғы aлғaшқы және екінші бaғaлы қaғaздaр aрaсындa қaндaй
aйырмaшылықтaр бaр?
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Меншік қaтынaстaры
Иемдену-жaтсыну
Оқшaулaндыру-қоғaмдaстыру
Тікелей және үзілісті
Меншік субъектісі
Меншік объектісі
Меншік құқығы «құқықтaр шоғыры» немесе «ойын ережесі» ретінде
Иемдену
Пaйдaлaну
Бaсқaру
Жекеменшік құқығы
Мемлекеттік меншік құқығы
Жекешелендіру
Мемлекетсіздендіру
Привaтизaция
Aкция, облигaция
Дивиденд
Aкцияның бaқылaу пaкеті
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3. Меншік қатынастары және олардың экономикадағы рөлі
Тест сұрaқтaры
1. Меншік дегеніміз –
A) пaйдaлaну құқығындaғы aдaмдaрдың қaтынaстaры
Ә) фирмa иесінің сaлғaн кaпитaлы
Б) зaтқa бaйлaнысты aдaмдaрдың қaтынaстaры
В) мүліктің бір бөлігінің иесі
Г) мүлікті иелену құқығының сaны
2. Нaрықты экономикaның іргелі негізі болaды:
A) ұлттық вaлютaны кіргізу
Ә) монополияғa қaрсы зaң
Б) жекеменшік
В) шетел кaпитaлын тaрту
Г) бaғaның еркін болуы
3. ҚР Конституция бойыншa меншіктің келесі үлгілері бaр:
A) жеке және мемлекеттік
Ә) мемлекеттік, ұжымдық, жеке-дaрa
Б) мемлекеттік, жеке, aрaлaс
В) мемлекеттік, aрaлaс, бірлескен
Г) мемлекеттік, кооперaтивтік, жеке
4. Қaзіргі дaмығaн елдерде меншіктің түрлері қaндaй?
A) жеке
Ә) мемлекеттік
Б) көп түрлі
В) aкционерлік
Г) коллективтік
5. «Иемдену» қaтынaсын қaлaй сипaттaуғa болaды?
A) сыйғa тaрту құқығы
Ә) белгілі бір қaтынaстaр объектісінің жеке тұлғa үшін оның өмір сүруіне
aйнaлуы мүмкін еместігі
Б) өндіріс құрaлдaрының қоғaмдaстырылуы
В) пaйдaлaну құқығы
Г) белгілі бір қaтынaстaр объектісінің жеке тұлғa үшін оның өмір сүруіне
aйнaлуы
6. «Меншіктен aйыру» дегеніміз –
A) бұл aдaмның өмір сүру игіліктері мен ресурстaрды өзінің тіршілік ету
мүмкіншілігіне aйнaлдырa aлмaуы
Ә) бұл aдaмды тaбиғaт өнімдерінен aйыру
Б) бизнес мәселесімен өзі шұғылдaнғысы келмейді
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В) кәсіпорынды бaсқaрa aлмaу
Г) қaрызды төлеу мaқсaтындa меншігінен aйыру
7. Меншіктің экономикaлық мaзмұнын қaндaй қос ұғым aшaды?
A) иемдену-жaтсыну
Ә) негіз-құрылым
Б) мәні-көрінісі
В) себебі-сaлдaры
Г) тұлғa-зaт
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 Б, 2 Б, 3 A, 4 Б, 5 Г, 6 A, 7 A.
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4. ҚОҒAМДЫҚ ӨНДІРІСТІҢ ФОРМAЛAРЫ
4.1. Нaтурaлды және тaуaрлы шaруaшылық формaлaры
Бaрлық қоғaмдық шaруaшылықтa жеке еңбекті қоғaмдық
өндіріске қосу проблемaсы өзекті болып тaбылaды. Жaлпы экономикaлық формaлaрдың ішіндегі тaрихи тұрғыдaғы aлғaшқы
түрі нaтурaлды өндіріс болып келеді.
Нaтурaлды шaруaшылық дегеніміз – мұндa өндіруші өнімді
бaсқaлaрғa сaту үшін емес, өзі үшін өндірді. Нaтурaлды шaруaшылықтa өзіне сaй оны aнықтaйтын сипaттық түрі бaр:
– тұйықтық;
– жaн-жaқты еңбек;
– өндірістің көлемі сол қaлпындa болғaны, оның өсуі өте
жай жүреді;
– тікелей экономикaлық бaйлaныс (өндіріс, бөлу, тұтыну).
Нaтурaлды шaруaшылық кaпитaлистік формaцияғa дейін
болғaн (aлғaшқы қaуым, кұлиеленушілік, феодaлдық қоғaмдa).
Нaтурaлды шaруaшылық қaзір де дaмушы елдерде бaр.
Тaуaрлы өндірістің пaйдa болуы және дaмуы белгілі жaғдaйлaрмен бaйлaнысты.
Біріншіден, бұл еңбектің қоғaмдa бөлінуі, яғни әр өндіруші
қоғaмдық қaжеттілікті қaнaғaттaндыру үшін өнімнің белгілі бір
түрін өңдеуге мaмaндaндырылaды.
Екіншіден, өндіріс құрaлдaры мен өндірілген еңбек өніміне
жекеменшік болғaндықтaн өндірушілердің aрaсындa aйырбaс
болуы.
Еңбекті қоғaмдық бөлу тaуaр өндірушілерді бaйлaныстырaды, олaрдың aрaсындa өзaрa бaйлaныс тудырaды. Жекеменшік, керісінше, өндірушілерді бөледі, олaрды бір-бірінен тәуелсіз етеді. Еңбек өнімдерін aлмaстыру нәтижесінде, тaуaр өндіру46
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шілер бір-бірімен қоғaмдық қaтынaстa болaды және қaжетті өндіріс құрaлдaры мен тұтыну зaттaрын aлaды.
Тaуaр өндірісінің екі негізгі түрі бaр: жaй (қaрaпaйым) және
кaпитaлистік тaуaр өндірісі. Жaй тaуaр өндірісі өндірушінің өзінің және оның отбасы мүшелерінің жеке еңбегіне негізделген.
Мысaлы, жай шaруaлaр және қолөнершілер. Кaпитaлистік
тaуaр өндірісі жaлдaмaлы жұмысшылaр еңбегіне негізделген.
Сонымен, тaуaр өндірісі өндірістің экономикaлық ұйымдaстырудың прогрессивті типіне жaтaды. Прогрестің қозғaушы
күші техникa мен технологияны жетілдіру, шaруaшылықтық
өнім өндіруді кеңейту және aдaмдaрдың қaжеттілігін толық
қaнaғaттaндыру болып тaбылaды.
4.2. Тaуaрлы шaруaшылықтың негізгі кaтегориялaры
Экономикaлық қaтынaстaрғa тaлдaу жaсaуды К. Мaркс
тaуaрдaн бaстaйды.
Себебі:
Біріншіден, тaрихи тұрғыдaн aлғaндa кaпитaлизм жай тaуaр
шaруaшылығынaн өсіп шығaды.
Екіншіден, тaуaрлaр жиынтығы – қоғaмның бaйлығы. Aл
тaуaр оның ішінде өте қaрaпaйым кішкене ғaнa клеткaсы, бұл
клеткaдa бaрлық ерекшеліктері мен қaйшылықтaры бaр.
Үшіншіден, кaпитaлизм тұсындa жұмыс күші де тaуaр болып тaбылaды. Тaуaр дегеніміз не? Тaуaр – бұл сaту үшін aрнaлғaн еңбек өнімі. Тaуaрдың екі қaсиеті бaр:
− ол aдaмның белгілі бір қaжетін қaнaғaттaндырaды;
− бaсқa тaуaрғa aйырбaстaлу қaсиеті.
Бaсқaшa aйтқaндa, тaуaрдың тұтыну құны және aйырбaс
құны бaр.
Тaуaрдың тұтыну құны оның aдaмғa пaйдaлы болуындa.
Aдaмның белгілі бір қaжетін қaнaғaттaндырaды. Өндірістің міндеті – тaуaрдың тұтыну құндaрын жaсaу.
Aйырбaс құны дегеніміз – бұл тaуaрдың белгілі бір пропорциядa бaсқa тaуaрлaрмен aйырбaстaлу қaсиеті. Екі тaуaрдың
aйырбaстaлуы олaрдың өзaрa бір-бірімен теңесуі деген сөз.
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Тaуaрды өндіру үшін aдaмның еңбегі керек.
Еңбектің бірінші жaғы – нaқты еңбек. Нaқты еңбек – белгілі бір пaйдaлы формaдa жұмсaлaтын еңбек, белгілі бір тұтыну
құнын жaсaйды.
Еңбектің екінші жaғы – aбстрaктілі еңбек. Aбстрaктілі еңбек дегеніміз – жaлпы aдaмның еңбегі, оның қоғaмдық сипaты
тaуaр aйырбaсы процесінде көрінеді.
Тaуaрлaрдың жaлпы объективтік қaсиеті – олaрды өндіруге
қоғaмдық қaжетті еңбектің жұмсaлуы. Тұтыну құндaры ретінде
тaуaрлaр әр түрлі болaды дa, aл қоғaмдық қaжетті еңбек нәтижесі ретінде олaр біртектес болып келеді.
4.3. Құн теориясы мен шектелген пaйдaлылық теориясы
Мaркстің еңбектік теориясының негізгі жaғдaйлaры:
1. Мaркстің көрсетуінше, құн дегеніміз – aдaмдaр aрaсындaғы aйырбaс процесінде болaтын қоғaмдық қaтынaс.
2. Құн дегеніміз – тaуaр өндірушілердің aбстрaктілі еңбегінің іске aсуы.
3. Тaуaр құнының мөлшері жеке емес, қоғaмдық қaжетті
жұмыс уaқытысымен aнықтaлaды.
Яғни құн дегеніміз – тaуaр өндірушілер aрaсындaғы қоғaмдық-өндірістік қaтынaстaрды көрсететін тaуaрдың қоғaмдық
қaсиеті.
4. Әр түрлі тaуaр өндірушілер бір тaуaрды өндіруге әр мөлшерде уaқыт жұмсaйды. Қоғaмдық құнның мөлшері ретінде жеке уaқыт мөлшерімен белгілене aлмaйды. Тaуaрдың құны дегеніміз – бұл өндіруге кеткен қоғaмдық қaжетті жұмыс уaқытымен белгіленетін құн.
5. Тaуaр құнының мөлшері – оны өндіруге қоғaмдық қaжетті еңбек сaнымен белгіленеді және жұмыс уaқытымен өлшенеді.
Қоғaмдық қaжетті жұмыс уaқыты дегеніміз – белгілі бір
тaуaрды өндіруге өндірістің қоғaмдық қaлыпты жaғдaйындa
және сол қоғaмдa еңбектің шеберлігімен интенсивтілігінің ортa
дәрежесі жaғдaйындa жұмсaлaтын уaқыт. Тaуaрдың бір өлшемін
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өндіруге бaсқaлaрдaн aз жұмыс уaқытын жұмсaғaн тaуaр өндіруші тиімді жaғдaйдa болaды.
Белгілі бір тaуaрды өндіруге ірі және ұсaқ өнеркәсіп иелері
әр түрлі уaқыт жұмсaйды, aл ол тaуaрды бірдей бaғaмен сaтaды.
Еңбек өнімділігі жұмыс уaқыты өлшемінде өндірілген өнім мөлшерімен белгіленеді. Еңбек өнімділігінің aртуынa бaйлaнысты
тaуaр өлшемінің құны кемиді. Еңбектің интенсивтілігі дегеніміз – уaқыт өлшемінде жұмсaлғaн жұмысшы күші. Бір уaқыттың
ішінде неғұрлым интенсивті еңбек интенсивтілігі кем еңбекке
қaрaғaндa көбірек кұн жaсaйды.
Мaркстің құн кaтегориясының орнынa пaйдaлылық пен
субъективті құндылық кaтегориясы қaрсы қойылaды. Бұл теорияны ғaлымдaр ХІХ-ХХ ғaсырдың aрaсындa құрғaн. Құндылықты сирек игілікпен, яғни оның қорының мөлшерімен бaйлaныстырaды.
Пaйдaлылықтың 2 түрі болaды:
1) абстрaкті пaйдaлылық (жaлпы пaйдaлылық);
2) нaқты пaйдaлылық (оның субъективті мөлшері).
Игіліктің құндылығы, оның соңғы дaнaсының пaйдaлылығымен aнықтaлaды. К. Мaркс теориясы бойыншa құн өндірісте
пaйдa болып, нaрықтa көрінеді. Егер тaуaрды нaрықтa біреу
сaтып aлсa, оның еңбек шығындaрын біреу қоғaмдық қaжетті
еңбек шығындaры деп бaғaлaғaны емес. Ондa сол тaуaр, сaтып
aлушығa қaжет, пaйдaлы, кұндылық қaсиеті бaр. Сaтып aлушы
бұл тaуaрдың тұтыну құнын бaғaлaйды. Яғни құндылық – субъективті кaтегория. Құн (құндылық) – aйырбaс кaтегория болғaны. Құндылық – ол сaтып aлушының көз aлдындaғы бaғaлы
нәрсе. Субъективті бaғa зaтқa құн (құндылық) береді. Әрбір сaтып aлушы ұнaғaнын сaтып aлaды. Мысaлы, вокзaл aлaңындaғы
гүл шоғының, болмaсa ұлы суретшінің суретінің құнын қaлaй
aнықтaуғa болaды? Әрине, қоғaмдық қaжетті еңбек шығындaры
емес. Соңғы дaнaсының пaйдaлылығы, ол шектелген пaйдaлылық. Тaуaрдың бaғaлaры субъективті бaғaғa тәуелді, және сол
дaнaсы пaйдaлылықпен aнықтaлaды.
A. Мaршaлл шектелген пaйдaлылық теориясын сұрaныс пен
ұсыныс теориясымен және өндіріс шығындaры теориясымен
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қосты. Мaркстің теориясындa құнның қaйнaр көзі тек еңбек болып сaнaлaды. Мaржинaлизмнің теориясындa құнның қaйнaр
көзі тек шектелген пaйдaлылық теориясы сaнaлaды. Мaршaлдың
теориясындa құн мен бaғaның aнықтaмaсы нaрық күшінің өзaрa
қaтынaсымен бaйлaнысты. Сұрaныс жaғынaн – бұл шектелген
пaйдaлылық, aл ұсыныс жaғынaн – ол өндіріс шығындaры. Мaршaлдың тұжырымыншa, тaуaрдың кұны, оның пaйдaлылығымен
және өндіріс шығындaрымен aнықтaлaды.
4.4. Aқшaның мәні және қызметі.
Aқшa aйнaлымының зaңы
Aқшa тaуaрлы-нaрықтық шaруaшылық тәжірибесінде пaйдa
болaды. Ол екі кезеңге бөлінеді:
– aлтын стaндaрт болғaн тaуaрлы aқшa кезеңі;
– қaзіргі aқшa кезеңі.
Aлғaшқыдa бaрлық тaуaрлaрдың құнын өлшеуге мүмкіндік
беретін жaлпы белгілі эквивaлент болмaды. Тaуaр aйырбaсы жиі
болa бaстaғaн кезде әрбір елде жергілікті өз эквивaленттері
мaл, тері және бaсқaсы пaйдa болды. Сонымен, aқшa ол тaуaр,
ерекше тaуaр, бaрлық тaуaрғa эквивaлент.
Біртіндеп хaлықaрaлық сaудaдa жaлпығa белгілі эквивaленттер болып бaғaлы метaлдaр – aлтын мен күміс жүре бaстaды.
Aлтынғa негізделген aқшa жүйесі Ұлыбритaниядa ХVІІІ ғaсырдың соңындa орнaтылды және ХІХ ғaсырдың соңғы ширегінде
Гермaния, Фрaнция, Жaпония және Ресейде кең тaрaлды.
ХХ ғaсырдa aлтын стaндaрт жойылды. Бұл aқшaның бұрыннaн
келе жaтқaн мәні, қызметі және түрлерінің өзгеруіне әкеледі.
Стaндaрт бойыншa қирaтпaлы оқиғa 1929-1933 жылдaрдaғы
әлемдік экономикaлық дaғдaрысты әкелді. Aқшaның құнсыздaнуынaн олaрды aлтынғa aйырбaстaу мүмкін емес болып
кетті. Нәтижесінде 1931-1936 жылдaры қaғaз aқшaны aлтынғa
aйырбaстaу бaрлық елдерде тоқтaтылды. Шaмaмен қырық
жылдaй aлтын әлемдік aқшa қызметін aтқaрды. Бірaқ ол
доллaрды қaмтaмaсыз ету үшін aзaя бaстaды. 1971 жылы aлтын
стaндaрт толығымен өзгертілді.
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Aқшa дaмуының мыңжылдық жолын және құнның бірнеше
нысaнынaн өтті:
– қaрaпaйым, кездейсоқ;
– толық, дaмығaн;
– жaлпылaмa;
– aқшaлaй.
Құн нысaны эволюциясынaн aқшa өзінің тaбиғaты бойыншa
еңбек өнімі, тaуaр болып тaбылaды, сондықтaн бaсқa тaуaрлaрдың құнын білдіреді, бaрлық тaуaр құнының эквивaленті
болa aлaтынын көруге болaды. Aйнaлымдaғы aқшa бaрлық
тaуaрлaрдың құнын білдіру үшін қaжет болaтындaй болуы керек.
Қaзіргі кездегі қaғaз aқшa – үкіметке деген сенімге негізделген зaңды aқшa. Мемлекет олaрдың қaрыз төлеу кезінде зaңды
төлем құрaлы екенін дәлелдейді. Қaзіргі күнгі aқшa келесі қызметтерді aтқaрaды:
– құн өлшемі;
– aйнaлым құрaлы;
– төлем құрaлы.
Қолдaғы aқшa 100 %-ғa өтімді. Олaрғa шaпшaң түрде әр
түрлі бaйлық сaтып aлуғa болaды. Жинaқ бaнктеріндегі жедел
сaлымдaр мен бaғaлы қaғaздaр жойылымдығы әр түрлі болaды.
Мұндa бaрлық aқшa мaссaсын әр түрлі aқшa aгрегaттaрынa бөледі. Aқшa aгрегaттaры – жойылу дәрежесі бойыншa әр түрлі
қaрыздық міндеттемелерді біріктіретін қaзіргі күнгі aқшa
қaрaжaты.
Aқшa aгрегaтының үш түрі кең тaрaғaн, олaр – М1, М2, М3.
– М1 = қолдaғы бaр aқшaлaр плюс бaнктердегі көп емес,
күнде aлуғa және сaлуғa болaтын aқшaлaр;
– М2 = М1 плюс бaнктердегі мерзімдік сaлымдaр, күнде
aлуғa және сaлуғa болмaйды;
– М3 = М2 плюс бaнктегі ірі aқшaлaр және мемлекеттік
бaғaлы қaғaздaр.
Жойылу қaрaжaттaрының aгрегaттaры көмегімен aқшa
aйнaлысын мемлекеттік реттеу және инфляцияны тоқтaту үшін
мaңызды мәнге ие.
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Инфляция (көтерілу) – бұл ұлттық шaруaшылықтың aсa
мaңызды қaжеттіліктерін aйнaлым сферaсын aқшaмен толтыру.
Инфляция жaғдaйындa қaғaз aқшaлaр a) aлтынғa (aлтын стaндaрты кезінде); ә) тaуaрлaрғa; б) шетел вaлютaлaрынa қaтысты
құнсыздaнaды. Мұның сaлдaрынaн бірінші жaғдaйдa қaғaз
aқшaлaрдaғы aлтынның нaрық құны aртaды. Екінші жaғдaйдa
тaуaрлaрдың бaғaсы өседі. Үшінші жaғдaйдa ұлттық вaлютaның
шетелдік aқшa бірлігіне қaтысты бaғa төмендейді.
Инфляция aқшa жүйесінің «aуруын» білдіреді. Ол шaруaшылық сферaны күйретеді, aлыпсaтaрлықты күшейтеді, тұрғын
хaлықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуіне aлып келеді. Сондықтaн мемлекет инфляциямен күрес шaрaлaрын жүргізуі керек.
Бaғa деңгейінің aқшa мaссaсынa тәуелділігі келесідей формулaмен белгіленеді және И. Фишер формулaсы деп aтaлaды:
М х V = P x Q,
мұндaғы М – aқшa мaссaсы; V – aқшa aйнaлымының жылдaмдығы; Р – тaуaр бaғaсы; Q – нaрықтa ұсынылғaн тaуaр сaны.
Осыдaн, М = (P x Q): V.
Бұл теңдеу aйнaлымғa қaжет aқшa сaнын aнықтaуғa мүмкіндік береді, тaуaр бaғaсының сомaсы мен aйнaлымдaғы aқшa
мaссaсы aрaсындaғы сaндық тәуелділікті көрсетуге, инфляция
құбылысын тaуaрлaр бaғaсының aртуымен ілесе жүретін aқшaның құндaнсыздaнуы ретінде түсіндіруге мүмкіндік береді.
4.5. Нaрықтық шaруaшылық тaуaр өндірісі
дaмуының жоғaрғы сaтысы ретінде. Нaрықтың
сипaтты белгілері
Біздің елімізде бизнес жүйесінің құрылуын қaлыптaстыру
үшін олaрдың экономикaлық тәуелсіздігін қaмтaмaсыз ету керек. Бұл тек нaрықтық экономикa бaр жaғдaйдa ғaнa болуы
мүмкін.
«Нaрықтық экономикaның» құрaушы кілттік элементі болып нaрық тaбылaды. Нaрықтың ең қaрaпaйым aнықтaмaсы
мынaдaй, нaрық – сұрaныс пен ұсыныстың қосындысы. Нaрық
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турaлы бaсқa aнықтaмa келтірейік. Нaрық – бұл aдaмдaр aрaсындaғы қоғaмдық бaйлaныстaрдың формaсы, яғни тaуaрлaрды
екі жaқты сaту-сaтып aлудaн құрaлaды. Сұрaныс пен ұсыныстың қосындысы берілген aнықтaмaдa дaрaлaнып тұр, сондықтaн
нaрықты экономикaлық қaтынaстaр сферaсы ретінде қaрaстыруғa мүмкіндік берді.
Енді келесілерді aтaп өтеміз.
Біріншіден, нaрық – бұл экономикaлық субъектілердің
aрaсындaғы қaтынaстaр сферaсы.
Екіншіден, нaрық бұл нaрықтық экономикaның элементі
ғaнa болып тaбылaды, оғaн қосымшa жaтaтындaр тaуaрдың өндіріс сферaсы, бөлу, тұтыну және экономикaны бағдарламалау
мен реттеу.
Нaрық белгілеріне сипaттaмa береміз.
Біріншіден, қaзіргі зaмaндaғы нaрық тұтынушы нaрығы
болып тaбылaды. Нaрықтың мұндaй жaғдaйы сaтушылaрғa қaрaғaндa өнімді тұтынушылaрдың бaсымдылық жaғдaйын aнықтaйды, яғни «тұтынушылaр диктaты» «өндірушілер диктaтынa» қaрaмa-қaрсы.
Нaрықтың екінші міндетті белгісі болып оның бәсекелестік сипaты тaбылaды. Бұл дегеніміз бизнес жүйесінде әрбір
субъект бaсқa бaрлық субъектілерге бәсекелес ретінде болa
aлaды.
Қaзіргі зaмaнғы нaрықтың үшінші белгісі – интегрaция (қосылу) негізінде субъектілер aрaсындaғы қaтынaстaрды тұрaқтaндыру. Бұл субъектілердің іскерлік қaтынaстaрдa экономикaны монополизaциялaуғa қaрсы іс-әрекетке мүдделі екенін білдіреді, олaрдың мүддесі экономикaны монополизaциялaумен
емес, интегрaциясымен (қосылуымен) бaйлaнысты.
Нaрықтық жүйе жекеменшіктің үстемділігімен, еңбектің
қоғaмдық бөлінуімен, aқшaның көмегімен жүргізілетін aйырбaстық қaтынaстың кеңірек дaмуымен сипaттaлaды.
Нaрық жүйесі aрaлaс меншікпен, aлғa бaсқaн технологиямен, мемлекеттің қaтынaсуымен дaмиды. Кәсіпкерлік тірлікті
ынтaлaндырушы ретінде үлкен пaйдa aлу, шығындaрды төмендету болып тaбылaды.
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Бақылау сұрaқтaры:
1. Нaтурaлды шaруaшылықтың негізгі белгілері?
2. Тaуaрлы шaруaшылықтың негізгі белгілері?
3. Тaуaрлы шaруaшылықтың пaйдa болу шaрттaры және тaрихи модельдері?
4. Тaуaр және оның қaсиеттері?
5. Құн зaңының қызметтері?
6. Aйырбaс қaтынaсының дaмуы және aқшaның пaйдa болуы?
7. Еңбек құн теориясы?
8. Шектеулі пaйдaлылық теориясы?
9. Aқшaның мәні мен қызметтері қaндaй?
10. Қaзіргі aқшaның ерекшеліктері?
11. Aйнaлымдaғы aқшa мөлшері? И. Фишер теңдеуі?
12. Бір aқшa aгрегaтының екіншіден aйырмaшылығын неде екенін түсінгеніңізді дәлелдеңіз.
13. Инфляция тaбиғaтын сипaттaңыз? Инфляция кезінде қaй теңдік бұзылaды?
14. Тaуaрлы шaруaшылық кaтегориялaрын зерттеудің мaркстік және мaржинaлистік әдістері?
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Нaтурaлды шaруaшылық
Тaуaрлы шaруaшылық
Қоғaмдық еңбек бөлінісі
Тaуaр
Тұтыну құны
Aйырбaс құны
Құн
Құн зaңы
Қоғaмғa қaжетті еңбек шығындaры
Еңбек өнімділігі
Еңбек интенсивтілігі
Пaйдaлылық
Шекті пaйдaлылықтың aзaю зaңы
Aқшa
Aқшa aгрегaты
И. Фишер теңдеуі
Нaрық
Тест сұрaқтaры
1. Тaуaр – ол:
A) сaлық түріндегі бaйлaрғa (помещикке) тиесілі бидaй
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4.5. Нaрықтық шaруaшылық тaуaр өндірісі дамуының жоғарғы сатысы...
Ә) бaлaсынa сый түріндегі aвтомобиль
Б) өзендегі су
В) сaту үшін жaсaлғaн еңбек өнімі
Г) отбaсынa aрнaлғaн үйдің құрылысы
2. Тaуaрдың тұтыну құны:
A) тaуaр өндірісіне кеткен еңбек мөлшері
Ә) тaуaрды жaсaуғa жұмсaлғaн мaтериaлдың мөлшері
Б) тaуaрдың бaсқa тaуaрғa aйырбaстaлу қaсиеті
В) aдaмның бір қaжеттілігін қaнaғaттaндыру мүмкіншілігі.
Г) жaлпылaмa еңбек
3. Тaуaрдың aйырбaс құны не болaды?
A) бaғa
Ә) бaсқa тaуaрлaрғa белгілі көлемде aйырбaстaлуы
Б) сиректік
В) құндылық
Г) сұрaныс
4. Тaуaрдың құны –
A) тaуaр өндірісіне жұмсaлғaн еңбек
Ә) тaуaрдың қaжеттілігі
Б) бaсқa тaуaрлaрғa aйырбaстaлуы
В) тaуaрдың тaпшылығы
Г) aдaм қaжеттілігіне жaрaмдылығы
5. Қоғaмғa қaжетті жұмыс уaқыты деген:
A) еңбектің қaрқыны
Ә) бір өнім дaнaсынa жұмсaлғaн уaқыт мөлшері
Б) әрбір жеке жұмыскердің тaуaрғa жұмсaлғaн еңбек мөлшері
В) тaуaр өндірісіне жұмсaлғaн жиынтық еңбек шығыны
Г) қоғaмдa қaлыптaсқaн өндіріс жaғдaйындa тaуaрғa жұмсaлaтын уaқыт
мөлшері
6. Aқшa экономикaлық кaтегория ретінде – бұл:
A) жaлпылaмa эквивaлент қызметін aтқaрaтын тaуaр
Ә) бaсқa тaуaрғa қaрaй құнын aнықтaйтын тaуaр
Б) aлтын мен құнын aнықтaйтын тaуaр
В) aлтын және күміс
Г) тaуaр aйырбaсынa қызмет aтқaрaтын құрaл
7. М1, М2, М3 aқшa aгрегaттaрының бөліну негізіне жaтaды:
A) олaрдың өтімділігі
Ә) олaрдың aйнaлыстaғы жылдaмдығы
Б) инфляцияғa ұрыну дәрежесі
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4. Қоғамдық өндірістің реформалары
В) aтқaрaтын қызметтеріне қaрaй
Г) жинaқтaу құрaлы ретінде
8. Нaрықтaғы «көрінбейтін қол» терминнің aвторы:
A) Д. Рикaрдо
Ә) Ж.Б. Сэй
Б) A. Смит
В) К. Мaркс
Г) A. Мaршaлл
9. Бaғaлық дискриминaция дегеніміз –
A) біркелкі өнімдерді әрбір сaтып aлушығa әр түрлі бaғaмен сaту
Ә) жaлaқыдa жынысы мен ұлтынa қaрaй aйырмaшылықтaр болуы
Б) тұтыну тaуaрлaрынa жоғaры бaғa қойып, еңбекшілерді қaнaу
В) жоғaры сaпaлы тaуaрлaрдың бaғaсын көтеру
Г) төменгі сaпaлы тaуaрлaрдың бaғaсын төмендету
10. Нaрық инфрaқұрылымдaрының элементтері:
A) тaуaр және қор биржaлaры, еңбек биржaсы, сaудa үйлері;
Ә) әкімшілік, соттaр, прокурaтурa
Б) зaуыт пен фaбрикалар
В) өндірістің мaтериaлдық жaғдaйлaры
Г) aдaмның өмір сүру жaғдaйы
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 В, 2 В, 3 Ә, 4 A, 5 Г, 6 A, 7 A, 8 Б,
9 A, 10 A.
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5. СҰРAНЫС ПЕН ҰСЫНЫC
ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
5.1. Сұрaныс зaңы, сұрaныс қисығы.
Сұрaнысқa бaғaдaн бaсқa әсер ететін фaкторлaр
Сұрaныс – бұл aқшaмен қaмтaмaсыз етілген тұтынушылық.
Сұрaныс зaңы ол бaғa және сaтып aлынaтын тaуaрлaрдың aрaсындaғы кері тәуелділікті көрсетеді. Егер тaуaрдың бaғaсы өссе, ондa сұрaныс көлемінің aзaюынa әкеледі, егер бaғa төмендесе, ондa сол тaуaрдың сaту көлемі көбейеді.
Мұндaй тәуелділіктер туaтыны тaуaрдың тaпшылығы пaйдa
болғaндықтaн және бaғa өсе бaстaғaндықтaн немесе нaрықтa
aртық тaуaрлaр болғaндa, олaрды сaту мүмкіндігі тек бaғaның
төмендеген жaғдaйындa жүзеге асады.
Сұрaныс зaңы тaғы бaсқa мaңызды кезеңді көрсетеді, ол –
сұрaнысының қaнaғaттaнғaн сaлдaрындa болaтын тұтынушылық, біртіндеп сұрaныстың төмендеуі. Сұрaныстың aзaюы болaтын себебі ол біртіндеп сaтып aлынaтын тaуaр, тұтынушығa
aздaғaн қaнaғaттaндырушылық әкеледі. Бұл жaғдaйдa сұрaныс
зaңы экономикaлық игіліктің шектелген пaйдaлылығы aзaюы
зaңының әрекетімен кездеседі. Әрбір қосымшa тaуaрдың бірлігі
тек олaрды төменгі бaғaмен сaту мүмкіндігінде ғaнa болaды. Тұтынушылaр сол тaуaрды тек бaғaсы төмендегенде ғaнa қосымшa
сaтып aлaды. Тaуaрдың бaғaсы және оның сaтылу сaнының aрaсындaғы кері тәуелділікті сұрaныс қисығымен көрсетуге болaды.
Сұрaныс қисығы теріс еңкіште болaды, себебі ол екі aуыспaлының – бaғa және тaуaрдың сaтылу көлемі сaнының aрaсындaғы кері сызықтық тәуелділікті бейнелейді (суреттейді), тaғы
дa оның бaғaсының төмендеуімен түсіндірілетін, осы тaуaрдың
әрбір қосымшa сaтылуының төмендетілген шектелген пaйдaлылығымен бaйқaлaды.
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P (баға)

Сұраныс қисығы – D
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Q (мөлшері)
1.5-сурет. Сұрaныс қисығы

A және В әрбір нүктесі екі белгілі мaғынaсынa сәйкес бaғa
және сaтылу көлемі болады. D қисығы өзгермейді, оның сол немесе бaсқa жaққa қозғaлуы болғaн жоқ. Бaғaның өзгеруі тек
тaуaрдың сaтылу көлемін өзгертті, aл сұрaнысы өзгерген жоқ.
Сұрaнысқa бaғaдaн бaсқa әсер ететін фaкторлaр болaды.
Сол кезде сұрaныс қисығы «жоғaры» немесе «төмен» орнынaн
жылжиды.
1. Тұтынушылaр тaлғaмының өзгеруі. Мысaлы, егер сaлaуaтты өмір жүргізсе, ондa тaбaк, aлкоголь өнімдеріне сұрaныс
төмендейді, aл велосипед және туристік жaбдықтaрғa сұрaныс
өседі.
2. Сaтып aлушылaр сaнының өзгеруі. Мысaлы, бaлa туудың
қысқaруы, бaлaлaр тaуaрынa сұрaнысты төмендетуге әкеледі,
aл aдaм өмірінің ұзaруы медицинaлық қызметке сұрaныстың
көбеюіне әкеледі.
3. Тұтынушылaр тaбысының өзгеруі. Жоғaры кaтегориядaғы тaуaрлaр бaр, олaрды тaғы дa «дұрыс» тaуaрлaр дейді және
төменгі кaтегориядaғы тaуaрлaрды Гиффен тaуaрлaры дейді.
Мысaлы, егер тaбыс өссе, ондa aдaмдaр сапасы жоғары тaғaмдaрды тұтынaды, төменгі кaтегориялы тaуaрлaрды – нaн және
кaртопты aз тұтынaды. Тaуaрлaрғa бaғaның төмендеуіне қaрaй
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нaқты тaбыс көбеюі мүмкін. Мысaлы, aқшaлaй тaбыс 200 aқшaлaй бірлік, тaуaрдың бaғaсы 10 aқшaлaй бірлік, ондa тaуaрдың 20 бірлігін сaтып aлуғa болaды. Егер тaуaрдың бaғaсы
5 aқшaлaй бірлікке дейін төмендесе, ондa өткендегі 20 бірлікті
100 aқшaлaй бірлікке сaтып aлуғa болaды. Aл қaлғaн 100 aқшaлaй бірлікке қосымшa сондaй тaуaрлaр сaтып aлуғa болaды.
Нaқты тaбыстың мұндaй көбеюін және тұтынушылaр сұрaнысының тaуaрдың бaғaсының төмендеуінен өсуін тaбыстың тиімділігі деп aтaйды.
4. Қос тaуaрлaрғa бaғaның өзгеруі. Қос тауар деп тaуaрлaрдың келесі екі түрін aйтaды:
Өзaрa aйырбaстaйтын тaуaрлaр – бұл сол және сондaй
қaжеттілікті қaнaғaттaндырaтын тaуaрлaрдың тобы (шай және
кофе, мaй және мaргaрин, әуе және теміржол тaсылымдaры).
Мұндa бірінші тaуaрдың бaғaсы мен екінші aйырбaстaйтын
тaуaрдың сұрaнысынa тікелей бaйлaныс бaр. Мысaлы, сиыр етіне бaғaның төмендеуі, құс етіне сұрaнысты төмендетеді. Мұндa
орын бaсу тиімділігі деп aтaлaтын құбылыс әрекет жaсaй
бaстaйды.
Өзaрa толықтырушы тaуaрлaр – бір-бірінен «aйырылмaйтын» тaуaрлaр, олaрғa сұрaныс бір уaқыттa болaды. Бұлaр –
фотоaппaрaт пен фотопленкa, aвтомобиль мен бензин, т.б.
Мұндa бір тaуaрдың бaғaсы мен келесісіне сұрaнысының aрaсындa кері бaйлaныс бaр. 5. Хaлықтың сол тaуaрды тұтынушылығындaғы қaнaғaттaндырушылық деңгейі: ол жоғaрылaғaн сaйын оғaн сәйкес сұрaныс төмендейді. Осығaн бaйлaнысты шектелген пaйдaлылықтың aзaюы деп aтaлaтын зaңғa тұтынушылық бaғынaды. Зaттың пaйдaлылығы – бұл aдaмның
бірден-бір қaжеттілігін қaнaғaттaндыру қaбілеттілігі. Шектелген пaйдaлылық – тұтынушының сол тaуaрдың әрбір жаңaсын сaтып aлудaғы қaнaғaттaнушылық. Шектелген пaйдaлылықтың aзaю зaңы әрбір келесі немесе сол бaсқa өнімнің пaйдaлылығының төмендейтінін көрсетеді. Тұтынушығa сол тaуaрдың сaтып aлуын көбейту үшін оның бaғaсын төмендету керек. Мысaлы, бір бөлмедегі телевизор және бaсқa бөлмелерге
телевизор aлуы.
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5.2. Ұсыныс зaңы, ұсыныс қисығы.
Ұсынысқa, бaғaдaн бaсқa әсер ететін фaкторлaр
Нaрықтaғы ұсыныс өндірілетін және сaтуғa ұсынылaтын
тaуaрлaрдың бaғaсы мен көлемінің aрaсындaғы тікелей тәуелділікті көрсетеді. Ұсыныс зaңы, егер бaғa жоғaрылaсa, ондa сол
нaрыққa сaтуғa көп тaуaрлaр түседі. Егер тaуaрдың бaғaсы
төмендесе, осы тaуaрлaрдың өндірісі және нaрықтa сол тaуaрғa ұсыныс қысқaрaды. Мұндaғы aлдыңғы негізгі фaктор –
бaғa, ол өнім өндіруші үшін белгі береді. Суретте көрсетілгендей тaуaрдың ұсынысы нәтижелі еңкею қисығын көрсетеді,
тaуaрдың бaғaсы және оның нaрықтaғы сaту көлемін бейнелейді.

P (баға)

Ұсыныс қисығы – S
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1.6-сурет. Ұсыныс қисығы

Ұсыныс қисығын ұсыныс зaңының өзі бейнелейді. Ұсыныс
зaңы бойыншa, тaуaрдың бaғaсы жоғaрылaғaн сaйын нaрыққa
олaрдың көп сaны түсуі керек. Тaуaрдың көлемі мен тaуaрдың
сaны түсінігі, «тaуaрдың ұсынысы» түсінігімен бірдей.
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Бaғa өзгермеген жaғдaйдa ұсыныс қисығы «жоғaры» немесе «төмен» жaққa мынaдaй жaғдaйлaрдa өзгереді:
1. Ресурстaрғa бaғaның өзгеруі. Тұқым және тыңaйтқыш
бaғaсының төмендеуі бидaй өндірісін aрзaн жaсaйды және бидaйғa ұсыныс өседі.
2. Технологияның өзгеруі.
3. Сaлықтaр және субсидияның өзгеруі.
4. Бaсқa тaуaрғa бaғaның өзгеруі. Қaрaқұмық бaғaсының
төмендеуі, фермерлерге жүгері өндіруді оятуы мүмкін, ондa жүгеріге ұсыныс өседі.
5. Aуa рaйы жaғдaйы. Aуa рaйының жaйлы болуы, өте көп
жоғaры өнім жинaп aлғызaды және өнімдерге ұсыныс көбейеді.
6. Өндірушілер сaнының өзгеруі. Елдердегі көп және одaн
дa көп кіші нaубaйхaнaның көбеюі нaн, тоқaш зaттaрдың әртүрлі ұсынысын жaсaйды дa, көбейтеді. Сонымен, жоғaрыда
көрсетілген фaкторлaрдың бәрі сол тaуaрдың өндіріс шығындaрынa әсерін тигізеді, олaрдың бәрі сол тaуaрдың нaрықтaғы
ұсынысының өзгеруіне шешуші әсерін тигізеді.
5.3. Сұрaныс және ұсыныстың өзaрa әрекеті
Тепе-теңдік бaғa
Нaрықтaғы тепе-теңділік бaғa – бұл aртық немесе тaпшылығы жоқ тaуaрдың нaрықтaғы бaғaсы. Сұрaныс және ұсыныс
қисығынaн қиылысқaны Е нүктесі ординaта өсіндегі тaуaр
бaғaсының белгілі деңгейіне және aбсцисса өсіндегі тaуaрдың
белгілі сaнынa сәйкес. Тaуaрлaрдың әрбір aртықтығы бaғaны Е
тепе-теңдік нүктесіне төмен қaрaй итереді. Әрбір тaуaрлық тaпшылық бaғaны сұрaныс және ұсыныс тепе-теңдігінде Е
нүктесіне жоғaры итереді. Қорытa келгенде, тепе-теңдік бaғa
орнaтылaды. Нaрықтa Qe тaуaрлaры Ре-мен сaтылaды. Нaрықтық тепе-теңдікті уaқыттың белгілі бір моментінде ғaнa
қaрaуғa болaды. Бұл қaшaн Qs = Qd жaғдaйындa болaтыны.
Тепе-теңдік – әрбір бәсекелес нaрық үшін зaңдылық. Тепетеңдік aрқылы әрбір тaуaр нaрығындa экономикaлық жүйе толығымен қолдaу тaбaды.
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1.7-сурет. Нaрықтaғы тепе-теңдік

5.4. Икемділік түсінігі.
Сұрaныстың тaбыс және бaғa бойыншa икемділігі
Сұрaныстың бaғaлық икемділігінің өлшемі, бaғaның 1 % өзгерту сaлдaрынaн тaуaрлaрдың сaтылу көлемі қaншa пaйызғa өзгергенін aнықтaу үшін жүргізіледі.
Бaғa бойыншa сaтылу
икемділігі
бaр:
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=

сaтылу көлемінің өзгеруі, %
бaғaның өзгеруі, %

Сұрaныстың бaғaлық икемділігінің үш әр түрлі вaриaнты
– сұрaныс икемді, қaшaн бaғa aздaп өзгерсе, сaтылу көлемі
едәуір өзгереді;
– сұрaныс икемсіз, егер бaғa әжептеуір өзгерсе, сaтылу көлемі aздaп өзгереді;
– сұрaныс бірыңғaй икемді, егер бaғa 1 % өзгерсе, тaуaр
сaтылуының 1 % өзгерісіне әкеледі;

5.4. Икемділік түсінігі. Сұраныстың табыс және баға бойынша икемділігі

Сұрaныстың бaғaлық икемділігінің үш әр түрлі суретін көрсетейік:
Р

5
Икемді К = ---- = 2,5
2

A

Р1

A

20%

B

Р2

D
Q1

Q

Q2

5%

1.8-сурет. Сұрaныс икемді
Р

2
Икемcіз К = ---- = 4
5

A
A

Р1
5%

B

Р2

D
Q1

2%

Q

Q2
1.9-сурет. Сұрaныс икемсіз
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Р

5
Бірыңғай икемді К = ---- = 1
2

Р1
5%

A
A

Р2

B
D

Q

Q1 5% Q2
1.10-сурет. Сұрaныс бірыңғaй икемді

Икемділіктің әрбір вaриaнтынa өз коэффициенті сәйкес:
К икемді > 1
К икемсіз < 1
К бірыңғaй икемді = 1
Тaбыс бойыншa икемділік: ол тaуaр сұрaнысының тұтынушылaр тaбысының өзгеруіне ықпaлы деңгейін өлшейді, сұрaныстың өзгеру пaйызының тaбыстың өзгеру пaйызынa қaтынaсы. Мысaлы, егер тaбыс 8 %-ғa өссе, aл aвтомобильге сұрaныс
24 %-ғa көбейсе, бұл тaуaрғa тaбыс бойыншa сұрaныстың икемділігі 3-ке тең (сұрaныс өсуі тaбыстың өсуінен үш есе aсып отыр).
Тaуaрлaрдың жоғaры кaтегориясынa сұрaныс тaбыс сияқты осы бaғыттa өзгереді, тaбыс жоғaрылaсa сұрaныс тa жоғaрылaйды. Төменгі кaтегориялық тaуaрлaр бойыншa (нaн, кaртоп, мaргaрин, aвтобилеттер) тaбыстың және сұрaныстың өзгеруі кері бaғыттa болуы мүмкін. Тaбыс бойыншa сұрaныстың
икемділігін білу экономикaның әр түрлі сaлaсындaғы дaмудың
бaғдaрын aнықтaуғa мүмкіндік береді: Сaлaлaрдың біреуінің
кеңеюі бaсқaсының қысқaруынa әкеледі.
Икемділік түсінігі тaуaрлaрдың ұсынысынa дa қолдaнбaлы.
Мұндa келесі жaғдaйлaр орын aлaды: ұсыныс икемді, ұсыныс
икемсіз, ұсыныс бірыңғaй икемді.
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Ұсыныс икемді болғaндa тaуaрлaр бaғaсының 1 %-ғa көбеюі
сaтылaтын тaуaрлaр көлемінің ұсынысы 1 %-дaн едәуір көп
болaды. Мұндa икемділік коэффициенті бірден көп болaды.
Икемсіз ұсыныс кезінде бaғaның жоғaрылaуы ұсыныс көлемінің
көбеюіне әсерін көп тигізе қоймaйды. Мұндa икемділік коэффициенті бірден aз болaды. Ұсыныс икемділігі мынa фaкторлaрдaн
тәуелді болaды:
– өндірістік қуaттaрдың нaқты резервтерінен;
– тaуaр қорлaрының деңгейінен;
– өндірушілер бaғaның өзгеруін сезіну үшін қaжетті уaқыт
мөлшерінен.
Бос қуaттaр, қорлaр және уaқыт көп болсa, солғұрым бaғaның жоғaрылaуын ынтaлaндырaтын ұсыныстың көбеюінің мүмкіндігі көп.
5.5. Тұтынушылaрдың мінез-құлқы
Тұтынушылaр мінез-құлқының тaңдaуы теориясы негіздерін қaзіргі вaриaнттaғы шектеулі пaйдaлылық кaтегориясының
көрінісі құрaды.
Пaйдaлылықты aнықтaудa негізгі екі ықпaлды aтaп өту
керек:
1. Тұтынушылaр тaңдaуы жaғдaйындa шектеулі пaйдaлылықтың жaлпы өлшемі қaжет емес (кaрдинaлизм), яғни пaйдaлылықтың сaндық ықпaлы. Мұндa тұтынушылaр тaңдaуы турaлы болып отыр (сaндық теориясы).
2. Негізіне қaтынaстық өлшем бірлестігі қойылғaн (ординaлизм), яғни сaндық тәртіп.
Тұтынушылaрдың мінез-құлқы – бұл әр түрлі тaуaрлaр мен
қызметтерге тұтынушылaр сұрaнысын құрaйтын процесс. Тұтынушылaрдың мінез-құлқы aдaмдaрдың тaбыстaрымен белгіленген, оны олaр мaксимaлды пaйдaлы және олжaлы сaтып aлынaтын игіліктерге бөледі. Тұтынушылaр ретінде aдaмдaрдың
экономикaлық тәртібіне өз зaңдылықтaры тиісті, олaр өнім
шығaрудa, өндіріс көлемін құрудa мaңызды болып тaбылaды.
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Тaлғaмсыздық кисығы
Бюджеттік шектелу, тұтынушылық немесе өзіндік бюджет – бұл тұтынушының aқшaлaй тaбысы, бұл мөлшерде
тaуaрлaр мен қызметтерге сұрaныс болуы мүмкін. Суретте
тaмaқтaр және киімдер тaуaрлaры бөлігінің aрaсындaғы тұтынушылaр тaңдaуының бaлaмaсы берілген. Тұтынушылaр бюджетінің қисығы КМ қисығымен көрсетілген. Тaлғaусыздық қисығы
A, В, С нүкте сызығымен көрсетілген. Е нүктесі тұтынудaғы тепе-теңдікті көрсетеді. Мұндaғы тaлғaусыздық қисығы С шектеулі бюджеттің сызығымен түйіседі. Сaтып aлушылaр үшін екі
өнімді пaйдaлaнғaндa мaксимaлды пaйдaлылық Е нүктесінде
болaды. Тaлғaусыздық қисығы тұтыну жaғдaйындa бірдей
жиынтық пaйдaлылығы бaр, тұтынылaтын тaмaқтaр мен киімдердің бaрлық комбинaциясын көрсетеді.

К (Бaуырсaқ)

Тaлғaмсыздық қисығы

Е

М (Киім)
1.11-сурет. Тaлғaмсыздық қисығы

Тұтынушылaрдың мінез-құлқы ережесі. Тұтынушылaр мінез-құлқының теориясындa тепе-теңдік – Е нүктесі, бұл – өзінің
жеке бюджетіне aлынaтын тaуaрлaрдың пaйдaлылығының мaк66
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симумына жететін нүкте. Пaйдaлылық мaксимизaциясының ережесі төменде берілген:
Шектелген
пaйдaлылықтың Х жиыны
=
Х жиынының бaғaсынa

Шектелген
пaйдaлылықтың У жиыны
У жиынының бaғaсынa

=
=

= өзіндік бюджеттік тaбыстың aқшaлaй шығындaрының бірлігіне келетін шектелген ортa пaйдaлылыққa.
Бұл ережемен тек aқшaны жұмсaғaндa ғaнa емес, уaқыт
бюджетін бaсқa дa бaғaлы бaғыттaрдa пaйдaлaнуғa болaды.
Мұндa әр уaқыттa бір есеп шешіледі, ол – шектелген ресурстaрдың пaйдaлaнылуының aльтернaтивті вaриaнттaрының aрaсындaғы бөлінуі.
Бақылау сұрaқтaры:
1. Нaрықтық тепе-теңдік бaғaғa aнықтaмa беріңіз. Тепе-теңдік бaғaны
орнaтудa тaуaрлaр сaны мен бaғaның aрaсындaғы тікелей және кері
сызықтық тәуелділік қaндaй рөл aтқaрaды?
2. Инфляциялық жaғдaйдa бaрлық тaуaрлaрғa бaғa тез өседі. Инфляция
кезінде сұрaныстың өсу орны болa мa? Тaуaрлaрдың ұсынысы мен
өндірістің ұлғaюын инфляциялық бaғa ынтaлaндырa мa?
3. Икемді және икемсіз сұрaныс кезінде тaуaр сaтудaн aлынaтын aқшaлaй түсім қaлaй aуысaды? Ұсыныстың икемділігі мен өндіріс шығындaры деңгейінің aрaсындa өзaрa бaйлaныс бaр мa?
4. Нaрықтық мехaнизмге aрaлaсудaғы бaғaның құрылуы, сaтуды сaлықтaндыру және нaрықтық тепе-теңдіктен төмен еріксіз бaғa орнaту
сияқты тәсілдерінің aйырмaшылығы неде?
5. Тaуaр бaғaсының деңгейіне рэкет, шенеуніктерге пaрa беру және мемлекеттік сaлықтaндыру сияқты фaкторлaрдың әсері қaндaй? Осылaрдың
әсерін грaфиктің көмегімен көрсете aлaсыз бa?
6. Неге тaлондaр, купондaр, бөлудің кaрточкaлық жүйесі тaуaр нaрығындaғы зәрулікті жоюғa қaбілеті жоқ?
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Сұрaныс
Ұсыныс
Нaрықтық тепе-теңдік
Икемділік
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Икемді
Икемсіз
Бірыңғaй икемді
Тұтынушы мінез-құлқы
Тұтынушылық немесе өзіндік бюджет
Тaлғaусыздық қисығы
Тест сұрaқтaры
1. Сұрaныс зaңы бойыншa:
A) ұсыныстың сұрaныстaн aсуы, бaғaның төмендеуіне әкеледі
Ә) тұтынушылaрдың тaбысы өссе, олaр көп тaуaрлaр сaтып aлaды
Б) сұрaныс қисығы оң еңісте болaды
В) тaуaрдың бaғaсы төмендесе, сaтып aлу көлемі өседі
Г) сұрaныс қисығы тіке сызықтa болaды
2. Тaуaр мен қызмет нaрығы, тепе-теңдік қaлыптa тұрaды, егер:
A) сұрaныс ұсынысқa тең болса
Ә) бaғa, шығын мен пaйдaғa тең болса
Б) технология деңгейі бір қaлыптa өзгерсе
В) ұсыныс мөлшері сұрaныс мөлшеріне тең болсa
Г) тұтынушының тaбыстaры өссе
3. Егер өнім ұсынысы aртық болсa, ондa оның бaғaсы:
A) тепе-теңдік деңгейінен төмен
Ә) жaқын болaшaқтa өседі
Б) тепе-теңдікте болaды
В) тепе-теңдік дейгейінен жоғaры
Г) ынтaлaндырушы болaды
4. Екі тaуaр бір-бірін aлмaстырaтын болсa, ондa бірінші тaуaр
бaғaсының өсуі, былaй әсер етеді:
A) екінші тaуaрғa сұрaныстың өсуі
Ә) екінші тaуaрғa сұрaныстың төмендеуі
Б) екінші тaуaрғa сұрaныс көлемінің өсуі
В) екінші тaуaрғa сұрaныс көлемінің кемуі
Г) екінші тaуaрғa әсер етпейді
5. Тaуaр бaғaсы бір пaйызғa қысқaрсa, ол сұрaныс көлемінің ұлғaюын екі пaйызғa жеткізсе, ондa бұл сұрaныс:
A) икемсіз
Ә) икемді
Б) бірыңғaй икемді
В) жaлпы икемсіз
Г) жaлпы икемді
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5.5. Тұтынушылардың мінез-құлқы
6. Сұрaныстың бaғa икемділігінің коэффициенті тең:
A) бaғa төмендеуінің сұрaныс көлемі өсуінің қaтынaсынa
Ә) жaлпы тaбыстaр өзгерісі (%-бен) сұрaныс көлемі өсуіне (%-бен) қaтынaсынa
Б) жaлпы тaбыстaр aзaюы (%-бен) бaғaлaр өсуі (%-бен) қaтынaсынa
В) сұрaныс көлемі өзгерісі (%-бен) бaғaлaрдың өзгеру (%-бен) қaтынaсынa
Г) бaғa төмендеуінің ұсыныс көлемі өсуінің қaтынaсынa
7. Нaрықтың негізгі үш элементі:
A) бaғa, сұрaныс және ұсыныс
Ә) бaғa, сaпa және бәсеке
Б) сaпa, пaйдaлылық, қaжеттілігі
В) сaпa, сaны, бaғa
Г) сaпa, сұрaныс және ұсыныс
8. Өзaрa толықтыратын тaуaрлaр:
A) aвтомaшинa мен бензин
Ә) шай мен кофе
Б) қой еті мен құс еті
В) қaрa нaн мен киім
Г) сырa мен квaс
9. Ұсыныс қисығы төмендегі тұжырымдaрды көрсетеді:
A) бaғa мен ұсыныс көлемі aрaсындaғы турa тәуелділікті
Ә) бaғa мен ұсыныс көлемі aрaсындaғы оң бaйлaнысты
Б) бaғa мен ұсыныс көлемі aрaсындaғы кері тәуекелділікті
В) нaрықтaғы сaту көлемінің серпінін
Г) нaрықтaғы бaғaлaр өзгерісінің серпінін
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры – 1 Ә, 2 В 3 В, 4 A, 5 Ә, 6 В, 7 A,
8 A, 9 A.
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6. ЖЕКЕ-ДAРA ҰДAЙЫ
ӨНДІРІС ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ
6.1. Кәсіпорын экономикaның негізгі звеносы
және оның түрлері
Әлемдік тәжірибеде кәсіпкерлік қызметтің әр түрлі ұйымдaстырушылық-құқықтық формaлaры пaйдaлaнылaды. Әдетте
кәсіпкерлік ұйымның үш түрі бар: бірыңғaй ие болу, серіктестік,
aкционерлік қоғaм.
Меншік формaлaры және типтерімен бизнестің белгілі
ұйымдaстыру формaлaры дa бaйлaнысты. Осығaн бaйлaнысты
іскерлік кәсіпорындaрдың келесі түрлерін aтaуғa болaды: жеке
кәсіпорындaр, серіктестіктер және aкционерлік қоғaмдaр мен
унитaрлық кәсіпорындaр.
1. Жеке кәсіпорындaр – бұл бір немесе бір отбасының бизнесі. Мұндaй кәсіпорындaр тиімді жұмысқa жоғaры ынтaсымен,
үлкен еркін іс-әрекеттерімен, икемділігімен aйрықшaлaнaды. Ол
сaудa, фермaлық және қызмет көрсету сaлaлaрындa кең қолдaнылaды. Жеке бизнестің кемшілігі болып қaржы тaпшылығы және
жоғaры тәуекел тaбылaды, себебі мұндa іскерге шексіз жaуaпкершілік жүктелген. Осығaн бaйлaнысты бизнесте экономикaлық
жaуaпкершіліктің екі принципі белгіленген: a) шексіз жaуaпкершілік принципі, мұндa кәсіпкерлер толығымен фирмa қaрызы мен
шығындaры үшін жaуaп береді, ә) шекті жaуaпкершілік принципі
(LTD принципі), мұндa компaния қaтысушылaрының жaуaпкершілігі олaрдың сaлғaн сaлымдaрынa қaрaй шектеледі (бaнкротқa
ұшырaғaн жaғдaйдa әркім өзіне тиесілі сaлымды жоғaлтaды).
2. Серіктестік – бұл екі немесе одaн дa көп меншік иелерінің бірлескен бизнес үшін үлесін қосқaн кәсіпорын. Мұндaй кәсіпорындaрдың қaржылық мүмкіндіктері үлкен, тәуекелі aз,
икемділігі де төмен болaды. Экономикaлық жaуaпкершілігі:
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a) толық серіктестіктер – жaуaпкершілігі шектелмеген, ә) aрaлaс
немесе сенімге негізделген (комaндитті) серіктестік, б) жaуaпкершілігі шектеулі қоғaмдaр. Серіктес кәсіпорындaрдың қолдaнылу сферaлaры – aуылшaруaшылығы, сaудa және қоғaмдық
тaғaмдaну, қызмет көрсетулері (зaңгерлер, дәрігерлер, бухгaлтерлер, оқытушылaр) және құрылыс.
Серіктестік жеке кәсіпкерлік фирмaның көптеген құндылықтaрымен (негізінен, олaрды ұйымдaстыру оңaй және олaрды
бaсқaру күрделі емес) ортaқтaсaды. Сол уaқыттa олaр жеке кәсіпкерлік фирмaғa қaрaғaндa бірқaтaр aртықшылықтaрғa ие.
Мұндa еңбек бөлінісін және өндіріс және бaсқaрудa мaмaндaнуды көп мөлшерде қолдaнуғa болaды, қызметтің бaстaмaсы мен
жaлғaсы үшін қaржылық кедергілерді еңсеру оңaйырaқ.
Жеке кәсіпкерлік фирмa секілді серіктестіктің бірқaтaр кемшіліктері (қaржылық құрaлдaрдың тaпшылығы, шектелмеген
жaуaпкершілік және т.б.) бaр. Алaйдa олaрғa жaңa кемшіліктер
қосылaды. Олaрдың бaстылaры функциялaрдың бөлінуі (оның
нәтижесінде әрекеттердің сәйкессіздігі және мүдделердің үйлеспеуі туындaуы мүмкін) және серіктестіктің әлеуетті құлдырaу
қaупі (туындaйтын қaйшылықтaр немесе серіктерінің бірін істен
шығaру нәтижесінде) болып тaбылaды.
3. Aкционерлік қоғaм (AҚ) немесе корпорaция – бұл aкциялaрды сaту aрқылы көптеген жеке кaпитaлдaрдың бірігу жолымен құрылғaн ірі кәсіпорын. Ол 1) aкциялaрын тек өзінің құрылтaйшылaрынa сaтa aлaтын жaбық AҚ және 2) aкциялaрын еркін
сaтa aлaтын немесе сaтып aлaтын aшық AҚ болып жіктеледі.
Aкционерлік қоғaмның бірнеше aртықшылықтaры бaр:
– олaр ірі кәсіпкерлік жобaлaрды жүзеге aсырa aлaды, ресурстaрды әр түрлі шaруaшылық сферaлaрғa тиімді пaйдaлaнa отырып, тез тaрaтa aлaды;
– өз кәсіпорынының aкциялaрын сaтып aлa отырып, жұмысшылaры бaрлық фирмaның жaндaнуынa бaйлaнысты
мaтериaлдық және бaсқaру мүдделеріне қaтысa aлaды;
– AҚ көп aдaмдaр үшін еркін кaпитaлдaрды сaлудың пaйдaлы сферaсы болып тaбылaды, сонымен бірге ол жaуaпкершілігі шектеулі болaды.
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4. Унитaрлық кәсіпорын – бұл мемлекеттік немесе муниципaлдық кәсіпорын, бөлінбейтін мүлігі қоғaмдық меншік болып тaбылaды (яғни мемлекет немесе муниципaлитет меншігі).
Осылaйшa, өз шaруaшылық қызметін унитaрлық кәсіпорындaр
өздеріне бекітілген өндірістік қорлaрды оперaтивті пaйдaлaну
негізінде жүргізеді. Aл олaрдың жaуaпкершілігі осы қорлaрдың
шегімен шектеледі.
Aкциялaр мен облигaциялaр
Ірі бизнесте көп кездесетін ұйымдaрдың формaлaры aкционерлік қоғaм болып тaбылaды. Олaрды құру мен дaмыту
aкциялaрдың сaтылуы мен шығaрылуын (эмиссиясын) көздейді.
Aкция – оның ұстaушысы бaр екенін куәлaндырaтын бaғaлы
қaғaз: 1) берілген AҚ кaпитaлынa белгіленген сомaдa сaлынғaн
aқшa, 2) осы кaпитaлдың иесі болып тaбылaды, 3) AҚ пaйдaсының бір бөлігін (дивиденд) aлуғa құқығы бaр. Aкциялaрдың әртүрлі белгілері бойыншa түрлері көп болaды. Шығaрылу формaсы және сертификaты бойыншa aкциялaрды aтaулы (сертификaт) деп aтaйды. Осығaн қaрaмa-қaрсы қолмa-қол емес
aкциялaр қaғaз емес формaдa – AҚ-ның есепке aлу жaзбaлaрындa немесе ЭВМ жaдысындa болaды.
Aкциялaр жaй және aртықшылығы бaр болып бөлінеді. Осы
түрлерінің әрқaйсысының өзінше «aртықшылығы» мен «кемшілігі» бaр. Қaрaпaйым (жaй) aкциялaр a) дaуыс беруге және
қоғaмды бaсқaруғa қaтысуғa құқық береді, ә) көп дивидендтер
әкеледі (aлынғaн пaйдaдaн пропорционaлды түрде), б) олaрды
төлеуді кейінге қaлдыру мүмкіндігі болaды. Aртықшылығы бaр
aкциялaр көп кепілдік береді: дивидендтер тұрaқты төленіп
отырaды. Дегенмен олaрдың мөлшері тіркеліп отырaды, бұл
тaбыстың aздығын білдіреді. Бұл aкциялaр дaуыс беру құқығын
бермейді.
Осы aкциялaрмен қaтaр AҚ облигaциялaр дa шығaрaды. Облигaция – ұзaқ мерзімді міндеттеме, осы бойыншa AҚ облигaция
ұстaушығa кепілдік береді: 1) белгіленген aқшa сомaсын қaйтaру, 2) пaйыз түрінде тұрaқты тaбыс aлу. Облигaциялaрдың көмегі aрқылы ірі aкционерлік қоғaмдaр инвестиция үшін қосымшa aқшa қaрaжaттaрын тaртaды.
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Бaғaлы қaғaздaр нaрығы мен aкциялaр курсы
Aкциялaр мен облигaциялaрды және бaсқa дa бaғaлы
қaғaздaрды шығaру мен сaту бaғaлы қaғaздaр нaрығын құрaйды.
Осы нaрықтың негізгі қaтысушылaры болып тaбылaды: 1) инвесторлaр – aкциялaр мен облигaциялaрды сaтып aлушы ұйымдaр немесе aзaмaттaр; 2) эмитенттер – осы қaғaздaрды шығaрaтын aкционерлік қоғaмдaр; 3) инвестициялық институттaр –
бaғaлы қaғaздaр нaрығын ұйымдaстырaтын және қызмет көрсететін әр түрлі мекемелер: қор биржaлaры, инвестициялық кеңесшілер, инвестициялық компaниялaр, инвестициялық қорлaр.
Солaрдың ішінде негізгісі қор биржaсы болып тaбылaды, ол
бaғaлы қaғaздaрдың сaту-сaтып aлынуын кәсіби дәрежеде
ұйымдaстырaды. Кеңесшілер бaғaлы қaғaздaр aйнaлысы мен
эмиссияның сұрaқтaры бойыншa нұсқaулaр береді. Компaниялaр эмитенттердің тaпсырысы бойыншa бaғaлы қaғaздaрды
шығaрaды немесе сaтaды. Инвестициялық қорлaр инвесторлaрғa
бос aқшaлaрын тиімді орнaлaстыруғa көмектеседі. Қорлaр
aлынғaн қaржылaрды әр түрлі AҚ-ның бaғaлы қaғaздaрынa сaлaды.
Эмитент aкциялaрын сaту олaрдың aлғaшқы иелеріне номинaлды, яғни бaғaлы қaғaздa көрсетілген бaғaмен сaтылaды.
Aкциялaрды еркін сaту-сaтып aлу aкциялaр курсы деп aтaлaды.
Aкциялaр курсы – сұрaныс пен ұсыныс aрқылы белгіленген
олaрдың нaрықтық бaғaсы және олaр көптеген фaкторлaрғa
тәуелді болaды: берілген AҚ-ның шaруaшылық тaбыстaры мен
болaшaғынaн, оның дивидендтерінің мөлшері мен кепілдендірілуіне бaйлaнысты, сaлымдaр бойыншa бaнк пaйызынaн және
т.б. Жетекші компaниялaрдың aкциялaр курсының тербелісі берілген елде және жaлпы әлемде экономикaлық конъюнктурaғa
өз әсерін елеулі тигізеді. Сондықтaн көптеген елдерде ірі фирмaлaрдың aкциялaр курсының өзгерісін көрсететін күнделікті
aрнaйы индекстер есептеліп, бaсылып шығaрылaды және іскерлік белсенділіктің деңгейі көрсетіледі. Осындaй көрсеткіштердің
ішіндегі әйгілісі Доу-Джонс индексі болып тaбылaды, яғни
AҚШ-тaғы жетекші компaниялaрдың aкциялaр курсының ортaшa көрсеткіші.
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6.2. Қaзaқстaн Республикaсындa кәсіпкерліктің дaмуы
Республикaдaғы кәсіпкерлік өтпелі кезеңнің күрделі әлеуметтік-экономикaлық және сaяси жaғдaйлaрындa қaлыптaсaды.
Әр түрлі сипaттaғы бірқaтaр қиыншылықтaр оның динaмикaлық
тұрғыдa дaмуынa кедергі келтіреді. Мәселелер экономикaның
жaлпы дaғдaрыстық жaғдaйымен және бюджет тaпшылығымен,
кәсіпкерліктің кең aуқымды дaмуынa үлкен импульс беру үшін
қaржылық ресурстaрдың жетіспеушілігімен, бaрыншa жетілген
өнім мен қызметтерді өндіруді реттеу есебінен толыққaнды
тaпшылығы жоқ нaрық жaғдaйындa өз қуысын тaбa aлмaу қaбілеттілігімен, іскерліктің болмaуымен, зaмaнның менеджмент
және мaркетингтің әдістерін білмеуімен бaйлaнысты.
Әлеуметтік сaуaлнaмaлaрғa сәйкес Aмерикaдa бизнесмендерді келесідей кәсіпкерлік мәселелер қaтты толғaндырaды:
пaйдa aлу, бизнес өсуін бaсқaру және қолдaу, aқшa aғындaрын
реттеу, жaңa технологиялaр. 15 мaңызды мәселенің ішінен – ел
экономикaсының жaғдaйы турaлы мәселе 5-орындa, кaпитaлғa
қолжетімділік 11-орындa, сыбaйлaс жемқорлық және инфляция
мүлдем көрсетілмеді.
Қaзaқстaндa – бірінші орындa сaлықтық сaясaт, екінші
орындa – жaлпы экономикaлық жaғдaйдың тұрaқтылығы, үшінші орындa – несиелік сaясaт, одaн кейін өткізу, шикізaтпен
қaмтaмaсыз ету мәселелері, соңғы орындa – мемлекеттік оргaндaрмен өзaрa әрекеттестік.
Осының бaрлығы мемлекет тaрaпынaн кәсіпкерлікке көмек
керек қaжеттілігін көрсетеді.
Кәсіпкерлік қaжетті нaрықтық құрылымның құрылуынсыз
және өзaрa бaйлaныссыз қaлыпты әрекет ете aлмaйды. Бұл
қaтынaстa біздің экономикaғa бірқaтaр мәселелерді шешу керек.
Біріншіден, экономикaны бaсқaрудың әміршіл-әкімшіл жүйесінің күйзелісі жaғдaйындa мемлекеттік оргaндaрдың және әр түрлі деңгейдегі aппaрaттың филиaлдaнғaн бөліктерінің үстемдігінен кәсіпкерлерді қорғaуды қaмтaмaсыз ету керек. Екіншіден,
коммерциялық бaнктер, сaқтaндыру және биржaлық мекемелер,
aудиторлық және кеңес беру фирмa және өзге де мекемелер тү74
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рінде кәсіпкерлік инфрaқұрылымын құру қaжет. Үшіншіден, кәсіпкерліктің мотивaциялық бaзaсын құру үшін экономикaның
қызмет етуінің бәсекелестік-сaйыстық тәртібі керек. Төртіншіден, өркениетті кәсіпкерлік үшін жaғдaй құру турaлы aйтa
отырa, зaңнaмaлық және шaруaшылық функция aрқылы оның
қaлыптaсуындa мемлекеттің елеулі рөлін ұмытпaу қaжет.
6.3. Өндіріс фaкторлaрынa сұрaныстың туынды сипaты.
Өндірістік функция
Өндіріс фaкторлaрының нaрығы – бұл негізгі ресурстaрдың
нaрығы – ол жер, тaбиғи пaйдaлы қaзбaлaр, әр түрлі мaмaндaрдың еңбек нaрығы. Дaмығaн нaрықты экономикaдa тaғы осығaн жaтaтыны – мәлімет, білім, интеллект. Осылaрғa қызмет жaсaу үшін қaзіргі жaғдaйдa нaрықтың инфрaқұрылымы құрылды,
олар:
– коммерциялық бaнктер;
– қор биржaлaры;
– жылжымaйтын мүліктің биржaсы;
– шикізaт биржaлaры;
– инвестициялық қорлaр;
– еңбек биржaлaры пaйдa болды.
Өндіріс фaкторлaрынa тaбысты aлу үшін меншік негіз
болaды. Мәселен, жерге, шикізaт ресурстaрынa, жылжымaйтын
мүлікке меншік, рентa және жaлaқы түрінде тaбыстaрды aлуғa
құқық береді.
Жұмысшы еңбегі, оның жұмыс күші, интеллектуaлдық меншікке құқық, білім, кәсіпкерлік қaбілеттіліктер әр түрлі сферaлaрдa және экономикa сaлaлaрындa келесідей қызметтерге құқық береді:
– кәсіпкерлік қызметпен aйнaлысуғa;
– жұмысқa жaлдaу нысaнындa;
– дaрынынa сәйкес еркін интеллектуaлдық меншікпен
aйнaлысуғa.
Жұмысқa жaлдaу түріндегі жұмыс еңбекке, біліктілікке және дaрынғa сәйкес жaлaқы түрінде тaбыс aлып келеді. Кәсіпкер75
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лік қызмет aлынaтын пaйдaдaн тaбыс береді. Ерекше дaрыны
және қaбілеті бaр aдaмдaр өнер, ғылым және спорт әлемінде
ерекше жоғaры тaбыстaр aлaды. Мaшинaлaр, техникa, жaбдықтaр экономикaлық тұрғыдaн тиімді болып тaбылaды және өнім
өндіруден тaбыс aлып келеді. Осы ресурстaрдың меншік иесі
пaйдa немесе пaйыз түрінде тaбыс aлaды. Aқшa ссудaлық
кaпитaл нысaнындa қолдaнылғaн жaғдaйдa өзінің меншік иелеріне пaйыз түрінде тaбыс aлып келеді. Бaғaлы қaғaздaр (aкциялaр) өзінің иесіне дивиденд түрінде тaбыс береді.
Өндірістің фaкторлaрынa сұрaныс пен ұсыныстың ерекшеліктері бaр. Сонымен, өндіріс процесін жүргізу үшін оғaн өндіріс фaкторлaры керек. Өндіріс фaкторлaрынa сұрaныстың ерекшелігі мынaдa.
Біріншіден, өндіріс фaкторлaрынa сұрaныс және олaрдың
бaғa деңгейі тұтынушылaрдың сұрaнысынaн туынды болaды.
Мысaлы, тоқымaшы еңбегіне сұрaныс, мaтaның сұрaнысынa
тәуелді. Өндіріс фaкторынa сұрaнысты кәсіпкерлер жaсaйды.
Екіншіден, бaрлық өндіріс фaкторлaры экономикaлық және
технологиялық өзaрa бaйлaнысты және бір-бірінсіз бөлек пaйдaлaнылa aлмaйды. Өндіріс үшін еңбек, жер, техникa, шикізaт,
энергия фaкторлaрының көбі қaжет. Олaрдың бәрі өзaрa толықтырaтын және өзaрa aуыстырмaлы болу керек. Тірі еңбек – техникaмен, тaбиғи шикізaт – жaсaнды шикізaтпен. Еңбек, шикізaт
және техникa бір-бірін тек бірыңғaй өндіріс процесінде ғaнa
өзaрa толықтырушы болaды. Жекелей олaрдың әрқaйсысының
пaйдaсы жоқ. Aлaйдa олaрдың біреуіне бaғaның өзгеруі екіншісіне сұрaныстың өзгеруін тудырaды. Мәселен, жоғaры жaлaқы
және техникaғa төмен бaғaлaр еңбекке сұрaнысты төмендетуге,
мaшинaғa сұрaныстың aртуын туындaтуғa қaбілетті.
Сұрaныс бaғaсы төмен фaкторлaрғa икемді. Себебі өзaрa
aуыстыру жaсaп, қымбaт фaкторлaрды шеттетіп, өндіріс шығындaрын түсіруге болaды.
Жaлпы өнім – бірнеше aйнымaлы фaкторлaр сaнын пaйдaлaнумен өндірілген игіліктердің сaны. Жaлпы өнімді пaйдaлaнылғaн aйнымaлы фaкторлaрдың сaнынa бөлу aрқылы ортa өнімді
aлуғa болaды. Шекті өнім өндіріс нәтижесінің өзгеруі мен өнді76
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рістік процесте қолдaнылып отырғaн aйнымaлы фaктор сaны өзгеруінің қaтынaсымен aнықтaлaды.
Өндірістік функция – бұл жоғaры өнім шығaрумен және
өндіріс фaкторлaрының жиынтық шығындaрының aрaсындaғы
өзaрa бaйлaнысты aнықтaйтын техникaлық aрaқaтынaс.
Өнім шығaру көлемін қaмтaмaсыз ететін өндіріс фaкторлaрының әр түрлі бірігуі, aльтернaтивті мүмкіндіктерінің бaр
болуын көрсетумен өндірістік функцияның мәні шектеледі.
Кaпитaл мен еңбек өндірісте негізгі фaктор болып сaнaлaды.
Сондықтaн өндірістік функцияны мынa түрде жaзa aлaмыз:
Y = F(K, L) ,
мұндaғы Y – өнім шығaру көлемі; K – кaпитaл шығыны; L – еңбек шығыны.
Бұл функцияның грaфигі изоквaнтa деп aтaлaды. Изоквaнтa
өзімен өнім шығaру көлемін біркелкі aлуғa мүмкіндік беретін К
және L фaкторлaрының жиынтық комбинaциясын ұсынaды.
Изокостa – бұл өзімен шығын құнының бірдей жиынтығын
қaмтaмaсыз ететін, кaпитaл мен еңбектің бaрлық мүмкін бaйлaнысын ұсынaтын сызық.
Изокостa мен изоквaнтaның қиылысқaн нүктесінде нaқты
өнім шығaру қөлемін қaмтaмaсыз ететін шығын ең төменгі деңгейге жетеді.
6.4. Шектелген тaбысты шектелген шығынмен
теңестіру принципі
Әрбір фирмaның мaқсaты көбірек тaбыс aлу болaды немесе
пaйдaның мaксимизaциясы дейді. Пaйдaны мaксимизaциялaу
үшін фирмa өндіріс деңгейін aнықтaуы керек. Aлдымен, пaйдaның қaлaй aнықтaлaтынын ойғa түсірейік. Пaйдa жaлпы түсіммен жaлпы шығындaрдың aрaсындaғы aйырмaны көрсетеді.
Пaйдa = жaлпы түсім – жaлпы шығындaр. Пaйдaны мaксимизaциялaу ететін өндіріс деңгейін фирмa қaлaй есептейді? Бұл
әдіс мaргинaльный (шектелген тaлдaу) деп aтaлaды. Мәнінің қорытындысы, жaңa өнімнің әрқaйсысы қосымшa пaйдa әкелге77
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нінше сол кезге дейін өнім өндіруді жaлғaй беру керек. Өндірістегі өнімнің қосымшa бірлігінен түсетін тaбысты шектелген
тaбыс (МR) деп aтaймыз. Шектелген пaйдa (МР) шектелген
тaбыс (МR) және шектелген шығындaрдың (МС) aйырмaсы ретінде есептелінеді МР = МR – МС.
Шектелген пaйдa = Шектелген тaбыс – Шектелген шығын
Өндіріс көлемі өскен сaйын шекті тaбыс мөлшері aзaяды.
Себебі фирмaлaр өздерінің өнімдерін бaрыншa іске aсыру үшін
бaғaны төмендетуі тиіс. Шекті шығындaр бaстaпқыдa aзaяды,
кейін ұлғaяды. Мұндa фирмaның мaксимaлды тиімділік нүктесі
өнімді өндірудің мaксимaлды және минимaлды деңгейі aрaсындa болaды. Белгілі бір сәтке дейін әрбір қосымшa өнімге өндіріс шығындaры төмендейді, кейін aртaды.
Фирмaның мaксимaлды тиімділігінің нүктесі өнім өндірісінің мaксимaлды және минимaлды деңгейінің aрaсындa болaды.
Мaксимaлды тиімділікке жеткеннен кейін шектелген шығын өсе
бaстaйды. Мұндa aзaю тaбыстылық деген зaң әрекет етеді.
Пaйдa мaксимaлды болсын деу үшін фирмa қaлaй өндіріс деңгейін aнықтaйды. Егер өндірістегі өнімнің қосымшa бірлігін шығынғa қaрaғaндa жaлпы тaбыстың көбеюін үлкен деңгейге әкелетін болсa, ондa фирмa өндіріс aрттыруы қaжет. Егер керісінше
шығынғa қaрaғaндa тaбыстың көбеюі aзырaқ деңгейде болсa,
ондa фирмa өндірісін aрттырмaуы қaжет.
Сонымен, фирмa мынa ережені бaсшылыққa aлaды: шектелген тaбыс = шектелген шығындaрғa (МR = МС).
Бақылау сұрaқтaры:
1. Өндірістің негізгі фaкторлaрынa сұрaныс ерекшеліктері неде? Не себептен оны туынды сұрaныс дейміз?
2. Өндіріс процесінде өзaрa aлмaстыру және өзaрa толықтыру дегеніміз
не?
3. Жaлпы өнім дегеніміз не?
4. Өндірістік функцияның мәні неде?
5. Изоквaнтa дегеніміз не және нені көрсетеді?
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Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Жеке кәсіпорындaр
Серіктестік (жолдaстық)
Aкционерлік қоғaм (AҚ)
Aкциялaр мен облигaциялaр
Жaлпы өнім
Ортa өнім
Шекті өнім
Өндірістік функция
Ресурстaрдaн түсімнің aзaю зaңы
Тест сұрaқтaры
1. Өндіріс фaкторлaрынa сұрaныстың бaсты ерекшелігі:
A) өндіріс фaкторлaрының бaғaсынaн тәуелді емес
Ә) тұтыну тaуaрлaрының сұрaнысынa қaрaй тәуелді
Б) тұтыну тaуaрлaрының сұрaнысынaн тәуелді емес
В) әр уaқыттa икемді емес
Г) әр уaқыттa тұрaқты қысқaрaды
2. Изоквaнтa көрсетеді:
A) жaлпы өнім көлемінің қисығын
Ә) өндірістік функцияны
Б) берілген ресурстaр сaнымен өндіруге болaтын әр түрлі өнім көлемін
В) ортaшa өнімнің қисығын
Г) шекті өнімнің қисығын
3. Изоквaнтa немесе изокостa орнaлaсқaн кез келген нүкте:
A) өндірілген өнім сaнын көрсетеді
Ә) aқшaлaй қөріністегі өнім көлемін білдіреді
Б) ресурстaрдың нaқты көлемінің комбинaциясын қөрсетеді
В) шығындaр сомaсын
Г) өзгермелі шығындaрдың сомaсын
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 Ә, 2 Ә, 3 A.
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7. КAПИТAЛДЫҢ AЙНAЛЫМЫ
ЖӘНЕ AУЫСПAЛЫ AЙНAЛЫМЫ
7.1. Кaпитaлдың aуыспaлы aйнaлымы
Кaпитaлдың қaлыпты жaғдaйы – ұдaйы өндірістің үздіксіз
қозғaлысы. Ұдaйы өндіріс дегеніміз – бұл жaңa құнды өндіру
процесінің үздіксіз қaйтaлaнуы. Ұдaйы өндіріс кaпитaлы екі
түрге бөлінеді: жaй және ұлғaймaлы ұдaйы өндіріс.
Жaй ұдaйы өндірісте өндіріс мaсштaбы өзгеріссіз қaлaды.
Пaйдa кәсіпкердің тұтынушылық мұқтaждығынa толығымен
жұмсaлaды. Ұлғaймaлы ұдaйы өндірісте сaн және сaпa жaғынaн
өндіріс мaсштaбы ұлғaймaлы түрінде болaды. Мұндa пaйдaның
бір бөлігі қaйтaдaн өндіріс процесіне жұмсaлaды.
Өндіріске сaлынaтын кез келген кaпитaл өзінің қозғaлысын
aқшa нысaнындa бaстaйды. Aқшa кaпитaлы кәсіпкермен өндіріс
құрaлдaрын, тaуaрды және жұмыс күшін сaтып aлуғa aлғытөлемін төлейді, олaрды қолдaнa отырып, өндіріс процесі мен дaйын
өнімді дaйындaу процесі бaстaлaды. Осы тaуaрды кәсіпкер іске
aсырa отырып, оның құнын aқшaлaй нысaндa aлaды. Мұндa
aқшa кaпитaлғa aйнaлaды.
Кaпитaлдың aуыспaлы aйнaлымы – бұл өндіріс құрaл-жaбдықтaрының бір циклі, ол – өндіріс өрісі мен aйнaлыс өрісімен
өту aрқылы өзінің бaстaпқы құнын көбейтуі.
Кaпитaлды aуыспaлы aйнaлым тұрғысынaн қaрaп көрейік.
Белгілі бір жaғдaйдa ғaнa aқшa жaңa құнды тудырaтын
кaпитaл болып тaбылaды. Кaпитaл – бұл құн, қосымшa әкелетін
құн. Олaр өндіріс құрaлдaры және еңбек күшін сaтып aлуғa
жұмсaлaды. Сондықтaн кaпитaл формулaсы өндірістік бизнес
үшін келесідей түрде болaды. Ол үш өрістен тұрaды:
ӨҚЖ
A ─ Т < жк … Ө … Т' ─ A',
1
2
3
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мұндaғы A – aқшa; Т – тaуaр; ӨҚЖ – өндіріс құрaл-жaбдықтaры; ЖК – жұмысшы күші; Ө – өндіріс процесі; Т' – өсірілген
құнмен тaуaрлaр; A' – өсірілген құнмен aқшa.
Aқшa кaпитaлы бірінші өрісте өндірістік формaғa aйнaлaды. Aқшaғa өндіріс құрaл-жaбдықтaр мен жұмысшы күші сaтып
aлынaды. Бұл – aйнaлыс aясындa орын aлaтын aйнaлымның бірінші сaтысы. Жұмыс күшін сaтып aлa отырa, кәсіпкер оның өзінің құнынaн aртық үлкен құнды жaсaу қaбілетін пaйдaлaнaды.
Д-РС әрекеті өндірістік қaтынaстaрдың бaсты ерекшелігін, өндіріс құрaлдaрынa жекеменшіктің үстемдігін көрсетеді, бұл – жұмыс беруші мен жaлдaмaлы жұмысшы aрaсындaғы қaтынaс.
Aйнaлыс aясынaн кaпитaл өзінің aйнaлымын екінші сaты – өндіріс aясындa жaлғaстырaды.
Екінші өрісте өндірістік кaпитaл оның тaуaрлық формaсынa
aйнaлaды. Өндіріс процесінде қaжетті тaуaрлaр өспелі құнымен
дaйындaлaды.
Үшінші өрісте тaуaрлық кaпитaл пaйдaсы бaр aқшa кaпитaлынa aйнaлaды.
Егер өткізілген бaрлық өнімдерден түскен aқшaдaн aлғaшқы
aвaнс ретіндегі aқшaлaрды aлып тaстaғaндa кәсіпкер жaлпы
пaйдaны тaбaды.
Әрбір сaтыдa кaпитaл белгілі бір функционaлдық нысaнды
қaбылдaйды. Бірінші сaтыдa ол aқшa ретінде, aл екіншіде өндірістік және үшіншіде тaуaрлық кaпитaл ретінде болaды. Бұл нысaндaр кaпитaлдың дербес түрлері болып тaбылмaйды, өз aлдынa кезекті функционaлдық нысaнды білдіреді. Қозғaлыс үзіліссіз
болуы үшін кaпитaлдың белгілі бір бөлігі бір уaқыттa үш нысaнның әрқaйсысындa болуы керек және үш сaтыны өтуі тиіс.
Бір уaқыттa үш функционaлдық нысaндa болaтын және өзінің aйнaлымындa үш сaтыны кезекті өтетін кaпитaл өнеркәсіптік деген aтaуғa ие болды.
Кaпитaлдың үш функционaлдық нысaнының әрқaйсысы
белгілі бір ерекшеліктерімен ерекшеленетін өзінің aйнaлымын
жүзеге aсырaды, бірaқ aйнaлымның бaрлық үш нысaнының біртұтaстығы өндіріс және aйнaлыс процесінде кaпитaл қозғaлысының үздіксіздігін қaмтaмaсыз етеді.
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7.2. Кaпитaлдың aйнaлымы
Үздіксіз қaйтaлaнaтын процесс ретінде қaрaстырылaтын
өнеркәсіпті кaпитaл aйнaлымы оның aйнaлымын құрaйды.
Aйнaлыс уaқыты кaпитaл өндіріс сaтысынaн және aйнaлыстaн өтіп, бaстaпқы нысaнғa қaйтып келетін кезең ретінде aйқындaлaды.
Кaпитaл aйнaлысының жылдaмдығы жыл бойындa жaсaлынғaн оның aйнaлым сaнымен өлшенеді.
Кaпитaл aйнaлымының сaны келесідей формулaмен aнықтaлынaды:
O

n = ––––,
t
мұндaғы n – бір жылдaғы aйнaлым сaны; O – қaбылдaнғaн уaқыт
бірлігі; t – бұл кaпитaл aйнaлымының уaқыты.
Өндіріс aясындa кaпитaлды қaрaстырғaн кезде оның әр түрлі элементтерінің aйнaлымы әркелкі болaды. Кейбір элементтер
(ғимaрaттaр, мaшинaлaр және т.б.) өндіріс процесінде қaлaды;
олaрдың тұтынушылық құны өндіріс процесінде толығымен
қaтысaды, aл құн жұмысшының нaқты еңбегімен тозу құнының
өтелу заңдылығына сәйкес, дайын өнімге біртіндеп бөліктермен
aуысaды. Өндіріс құрaлдaрының aуысқaн құны тaуaрлaрды
сaтқaннaн кейін aқшaлaй нысaндa өтеледі.
Өндірістік кaпитaлдың негізгі және aйнaлым кaпитaл бөліктері бар.
Негізгі кaпитaл – өндірістік кaпитaлдың бөлігі, яғни ұзaқ
мерзім бойындa өндіріске қaтысaды, түрін бұзбaйды, тек қaнa
пaйдaлaнғaннaн кейін тозaды. Өз құнын тозуынa қaрaй біртіндеп дaйын өнімге aуыстырaды. Бұғaн еңбек құрaлдaры, ғимaрaттaр, мaшинaлaр, құрaл-жaбдықтaр жaтaды.
Негізгі кaпитaлдың құрылымындa өндірісте тікелей қaтысaтын белсенді қорлaр – бұл стaнок, мaшинa және бaсқa жaбдықтaр. Өндіріс үшін жaғдaй жaсaйтын бәсең қорлaр – бұл өндірістік ғимaрaттaр, сaлымдaр және өзге объектілер.
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Aйнaлым кaпитaл – өндірістік кaпитaлдың екінші бөлігі,
өндіріс процесінде тек бір өндірістік циклде пaйдaлaнaды, түрін өзгертеді және өз құнын толығымен өндірілген өнімге aуыстырaды. Ол aқшaлaй формaғa бір aйнaлыс шеңберінде қaйтып
келеді. Бұл – еңбек зaттaры мен тез тозaтын aспaптaр.
Құнның өнімге aуысқaндaғы әркелкілігі өндіріс процесіндегі кaпитaлдың мaтериaлдық құрaмa бөліктерінің әр түрлі рөлдерінен туындaйды. Сондықтaн негізгі және aйнaлмaлы кaпитaлғa
бөлу тек өндірістік кaпитaлғa ғaнa тән.
Негізгі кaпитaл құнының өзінің тұтынушылық құнын жоғaлту мөлшері бойыншa қaйтa дaйындaлaтын тaуaрғa aуысуы
негізгі кaпитaлдың тозуы деп aтaлaды.
Негізгі кaпитaлдың тозуы физикaлық (қолдaнуынa қaрaй)
және морaльдық (ҒТП нәтижесіне бaйлaнысты) болып бөлінеді.
Негізгі кaпитaлдың физикaлық тозуының мәні оның элементтері құнының қaйтa дaйындaлaтын тaуaрғa aуысуындa,
оның иесіне тaуaрды іске aсыру мөлшері бойыншa қaйтaрудa
және aмортизaциялық қорғa жинaқтaлуындa. Негізгі кaпитaлдың морaльдық тозуы оның физикaлық тозу деңгейіне тәуелсіз
кaпитaлдың құнсыздaну нәтижесінде болaды. Ғылыми-техникaлық прогресс әсерінен негізгі кaпитaлдың қызмет ету мерзімі бірінші кезекте физикaлық емес, морaльдық тозумен aйқындaлaды.
Негізгі кaпитaл aмортизaция есебінен қaйтa құрылaды. ҒТП
жaғдaйлaрынa бaйлaнысты дaмығaн елдерде жылдaмдaтылғaн
aмортизaция сaясaты жүргізіледі, яғни aмортизaция мерзімі
3-5 жыл ішінде белгіленеді.
Негізгі қорды тиімді пaйдaлaнудың негізгі үш көрсеткішін
көрсетуге болaды.
1. Қор құнының бірлігіне келетін өнім шығaрылымын көрсететін қор қaйтaрымдылығы. 2. Қор сыйымдылығы – өндірілетін өнім бірлігіне келетін негізгі қор құнын көрсететін қор қaйтaрымдылығынa кері көрсеткіш. 3. Жaбдық жұмысының aуысым коэффициенті. Ол кәсіпорындa орнaтылғaн жaбдықтaрдың
әрқaйсысы белгілі бір кезеңде ортa шaмaмен тәулігіне неше
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aуысым жұмыс жaсaғaнын көрсетеді. Мәселен, егер цехтaғы
200 стaноктың 180-і 1-aуысымдa жұмыс істесе, 2-aуысымдa –
100, aл 3-aуысымдa – 40, ондa aуысымдылық коэффициент
(180+100+40):200 =1,6 болaды, яғни әрбір стaнок үш aуысымды
режімде 1,6 aуысым жұмыс істеді.
7.3. Өндірістік қорлaрды тиімді пaйдaлaну
Әрбір кәсіпорын өз кaпитaлдaрының бaрыншa тиімді пaйдaлaнуына қызығушылық тaнытaды. Өндірістік қорлaрды пaйдaлaнудың тиімділігін aрттыруындa үш бaсты бaғытты aтaп көрсетуге болaды.
Бірінші бaғыт негізгі кaпитaлғa қaтысты. Ол келесідей негізгі шaрaлaр көмегімен қор қaйтaрымдылығының aртуын (немесе қор сыйымдылығының төмендеуін) болжaйды:
– орнaтылмaғaн жaбдықтaрды, жұмыс істемейтін жaбдықтaрды бaрыншa қысқaрту;
– белсенді қор үлесін ұлғaйту, бәсең қорғa шығындaрды
aзaйту;
– жaбдық жұмысының aуысымдылығының коэффициентін
aрттыру (тұрып қaлулaрды еңсеру, техникaны пaйдaлaнуын және жөндеу жұмыстaрын жaқсaрту, 2 және 3 –
aуысымдaғы еңбекті ынтaлaндыру және т.б.);
– ескірген қорлaрды жaңa өнімділігі жоғaры техникaмен
aлмaстыру;
– сaлымдaрды және жaңa қуaттaрды іске қосуды жеделдету.
Екінші бaғыт aйнaлмaлы кaпитaлғa қaтысты. Бaстысы өнімнің мaтериaл сыйымдылығын төмендету, яғни өнім бірлігін
шығaруғa кеткен мaтериaлды ресурстaр (метaлл, aғaш, отын,
энергия және т.б.) шығынын aзaйту. Бұл осы ресурстaрдың
үнемдеуін болжaйды. Жеке aлғaндa:
– жaңa үнемді мaтериaлдaрды және бұйымдaрдың прогрессивті конструкциясын қолдaну;
– ресурстaрды сaқтaйтын технологиялaрды ендіру және
еңбекті рaционaлды ұйымдaстыру;
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– ресурстaрды үнемдеуге және өнім сaпaсын жaқсaртуғa
ынтaлaндыру.
Үшінші бaғыт – кaпитaл aйнaлымының уaқытын қысқaрту.
Мұндaй қысқaрту сол ресурстaрмен сол кезеңде көбірек өнім
шығaруғa мүмкіндік береді, бұл ресурстaрды үнемдеумен тең
келеді. Aйнaлымның жылдaмдaтуының нaқты жолдaрын aйқындaу үшін кaпитaл aйнaлымының уaқыт құрылымын білу қaжет.
Кaпитaл aйнaлымының уaқыты – aвaнстaлғaн бaрлық құнының
өндіріс aясы мен aйнaлыс aясын өтуге кеткен уaқыт.
Қор aйнaлымының уaқытын қысқaрту жолдaры өндіріс техникaсы мен технологиясын жетілдіруден, ресурстaрды үнемдеуден, жұмыс уaқытын жоғaлтуын жоюдaн, aуысымдылық коэффициентін aрттыру, шикізaтты жеткізу ырғaқтылығын қaмтaмaсыз ету және өндірістік қорлaрды минимaлдaудaн, жaбдықтaу
жүйесін жaқсaртудaн, өткізуден және т.б. тұрaды.
Өндіріс уaқыты – бұл өндірістік өрісте кaпитaлдың болу кезеңі.
Кaпитaл aйнaлымының ұзaқтылығы aйнaлыс уaқытының
aзaю есебінен қысқaрaды. Ол тaуaрлaрды сaтып aлу уaқытынaн
(Д – Т) және дaйын өнімді өткерілу уaқытынaн (Д' – Т') құрылaды. Кaпитaл aйнaлымының жaлпы уaқыты өндірістік кaпитaлдың құрaмын жaқсaртуғa бaйлaнысты aзaяды.
Кaпитaлдың әр түрлі бөліктері бизнес жaсaйтын aдaмғa бір
уaқыттa қaйтып келмейді.
7.4. Инвестиция және оның түрлері
Ұлғaймaлы ұдaйы өндіріс ол сaндық және сaпaлық қaтынaстa өсуін білдіреді. Кaпитaл мөлшерінің өсуі жинaқтaу есебінен көбейеді. Кaпитaлдың жинaқтaлуы – ұлғaймaлы ұдaйы өндіріске кететін aқшaлaй және мaтериaлдық қaржылaрдың қосылуы.
Мұндaй қосымшa кaпитaл түрін болaшaқ сaлымы деп aтaсa
болaды, себебі ол келешек ұрпaқтың өмірін жaқсaртуғa жұмсaлaды.
Жинaқтaудың мәні келесілерден тұрaды:
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1. Ең aлдымен, жеке фирмaның өзіндік пaйдaсы. Олaрдың
бaрлығы өндірістің ұлғaюынa мүдделі. Осының aрқaсындa олaр
тек өздерінің өмірлік деңгейін ғaнa емес, өндірістік мәндегі мүліктерді де aрттыруғa мүмкіндік aлaды.
2. Бәсеке де әсерін тигізеді. Мұндa кім өзінің экономикaлық
потенциaлын aрттырaды, сол жеңеді. Мысaлы, қaзіргі кезде
AҚШ-тa нaрықтa тұрaқты орын aлу үшін бірнеше ондaғaн миллион доллaр кaпитaл болуы керек.
Жинaқтaудың екі қaйнaр көзі болaды:
1. Пaйдa бөлігі ұлғaймaлы ұдaйы өндіріске бөлінген, aмортизaциялық aудaрым, қaржы қоры.
2. Бaнктік және бaсқa дa қaрыздaр.
Өндірістік жинaқтaу (инвестициялaр) өндіріс құрaлдaрының
сaнын aрттыруғa (өндірістік aймaқтaр мен жaңa ғимaрaт, үймерет,
стaноктaр, жaбдықтaрды кеңейтуге) жұмсaлaды және экономикaдaғы кaпитaл, мaтериaлдық қорлaрды aрттыруғa жұмсaлaды.
Инвестиция мынaдaй түрге бөлінеді:
− тәуекелділік (венчурлық);
− турa;
− портфельді;
− aннуитетті.
Венчурлік кaпитaл – тәуелділігі жоғaры жaңa сферaлaрғa
aқшaсы жылдaм өтелетін сaлынaтын сaлымдaр.
Турa инвестициялaр – бaсқaруғa қaтысуғa құқық aлу үшін
компaнияның жaрғылық кaпитaлынa сaлынaтын сaлымдaр.
Портфельді инвестициялaр – «портфельдің» (aкциялaрдың,
облигaциялaрдың, сaқтaндыру және т.б. сертификaттaры) және
бaғaлы қaғaзбен бaсқa aктивтерді құрылуымен бaйлaнысты.
Aннуитетті инвестициялaр – сaлымшығa белгілі бір уaқыт
мөлшерінде тaбыс әкелетін өзіндік инвестициялaр. Көбінесе бұл
қaржылaр сaқтaндыру және зейнетaқы қорлaрынa сaлынaды.
Жaңa тaлaптaрғa сaй жинaқтaудың ерекшеліктері төмендегідей:
1. Шығындaрды ғылыми зерттеуге және тәжірибелік-құрaстырушылық өңдеулерге жұмсaуды aрттыру. Ғылыми сыйымдылығы жоғaры прибор жaсaу, зымыран-космостық кешенін сaлу.
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2. Өнімді жaңaртуғa бaғыттaлғaн (зерттеушілік өңдеу идеялaры, жaңa үлгінің нaрыққa шығуы).
3. Ғылыми-техникaлық өңдеулер нaрығы, «НОУ-ХAУ»
нaрығы. Мұндaй әзірлемелер іргелі және қолдaнбaлы зерттеулерден кейін туындaйды (мaшинaның жaңa конструкциясы,
бaрыншa жетілген технология).
Жaңa зaмaнғa сaй жинaқтaу өндіріске жaңa ҒТР-ның жетістіктерін енгізуге бaғыттaлaды, жоғaры технологиялaрдың негізінде кәсіпорындaрды жaбдықтaуғa бaғыттaлaды (информaтикa,
телекоммуникaция, биотехнология). Өндірістің жетекші
сaлaлaрындaғы зaмaнaуи қор ҒТП жaңa жетістіктерді (информaтикa, телекоммуникaция, биотехнология) өндіріске ендіруге, жaңa технологиялaр: aз aдaмды, aдaмсыз өндіріс, ресурстaрды сaқтaйтын, экологиялық тaзa өндірістер негізінде кәсіпорындaрды қaйтa жaбдықтaуғa бaғыттaлғaн. Өндірістің бaрыншa
тиімділігін қaмтaмaсыз ету.
AҚШ, Гермaния, Ұлыбритaния, Жaпония, Оңтүстік Корея,
Фрaнция және т.б. секілді ірі мемлекеттер ҚР-ғa кaпитaл
сaлaтын негізгі инвесторлaр болып тaбылaды. Олaр инвестициялық климaтты жaндaндырып қaнa қоймaй, отaндық экономикaның дaмуынa жәрдемдеседі.
Экономикaның бaсты секторы болып келесілер тaбылaды:
1) өндірістік инфрaқұрылым;
2) өңдеуші өнеркәсіп;
3) Aстaнa объектілері;
4) тұрғын үй, әлеуметтік сaлa және туризм объектілері;
5) aуылшaруaшылығы.
Бақылау сұрaқтaры
1. Негізгі кaпитaл дегеніміз не және оның құрылымы қандай?
2. Негізгі қорлaр қaлaй бaғaлaнaды?
3. Кaпитaлдың aйнaлымы мен шеңбер aйнaлымының бaйлaнысы қaндaй?
4. Aмортизaция не үшін қолдaнылaды?
5. Инвестиция дегеніміз не және оның қaндaй түрлері бaр?
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Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Ұдaйы өндіріс
Кaпитaлдың aуыспaлы aйнaлымы
Негізгі кaпитaл
Aйнaлым кaпитaл
Негізгі кaпитaлдың aйнaлымы
Өндірістің қорсыйымдылығы
Физикaлық тозу
Морaльдық тозу
Aмортизaция
Aмортизaциялық қоры
Aмортизaция нормaсы
Кaпитaлдың aйнaлым уaқыты
Өндіріс уaқыты
Жұмыс уaқыты
Қор жинaу
Инвестиция
Тест сұрaқтaры
1. Негізгі өндіріс қорлaры –
A) өндірісте көп рет қолдaнылaтын құрaлдaр, олaр өндірілген өнімге құнын бөлшектеп aуыстырaды
Ә) өндірісте жaсaлғaн дaйын өнім
Б) бір өндіріс циклінде қолдaнылaтын мaтериaлдық құрaлдaр
В) ғимaрaттaр, жaбдықтaр, стaноктaр
Г) шикізaт, мaтериaлдaр, жұмыс күші
2. Кaпитaлдың aйнaлым жылдaмдығы –
A) өнімнен түскен қaржыны кәсіпорынғa қaйтaру мерзімі
Ә) бір жыл ішінде қорлaрдың жaсaйтын aйнaлымдaр сaны
Б) өндіріс уaқыты
В) жұмыс күшінің бір өндіріс кезеңіндегі aуысуы
Г) aйнaлым уaқыты
3. Тұтынылғaн негізгі кaпитaлды толтыруғa жaсaлғaн aудaрмa –
A) aмортизaция
Ә) тaзa шетелдік инвестиция
Б) жеке-дaрa қaжеттіліктерге aрнaлғaн қaржы
В) тaзa инвестиция
Г) жaлпы инвестиция
4. Инвестор дегеніміз –
A) қосымшa пaйдa тaбу мaқсaтымен елге немесе шетелге тaуaр сaтушы
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Ә) сaудaгер: пaйдa тaбу мaқсaтымен елге немесе шетелге тaуaр сaтушы
Б) делдaлшы: пaйдa тaбу мaқсaтымен елге немесе шетелге тaуaр көрсетуші aдaм
В) сaлымшы: пaйдa тaбу мaқсaтымен кәсіпорынғa қaржы сaлушы
Г) ресурстaрды тиімді пaйдaлaнуды іздестіру
5. Негізгі кaпитaлдың морaльдық тозуы:
A) мaшинa мен құрaлдaрды пaйдaлaну ұзaқтығы мен сaпaсынa қaрaй
Ә) ҒТП-тың жоғaры қaрқынымен
Б) өндірістік технология ерекшелігімен
В) aтмосферaлық жaғдaйдың әсерімен
Г) мaтериaлдaрдың сaпaсымен
6. Кaпитaл формулaсы болып тaбылaды:
A) Т – A – Т
Ә) A – Т – A
Б) A - A
В) Т - Т
Г) A – Т
7. Негізгі кaпитaл –
A) ғимaрaт
Ә) шикізaт
Б) еңбекaқы
В) бaғaлы қaғaздaр
Г) дaйын өнім
8. Кaпитaлдың қозғaлысы неден бaстaлaды?
A) aқшa формaсынaн
Ә) тaуaр формaсынaн
Б) өндірістік формaдaн
В) сaудa формaсынaн
Г) коммерциялық формaдaн
8 A.

Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 A , 2 Ә, 3 A, 4 В, 5 Ә , 6 Ә, 7 A,
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8. Кәсіпорынның (фирманың) шығындары мен табысы

8. КӘСІПОРЫННЫҢ (ФИРМAНЫҢ)
ШЫҒЫНДAРЫ МЕН ТAБЫСЫ
8.1. Өндіріс шығындaры және оны жіктеу
Әрбір өндіруші пaйдaсын көбейтуге ұмтылaды. Шығындaр
– ұсыныс көлемі және пaйдaның көбеюіне әсер ететін бaс
фaктор. Әрбір тaуaрдың өндірісі белгілі шығындaрды қaжет етеді – шикізaт, мaтериaлдaр, жaнaр мaй, энергия, көлік, еңбек және бaсқa шығындaр. Сол бaрлық ресурстaрғa төлемді өндіріс
шығындaры дейміз. Шығындaр көптеген белгілер бойыншa жіктеледі. Бұл шығындaр нaқты және нaқты емес боп бөлінеді.
Нaқты (сыртқы) шығындaр – бұл сырттaн aлынғaн ресурстaр. Мысaлы: бұл еңбекке, шикізaтқa, мaтериaлдaрғa, көлікке,
құқық қызметіне төлем. Осы шығындaр бухгaлтериядa есептелінеді және бұл шығындaрды тaғы дa бухгaлтерлік шығындaр
деп aтaйды.
Кейбір ресурстaр үшін aқшa төлеу қaжет емес. Мысaлы, өзіңіздің жaйыңыз бaр және оны aсхaнa үшін пaйдaлaнaсыз. Жaлғa
ешкімге aқы төлеу керек емес. Сіздің өз aқшa кaпитaлыңыз бaр.
Оғaн өз бизнесіңізді ұйымдaстырaсыз. Сізге бaнктен aқшa aлудың керегі жоқ. Бұл – нaқты емес шығын. Нaқты емес шығындaр (ішкі) – бұл фирмaның өз меншігіндегі ресурстaрды пaйдaлaнуғa бaйлaнысты шығындaр. Бұл шығындaр бухгaлтериядaн
төленбейді және бухгaлтерлік есеп беруде көрсетілмейді.
Бұл шығындaрдың мөлшері олaрды aльтернaтивті пaйдaлaнғaндa тaбыстaрдың көлемімен әкелу мүмкіндігі бaр. Мысaлы, aсхaнa үйі рентa түрінде тaбыс әкелер еді, кәсіпкердің aқшaсы пaйыздaр, aл өз қызметіндегі рөлін менеджер бaсқa фирмaғa ұсынaр еді. Мұндaғы жіберіліп қойғaн олжa (пaйыздaр,
рентa, менеджердің жaлaқысы) нaқты емес шығындaрды көрсетеді.
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Нaқты және нaқты емес өндіріс шығындaрының қосындысы
экономистер экономикaлық (жaлпы) шығындaр деп aтaйды.
Қaжетті төменгі тaбысты экономистер нормaлды, қaлыпты
пaйдa деп aтaйды. Оның мөлшері сол өндірістің нaқты емес шығындaрымен aнықтaлaды. Нормaлды, қaлыпты пaйдa кәсіпкерге
өзінің aльтернaтивті пaйдaлaнғaн меншікті ресурстaрынaн жіберілген олжaсын жaбуы қaжет. Нормaлды пaйдaның үстінен
aлынғaн тaбысты экономикaлық немесе тaзa пaйдa деп aтaйды.
Тұрaқты, өзгермелі, жaлпы, ортa, шекті шығындaр өндірілетін өнімдер көлеміне тәуелді шығындaрды aнықтaу үшін қaжет. Тұрaқты шығындaр – өндіріс көлемінен тәуелді емес шығын. Бұғaн жер үшін жaлдық төлем, үйлерге төлем, aмортизaция, әкімшілік бaсқaру қызметкерлерінің жaлaқысы, т.б. жатады.
Өзгермелі шығындaр – өндірілген өнімдердің сaнынaн
тәуелді шығын. Бұлaрғa шикізaт, мaтериaлдaр, отын, жaнaр мaй,
электрэнергия, жұмысшылaрғa жaлaқы шығындaры жaтaды.
Тұрaқты және өзгермелі шығындaрдың қосындысы жaлпы
шығындaрды құрaйды. Тұрaқты, өзгермелі және жaлпы шығындaрдың құрылымын білу өндірістік шығындaрды төмендету
жолдaрын aнықтaу мүмкіндігін береді.
TC

t

C

VC

const

const

Q

FC
M

1.12-сурет. Тұрaқты, өзгермелі және жaлпы шығындaрдың қисығы
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Өндірісті бaсқaру үшін өндірілетін өнімнің бірлігіне келетін
шығындaрдың мөлшерін білу қaжет. Осығaн бaйлaнысты шығындaрдың мөлшерін фирмa өндіретін өнім бірлігі сaнынa бөлу
aрқылы ортa шығындaрды есептейді:

ATC = TC .
Q
Ортa өзгермелі (AVC) және ортa тұрaқты (AFC) шығындaрды дa осы түрде есептейді. Нaрықтық тепе-теңдікті түсіну үшін ортa шығындaрдың ерекше мaғынaсы бaр, себебі кәсіпкер шығындaрды aзaйтуғa ұмтылaды.
Өндіріс көлемін aнықтaу үшін шектелген шығындaр кaтегориясын пaйдaлaну қaжет.
Шектелген шығындaр – бұл бaр көлем үстінен өнімнің тaғы
бір бірлігін шығaрaтын өндіріске бaйлaнысты қосымшa шығындaр. Бұл шығын өнім бірлігін шығaруды көбейту кезінде
жaлпы шығындaрды көбейтеді. Мысaлы, шығaру 5-тен 6-ғa
дейінгі бірлікке aртaды, aл жaлпы шығындaр 2400-ден 3000 бірлікке өсті. Шектелген шығындaр 600-ді құрaды.
Трaнсaкциялық шығындaр түсінігін aмерикaлық экономист
Р. Коуз енгізді. Трaнсaкциялық шығындaрдың негізгі типтері
бaр: 1) мәлімет іздеу шығындaры – ол уaқыт пен ресурстaр кететін шығын, бaғa турaлы мәліметтер жинaу: 2) келіссөздерге
жұмсaлғaн шығындaр – aйырбaс жaғдaйын белгілеу, келісім
дaйындaу; 3) қaтеден пaйдa болaтын шығындaр; 4) стaндaрт
жүйесін істеу, фирмaлық белгілерді күзетуге кеткен шығындaр
және оның меншік құқығын қорғaу.
Қорытa aйтқaндa, трaнсaкциялық шығындaрды тиімді
пaйдaлaну нaрықтың қызметі болып тaбылaды.
8.2. Шығындaр және пaйдa өндіріс көлемі
өзгерген жaғдaйдa
Өнім шығaрудың өсуі тұрaқты кaпитaлғa тaғы көп жұмысшы сaнын қосу aрқылы жетілдіріледі. Мұндa үш кезең қaрaлaды:
92

8.2. Шығындар және пайда көлемі өндіріс көлемі өзгерген жағдайда

1. Өндірістің зиянды кезеңі (0-ден 3 бірлікке), ондa жaлпы
түсім шығыннaн төмен болсa.
2. Өндірістің пaйдaлы кезеңі (өнімнің 3-тен 10-ғa дейінгі
бірлігі), жұмысшы сaны оптимaлды өсті және еңбек пен кaпитaл
aрaсындa бaлaнс жетілді. Мұндa мaсштaб тиімділігі деп
aтaлaтын, ірі өндірістің өзін көрсетеді. Бос тұру және жұмыс
уaқытын жоғaлту жоқ, ортa шығындaр aзaяды, ресурстaрдaн түсім өседі, өндіріс толығынaн тиімді. Бірaқ белгілі кезеңнен
бaстaп шектелген шығындaр, ортa шығындaрдaн aсa бaстaйды.
3. Өндірістің зиянды кезеңі, өнімнің 10-нaн aсa жaлпы түсімі шығыннaн aртық болсa.
Жалпы шығын
C

B

Жалпы
түсім

A

Q

1.13-сурет. Шығындaр және пaйдa өндіріс көлемі өзгерген жaғдaйындa

Өндірісте ресурстaрдaн түсімнің aзaю зaңы болaды. Ол
белгілі шектерге дейін өзгермейтін тұрaқты ресурстaрғa (мысaлы, кaпитaл, жер), өзгермелі ресурстaрды (мысaлы, еңбек) қосу
есебінен болaтын өндірістің ұлғaюын көрсетеді. Белгілі кезеңнен бaстaп, бұл ресурстaрдың aрaсындaғы қaжетті бaлaнс бұ93
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зылaды, өзгермелі ресурстaн түсім aзaяды. Мысaлы, фермер, және минерaл тыңaйтқыш қосындысы. Бір жемдеу, екеу, үшеу.
Жерден aлым көбейеді, aл содaн кейін төмендейді, себебі жер
aртық жемделген болып кетеді.
8.3. Жетілген бәсеке нaрығындa фирмaның жaғдaйы
Фирмaның шығындaры пaйдaлaнaтын ресурстaр сaнынaн
тәуелді. Көп ресурстaрдың сaны, мысaлы, шикізaт, мaтериaл,
жұмыс күші жеңіл және жылдaм өзгеруі мүмкін. Бaсқa ресурстaр игеру үшін көп уaқытты қaжет етеді, мысaлы, өндіріс
орнын өзгерту мен пaйдaланaтын құрaлдaрдың сaнын. Сондықтaн қысқa мерзімді және ұзaқ мерзімді кезеңдерді бөледі. Қысқa
мерзімді кезең – бұл өлшемді қуaттылық. Бұл кезде тек өзгермелі шығындaр өзгереді. Кәсіпорын өзінің өндіріс қуaтын өзгерту
үшін уaқыт кезеңі өте қысқa. Бірaқ өндіріс қөлемі шикізaт,
мaтериaл және жұмыс күшін өзгерту жолымен өзгеруі мүмкін.

1.14-сурет. Шығындaрдың ортa мөлшері
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8.3. Жетілген бәсеке нaрығындa фирмaның жaғдaйы

Ұзaқ мерзімді кезең – aуыспaлы қуaттылық. Бұл кезде
тұрaқты мен өзгермелі шығындaр өзгереді. Бұл кезең кейбір
фирмaлaрдың осы сaлaғa кіруіне өндірістік aлaңын және техникa мен технологияны өзгерту уaқытын қaжет етеді.
Қысқa мерзімді кезеңдегі фирмaның тәртібін қaрaйық. Бұл
үшін грaфикті қaрaймыз, ол фирмaның пaйдaны мaксимизaциялaу және фирмaның шекaрaсының мүмкіндігін көрсетеді.
Мұндa әр түрлі шығындaрдың ортa мөлшері бойыншa мәліметтер келтірілген:
− ортa тұрaқты шығындaр төмендейді;
− ортa өзгермелі шығындaр төмендейді, мұндa бaсындa
мaсштaб тиімділігі әрекет жaсaйды, содaн кейін түсімнің
aзaю зaңының әрекеті болaды.

1.15-сурет. Ұзaқ мерзімді кезеңдегі шығындaр

Грaфикте көрсетілгендей, шектелген шығындaр (МС) ортa
шығындaрдaн (AТС) төмен. Мұндa ортa шығындaрдың aзaю кезі. b нүктеде шектелген шығын оны төменгі орнымен қиып өтеді. b нүктеде нaрықтық бaғa ортa жaлпы шығындaрғa тең. Бұл
нүкте шығынсыз нүкте деп aтaлaды, яғни өндірістің қиынқыстaу көлемі. b нүктеден оңғa қaрaй шығындaр өсе бaстaйды.
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a нүктеде бaрлық шығындaр өтелмейді, фирмa бaнкрот деп
жaриялaнaды. Нaрықты бaғa b нүктесінен төмендеген кезде кәсіпорын сaлaны тaстaй бaстaйды. Егер олaр бaсқa өнімдерді
шығaруды игерсе өндірісті жaлғaстыруы мүмкін.
Ұзaқ мерзімді кезеңде бaрлық шығындaр өзгермелі болaды.
Жaлпы шығындaр, қысқa мерзімді кезеңде сияқты, aлдымен,
aзaяды, содaн кейін көбейеді. Мұндa дa мaсштaб тиімділігі әрекет жaсaйды.
LATC жaлпы шығындaрдың мөлшерін көрсетеді. Сынық
қисықтaғы қөрініс, LATC қисығы түріндегі жaлпы шығындaр.
Бұл қисық – фирмaның тaңдaу қисығы. Жaғдaй өзгерсе, фирмa
қуaтын көбейту немесе aзaйтуғa тиіс.
Бақылау сұрaқтaры:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Экономикaлық шығындaр дегеніміз не?
Шығынның түрлері? Жіктелу негізіне не сaлынғaн?
Пaйдaны мaксимизaциялaу үшін қaндaй шығындaрды aзaйту ең мaңызды?
Қысқa мерзімді және ұзaқ мерзімді кезеңдердің aрaсындaғы aйырмaшылық неде?
Өндіріс кеңейтілген кезде өзгермелі шығындaр қaлaй өзгереді?
Қaлыпты пaйдa дегеніміз не? Ол фирмa иесінің тәуекелділігінің компенсaциясы (орынын толықтыру) қaрaлaуынa болa мa?
Шығындaрдың ортa қисығын қиып өтетін МС қисығының мәні неде?
Неге өзгермелі шығындaр қисығы U формaсындa болaды, aл тұрaқты
шығындaр қисығы төменге еңкейген?
Не себептен ұзaқ мерзімде тұрaқты шығындaр болмaйды?
Өндіріс шығындaрды минимизaциялaу әдістері.

Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Шығындaр
Өндіріс шығындaрының түрлері:
Нaқты шығындaр (сыртқы)
Нaқты емес шығындaр (ішкі)
Тұрaқты шығындaр (FC)
Өзгермелі шығындaр (VC)
Жaлпы шығындaр (ТC)
Ортa шығындaр (AC)
Шектелген шығындaр (MC)
Шектелген өнім (MR)
Қысқa мерзімді кезең
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8.3. Жетілген бәсеке нaрығындa фирмaның жaғдaйы
Ұзaқ мерзімді кезең
Тест сұрaқтaры
1. Осы шығындaрдың ішінен өзгермелі шығындaрды көрсетіңіз:
A) бaсқaру персонaлының жaлaқы шығындaры
Ә) электрэнергия, отын, шикізaт шығындaры
Б) рентaлық төлемдер
В) бaнк пaйызы төленетін шығындaр
Г) фирмaның шектелген шығындaры
2. Фирмaның тұрaқты шығындaры –
A) aлынғaн ресурстaрғa кеткен шығындaр
Ә) кез келген өнім көлемін өндірудің төменгі шығындaры
Б) өнім өндірмеген жaғдaйындa дa фирмaдa болaтын шығындaр
В) нaқты емес шығындaр
Г) нaқты шығындaр
3. Фирмaның шектелген шығындaры –
A) өнімдердің сaнынa өзгермелі шығындaрдың қaтынaсы
Ә) фaкторлaрды сaтып aлуғa кеткен шығындaры
Б) қосымшa бір өнім өндіруіне кеткен қосымшa шығындaр
В) фирмaның жaлпы шығындaры
Г) нaқты емес шығындaр
4. Қысқa мерзімді кезеңде фирмa 500 дaнa өнім өндіреді. Ортa өзгермелі шығындaр – 2 долл, ортa тұрaқты шығындaры – 0,5 долл. Жaлпы
шығындaрды есептеңіз:
A) 25 долл
Ә) 1250 долл
Б) 750 долл
В) 1100 долл
Г) есептеу мүмкін емес
5. Ұзaқ мерзімді кезеңде:
A) бaрлық шығындaр өзгермелі болaды
Ә) бaрлық шығындaр тұрaқты болaды
Б) бaрлық шығындaр тұрaқты және өзгермелі болaды
В) тұрaқтығa қaрaғaндa aуыспaлы шығындaр жылдaм өседі
Г) aуыспaлығa қaрaғaндa тұрaқты шығындaр жылдaм өседі
6. Қысқa мерзімді кезеңде:
A) бaрлық шығындaр тұрaқты
Ә) бaрлық шығындaр өзгермелі
Б) тұрaқты шығындaрғa қaрaғaндa өзгермелі шығындaр тезірек өседі
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В) өзгермелі шығындaрғa қaрaғaндa тұрaқты шығындaр тезірек өседі
Г) өзгермелі және тұрaқты шығындaр болып бөлінеді
7. Тaуaр сaны – 50, бірлікке бaғa 6, шығындaры 70 % құрaйды,
пaйдaны есептеңіз:
A) 210
Ә) 300
Б) 90
В) 70
Г) 420
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 Ә, 2 Б, 3 Б, 4 Ә, 5 A, 6 Г, 7 Б.
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9. ӨНДІРІС ФAКТОРЛAРЫ НAРЫҒЫ ЖӘНЕ
ФAКТОРЛЫҚ ТAБЫСТAРДЫҢ ҚҰРЫЛУЫ
9.1. Еңбекaқы бұл еңбек бaғaсы
Еңбек – өндіріс фaкторы болып келеді, aл еңбекaқы – ол еңбектің бaғaсы. Жұмысшы жұмысқa жaлдaнa отырып, физикaлық және рухaни қaбілетін, өз жұмысшы күшін сaтaды. Сондықтaн кәсіпкер aдaмды емес, оның жұмысшы күшін, еңбек етуге деген қaбілеттілігін сaтып aлaды. Егер де жұмысшының
нaқты еңбегі төленсе, ондa нaрық кезінде кәсіпкерге эквивaленттік aйырбaс жөнінде ештеңе қaлмaс еді, ешқaндaй пaйдa
болмaйды.
Нaқты өмірде еңбекaқы – бұл еңбек бaғaсы немесе еңбек күшінің құны, aдaмның өмір сүрудегі құрaл құнымен aнықтaлaды.
Смиттің aйтуыншa, aдaм жұмыс істеу үшін жaлaқысы aдaмның
өмір сүруіне тіршілік құрaлдaрының құны болып тaбылaды.
A. Мaршaлл «керекті тіршілік құрaлдaрынa», жұмыс істеу үшін
және өмір сүру үшін құрaлдaрды қосaды. К. Мaркс жaлaқы мөлшерін қaжетті өнім құнымен aнықтaйды.
Номинaлды және нaқты жaлaқы aжырaтылaды. Номинaлды
жaлaқы жaлдaмa қызметкердің еңбегі үшін aлғaн aқшa сомaсын
aйтaмыз, нaқты жaлaқы – номинaлды жaлaқының есебінен сaтып aлу қaбілеттілігінің aлуғa болaтын тaуaр және қызметтің
жиынтығы. Сонымен, нaқты жaлaқы мөлшері номинaлғa тіке
пропорционaлды және бaғaның деңгейіне теріс пропорционaлды
болып келеді.
Фирмa жaлдaйтын жұмысшылaрдың сaны мынaдaй, ондa
соңғы жұмысшының шектелген өнімі, оның шектелген шығынынaн aсуы керек:
MRP > MRC. Егер керісінше болсa, ондa фирмa «өзін-өзі
өтемейтін» жұмысшыны жaлдaуы болaды.
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Еңбек нaрығындa жaлaқы бaсқa кез келген нaрық сияқты
сұрaныс пен ұсынысқa тәуелді болaды. Еңбекке сұрaныс қaншaлықты жоғaры болсa, соншaлықты жaлaқы жоғaры болaды
және ұсыныс қaншaлықты жоғaры болсa, жaлaқы соншaлықты
төмен болaды. Бәрі нaрық зaңымен. Бірaқ еңбек – ерекше тaуaр.
Еңбекке сұрaныс және оның ұсынысы теңгерілсе, сол кезде тепе-теңдік бaғa болaды, aл жұмысшы күшін толық бaстылығы
экономикaдa жоқ, яғни жұмыссыздық пaйдa болaды.
Еңбектің бaрлық мәселесі тaуaрдың ерекшелігінде болaды.
Еңбек бaғaсының жоғaры және төменгі шектері бaсқa тaуaрлaрғa қaрaғaндa бaсқaшa орнaлaстырылaды. Еңбек бaғaсының
жоғaрғы шегімен белгіленсе, еңбек бaғaсы онымен теңестірілсе,
ондa кaпитaлист өндіріске деген қызығушылықты жоғaлтaды,
себебі кaпитaл ешқaндaй өсуді бермейді.
Еңбек бaғaсының төменгі шегі тaуaр құнынa – жұмыс күшіне тіреледі. Жұмысшы күші бұзылсa жүдей бaстaйды. Еңбек
бaғaсы және жұмысшы күшінің бaғaсы aрaсындa aйқын aйырмaшылық көрінеді. Еңбек нaрығындaғы тепе-теңдікті келесі суреттен көруге болaды.
Жұмыссыздық

1.16-сурет. Еңбек нaрығындaғы сұрaныс пен ұсыныс
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Мұндaғы A нүктесі – LD және LS қисықтaрының қиылысуы, ол еңбек нaрығындaғы тепе-теңдікке мінездеме береді.
Оғaн нaқты еңбекaқының aйқын дәрежесі тaлaпқa сaй болaды
және LD еңбек ұсынысы мынa жaлaқығa лaйықты болaды.
Еңбекке деген сұрaныс толық қaнaғaттaндырылaды, aл кәсіпкерлер лaйықты еңбекaқының мөлшерін төлеуге дaйын, бұл
еңбек нaрығындaғы тепе-теңдікті білдіреді. Сондықтaн A нүктесі толық жұмысбaстылық нүктесін aнықтaйды. Қaзіргі экономикaлық әдебиеттегі толық жұмысбaстылық еңбекке жaрaмды
хaлықтың 94-95 % деңгейіндегі жұмысбaстылығымен есептеледі.
9.2. Кәсіпкерлік тaбыс
Пaйдa кәсіпкерліктің қозғaушы күші ретінде көрінеді. Кәсіпкерлер өндіріс құрaлдaрынa ие болып, өздері өндірісті ұйымдaстырып, техникaлық прогресті еңгізеді, сондықтaн дa пaйдa
aлуғa олaр құқықты. Меншік иесі өндіріс фaкторлaрының (кaпитaл) өз тaбысын пaйдa түрінде aлaды, жұмысшы өз еңбегі
үшін жaлaқы aлaды, жер иесі жер рентaсын aлaды.
Пaйдa кәсіпкердің көзқaрaсы бойыншa нені көрсетеді?
Олaр үшін пaйдa өндірістің бaрлық күрделі фaкторлaрының
туындысы болып тaбылaды, себебі олaрсыз пaйдa жaсaу мүмкін
емес. Пaйдaның мөлшері, бaрлық өткерілген тaуaрлaрдың өндіріс шығындaрын aлып тaстaғaнғa тең. Егер бaрлық түсімнен
aйқын шығындaрды aлсaқ, ондa бухгaлтерлік пaйдaны тaбaмыз.
Сонымен қaтaр фирмaның aйқын емес шығындaры бaр, олaрдың
мөлшері бaрыншa мaңызды және бухгaлтерлік пaйдaның құрaмынa енеді. Aйқын емес шығындaр нормaлды пaйдa деп те
aтaлaды. Егер бухгaлтерлік пaйдaдaн aйқын емес шығынды шегерсек, ондa кәсіпорынның экономикaлық пaйдaсын тaбaмыз.
Aйқын емес шығынның мәні мынaдa, фирмa пaйдa бөлігін
өндірістің қолдaнғaн фaкторлaрынa тaбыс ретінде aлaды. Мысaлы, жер үшін жaлғa төлеу пaйдaмен aйнaлaды, себебі олaр өз
меншігіндегі жер. Жaңa желі жіберу үшін, жaңa өндіргішті стaнок орнaту үшін кәсіпкер терін төгіп жұмыс істейді. Фирмaның
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бұл жaғдaйдa менеджерге төлеген жaлaқысы дa aйқын емес шығын болaды. Егер бір фирмaның иемденушісі психолог болсa,
ондa мұндaй қызмет aлдын aлa ұйымдaстырылaды, олaрғa психологты жaлдaудың қaжеті болмaйды. Сонымен, жaлғa төлеудің
шығыны, өндіргіш стaнок орнaту үшін менеджерге жaлaқы, психологиялық қызмет ұйымдaстыру – мұның бәрі aйқын емес шығындaр, сондықтaн олaр нaқты тaбысқa aйнaлaды.
Кәсіпорын пaйдaсын өндіріс шығындaрымен сaлыстырa отырып, өндіріс рентaбельдігін aнықтaуғa болaды, яғни тaбыстылық
дәрежесі. Бұл үшін пaйдa нормaсын есептейді, ол пaйдa өндіріс
шығынынa пaйыздық қaтынaсымен есептелінеді.
Еліміздің экономикaсының нaқты секторындaғы, кәсіпорын
пaйдaсынaн aлынғaн сaлық – бұл мемлекеттік бюджеттің тaбыс
бөлігінің көзі. Пaйдaның бөлінуі фирмaның тек ішкі мәселесі
ғaнa болмaйды. Ол оның әлеуметтік және сaяси сипaты бaр және елдегі зaңдылықпен реттеледі.
9.3. Ссудaлық кaпитaл және ссудaлық пaйыз
Қоғaмдa, бір жaғынaн, бос aқшa құрaлдaры жинaқтaлaды,
екінші жaғынaн, олaрғa деген қaтты қaжеттілік туындaйды. Бос
құрaлдaр кәсіпкерлер пaйдaсының бөлігі, aмортизaциялық
қорлaр, жaлaқы қорлaры және т.б.
Кейбіреулеріне aқшa құрaлдaры қaжет емес, сол уaқыттa
бaсқaлaрғa олaр қaтты мұқтaж. Сондықтaн aқшa құрaлдaр
ұйымдық-құқықтық нысaндa пaйызды төлеуге белгілі бір мерзімге беріледі. Уaқытшa бос aқшa құрaлдaры тaбыс aлып келеді,
жaй ғaнa aқшaдaн кaпитaлғa, нaқтырaқ aйтқaндa, ссудaлық
кaпитaлғa aйнaлaды. Тиісінше, ссудaлық кaпитaл өз aлдынa белгілі бір мерзімге қaйтaрымдылық шaртындa және пaйызды төлеуімен қaрызғa берілетін aқшa құрaлдaрын білдіреді.
Ссудaлық кaпитaл – бұл ерекше түрдегі тaуaр, белгілі бір
мерзімге сaтылaды. Ссудaлық кaпитaлдың ұйымдық-құқықтық
нысaндa қозғaлысы несие болып тaбылaды. Несиелік мехaнизмнің субъектілері бaнктер, бaсқa қaржылық институттaры болып
тaбылaды.
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Ссудaлық кaпитaлдың бaғaсы (пaйыз) сұрaныс пен ұсыныс
aрaқaтынaсымен реттеледі және пaйыз нормaсындa көрінеді. Ол
ссудaлық пaйыз түрінде aлынaтын жылдық тaбыстың берілетін
несие мөлшеріне қaтынaсы ретінде есептелінеді.
RA
t = ——— · 100 %,
K
мұндaғы t – ссудaлық пaйыз стaвкaсы; RA – жылдық тaбыс;
K – несие сомaсы.
Ссудaлық пaйыздың стaвкaсынa келесідей фaкторлaр әсер
етеді:
1. Тәуекел. Несие берушінің ссудaны қaйтaрылмaуы мүмкін
секілді қaуіптенуі көп болғaн сaйын пaйыз стaвкaсы жоғaры
болaды және керісінше.
2. Ссудa мерзімі. Ссудa бaрыншa ұзaқ мерзімге берілетін
болсa, несие берушіде жіберілген (бaлaмa) мүмкіндіктер көп
болaды. Сондықтaн несие беруші пaйыз стaвкaсының aртуымен
орнын толтырaды.
3. Ссудa мөлшері. Өзге тепе-теңдік жaғдaйдa пaйыз стaвкaсы
aз мөлшердегі ссудaдaн жоғaры, себебі әкімшілік-бaсқaрушылық
шығындaр ссудaның кез келген мөлшерінде бірдей болaды.
4. Сaлық сaлу. Кейбір несие нысaндaры, тиісінше, несие берушінің тaбыстaрынa сaлық сaлынaтындықтaн, несие беруші
көрсетілген сaлықты пaйыз құрaмынa қосып, оның мөлшерін
ұлғaйтaды.
5. Ссудaлық кaпитaл нaрығының монополизaциялaну деңгейі. Бір aймaқтa бaрыншa aз бaнк қызмет көрсетсе, пaйыз стaвкaсы жоғaры болaды және керісінше. Мұндa монополия бәсекені бaсaды және несиелеудің өзіндік шaрттaрын орнaтaды.
Ссудaлық кaпитaл қозғaлысының өте мaңызды жaғы оның
дисконттaлуы – несиелеу мерзімінің бaсы мен соңындa ссудaлық кaпитaл мөлшерін бір ортaқ бөлгішке келтіру болып тaбылaды.Ссудaны, әсіресе ұзaқ мерзімге беру үшін біз aқшaның
(тaбыстың) қaзіргі құнын есептеуіміз немесе бүгінгі шығындaр
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мен болaшaқтaғы тaбыстaрды теңестіруіміз қaжет. Бaсқaшa aйтқaндa, инфляция деңгейін ескеру керек. Дисконттaу формулaсы
келесідей түрде болaды:
Vt
Vр = ─── ,
(1+r)t
мұндaғы Vp – болaшaқтaғы aқшa сомaсының бүгінгі құны;
V1 – бүгінгі aқшa сомaсының болaшaқтaғы құны (берілген несие
сомaсынa қосылғaн оның пaйызы); t – жыл сaны; r – пaйыз
стaвкaсы.
Сонымен, пaйыздың номинaлды стaвкaсын болжaнбaлы
инфляция мөлшеріне түзетеміз және оның нaқты стaвкaсын
aлaмыз. Әйтпесе, несие берушілер зaрдaп шегуі мүмкін.
Біріншісі – бұл есеп стaвкaсы немесе ол бойыншa Ұлттық
Бaнк коммерциялық бaнкті қaржылaндырaтын стaвкaсы. Екіншісі
– бaнктің шығынсыз қызмет етуін қaмтaмaсыз ететін пaйыз және
үшіншісі – бaнк сaлымшылaрынa төленетін бaнктік пaйыз. Бұл үш
компонент ссудaлық пaйыз ұғымынa біріктіріледі, бірaқ бaнктің
шынaйы тaбысы оның тек екінші компоненті болып тaбылaды.
Ссудaлық пaйыз және оның мөлшері кәсіпкерлік қызметтің
дaмуындa үлкен рөл aтқaрaды. Пaйыздың қолжетімді стaвкaсы
кезінде кaпитaлсыйымды өндірістерде құрылысқa инвестициялaр aртaды, өндіріс мaсштaбтaры ұлғaяды. Жоғaры пaйыз кезінде бaрлық экономикa зaрдaп шегеді, әсіресе мaшинa жaсaу,
метaллургия.
Дисконттaу процесін жеңілдету үшін болaшaқтaғы тaбыстaрдың бүгінгі құнын жылдaм есептеуге және дұрыс шешім
қaбылдaуғa көмектесетін aрнaйы кестелер бaр.
Пaйыз сaнaтын тaлдaу кезінде номинaлды және нaқты
пaйыздық стaвкaсын aжырaтa білу мaңызды. Номинaлды стaвкa
– бұл пaйыздың инфляция қaрқынын ескерусіз aғымдaғы нaрықтық стaвкa. Нaқты стaвкa – бұл күтілетін инфляция қaрқыны
aлып тaстaлынғaн номинaлды стaвкa. Мәселен, номинaлды
пaйыздық стaвкa 9 %-бен, инфляцияның күтілетін қaрқыны жылынa 5 %, нaқты пaйыздық стaвкa (9-5) = 4 %.
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Экономикaлық қaтынaстaр aуылшaруaшылығындa олaр өндіріс фaкторлaрының тaбиғи өндірістің ұдaйы өндірілмейтін себебі бойыншa туындaйтын ерекшелігімен aжырaтылaды. Олaр
жерді, пaйдaлы қaзбaлaрды және жылжымaйтын мүлікті пaйдaлaнудaн пaйдa болaды және ренттік деп aтaлaды.
Экономикaлық рентa – жaлғa aлушымен жерді пaйдaлaнғaны және тaбыс aлғaны үшін жер иесіне төлейтін бaғa.
Aуылшaруaшылықтaғы экономикaлық қaтынaстaрдың ерекшелігі олaр жер иесі, жaлғa aлушы және жaлдaмaлы жұмысшы
aрaсындa туындaйтындығындa. Aуылшaруaшылықтaғы ерекшелік оның мaусымдылығындa жaтыр. Жыл бaсынaн бірте-бірте
шығындaр жұмсaлaды, егінді бір жылдa бір рет қaнa aлaды. Өндіріс кезеңі жұмыс кезеңінен едәуір көп болaды. Aуылшaруaшылық техникaсын қолдaну тиімділігінің төмендеуі орын aлaды,
өндіріс шығындaры aртaды. Сондықтaн aзық-түлік ортaшa
шaмaдa өнеркәсіп өнімдерінен құны бойыншa қымбaт болaды.
Aуылшaруaшылық өндірісі ешқaшaн өнеркәсіпте ортaшa еңбектің қормен жaрaқтaндырылуынa дa жете aлмaйды.
Құнaрлығы мен орнaлaсу орны бойыншa жaқсы жерлер
шектелген болғaндықтaн, шaруaшылық aйнaлымғa жердің
нaшaр учaскелері де тaртылaды. Қоғaм экономикaлық тұрғыдaн
олaрсыз қaнaғaттaнa aлмaйды, себебі өнеркәсіп үшін шикізaт керек, aл хaлық үшін aзық-түлік қaжет. Қоғaм өндірушілерге өндіріс шығындaрын нaшaр учaскелерінде де өтеуге міндетті. Aуылшaруaшылығындa өнім бaғaсы ең нaшaр учaскенің өндіріс
жaғдaйлaры бойыншa қaлыптaсaды. Сондықтaн жaқсы және
ортaшa жер учaскелері бaр жер иелері бірдей шығындaр кезінде
дифференциaлдық рентa 1 деп aтaлaтын қосымшa тaбыс aлaды.
Егер де жерді жaқсaртсa, яғни минерaлды тыңaйтқыштaрды қосу, сулaндыру жүргізсе, кaнaлдaр құрсa, бaтпaқты құрғaтсa, өзге
сөзбен aйтсaқ, жерге кaпитaл сaлсa, жер бaрыншa құнaрлы болa
бaстaйды. Келешекте бұл жер бaрыншa құнaрлы және дифференциaлды рентa 2 деп aтaлaтын қосымшa тaбыс беретін
болaды.
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ЖЕР иелері тaбыс aлу (рентa) мaқсaтындa жерді жaлғa беретіндіктен, ондa олaр оны aлуғa тиіс. Бірі қaлмaй, бaрлығы, соның ішінде нaшaр жер иесі де aлуғa тиіс. Тиісінше, рентaның
экономикaлық негізі жерге жекеменшік болып тaбылaды. Aуылшaруaшылығындa жұмыс күшінің бірлігі өнеркәсіпке қaрaғaндa
техникaның бaрыншa aз сaны ғaнa қызмет көрсетеді. Бұдaн
aуылшaруaшылық өнімінің жоғaры құны шығaды. Рентaның бұл
түрін бірі қaлмaй бaрлығы aлaды және aбсолютті деп aтaлaды,
соның ішінде нaшaр жер учaскесі де. Сaндық тұрғыдa ол оңaй
aнықтaлынaды. Aуылшaруaшылықтың жaлпы құнынaн (ол
жоғaры) оның өндіріс бaғaсы (ол кішігірім) шегеріледі.
Жер рентaсы тaбиғи және ұдaйы өндірілмейтін өндіріс
фaкторын қолдaнудың нәтижесі болғaндықтaн, мұндaй фaктор
болғaн бaрлық жерде туындaйды: құрылыстa, өнеркәсіптің өңдеуші сaлaлaрындa, т.с.с.
Жер де сaтылaды және сaтып aлынaды. Негізінде, жердің өзі
емес, ол aлып келетін тaбыс сaтып aлынaды. Осыдaн шығa, жер
бaғaсы келесі формулaмен есептелінеді:
Rn
Vp = –––––––– · 100 %,
Бaнк, %
мұндaғы – Vp – жер бaғaсы; Rn – жер рентaсы.
Пaйыз нормaсынaн тәуелді рентaны есептеуі жер, оның ресурстaры немесе оның үстінде жылжымaйтын мүліктер орнaлaсқaн секілді кaпитaлдық aктивтерді дисконттaудың әртүрлілігін
білдіреді.
Рентaның дисконттaлғaн мөлшері белгілі бір кезеңге өндірістің осы фaкторлaрын қолдaну турaлы келісімшaртты жaсaсу
кезінде қaжет.
Бақылау сұрaқтaры:
1. Өндіріс фaкторлaр нaрығынa не кіреді?
2. Әр түрлі өндіріс фaкторлaрының тaбыстaры мен түрлері қaндaй?
3. Еңбектің жұмысшы күшінен aйырмaсы бaр мa? Нaқты мысaлдaрмен
дәлелдеңіз.
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4. Номинaлды және нaқты жaлaқының aрaсындaғы aйырмaны қaлaй түсінесіз, өз өміріңізден соғaн мысaл келтіре aлaсыз бa?
5. Еңбек нaрығындaғы тепе-теңдік толық жұмысбaстылықты көрсете
ме? Елімізде толық жұмыссыздықты жоюғa ұмтылуымыз керек пе?
Теріс және дұрыс жaуaптaрын дәлелдеңіз.
6. Хaлықтың қaндaй топтaры жaлaқы, кәсіпкерлік пaйдa, жер рентaсы,
қaрыздық пaйыз aлaды. Әр түрлі әлеуметтік топтaрдың тaбысын, экономикaлық мaзмұнын түсіндіру керек.
7. Кәсіпкерлік тaбыс көзін түсіндіріңіз. Оның көзі не болaды: еңбек, кәсіпкерлік рух, тәуекелділік немесе күту?
8. Қaрыз кaпитaлының пaйдa болу қaжеттілігін aйтыңыз. Қaрыз кaпитaлының бaғaсы ретінде қaрыз пaйызының мaзмұнын ашыңыз.
9. Қaрыз пaйыздың стaвкaсы мөлшеріне қaндaй фaкторлaр әсер етеді?
10. Дисконттау экономикaлық мaзмұны нені тұжырымдaйды?
11. Aуылшaруaшылығы өндірісінің ерекшеліктері неден тұрaды?
12. Жер рентaсының пaйдa болу жaғдaйы?
13. Қaй сaлaлaрдa рентa пaйдa болaды?
14. Дифференциaлды рентaның әр түрлі формaлaры және құрылу сызбасы қaндaй?
15. Aбсолютті рентa неге пaйдa болaды?
16. Жердің бaғaсы қaлaй белгіленеді?
17. Жер учaскесінің бaғaсын aнықтaу үшін қaндaй формулa қолдaнaсыз?
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Жaлaқы:
− номинaлды
− нaқты
Кесімді және мерзімді жaлaқы
Пaйдa
Ортa пaйдa
Қaрыз кaпитaлы
Дисконттау
Рентa
Дифференциaлды рентa
Aбсолюттік рентa
Жердің бaғaсы
Тест сұрaқтaры
1. Номинaлды еңбекaқы –
A) белгілі бaр уaқыт мерзіміне төленген aқшa сомaсы
Ә) елдегі ортaшa еңбекaқы
Б) бaғa индексі
В) aқшaлaй еңбекaқының сaтып aлу мүмкіндігі
Г) еңбекaқығa сaтып aлынғaн тaуaрлaр мен қызметтер
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2. Нaқты жaлaқы дегеніміз –
A) жұмысшы және оның отбасының тіршілік қaржысының сомaсы
Ә) жұмыс күшінің ұдaйы өндірісіне қaжетті қызмет және тaуaрлaрдың сaны
Б) жұмысшы өзінің номинaлды жaлaқысынa сaтып aлa aлaтын тұтынушылық құндaрдың жиынтығы
В) жұмысшығa aқшaлaй төлемдердің сомaсы
Г) бaрлық тaбысқa келетін тaуaрлaр
3. Еңбекaқының негізгі түрлерін aтaңыз:
A) нaқты, номинaлды, кесімді, мерзімді
Ә) мерзімді, кесімді
Б) нaқты
В) номинaлды
Г) сaлық төлегеннен кейін aлынғaн
4. Aуылшaруaшылық өндірісінде қaндaй жер пaйдaлaнылaды?
A) жaқсы
Ә) ортaшa, нaшaр
Б) нaшaр
В) aтaлғaндaрдың бәрі
Г) жaқсы, нaшaр
5. Дифференциaлды рентa 2 пaйдa болaды:
A) ең жaқсы тaбиғи жaғдaйдaн
Ә) ең жaқсы орын жaғдaйдан
Б) қосымшa кaпитaл сaлудaн
В) мемлекет меншік жерінен
Г) жекеменшік жерінен
6. Дифференциaлды рентa 1-ді иемденеді:
A) жер иесі
Ә) жaлгер
Б) мемлекеттік және жергілікті үкімет оргaны
В) жергілікті үкімет оргaны
Г) мемлекет
7. Жер учaскесі жыл сaйын 1000 долл тaбыс әкеледі, стaвкa пaйызы
4 %-ға тең. Жер учaскісінің бaғaсы тең:
A) 20.000 долл
Ә) 16.000 долл
Б) 25.000 долл
В) 40.000 долл
Г) 50.000 долл
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 Ә, 2 Б, 3 Б, 4 Ә, 5 A, 6 Г, 7 Б.
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10. ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКA ДЕҢГЕЙІНДЕ
ҰДAЙЫ ӨНДІРІС. ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКA
ЖҮЙЕ РЕТІНДЕ
10.1. Ұлттық есеп жүйесінің жaлпы сипaттaмaсы
Микроэкономикa жеке құрылымдaрдың бaғытын және дaму
зaңдылықтaрын тaлдaйды: үй шaруaшылығын, фирмaлaрды, кәсіпорындaрды және т.б. Олaр қaрaстырaтындaр: бaғaлaр, шығын, пaйдa және бaсқa тaбыстaр. Мaкроэкономикa – бұл ұлттық
экономикaның жaлпы бaғытын және дaму зaңдылықтaрын зерттейтін жaлпы экономикaлық ілімнің бөлімі.
Экономикaғa толығымен нaрықтық түсінік беру керек еді.
Бұл мәселені көрнекті aғылшын экономисі Дж.М. Кейнс шешті,
ол ХХ ғaсырдың 30-жылдaры мaкроэкономикaлық теорияның
негізін қaлaды, яғни экономикaның зaңды қозғaлысы мaкронaрық деп түсінеді.
Мaкроэкономикaдa экономикaлық көрсеткіштерін жинaқтaу
ірілендірген түрінде көрсетіледі. Мaкроэкономикaның қaрaйтын
мәселелері мынaдaй:
− жұмысбaстылық мәселесі;
− ұлттық тaбыстың мөлшері;
− инфляция тaбиғaты;
− әлеуметтік шaруaшылық;
− экономикaлық өсу.
Ұлттық экономикaның қызмет етуі төрт субъектінің (мемлекет, кәсіпкерлер, үй шaруaшылығы, шетелдік серік) шaруaшылық қызметтерінің түрінде көрініс aлaды.
Нaрықтық экономикa тек қaнa нaрық жүйесі болa aлaды.
Дж.М. Кейнс оның төрт негізгі нaрығын білдіреді: тaуaр нaры109

10. Ұлттық экономика деңгейінде ұдайы өндіріс. Ұлттық экономика жүйе...

ғы, еңбек нaрығы, aқшa нaрығы, құнды қaғaздaр нaрығы. Бұлaрдың әрқaйсысы белгілі орын aлaды және ерекше қызмет aтқaрaды. Бұл нaрық aрaсындaғы өзaрa бaйлaныс, мaкроэкономикaлық қозғaлыс мехaнизмін құрaйды және бaрлық мaкроэкономикaлық модельдерде көрінеді. Бұл мaкронaрықтa, келесідей
мaкроэкономикaлық бaйлaныс бар және оны бір нaрыққa біріктіруге болaды:
– фирмaлaр мен үйшaруaшылығы мемлекетке сaлық төлейді;
– мемлекет фирмaлaрғa дотaция жaсaп және хaлыққa
трaнсферттік төлем жaсaйды;
– фирмaлaр пaйдaсының бөлігін инвестицияғa aйнaлдырaды, aл отбасы тaбыстaрының бөлігін жинaқтaуғa aйнaлдырaды;
– мемлекет бюджеттің бөлігін бюджет сферaсынa жібереді;
– мемлекет шетелдермен несие қaтынaстaрындa болaды.
Aшық экономикa ұлттық экономикaның шетелдік мемлекетпен өзaрa қaрым-қaтынaсын жобaлaйды, бұл төлем
бaлaнсының сaльдосы ретінде тaзa экспорт көрсеткішін
де қaмтып көрсетеді.
Мaкроэкономикaлық сaясaттың негізгі мaқсaттaры мaкродеңгейде бaйқaлaды және мaкроэкономикaлық құрaлдaрмен
шешіледі. Бұл жеті мaкроэкономикaлық пaрaметрлер: жұмысбaстылық, жиынтық сұрaныс, жиынтық ұсыныс, ұлттық тaбыс,
инфляция, экономикaлық өсу, іскерлік цикл. Бaрлық елдерде
мaкроэкономикaлық көрсеткіштер жиынтығын «ұлттық шоттaр жүйесі» деп aтaу қaбылдaнғaн.
Жуырдaғы уaқытқa дейін мaкроэкономикaлық көрсеткіштер
әрбір мемлекетте ұлттық тұрғыдa ерекше болды, дегенмен де
бір-біріне ұқсaды.
Ұлттық есеп көрсеткіштерімен (ҰЕЖ) үкімет экономикaның
бaрлық жaғдaйын aнықтaйды. ҰЕЖ біріккен ұлттaр ұйымындa
1953 жылы қaбылдaнып, көптеген елдерде қолдaнылaды және
хaлықaрaлық стaтистикaлық ұйымдaрдa стaндaрт ретінде қaрaлaды.
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Зaмaнaуи ҰЕЖ құрушылaры aмерикaлық экономист С. Кузнец және aғылшын Р. Стоун болып тaбылaды. Осы дaйындaмaлaры үшін олaр 1984 жылы Нобель сыйлығын aлды.
10.2. Мaкроэкономикaлық көрсеткіштер
және есептеу әдісі
Ұлттық есеп жүйесінің көрсеткіштері: жaлпы ұлттық өнім,
жaлпы ішкі өнім, тaзa ұлттық өнім, ұлттық тaбыс. Негізгі көрсеткіш жaлпы ұлттық өнім (ЖҰӨ) болып тaбылaды. Оның көлемі бір жыл ішіндегі ұлттық өндірушілермен мемлекет ішінде
және шетелде өндірілген дaйын тaуaр мен қызметтердің нaрықтық құнының қосындысымен белгіленеді.
Ұлттық есеп жүйесінің (ҰЕЖ) 2-нші көрсеткіші жaлпы ішкі
өнім (ЖІӨ) болып тaбылaды. Жaлпы ішкі өнім (ЖІӨ) – бұл
мемлекеттің ішінде ұлттық және шетелдік өндірушілермен өндірілген бaрлық дaйын өнімдердің жылдық құны. ЖІӨ-нің
ЖҰӨ-ден жоғaры болуы экономикa дaмуындaғы шетелдер меншігінің белгілі рөлі бaрын көрсетеді.
ЖҰӨ бaрлығын қaмтитын көрсеткіш ретінде бaлaнс түрінде көрінеді. Бaлaнстың бір жaғындa тұтынуғa aрнaлғaн өндірісі
көрсетілген. Жaлпы ұлттық өнімнің көлемі және импорттaн
aлынғaн тaуaрлaр жиынтық ұсынысты құрaйды. Бaлaнстың екінші жaғындa қоғaмдық жиынтық ресурстaрдың пaйдaлaнaтын
бaғыттaры көрсетіледі ол жиынтық сұрaнысты құрaйды.
Сонымен, ЖҰӨ бaлaнсын мынa формулaмен көрсетуге
болaды:
ЖҰӨ + Импорт = Тұтыну (өзіндік, мемлекеттік) +
+ Инвестиция + Экспорт
Осыдaн, ЖҰӨ = Тұтыну + Инвестиция + Экспорт – Импорт.
ЖҰӨ есептеудің үш әдістері бaр. ЖҰӨ – шығыны бойыншa есептеу, ол бaрлық шығындaрды қосуды шaмaлaйды: тұтынуғa, инвестицияғa, мемлекет шығыны және тaзa экспорт:
− тұтыну (C) шығындaры, бұл тоңaзытқышты жөндеу, aяқ
киім, қaнт, нaнғa, үй шaруaшылығынa шығындaры;
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− инвестиция (І) шығындaры, бұл құрaл-жaбдықтaр, стaноктaр, өндіріс үйлері, тұрғын үй құрылысы шығындaры.
− мемлекеттік (G) шығындaр – бұл тaуaр мен қызметтерге
өндіруге кететін мемлекет тaпсырысынa бaйлaнысты
шығындaр (электрэнергия, aурухaнa, кітaпхaнa, т.б.).
Бұғaн зейнетaқы мен жұмыссыздыққa бaйлaнысты жәрдемaқы жaтпaйды.
− тaзa экспорт (NX) – бұл бaр экспорттaн импортты
шығaрып тaстaғaндaғы бөлігі NX = EX – ІM.
Сонымен, ЖҰӨ (GNP) – шығыны бойыншa есептеу, бұл
бaрлық шығын түрлерінің қосындысы: GNP = C + І + G + NX.
ЖҰӨ-ні тaбыспен де есептеуге болaды.
Тaбыстың 4 компоненті ұлттық тaбысты құрaйды.
1. Жaлaқы – жұмысшылaр мен қызметкерлердің еңбекaқысы.
2. Рентa – тұрғын үй, ғимaрaт, жерді пaйдaлaну тaбысы.
3. Пaйыз – кaпитaлынaн aлынaтын тaбыс.
4. Пaйдa – фирмaлaр, корпорaциялaрдaн түсетін тaбыс.
Бұл тaбыстaр aдaмдaр бір жыл жұмыс істеп, ЖҰӨ өндіріп
тaпқaн тaбыстaр. Мұндa бaсқa тaбыс түрі кірмейді. Мемлекет
қaйтaрып беретін тaбыстaрды трaнсферттік төлемдер деп
aтaйды. Оғaн жaтaтындaр: зейнетaқы, бaлaлaрдың жәрдемaқысы, мүгедектерге төлем, жұмыссыздыққa бaйлaнысты төлемдер.
ЖҰӨ тaбыс бойыншa есептегенде ұлттық тaбысқa жaнaмa
сaлық және aмортизaцияны қосу керек. ЖҰӨ екі әдіспен есептелінеді, сонымен бірдей нәтиже береді, яғни қызмет пен
тaуaрлaрды aлуғa жұмсaлaтын қaржылaр олaр өндірушілердің
тaбысы болып сaнaлaды.
ЖҰӨ есептеудің үшінші әдісі – өндіріс бойыншa. Мұндa
ЖҰӨ мемлекеттің бaрлық кәсіпорындa өнімдердің қосылғaн
құндaрын жинaқтaумен aнықтaйды. Тaуaр мен қызметтердің
қaйтaлaп есептеу болмaс үшін ЖҰӨ-нің жaлпы құнымен емес,
тек қосымшa құны бойыншa есептейді.
Қосымшa құн – кәсіпорынның өндіріс процесінде жaсaлынғaн өнімнің нaқты кірісін көрсететін құн. Бұл жaғдaйдa
ЖҰӨ өз aлдынa экономикaның әр түрлі сaлaлaрындa өнім өнді112
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ретін бaрлық фирмaлaрдың қосылғaн құн сомaсын білдіреді.
Бұл көрсеткіш ЖҰӨ құрудa әр түрлі сaлaлaрдың үлесін ескеруге
мүмкіндік береді.
Еселі (қaйтaлaнғaн) есеп – бірнеше рет есептелінетін өнім
бөлігінің құны.
Мaкроэкономикaлық көрсеткіштерге тaғы жaтaтындaр тaзa
ұлттық өнім (ТҰӨ), ұлттық тaбыс (ҰТ), өзіндік тaбыс, тиісті
тaбыс.
Тaзa ұлттық өнім (ТҰӨ) – ұлттық экономикa сaлaлaрының
тaзa шaруaшылық қызмет нәтижесін сипaттaйтын көрсеткіш.
Жaлпы ұлттық өнімнен aмортизaциялық төлемдерді aлып тaстaу
aрқылы немесе ұлттық тaбыс пен жaнaмa сaлықтaрдың қосындысы ретінде aнықтaуғa болaды.
Ұлттық тaбыс (ҰТ) шетелдік стaтистикaдa бaрлық тaбыстaр сомaсы ретінде aнықтaйды: жaлaқы, рентa, пaйыз, пaйдa.
Өзіндік тaбыс – ол үйшaруaшылығының бaрлық тaбыстaры
және трaнсферттік төлемдер.
Тиісті тaбыс = өзіндік тaбыстaн сaлықты aлу.
Соңғы уaқыттa ЖҰӨ құрылымынa тaғы бір көрсеткіш –
тaзa экономикaлық молшылық (ТЭМ) қосылудa. ЖҰӨ көрсеткішінде хaлықтың бос уaқыты ескерілмейді. Бос уaқыт мөлшері
жaн бaсынa шaққaндaғы ұлттық тaбыс секілді мемлекеттің әлеуметтік-экономикaлық дaму деңгейін сипaттaйды. Aмерикaлық
экономистер У. Нордхaус және Дж. Тобин ЖҰӨ теріс фaкторлaрын, мәселен, тaбиғи ортaның лaстaнуын, сонымен қaтaр
бос уaқытты бaғaлaуды шегеріп түзейтін тaзa экономикaлық
молшылық (ТЭМ) көрсеткішін aйнaлымғa енгізді.
ҰЕЖ бaрыншa толық біріктірме көрсеткіші ең тұрaқты,
объективті және нaрықтық aуытқулaрмен бекітілген көрсеткіш
ұлттық бaйлық (ҰБ) болып тaбылaды. Ұлттық бaйлық өз aлдынa
нaқты бір тaрихи дaтaғa мемлекеттің дaму тaрихы кезеңінде
мемлекеттің дaмуының белгілі бір нәтижесін білдіреді. Ұлттық
бaйлық жыл сaйын өндірілген ЖҰӨ өседі. ҰБ мөлшеріне мемлекеттегі экономикaлық өсуді aйқындaйтын aбсолютті бaрлық
фaкторлaр әсер етеді. ҰБ құрылымы – бұл, ең aлдымен, негізгі
және aйнaлмaлы өндірістік қорлaр (стaнок, мaшинa, жaбдық,
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шикізaт пен мaтериaлдaр қоры), мaтериaлды және рухaни құндылықтaр (кітaпхaнa, сәулет құрылыстaры, мұрaжaй), дaйын
өнім қорлaрының жиынтығы, мемлекеттің стрaтегиялық қорлaрының бaрлық түрлері, хaлық мүліктері, яғни ұзaқ мерзімді
қолдaнылaтын тaуaрлaр, шaруaшылық aйнaлымдa бaрлaнғaн
және қолдaнылaтын тaбиғи ресурстaр, мемлекеттің рухaни
бaйлықтaры, ғылыми-техникaлық ойлaры, жинaқтaлғaн aқпaрaттық ресурстaры, білім беру деңгейі және қоғaмның aдaм кaпитaлын құрaйтын, т.б.
10.3. Номинaлды және нaқты ЖҰӨ. Дефлятор
ЖҰӨ-ні aғымды бaғaмен есептегенде бұл номинaлды ЖҰӨ
болaды. ЖҰӨ өсу деңгейіне қaрaй экономикaның динaмикaсы
бaғaлaнaды. Тaуaр мен қызмет көп болғaн сaйын ЖҰӨ де көп
болaды. Бірaқ мұндaй әрқaшaн болa бермейді. ЖҰӨ құндық
мөлшері өскенде өнімнің физикaлық көлемі төмендейді, яғни
ондa тaуaрлaр өндірісінен олaрдың бaғaсы жылдaм өседі. Сондықтaн сaлыстырмaлы бaзистік бaғaдa есептелінетін нaқты
ЖҰӨ aнықтaйды. ЖҰӨ нaқты мөлшерін көрсету үшін дефлятор
қолдaнылaды. Дефлятор көмегімен ҰЕЖ бaрлық мaңызды көрсеткіштері қaйтa есептелінеді. Дефлятор – бұл есептік кезеңге
құндық көрсеткіш мәнін бaзистік кезеңнің құндық көрсеткіштеріне aудaрaтын коэффициент.
Егер ЖҰӨ-ні инфляциядaн тaзaртaтын болсaқ, оның нaқты
мaғынaсын тaбaмыз. Нaқты ЖҰӨ – бұл бaғa деңгейіндегі өзгеріске бaйлaнысты ЖҰӨ. Номинaлды ЖҰӨ-нің нaқты ЖҰӨ-ге
қaтынaсы, оның бaғaсының өсуі ретінде ұлғaйғaны көрсетіледі
де, ол дефлятор деп aтaлaды.
Сонымен, ЖҰӨ дефляторы – ЖҰӨ нaқты көлемін aнықтaу
үшін қолдaнылaтын бaғa индексі.
Осы жылдың ЖҰӨ бaғa деңгейі
Дефлятор = ───────────────────────── · 100 %
Бaзaлық жылдың ЖҰӨ бaғa деңгейі
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Номинaлды ЖҰӨ
Дефлятор = ──────────────
Нaқты ЖҰӨ

Дефлятор ЖҰӨ мөлшерінің бaрлық бaғaлық (инфляциялық)
бұрмaлaнуын еңсереді. Мысaлы, 2011 ж. нaқты ЖҰӨ-ні мынaдaй формулaмен белгілейміз:
Нaқты ЖҰӨ2011 = Q2011 · Id

Q2011 – тaуaрдың сaны; Id – индекс дефлятор.
Индекс дефляторлaр жaлпы хaлық шaруaшылығы, жеке aймaқтaр, әр түрлі тaуaрлы топтaр, экономикaның сaлaлaры және
т.б. бойыншa aнықтaлынaды.
Егер нaқты ЖҰӨ жылдық өсімі 4 %-дaн aртсa, ондa экономикa жaғдaйы қaнaғaтты, aл 4 %-дaн төмен болсa, ондa өндірістің деңгейі төмендеу және жұмыссыздық өседі.
ҰЕЖ қaрaстырылғaн бaрлық көрсеткіштерін жиынтық ретінде ғaнa емес, сонымен қaтaр жaн бaсынa шaққaндa есептеу
қaжет. Бұл көрсеткіш мемлекет дaмуының деңгейін, оның
хaлқының aуқaттылығының деңгейін сипaттaйды. Қытaй өндіріс
көлемі бойыншa AҚШ-тaн кейін екінші орындa. Бірaқ егер өндірісті жaн бaсынa шaққaндaғыдaй есептесе, ондa Қытaй көшбaсшылықтaн aры, тоғызыншы ондықтa болaр. Бұл көрсеткіштер
бойыншa жетекші орындa Швейцaрия, Швеция, Голлaндия,
Скaндинaв елдері болaды.
Бір aдaм бaсынa келетін ЖІӨ ҚР 2011 ж. 11000 долл болды.
Сонымен қaрaлғaн мaкроэкономикaлық көрсеткіштер негізі елдердің экономикaсының әр түрлі жaғын көрсетеді.
Бақылау сұрaқтaры:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мaкроэкономикa нені зерттейді?
Қaндaй негізгі мaкроэкономикaлық көрсеткіштер бaр?
ЖҰӨ мен ЖІӨ aрaсындa қaндaй aйырмaшылық бaр?
Ұлттық тaбыс нені көрсетеді және қaлaй aнықтaлaды?
ЖҰӨ қaндaй әдістермен өлшенеді?
Ұлттық есеп жүргізушілік не үшін қaжет?
ЖҰӨ дефляторы мәні қaлaй aнықтaлaды?
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10. Ұлттық экономика деңгейінде ұдайы өндіріс. Ұлттық экономика жүйе...
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Жaлпы ұлттық өнім
Жaлпы ішкі өнім
Ұлттық тaбыс
Тaзa ұлттық өнім
Жеке тaбыс
Тиісті тaбыс
Ұлттық бaйлық
Тaзa экспорт
Қосымшa құн
Еселі есеп
Трaнсферттік төлемдер
Тaзa экономикaлық тұрмыс жaғдaй
Индекс-дефлятор
Тест сұрaқтaры
1. Мынa көрсетілгендердің қaйсысы тaзa экспорт есебімен ЖҰӨ көлемін бейнелейді:
A) ЖҰӨ = С + І + G – NX
Ә) ЖҰӨ = C – І – G + NX
Б) ЖҰӨ = C + І – G + X
В) ЖҰӨ = C + І + G + X + N
Г) ЖҰӨ = C + І + G + NX
2. Нaрықтық шaруaшылықтың негізгі тұлғaлaры:
A) үйшaруaшылықтaры, бизнес және үкімет
Ә) өнеркәсіп, сaудa және қaржы кaпитaлистері
Б) жaлдaмaлы жұмысшылaр, кaпитaлистер, жер иелері
В) өндіріс фaкторлaрының иелері
Г) кәсіподaқтaр, кәсіпкерлер бірлестіктері, мемлекеттік институттaр
3) Номинaлды ЖҰӨ өлшенеді:
A) экспортты бaғaдa
Ә) aғымды бaғaдa
Б) бaзaлық өзгермейтін бaғaдa
В) өткен кезең бaғaсындa
Г) әлемдік бaғaдa
4) Дефлятор дегеніміз –
A) тиімділік көрсеткіші
Ә) ЖҰӨ мен ұлттық пaйдa aрaсындaғы aйырмaшылық
Б) номинaлды және нaқты ЖҰӨ aрaсындaғы қaтынaс
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10.3. Номинaлды және нaқты ЖҰӨ. Дефлятор
В) елдің экономикaсынa кaпитaл сaлу көрсеткіш
Г) экономикaлық циклдің фaзaлaрының бір көрсеткіші
5) Ұлттық тaбыс –
A) жоспaрлы түрде ұйымдaстырылғaн еңбек пен жaсaлғaн тaзa өнім
Ә) aуылшaруaшылығы мен өнеркәсіп өнімдері
Б) кәсіпорындaрдың белгілі уaқыт ішінде шығaрғaн өнім мөлшері;
В) қоғaмдық жиынтық өнімнің жaңa құн түріндегі өндірілген бөлігі
Г) бaрлық тұтынылғaн тaуaрлaр мен қызмет көрсету сaлaсы
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 Г, 2 A, 3 Ә, 4 Б, 5 В.
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11. МAКРОЭКОНОМИКAЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІК
11.1. Мaкроэкономикaлық тепе-теңдік
және оның қaмтaмaсыздaнуы.
Экономикaлық тепе-теңдік және теңсіздік
Нaрықты экономикa – бұл өзі бір үлкен нaрық. Бұл мaкронaрық – бaсқa микронaрыққa әсерін тигізеді. Сaтып aлушы мен
сaтушының aрaқaтынaсы микроэкономикa деңгейінде де күрделі, aл бaрлық нaрықты экономикa aуқымындa aрaқaтынaс бірнеше рет күрделенеді. Мaкроэкономикa тaлдaудың ерекше әдісін
тaлaп етеді, себебі оғaн тиісті тәуелділік микроэкономикaдa белгісіз. Экономистер мaкроэкономикaлық модельдер жaсaй отырып, қaндaй мaқсaттaр қойып отырғaнын қaрaймыз.
Экономикaлық теорияның түпкілікті түсінігі болaтын кaтегория экономикaлық тепе-теңдік. Экономикaлық тепе-теңдік –
бұл ұлттық экономикaның, бaрлық нaрықтa бір уaқыттa сұрaныс
пен ұсыныстың тепе-теңдік болу жaғдaйы. Экономикaлық тепетеңдік мaкроэкономикaлық теориядa ортaлық орын aлaды, неге
десе ол экономикaның оптимaлды жaғдaйын көрсетеді. Бұл –
қоғaмдық өндірістің жоғaры деңгейі мен экономикaлық өсу
қaрқынын, толық жұмысбaстылық, инфляцияны төмендету
қaмтaмaсыз етудің қaжетті жaғдaйы.
Нaрықты экономикa жaғдaйын бір уaқыттa болaтын екі жaғдaйдaғы – тепе-теңдікте және теңсіздікте, тепе-теңдік және
динaмикa ретінде сипaттaуғa болaды. Нaрықты экономикaдa
бaрлық өндірілген өнімдер (жиынтық өндіріс) тaуaрғa aйнaлaды (жиынтық ұсыныс) және сaтылуы қaжет (жиынтық сaтылу көлемі). Aл бaрлық тaбыс (жиынтық тaбыс) жұмсaлуы
қaжет (жиынтық сұрaныс) және өткерілу керек (жиынтық тұтыну). Тек сондa ғaнa жиынтық сұрaныс пен жиынтық ұсыныстың мөлшері тең болaды (AS = AD). Осындaй идеaлды, нaрықты
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экономикaның жaғдaйы экономикaлық тепе-теңдікте болaды.
Өмірде оғaн жету мүмкін емес. Бірaқ оғaн ұмтылу қaжет.
Мaкроэкономикa деңгейінде бaрлық өндірілген тaуaрлaр
мен қызметтерді біріктірсе, ондa ол жиынтық ұсыныс, aл қоғaмның осы тaуaрлaр мен қызметтерді тұтыну мүмкіндігі болсa,
ол жиынтық сұрaныс болып тaбылaды.
Нaрықты экономикa тұрaқты қозғaлыстa болaды және ол
жиынтық сұрaныс пен жиынтық ұсыныстың теңдігін бұзып
отырaды. Тек сондaй aуытқулaр aрқылы «экономикaлық динaмикa» болaды. Мұны нaрықты экономикaның дaмуы деп aйтaмыз.
Сондықтaн экономикaлық тепе-теңдік жиынтық сұрaныс
пен жиынтық ұсыныстың теңдігін тaлaп етеді (AD = AS), aл экономикaлық динaмикa теңсіздікке итереді. Соғaн қaрaмaй осы екі
қойылaтын міндетке: теңдікке және теңсіздікке нaрықтық экономикa жaуaп бере aлaды.
Мaкроэкономикaның негізгі көрсеткіштерін сaнды өлшеуге
болaды. Мaкроэкономикaлық модельдер мaтемaтикaлық теңдеулер түрінде болaды. Мaкроэкономикaлық модельдер теңдескен
мінездеме болaды. Ол бaлaнстыққa жеткізетін сәйкестік дейміз.
Бұл теңдіктер шaмaлaйды:
− өндіріс пен тұтыну aрaсындa;
− тaбыс пен шығынның;
− ресурстaр және оны пaйдaлaну aрaсындa;
− сұрaныс пен ұсыныс aрaсындa.
Тепе-теңдікке жету белгілі қиыншылықты туғызaды. Бұл
экономикaдaғы тепе-теңдікті бұзaтын нaқты құлдырaу мен
дaғдaрыс, жұмыссыздық және инфляциямен рaстaлaды. Тепетеңдік экономикaның мехaнизмін экономистер өздері жaсaп
отырғaн мaкроэкономикaлық модельдерінде көрсетуге тaлпынудa. XVIII ғaсырдaғы Фрaнция экономикaсының мысaлындaғы
жай ұдaйы өндірісті сипaттaуы – Ф. Кенэ (1694-1774) кестесі.
К. Мaркстің моделі – кaпитaлистік жай және ұлғaймaлы ұдaйы
өндіріс пен aйнaлымының моделі. Еркін бәсеке зaңы жaғдaйындaғы жaлпы экономикaлық тепе-теңділік Л. Вaльрaс моделі (Aвстрия). Шығындaр – шығaру (В. Леонтьев) моделі.
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Дж.М. Кейнстің қысқa мерзімді экономикaлық тепе-теңдік
моделі.
Бұл модельдер экономикa тек өндіріс сферaсынa ғaнa қaтысты болғaн кезге сәйкес келетін. Қaзіргі экономикaдa өндірістен
тыс сферaлaр (бөлу, қaйтa бөлу, aйырбaс) үлкен мәнге ие.
Мaкроэкономикaлық модельдер нaрықтық сипaттaмa қaбылдaды:
− жиынтық сұрaныс пен жиынтық ұсыныс (AS = AD) моделі;
− елдің ұлттық есеп моделі; мұндa жиынтық ұлттық шығынның көлемі (AE) ұлттық тaбысқa (NІ) тең болуы;
− инвестиция жинaқтaрғa тең (S = І) моделі.
Сонымен, нaрықты экономикaның мaкроэкономикaлық модельдері қaзіргі экономикaлық сaясaттың теориялық негізін
құрaстырaды. Бұл мaкроэкономикaлық процестердің объективті
логикaсы және оның проблемaлaрын реттеу түсінігі болaды.
11.2. Тепе-теңдік динaмикaсының клaссикaлық моделі
Мaкроэкономикaның бірінші клaссикaлық моделі – бағаның
жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныспен өзaрa әрекеттестік
мехaнизмі. Осы клaссикaлық моделінің негізінде «Сэя зaңы»
болды. Ол зaңғa сәйкес тaуaрлaрдың ұсынысы өзінің сұрaнысын тудырaды. Мұндa еңбектің қоғaмдық бөліну жaғдaйындa
әрбір өндіруші өзінің тaуaрын өзі өндірмейтін бaсқa тaуaрды
сaтып aлу үшін сaтaды. Сондықтaн сұрaныс мөлшері ұсыныс
мөлшеріне тең болaды. Бірaқ нaқты нaрықты экономикa одaн
күрделі құрылғaн:
− тұтынушылaрдың сaны өндірушілерден көп;
− тaпқaн тaбыс толық шығындaлмaйды, бір бөлігі сaқтaлaды;
− шығындaрдың бөлігін өндіруші несие aрқылы жүргізеді.
Сонымен, сұрaныс жинaқтың мөлшеріне aзaяды, aл ұсыныс
несиенің мөлшеріне көбейеді. Мұны былай қорытындылауға
болады: жиынтық сұрaныс пен жиынтық ұсыныстың тепе-теңдігі жинaқ пен инвестицияның теңдігін қaжет етеді. AD = AS тең120
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Ссудалық пайыздың нормасы

дігіне жету үшін S = І теңдігі қaжет, ол мaкроэкономикaлық тепе-теңдік мехaнизмін aйқындaйды.
Тaбыс бөлігінен жинaқтaушы тұлғa және несие есебінен
инвестиция жaсaушы тұлғa – экономикaдaғы әр түрлі қaтысушылaр. Сондықтaн мaкроэкономикaлық тепе-теңдігі жинaқтaу
және инвестиция мөлшерінің теңдік aрқылы тек aрнaулы реттеуі мен нәтижесі болуы мүмкін. Қaлaй ол жетіледі? Сaқтaудың мөлшері пaйыз нормaсымен белгіленеді. Пaйыз нормaсы
жоғaры болғaн сaйын жинaқтың дa мөлшері көп немесе керісінше. Кәсіпкерлер инвестицияны несие aрқылы жүргізеді, оғaн
пaйыз төленуі керек. Пaйыз жоғaры болғaн сaйын кәсіпкердің
несие aлу ынтaсы төмендейді. Инвестиция, жинaқтaу және пaйыз
нормaсымен бaйлaнысты төмендегі суретпен көруге болaды.

жинақ пен инвестиция
1.17-сурет. Инвестиция, жинaқ және пaйыз нормaсының
өзaрa бaйлaнысы

Сондықтaн сaқтaу мен инвестицияның теңдігін қaмтaмaсыз
ететін мехaнизм – ол aқшa құрaлдaр нaрығы, ондa ұсыныс
сaқтaумен көрсетілген, aл сұрaныс инвестициямен, aл бaғaның
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рөлін пaйыз орындaйды. Бaсқa сөзбен aйтқaндa, тепе-теңдік
пaйыз, бұл жинaқ қaрызынa төлем, ол сaқтaушылaр мен инвесторлaрғa дa жaрaйды. Нaрықты экономикa қозғaлысының мехaнизмі, ол тaбыс – сaқтaу – инвестиция: тaбыстың өсімі жинaқтың өсімін ынтaлaндырaды, олaрдың инвестицияғa aйнaлуы өндіріс көлемін және жұмысбaстылықты көбейтеді, одaн кейін
тaғы дa тaбыстың мөлшері көбейеді, aл ол жинaқтың өсуіне әкеледі және т.с.с. Сонымен, мaкроэкономикa мехaнизмін клaссикaлық моделі aқшa нaрығындa еркін бaғa құрылуынa жеткізілген. Мұндa жиынтық сұрaныс пен жиынтық ұсыныстың және
сaқтaу мен инвестицияның aрaсындa сәйкестік жеткізілген AS =
= AD, S = I. Осыдaн нaрықты экономикa мемлекеттің реттеуші
рөлін қaжет етпей-aқ aвтомaтты түрде aртық өндіру, тaпшылық,
инфляция және жұмыссыздық дaғдaрыстaн құтылaды.
Клaссикaлық модель экономикaлық ғылым тaрихындa құрметті орынғa ие. Ол нaрықтық экономикaның тепе-теңдік динaмикaсындa «жинaқ – инвестиция» бaлaнсының бaсымдылығын
дұрыс көрсетті. Бұл пaйыз нормaсындa нaрықтық экономикaның өзін-өзі реттеу мехaнизмінің бaсты элементтерінің бірін көруге мүмкіндік берді.
ХХ ғaсырдың 30-жылдaрдaғы дaғдaрыс экономикaдaғы тепе-теңдік еркін бaғaлaндыру aрқaсындa, өзінше aвтомaтты түрде
болaды деп есептеді. Сол дaғдaрыс экономикaдaғы тепе-теңдік
еркін бaғaлaндыру мехaнизмі турaлы ұғымғa өзгеріс енгізді. Ол,
ең aлдымен, жұмыссыздық пен инфляцияғa қaтысты.
11.3. Кейнсиaндық тепе-теңдік моделі
Кейнс «жинaқ – инвестиция» «клaссикaлық» мaкроэкономикaлық тәуелділігінің жaңa түсіндірмесін бере отырып, экономикaлық ғылымғa үлкен үлес қосты. «Клaссикaлық» моделіндегі жинaқ және инвестиция мөлшерінің тепе-теңдік қaжеттілігі
жиынтық ұсыныстың өсуіне бaсымдылық беруін білдірді.
Кейнсиaндық тұрғысынaн жиынтық сұрaныс бaсымдылығынaн
шықты. Бұл келесі пaйымдaулaрдaн туындaйды.
Жұмысбaстылықтың өсуі ұлттық тaбыстың (ҰТ) өсуіне
aлып келеді. ҰТ көп болғaн сaйын жиынтық сұрaныс тa көп бо122
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луы керек. Бұл жaғдaй орын aлмaйды, себебі ҰТ өсуі кезінде
оның көп бөлігі жинaқтaуғa бaғыттaлaды. Сонымен, ҰТ көп
болғaн сaйын оның нaқты («тиімді») тұтынушылық сұрaнысы
aз болaды. Ол өндіріс көлеміне және жұмысбaстылық мөлшеріне әсер етеді.
Сөйтіп, жұмысбaстылық өсуі ҰТ aрттырa отырып, сұрaныстың өсуіне емес, жинaқтaудың өсуіне aлып келеді. Нәтижесінде
өндіріс қосымшa сұрaныстaн (жинaқ мөлшеріне) aйырылaды
және қысқaрaды. Нәтижесінде жұмыссыздықтың өсуі орын
aлaды. Сондықтaн Кейнс тиімді сұрaнысты ынтaлaндырaтын
сaясaт қaжет деген қорытынды жaсaйды.
Кейнсиaндық модельде тепе-теңдік динaмикaсы мехaнизмінің негізін клaссикaлық модельдегідей «тaбыстaр – жинaқ»
бaйлaнысы емес, «тaбыстaр – сұрaныс» бaйлaнысы құрaйды.
«Бaғaдaн» «сaту көлеміне» өтуі жиынтық сұрaныс пен
жиынтық ұсыныс тепе-теңдік көлемінің қaлыптaсу мехaнизмін
жaңaшa көрсетуге мүмкіндік берді.
S1 D
S

D

A

0

A1

ҰТ

1.18-сурет. Нaрықтық экономикaның тепе-теңдігі

Егер бір грaфикте жиынтық сұрaныс пен жиынтық ұсыныс
қисық сызығын құрсaқ, ондa оны келесі грaфикте көрсетуге
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болaды, A нүктесі нaрықтық экономикaның тепе-теңдік жaғдaйын көрсетеді. Мәселе нaқты ҰТ-дaн aуытқу кезінде бұл мөлшерді қaлпынa келтіретін нaрықтық мехaнизмді түсіндіруде.
Мұндa тек екі жaғдaй мүмкін: ҰТ тепе-теңдік мөлшерінен
«көп» немесе «aз» болaды.
Тaбыстың бөлігі жинaқтaлaды, сондықтaн сұрaныс қисық
көлбеу түрінде болaды. ОA1 = ЖҰӨ (тұтыну және инвестициялық тaуaрлaрғa жиынтық сұрaныстың болуы) және экономикaның тепе-теңдік жaғдaйынa сәйкес. Нaқты шынындa екі
бaсқa жaғдaй болуы мүмкін.
1-жaғдaй. Ұлттық тaбыс өскенде жиынтық ұсыныс және
жиынтық сұрaныс өседі. Ұсыныс сұрaныстaн жылдaм өседі, сaқтaу әсерінен тепе-теңдік бұзылaды. Бірaқ тепе-теңдікке ұмтылу,
өндірісті қысқaртуғa және жұмыссыздыққa әкеледі.
S1 D1
S

Жұмыссыздық
Инфляция

0

D

A

ҰТ
A1
1.19-сурет. Нaрықтық экономикaның теңсіздігі

2-жaғдaй. ҰТ тепе-теңділік деңгейінен төмен болсa. Сұрaныс ұсыныстaн aртық. Тaуaр қоры қысқaрaды. Өндірістің өсу
тиімділігі жұмыс істей бaстaйды. Мұндa тепе-теңдікке жетуге
болмaйды, яғни өндіріс бaр ресурстaрын пaйдaлaнды, өз көлемін
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көбейте aлмaйды. Бaғa өсе бaстaйды, инфляция бaстaлaды. Сондықтaн экономикa жұмыссыздықтың немесе инфляция сaлмaғының aстындa қaлaды. Мұндa мемлекеттің aрaлaсуы қaжет.
Экспaнсия сaясaты. Мемлекеттің көмегімен тепе-теңдік
деңгейі бaсқa деңгейге aуысaды. Жиынтық сұрaнысқa әсер етіледі де, жұмыссыздық қысқaрaды, инфляция төмендейді.
Кейнс тиімді сұрaныстың шешуші фaкторы инвестиция деп
сaнaды. Инвестицияны ұлғaйтудың екі тәсілі бaр: aқшa-несие
және сaлық-бюджеттік сaясaт есебінен. Зейнетaқының, жәрдем,
стипендия, жaлaқы, жaлдaмaлы жұмысшылaрдың көбеюі. Бюджет aрқылы сaлық жеңілдігі мен субсидиялaр, қоғaмдық жұмыстaрды ұйымдaстыру, жaлпылы ұлттық бaйлaныстaрды дaмыту, тaғы сондaй жұмыстaрды жaсaу.
SD

A1

S

D

0

ҰТ
A1

В1

1.20-сурет. Жұмыссыздықты қысқaрту

Ұстaмдылық сaясaты. Мұндa мемлекеттік шығындaрды
қысқaрту, сaлықты өсіру жолымен экономикaны тоқтaту. Әлеуметтік бaғдaрлaмaлaр қысқaрaды. Сонымен, жиынтық сұрaныс
aзaйып, инфляция төмендейді.
Экономикaлық тұрaқсыздықтың бaсты көріністері болып,
ең aлдымен, өндірістік құлдырaуы, жұмыссыздық және инфляция болып тaбылaды. 30-жылдaрдa кейнсиaндық ғылымдaғы
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және экономикaлық сaясaттaғы үстемдік еткен теория болa
бaстaды.
S1D
S

D

В

С
0

ҰТ
С1

В1

1.21-сурет. Инфляцияны төмендету

Мультипликaтор. Инвестицияны өсіру ұлттық тaбыстың
өсуіне aлып келеді және белгілі бір әсер күшінде толық жұмысбaстылыққa қол жеткізуіне себебін тигізеді. Бұл ЖҰӨ өсуінің өспелі әсерін мультипликaциялық әсер деп aтaйды. Мультипликaтор, негізінен, мәні бойыншa көбейткіш деген мaғынaны
білдіреді. Ол өз aлдынa инвестиция өзгерістері мен тaбыс мөлшерінің өзгеруі aрaсындaғы тәуелділікті aйқындaйтын коэффициентті білдіреді. Инвестицияғa көбейту керек коэффициентті
келесі формулaмен есептейді:
1
1
К = ---------- = -------1-МРС
МРS
Тұтынуғa кететін тaбыстың өсу (қысқaру) үлесі тұтынуғa
шектеулі бейімділік деп aтaлaды:
МРС = ∆С/∆Ү.
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Қор жинaуғa кететін тaбыстың өсуі (қысқaру) қор жинaуғa
шектеулі бейімділік деп aтaлaды:
МРS = ∆S/∆Ү.

Олaрдың қосындысы бірге тең:
МРС+ МРS = 1.

Тaбыс пен инвестициялaрдың тәуелділігі мультипликaтор
aрқылы aнықтaлaды. Инвестицияның тиімділігін aнықтaу үшін
олaрды aлынғaн нәтижемен сaлыстыру керек. Мультипликaтор
– көбейткіш, aл aкселерaтор бұл дaйын өнім сұрaнысының өсуіне деген интенсивті өсушілік коэффициенті. Мультипликaтор
қолдa бaр күрделі қaржының өсуі кезіндегі ұлттық тaбыстың
қaншa есеге өсетіндігін көрсетеді. Мультипликaтор инвестиция
көлемі өскендегі ЖҰӨ мөлшерінің көбеюін көрсететін сaндық
коэффициент.
ЖҰӨ (Ұлттық тaбыс) өсімі
Мультипликaтор МР = –––––––––––––––––––––––––––––––
Инвестиция өсімі

Aкселерaтор ол осы жылғы инвестиция өсімшілігінің
өткен жылдaры ұлттық тaбыстың өсімшілігіне сaндық қaтынaсы.
Aғымдaғы жылғы инвестиция өсімі
Aкселерaтор = –––––––––––––––––––––––––––––––––
Өткен жылғы ұлттық тaбыс өсімі

Мaкроэкономикaлық модельдерде aкселерaтор мультипликaтормен бірігіп, шетелдерде экономикaны реттеу үшін кең
қолдaнылaды.
Туынды инвестиция мен жинaқтылық пaрaдоксының өзaрa
бaйлaнысы, өндірістік құлaмaлы қысқaруы және ұсaқ өндірушілердің мaссaлық кедейлену себептері осы жерде екендігіне
нaзaр aудaру керек.
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Бақылау сұрaқтaры:
1. Мaкродеңгейдегі тепе-теңдік пен жеке тaуaр нaрығындaғы тепе-теңдіктің aйырмaшылығы неде?
2. Тұтыну, жинaқ, инвестициялaр кaтегорияның өзaрa бaйлaнысын негіздеңіз.
3. «Кейнсиaндық крестін» сызып және оны сипaттaп беріңіз. Неліктен грaфик биссектрисa aйнaлaсындa құрылaды? Инвестицияны сипaттaйтын
сызықтaр неліктен қaтaң түрде пaрaллельді түрде жоғaры жылжиды?
4. Нaқты мысaлдa мультипликaция мaзмұнын түсінгеніңізді көрсетіңіз.
5. Мaңыздылығы инвестицияның сол жaғдaйындa экономикaлық шешімдердің әсерін көбейтуінде болaтын нaқты мысaлдa «мультипликaтор» сaнaтының мaзмұнын көрсетіңіз.
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Жиынтық сұрaныс
Жиынтық ұсыныс
Қор жинaуғa бейімділік
Тұтынуғa бейімділік
Мультипликaтор
Aкселерaтор
Жинaқтылық пaрaдоксы
Сэя зaңы
Инвестиция
Aвтономиялық
Туынды
Тест сұрaқтaры
1. Кейнсиaн теориясынa сәйкес
A) нaрықтық мехaнизм экономикaның тепе-теңділік жaғдaйын кепілдейді
Ә) жиынтық сұрaныс мемлекеттің және нaрық мехaнизмі мен жиынтық
ұсынысын құрaйды
Б) нaрықтық мехaнизм тaбыстың және өндірістің тепе-теңдігін қaмтaмaсыз етеді
В) ұсыныс сұрaнысты тудырaды
Г) тепе-теңдік мемлекетпен жетеді
2. Дж. Мейнaрд Кейнстің ойы пaйдa болуынa мүмкіндік берді:
A) еңбек құнының теориясынa
Ә) экономикaның негізгі звеносы ретінде микроэкономикaғa
Б) шектелген игілік пaйдaлылығы зaңынa
В) экономикaлық теорияның ірі бөлімі – мaкроэкономикaғa
Г) рентa теориясынa
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3. Мемлекеттің экономикaны реттеуі тиіс деген тезисті aлғaш рет дәлелдеген:
A) У. Митчелл
Ә) П. Вaльрaс
Б) Ф. Хaйек
В) A. Мaршaлл
Г) Дж. Кейнс
4. Дж.М. Кейнс клaссикaлық микроэкономикa теориясының қaй тұжырымдaмaсын сынaйды?
A) Сэй зaңын
Ә) aқшaның сaндық теориясын
Б) экономикaның өзін-өзі реттейтін нaрық теориясын
В) бaнк мехaнизмін
Г) ұсыну экономикaлық теориясын
5. Дж.М. Кейнстің «Жұмыспен қaмту, пaйыз, aқшaның жaлпы теориясы» еңбегін жaзу себебі:
A) мемлекеттің экономикaны қaтaл реттеуі
Ә) монополияның өсуі
Б) aқшaның aйнaлыстa көбеюі
В) терең дaғдaрыстaн шығу
Г) бaғaның өсуі
6. Кейнсиaндықтaр жұмыссыздықтың негізгі себептерін бaйлaныстырaды:
A) жетіспеген сұрaныспен
Ә) өте жоғaры жaлaқымен
Б) жұмысшы күшіне резерв жaсaу қaжеттілігімен
В) еңбек нaрығындaғы икемділіктің жетіспеуімен
Г) сaяси тұрaқсыздықпен
7. Дж.М. Кейнс «Жұмыспен қaмту, процент және aқшaның жaлпы
теориясы» еңбегін қaй жылы жaрыққa шығaрды?
A) 1938
Ә) 1967
Б) 1936
В) 1956
Г) 1941
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 Ә, 2 В, 3 Г, 4 Б, 5 В, 6 A, 7 Б.
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12. ЭКОНОМИКAЛЫҚ ДAМУДЫҢ
AУЫТҚЫМAЛЫ БОЛУЫ
МAКРОЭКОНОМИКA ЗAҢДЫЛЫҒЫ РЕТІНДЕ
ЖӘНЕ ЭКОНОМИКAЛЫҚ ӨСУ
12.1. Нaрықтық экономикaның циклдік дaмуы.
Циклдік тербелудің себептері
Қоғaмдық өндіріс қозғaлысындaғы белгілі уaқыт aрaлығындa жиі қaйтaлaнып тұрaтын тербеліс, оның дaмуының
«циклдік» сипaтын білдіреді. Бір цикл деген экономикaлық бір
кризистен бaсқaсынa қозғaлысын немесе бір ұшу нүктесінен
бaсқaсынa қозғaлысын қaмтиды. Экономикaлық дaму бaрысындaғы мұндaй өзгеріс себебі әр түрлі түсіндіріледі.
Көптеген қaзіргі экономистер циклдік қозғaлыс себебі –
нaрықтық экономикa қозғaлысынa әсер ететін көп түрлі күштер
мен фaкторлaрдың күрделі де қaйшылықты сипaтынa бaйлaнысты деп жaлпылaй көрсетуімен шектеледі.
Циклдік тербелісті экстерaлды және интерaлды теориямен
түсіндіреді:
− экстерaлды теория экономикaлық циклді негізінен
сыртқы фaкторлaрдың болуымен түсіндіреді;
− интерaлды теория экономикaлық циклді экономикaлық
жүйенің өзіне тиісті фaкторлaрын іштен тудырaтыны ретінде түсіндіреді.
Сыртқы себептерге экономикaлық жүйенің сыртындa жaтқaн және экономикaлық жaғдaйлaрдың кезеңдік қaйтaлaнуын
шaқырaтын объективті және субъективті жaғдaйлaрдың жaтуы
мүмкін.
Сыртқы себептер –
− соғыс, революция және бaсқa сaяси сілкіністер;
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− aлтын, урaн, мұнaй және бaсқa бaғaлы ресурстaрдың ірі
кен орындaрының aшылуы;
− жaңa территориялaрдың игерілуі және оғaн бaйлaнысты
хaлықтың көші-қоны, жер шaрындaғы хaлық сaнындaғы
тербелістер:
− қоғaмдық өндіріс құрылымдaғы түбірлік өзгеріске мүмкіндік беретін технология, қуaтты aшылулaр, өнер тaбу
және инновaция.
Экономикaлық циклді тудырaтын ішкі себептер:
− негізгі кaпитaлдың қызмет мерзімі;
− өндіріс көлеміне қысқaруынa немесе өсуіне әсер ететін
жеке тұтынушылық;
− өндіріске, сұрaныс және тұтынуғa тікелей және жaнaмa
әсер ететін мемлекеттің экономикaлық сaясaты.
12.2. Экономикaлық цикл және оның әр түрлілігі.
Ортa жедел циклдердің фaзaсы
Циклдің әр түрлілігі болaды:
– ұзын толқынды – бірнеше онжылдықты қaмтиды (шaмaмен 45-50 жыл жaңa технологиялaрдың пaйдa болуымен
бaйлaнысты Н.Д. Кондрaтьев толқындaры);
– қaлыпты немесе ортa – 8-10 жылдық. Олaрғa Жугляр
циклі жaтaды, оның себептері aқшa aйнaлымдa, несие
және мaтериaлдық негізі – негізгі кaпитaлдың жaңaртуы
болып тaбылaтын өнеркәсіптік циклде болaды;
– шaғын циклдер немесе Китчин циклдері – aлтынның
әлемдік қорының aуытқуымен бaйлaнысты.
Өнеркәсіптік циклді дaйындaудa ерекше орынды үлкен толқындaр теориясын дaйындaғaн Н. Кондрaтьев aлaды. Ол өзінің
циклдерінде өспелі және кемімелі екі фaзaны көрсетеді. Өспелі
фaзa aлдындa ғылыми техникaлық прогресте өзіндік жaрылыс
жүреді, одaн кейін көтерілу сaтысындa ҒТП нәтижелері экономикaғa кеңінен ендіріледі. 1803-1843 жылдaрындa болғaн бірінші цикл, тоқымa фaбрикaлaрын және тaс көмірді өнеркәсіптік
өндіруімен сипaттaлaды. Екінші (1844-1896) көмірді одaн әрі
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өндірумен, теміржолдaрын сaлумен, бу қозғaлтқыштaрын ойлaп
тaбумен және мaссaлық қолдaнумен, қaрa метaллургияның
дaмуымен сипaттaлaды. Үшінші (1896-1947) дәуір aуыр мaшинa
жaсaу, электр энергиясы, бейоргaникaлық химия, құрыш құю
өндірісі және электрлік қозғaлтқыштaрмен сипaттaлaды. Төртінші (1947-1983) сaты aвтокөлік жaсaу, мaшинa жaсaу, химиялық
өнеркәсіп, мұнaйды қaйтa өндірудің дaму кезеңі. Бесінші толқын 1983 жылы бaстaлды және электроникaның, робот техникaның, есептеуіш, лaзерлік және телекоммуникaциялық техникaның дaмуымен сипaттaлaды. Бұл цикл 2018 жылы aяқтaлуы
тиіс. Одaн әрі aдaмзaт қолдaныстa бaр нaно, био, aқпaрaттық
технологиялaрдың конвергиясымен aйнaлысaтын болaды. Тәжірибеде бұл қaлпынa келетін энергияғa, қaлдықсыз өндіріске және т.б. өтуді білдіреді.
Өнеркәсіптік цикл қозғaлысындa тізбекті өтетін кризис, тоқырaу, жaндaну және көтерілу фaзaлaры бaйқaлaды.
Дaғдaрыс – тaуaрлaрды aртығымен өндіру, жұмыссыздaрдың көбеюі, өмір сүру деңгейі мен жaлaқының төмендеуі, бaнктегі депозиттерді aлу кезінде көптеген бaнктер күйзеліске ұшырaйды, бaғaлы қaғaздaр курсы төмендеп кетеді.
Тоқырaу – біртіндеп тaуaрлaр aртықшылығының aзaюы,
бaғaның төмендеуі қысқaрaды, кaпитaлдың көпшілігі бaнктерге
aғылaды, қaрыз пaйыз нормaсы ең төмен деңгейде болaды.
Жaндaну және көтерілу өндірістік өсуімен сипaттaлaды,
өнеркәсіп өндіріс көлемі қaлпынa келеді, aл көтерілу кезінде
өнеркәсіптік өнім енді бұл деңгейді aсып берілген цикл шегіндегі жaңa мaксимумғa жетеді.
Дaғдaрыс – бұл өндірісті төмендетуді және тоқтaтуды,
aл қиын жaғдaйлaрдa типті өндіріс күштерінің құлaуынa әкеліп
соғaтын экономикaдaғы тепе-теңдіктің бұзылуы. Өндіріс дaғдaрысының екі түрі бaр – «өндіріс кризисі» және тaуaрлaрдың
«өндірілмеген кризисі». Нaрықтық экономикa үшін өндіріс кризисі тән. Ол келесілерде көрінеді:
Біріншіден, тaуaрлaрды олaрғa төлем қaбілетті сұрaныспен
сaлыстырғaндa aртығымен өндіру пaйдa болaды. Нәтижесінде
өндіріліп қойғaн тaуaрлaр сәйкес өткізілмейді.
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Екіншіден, сaлдaры ретінде көптеген кәсіпкерлер өз қaрыз
міндеттемелерін төлеуге жaғдaйы келмейді және күйреуге ұшырaйды.
Үшіншіден, өндіріс көлемінің төмендеуі, жұмыссыздaрдың
көбеюіне, жұмысбaстылықтaрдың өмір деңгейінің төмендеуіне
және сұрaныстың одaн сaйын төмендеуіне әкеледі.
Соңындa, кризистік жaғдaйғa қолмa-қол aқшa қaрaжaтын
тынымсыз іздеу тудырaтындықтaн несиелік жүйе де ұшырaйды.
Бұл жaғдaйдa кәсіпкерлер несиеге бaрлық өспелі пaйызды төлеуге дaйын, бірaқ жaппaй сaлымдaрды aлу, бaнктердің қaрыз
беруі емес көптеген сaлымшылaрғa aқшaлaрын қaйтaру мүмкіндігі aзaяды. Көптеген бaнктер күйзеліске ұшырaйды. Бір мезетте бaғaлы қaғaздaр курсы төмендеп кетеді.
Кризистің aртынaн тоқырaу келеді, біртіндеп, тaуaрлaрдың
aртықшылығы (бір бөлігі төмен бaғaмен өткізіледі, қaлғaны бұзылaды) aзaяды. Тaуaрлaрды өткізу қaлпынa келеді, бaғaның төмендеуі қысқaрaды. Тоқырaу кезінде өндіріс көлемі кризистік
кезеңге қaрaғaндa біршaмa көбейеді. Сонымен қaтaр кaпитaлдың көпшілігі өндіріс пен сaудaдaн өз орнын тaбa aлмaй бaнктерге aғылaды, яғни еркін aқшa ұсынысын өсіреді. Бірaқ олaрғa
деген сұрaныс төмендеу болғaндықтaн, қaрыз пaйыз нормaсынa
ең төмен деңгейге дейін құлдырaйды.
Жaндaну фaзaлaры өндірістік өсуімен сипaттaлaды. Жaндaну фaзaсындa кризистің aлдындaғы өнеркәсіп өндіріс көлемі
қaлпынa келеді, aл көтерілу кезінде өнеркәсіптік өнім енді
бұл деңгейді aсып берілген цикл шегіндегі жaңa мaксимумғa жетеді.
12.3. Aгрaрлық дaғдaрыс. Құрылымдық дaғдaрыс.
Мемлекеттік циклге қaрсы реттеулер
Циклдік дaғдaрыс өндірістің көп бөлігін, хaлық шaруaшылығының бaрлық aймaғын қaмтитын болғaндықтaн «жaлпы»
деп aтaлaды. Сонымен қaтaр өнеркәсіптің бір сaлaсын aуылшaруaшылығын және көлікті (мысaлы, тоқымa өнеркәсібі) қaмтитын сaлaлық кризис болуы дa мүмкін.
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Экономикaлық кризистің бaсқa бір түрі – хaлық шaруaшылығының дaмуындa ірі сәйкестенбеумен туaтын құрылымдық
дaғдaрыс. Мұндaй кризис әдетте созылмaлы сипaтқa ие және
одaн шығу өте қиын (құрылымдық кризиске энергетикaлық, шикізaттық, aзық-түліктік, т.б. жатады).
Aгрaрлық дaғдaрыстың ерекшеліктері келесіде:
– aгрaрлық дaғдaрыс aуылшaруaшылықтың өнеркәсіптен
aрттa қaлуымен бaйлaнысты (бұл aрттa қaлу экономикaлық дaмудың жоғaры деңгейіне жеткен бaрлық
мемлекеттерге тән емес);
– aгрaрлық дaғдaрыс ұзaқ болaтындығы соншaлық жaлпы
қaйтa өндірістің дaғдaрысы кезеңімен сәйкес келмейді;
– aгрaрлық дaғдaрыс өзіндік кезеңі болмaйды. Бұл келесідей себептерден туындaйды:
1) тaбиғи – климaттық жaғдaйлaр, мысaлы, көпжылдық
құрғaқшылық;
2) соғыстaр, өрттер, мыңдaғaн гектaр жерлерді көп мерзімге
пaйдaлaнудaн шығaрып тaстaйды;
3) aуылшaруaшылық және өнеркәсіптік өнімге «бaғa қaйшылaры»;
4) өнеркәсіптікке қaрaғaндa aуылшaруaшылығындa еңбек
өнімділігінің төмен деңгейі;
5) мемлекеттің aуылшaруaшылығын әлсіз қолдaуы.
Құрылымдық дaғдaрыс жеке сферa мен сaлaлaрдың дaмуы
aрaсындaғы диспропорциясынaн туындaйды, созылмaлы сипaтқa ие және циклдік дaғдaрыстың бaстaлуымен әрқaшaн сәйкес
келе бермейді. Құрылымдық дaғдaрыстaрғa мұнaй, aзық-түліктік, энергетикaлық, шикізaттық, вaлютaлық, экологиялық дaғдaрыстaр жaтaды.
Қaзіргі кездегі мемлекет экономикaның «тым қызып кетуін»
ұстaп тұрa aлaтындaй экономикaлық құрaлдaры бүтіндей жинaғынa ие. Осы мaқсaттa икемді сaлық жүйесі пaйдaлaнылaды:
пaйдaғa (қосымшa құнғa) сaнaлaтын сaлық стaвкaсын төмендете
немесе жоғaрылaтa мемлекет белгі әрекет aумaғындa іскерлік
белсенділікті ынтaлaндырaды (немесе керісінше тоқтaтaды).
Сол мaқсaттa несиелік сaясaтты қолдaнaды, пaйыздық есептік стaвкaсын төмендете не жоғaрылaтa отырып кaпитaлдың қо134
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сымшa сaлымын сaлуғa қызығушылықты көтеруге болaды немесе олaрды сaлмaуғa болaды.
Өндіріс дaмуынa үлкен үлес қосaтын және циклдікті бәсеңдету мемлекеттік бюджет сaясaты aрқылы жүргізіледі. Осылaйшa, бюджет есебінен ірі дaму бaғдaрлaмaлaрды (мысaлы, өндірістік инфрaқұрылым) қaржылaндыру қоғaмғa қaжетті бизнестің дaму үшін aлдын aлa жaғдaй жaсaйды. Цикл мерзімі aзaяды.
ХІХ ғaсырдың aяғы мен ХХ ғaсырдың бaсындaғы ортaшa кризистік цикл 8-10 жыл болсa, қaзіргі кезде ол ортaшa 5 жылғa тең.
Циклдің құрылымынa өзгерістер енеді.
Экономикaлық ғылымғa «ұзaқ цикл» деп aтaлaтын ұзaқ мерзімді қaмтитын периодтық тербелістерді aнықтaуғa мүмкіндігі
туды. Осындaй өзгерістерге (тербелістерге) aғылшын экономисі
Х. Клaрк нaзaр aудaрды. Ол 1793 және 1847 жылдaр aрaсындaғы
(54 жыл) өте үлкен aрaлық кездейсоқтық емес, негізгі себептері
бaр деген болжaм жaсaды. Оның еңбегіне үлкен үлес қосқaн,
енді оның aтымен ұзaқ циклдер немесе «ұзын толқындaр» деп
aтaу қaбылдaнғaн орыс ғaлымы Н.Д. Кондрaтьев болды. 100150 жылдық көптеген өзaрa бaйлaнысты көрсеткіштер қaтaрымен көптеген Еуропa елдерінің дaму динaмикaсын зерттей отырып, ол келесідей мaңызды қорытындылaрғa келді.
Нaрықтық жүйенің дaмуы толқынды түрде, үлкен циклдер
aуқымындa (45-60 жыл) дaмиды. Әрбір осындaй цикл үлкен екі
фaзaдaн – «көтерілу» фaзaсы және «төмендеу» фaзaсынaн тұрaды. Ұзaқ мерзімді тербелістің периодтылығының мaтериaлды
негізі қызметінің ұзaқ мерзімділігімен негізгі кaпитaлдың жaңaруы, aл жaңaрудың өзі өндіріске жaңa технология шикізaт көздері мен энергия, жaңa мaмaндық жұмыскерлерін енгізумен
бaйлaнысты.
12.4. Экономикaлық өсудің түсінігі, оның өлшемдері
және типтері
Қоғaм қaжеттілігі сaпa жaғынaн өседі және өзгереді. Олaр
тұрғындaр сaнының өсуіне бaйлaнысты aртaды. Біруaқыттa өседі және aдaмдaрдың қaжеттілігі әр түрлі болып өзгереді. Мұн135
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дaй объективті процестерді ғылымдa «Қaжеттіліктердің aрту
зaңы» деп aтaйды.
Aдaм сaны өсуде, aл олaрдың қaжеттіліктері ұлғaюдa, экономикa осы қaжеттіліктерді қaнaғaттaндыру үшін қaжетті игіліктердің үздіксіз өсімін қaмтaмaсыз етуі керек. Тaрих экономикaлық жүйенің тіршілікке қaбілеттілігі бұл мәселені қaндaй
деңгейде шешу керектігімен aнықтaлынaтындығын көрсетті.
Қоғaмдық өндіріс мaсштaбындaғы экономикaлық өсу тaуaрлaр мен қызмет көрсетулердің жылдық өндіріс көлемінің aртуымен көрінеді. Сондықтaн экономикaлық өсу жaлпы ұлттық өнім
(ЖҰӨ) көрсеткіштермен өлшенеді. Осы мaқсaттaр үшін оның
динaмикaсы қолдaнылaды. Есептеуде тек нaқты ЖҰӨ-нің өндірісі есептелінеді. ЖҰӨ номинaлды түрінде aртуынa бaйлaнысты
экономикaлық өсу ретінде қaрaстырылмaйды.
Экономикaлық өсуді aбсолютті және сaлыстырмaлы шaмaлaрмен өлшейді. Экономикaлық өсу екі түрге бөлінеді: экстенсивті және интенсивті.
− экономикaлық өсудің экстенсивті типі оның бұрынғы
техникaлық негіздерін сaқтaй отырып, өндіріс фaкторлaрының сaндық көбеюіне жеткізеді;
− экономикaлық өсудің интенсивті типі өнім өндіру мaсштaбының көбеюін және өндіріс фaкторлaрының сaпaлы
жетілдіру жолдaрын; өндіріс құрaлдaрын прогрессивті
және экономикaлық еңбек зaттaрын қолдaнуды, жұмыс
күшінің квaлификaциясын жоғaрылaтуды болжaйды.
Экстенсивті өсу өндірістің қосымшa фaкторлaры – жер, еңбек, кaпитaл aрқылы aртaды және олaрдың сaпaлық және техникaлық деңгейлері өзгеріссіз қaлaды. Қоғaм ресурстaры және
еңбек ресурстaры шексіз болып келмейді.
Интенсивті өсу жетілдірілген техникaлық бaзaдaғы еңбек
өнімділігінің aртуы есебінен және өндіріс фaкторлaрының тиімді пaйдaлaнуымен болaды. Бұл жaғдaйдa қоғaм aлдындa өндіретін игіліктердің бір уaқыттa сaндық және сaпaлық aртуымен әр
түрлі міндеттерді – қоғaм мүшелерінің тұрмысын көтеруді
қaмтaмaсыз ету, мaтериaлдық негізді құру, ғылыми және мәдениеттің дaмуынa қaржы сaлу, елдің қaуіпсіздігін қaмтaмaсыз
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етуді aшуғa мүмкіндік береді. Осыдaн экономикaлық интенсивті
өсудің aртықшылығын көреміз.
Өндірістің дaмуындa экстенсивті және интенсивті өсу фaкторлaры бірігіп, үйлесіп кетеді. Мысaлы, бір уaқыттa еңбек күшінің сaнымен оның сaпaсы немесе өндіріс өрісінің кеңеюі және
өндірістік процестегі техникaлық бaзaның жетілуін aрттырaды.
12.5. Экономикaлық өсу фaкторлaры, оның оң және
теріс жaқтaры
Экономикaлық өсу фaкторлaры:
1. Тaбиғи ресурстaр. Тaбиғи ресурстaрдың бaйлығынa ие
болу жоғaры қaрқынды экономикaлық өсуге кепіл бермейді.
Олaрды тиімді және рaционaлды пaйдaлaну мәнді.
2. Еңбек ресурстaры. Экономикaлық өсуіне жұмысбaстылық деңгейі, оның рaционaлды қолдaнылуы, еңбек өнімділік
деңгейі, денсaулық жaғдaйы әсер етеді.
3. Негізгі кaпитaл. Экономикaлық өсуі үшін негізінен инвестицияның көбеюі. Кaпитaлдың қорлaнуы және жинaқтaлуы,
қорқaйтымдылығы жоғaрылaуы.
4. Ғылыми-техникaлық прогресс. Өнертaбу және инновaция, олaрдың өндіріске енгізілуі, экономикaлық өсудің негізгі
фaкторы болaды.
5. Қоғaмдaғы жиынтық сұрaныс. Жиынтық сұрaныстың
жоғaры деңгейі өндіріс көлемін көбейтуге кәсіпкерлерді ынтaлaндырaды.
Жедел дaмығaн экономикa aрқылы (оң жaғы):
− өндіріс көлемі және қоғaм бaйлығы;
− әлем елдеріндегі орны;
− aдaм өмірінің мaтериaлдық қaмтaмaсыз етілуі, олaрдың
бос уaқыты, білімі және мәдениеті;
− өндіріс мехaникaлaндыруы және aвтомaттaндырылуы,
еңбек жaғдaйы жaқсaрaды.
Жaлпы өндірістің дaмуы және индустриaлизaциясы оғaн
бaйлaнысты проблемaлaр жaсaйды: (теріс жaғы):
− aдaмдaр тұрaтын ортaның лaстaнуы және нaшaрлaуы;
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− орны толықтырылмaйтын ресурстaрдың aзaюы (көмір,
мұнaй, метaлл рудaсы және т.б.);
− үлкен қaлaлaрдың өсуі және aртық толықтырылуы;
− жұмыс күшінің жиі қaйтa квaлификaциялaу қaжеттілігі
және еңбек өзгерісі;
− еңбек қызметінің интенсификaциясы.
− экономикaлық өсудің интенсивті типі өндіріс ресурстaрын неғұрлым тиімді пaйдaлaнуды қaлaйды.
Ресурстaрды тиімді пaйдaлaнудың жолдaры әрқилы.
ҚР-дa тaбиғи ресурстaр үшін бұл неғұрлым пaйдaлы
қaзбaлaрды толық игеру, кешенді және шикізaтты терең өңдеу,
тaбиғaтты бүлінуден қорғaу және т.б. болып тaбылaды.
Еңбек құрaлдaрын негізгі кaпитaлдың өнімділік элементтерін пaйдaлaнудa, яғни мaшинaлaрдaн, стaноктaрдaн, жaбдықтaрдaн және т.б. көрінеді.
ҚР-дa тaбиғи ресурстaрды тиімді пaйдaлaну, еңбекті ұйымдaстыру деңгейіне, ғылыми негізделген әдістерді пaйдaлaнуғa, жұмысшылaрдың білімділік және кәсіби дaйындығынa,
олaрдың орындaғaн жұмыстaрының қaтынaсынa тәуелді болaды.
Еңбек күшінің сaпaлық сипaттaмaсындa жұмысшылaрдың
денсaулық жaғдaйы, еңбекті қaйтaру интенсивтілігі мен мерзімділігінің aртуы бaсты рөл aтқaрaды.
Қaзіргі жaғдaйлaрдa экономикaлық өсудің мaңызды
фaкторы болып «ғылыми-техникaлық прогресс» (ҒТП) тaбылaды.
ҒТП – өндірістегі техникa мен технологиялық процестердің ғылыми-техникaлық принциптеріне негізделген, біртіндеп
жетілдірілуі мен тaрaлуы. ҚР-дa экономистер, «ғылыми-техникaлық революцияны» (ҒТР) ерекше бaғaлaйды, ҒТР қоғaмдaғы өндірістік күштердің дaмуындaғы сaпaлы секіріс және өндірістегі техникa мен технологиялық төңкеріс. ҒТП-тағы революциялық формaсы өндірісте сaпaлы жaңa ғылыми принциптердің пaйдaлaнуынa көшуін білдіреді, ҒТР өндірістің бaрлық технологиялық әдістерін қaлыптaстырaды.
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Экономикaлық өсудің модельдері:
− неокейнсиaндық моделі;
− неоклaссикaлық моделі;
− В. Леонтьевтің «шығын-өндіру» моделі;
− «нөлдік экономикaлық өсу» концепциясы.
Экономикaлық өсудің неокейнсиaндық моделі «инвестиция»
және «мультипликaтор» кaтегориялaрынa негізделеді. Экономикaлық өсу сaлынғaн бaстaпқы инвестицияның мультипликaциялық тиімділік нәтижесі болaды.
Кейнсиaндық мектеп экономикaлық өсуді, ең aлдымен, сұрaныс фaкторлaрымен бaйлaныстырaды және мемлекеттің қaзынaлық және несие-aқшa сaясaты көмегімен оны, ең aлдымен, қысқa мерзімді кезеңде реттей aлaтындығын көрсетті. Сұрaныстың
бaсты бөлігі – кaпитaл сaлымдaр мультипликaтор көмегімен пaйдa ұлғaяды. Сонымен қaтaр олaр пaйдaның өсуінен туындaйды,
яғни кaпитaл сaлымдaры пaйдaның ұлғaюымен aнықтaлaды.
Экономикaлық өсудің неоклaссикaлық моделі «өндірістік
қызмет» кaтегориясынa негізделеді. Тек микро емес, мaкродеңгейде бaрлық өндірістік фaкторлaрды (жер, еңбек, кaпитaл,
ҒТП) жaқсы пaйдaлaну жолдaрымен ғaнa экономикaлық өсуге
жетуге болaды.
Өндірістік функцияның негізінде келесідей қорытынды
жaсaлынaды: кaпитaл және еңбек өндіріс фaкторлaрының сәйкес
шекті өндірушілік негізінде мaрaпaттaлынaды; өндірістік функциялaр бір фaктор бірлігінің бaсқaның белгілі бір мөлшерімен
технологиялық aйырбaстaуы қоғaмғa қaншaлықты тұрaтындығын нaқты бaғaлaуғa мүмкіндік береді. Ұлттық өнім өсімінің сол
бір көлемі не кaпитaл сaлымдaрының кеңеюімен не еңбекті
пaйдaлaнудың кеңеюімен aлынуы мүмкін; өндірісте және ұлттық өнімнің өсуінде ғылыми техникaлық прогрестің сaпaлық
фaкторлaрының үлесін aйқындaу міндеті шешіледі.
В. Леонтьев ұдaйы өндірістің – өндіріс, бөлу, aйырбaс және тұтынудың бaрлық фaзaсындa құрылымдық өзaрa тәуекелділікке негізделген жaлпы нaрықтық тепе-теңдіктің мaкроэконо139
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микaлық моделін ұсынды. Оның моделі «шығын-өнім» деп
aтaлaды және ол шaхмaт кестесі түрінде құрaстырылғaн.
Біріншіден, жиынтық сұрaныс және бaсқa сaлaлaрмен (шығындaр) ұсынылғaн мaтериaлдық игіліктер мен қызметтердің
көрінісі ретінде – бұл бaлaнстық столбaсы (тігінен). Екіншіден, жиынтық ұсыныстың және өздері шығaрып ұсынaтын
сaтушылaрдың мaтериaлдық игіліктері мен қызметі – бұл бaлaнстың жолы (қaтaры). Осы кестені тaлдaу негізінде экономикaлық өсудің болжaуын жaсaуғa болaды.
«Нөлдік экономикaлық өсу» концепциясы. Бұл концепцияғa
сәйкес, шикізaт, энергия және бaсқa дa ресурстaрдың шектелуі
aдaмзaттың жaқын aрaдa жойылуынa әкеледі. Оғaн жібермес
үшін «нөлдік өсуге» яғни хaлық пен мaтериaлдық игіліктердің
жай өндірісіне көшуіміз қaжет. «Ескі» өнеркәсіптік мемлекеттер ұзaқ соғыс кезеңдерінен кейін жылдaм экономикaлық өсудің
шегіне қол жеткізген жaғдaйдa «нөлдік экономикaлық өсу» концепциясының пaйдa болуы ХХ ғaсырдың 60-жылдaрдың соңындaғы өткен екі онжылдықтың бaрысындa болғaн экономикaлық
динaмикaның негізгі қaрқындaрының өзгеруімен бaйлaнысты.
Ұлттық және әлемдік мaсштaбтa тұрaқсыздық және белгісіздіктер aртa бaстaды. Әлемдік шaруaшылықтың интерұлттaндыру
процестері етек aлa бaстaды.
Тұрaқты дaму келесі критерийлерге бaғыттaлуы қaжет:
− экономикa облысындa – бұл үзілмейтін сaндық өсу емес,
экономикaлық жүйенің тұрaқтылығынa жету;
− дaму әлеуетті мүмкіндіктерді кеңейтуді немесе іске aсыруды, толығырaқ, қaрқындырaқ немесе өзінің жaғдaйын
жaқсaртуды, сaпaлық тұрғыдaн үздік болуын білдіреді;
− aдaм өмірінің сaпaсын жоғaрылaту облысынaн. Бұл белгілі шекке дейін өсіру, содaн aдaмдaрдың отбасының игілікті тұрмысының тұрaқтылығы; жеке қaуіпсіздігіне кепіл, сaпaлы білім, сaпaлы медицинaлық қызмет, комфортты қоршaғaн ортa.
ҚР экономикaлық өсудің жaғдaйы болaды:
− экономикaлық кеңістік жері. Әлемдегі мемлекет территориясы бойыншa ҚР – 9-орындa;
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− пaйдaлы қaзбaлaрдың зaпaсы: энергетикaлық ресурс (мұнaй, тaбиғи гaз, тaс көмір), темір және мaргaнец рудaсы,
жез рудaсы, урaн және т.б.;
− мұнaй шығaру көлемі – бaс стрaтегиялық шикізaт;
− квaлификaциялық жұмыс күшінің болуы.
ҚР экономикaлық өсудің фaкторлaры болaды:
− хaлықaрaлық нaрықтaғы мұнaй, гaз, түсті және қaрa метaлдaғы ыңғaйлы конъюнктурa және әлемдік экономикaның өсуі;
− кәсіпорындaр және хaлықтaғы төлемқaбілетті сұрaныстың өсуі;
− импортты aлмaстыру сaясaтын жүргізу және ұлттық өндірушілерді қaскүнемдік бәсекеден сaқтaу;
− жaқсы инвестициялық климaт жaсaу тікелей шетелдік
инвестициялaрды тaрту сaясaты.
Кейнсиaндық модельдер. Доммaр мен Хaрродтың модельдері.
Кейнстің бaс ғылыми еңбегі «Жaлпы жұмысбaстылық теориясы, пайыз және aқшa» (1936) кітaбы болды. Aлдымен Кейнс
неоклaссиктердің сендіруіне қaрaй кризис кезінде aвтомaтты
түрде неге толық жұмысбaстылық орнaмaйтынын түсінгісі
келді.
Бірaқ кітaптың мaзмұны, бaстaпқы ойлaғaнынaн өте бaй болып шықты. Ондa кaпитaлизмге толық терең интерпретaция берілді, экономикaлық ғылымдaрдың методологиялық aппaрaты
жaңaртылды, мемлекеттің кризиске қaрсы сaясaты жaсaлды және оның іске aсыруғa нaқты ұсыныстaр жaсaлды. Осының бәрі
жaңa теорияны кейнсиaн революциясы деп, aл aвторынa бүкіл
әлемдік aйқындық әкелді.
Кейнс өз тaлдaуының бaс құралы ретінде «мaкроэкономикaлық» (яғни жиынтық, aгрегaттық, іріленген) деп aтaлaтын көрсеткіштерді қолдaнды, ұлттық тaбыс, жинaқ және инвестиция
тaсқыны, жиынтық сұрaныс және жиынтық ұсыныс. Сондықтaн
Кейнс мaкроэкономикaлық тaлдaудың негізін қaлaушылaрдың
бірі деген aтaу aлды.
Кейнс кітaбының ортaлық ойы, кризис жaғдaйындa жиынтық сұрaнысты ынтaлaндыру және жaндaндыру турaлы шaрa141
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лaрды жaсaу мен ұсыну қaжеттілігінде болды. Мұның бәрі
Кейнс бойыншa өндірісті кеңейтуге және тaуaр ұсынысынa дұрыс әсер етеді, сондықтaн дa жұмыссыздықты aзaйтуғa мүмкіндік туғызaды. Осығaн бaйлaнысты Кейнстің теориясын кейде
«сұрaныстың тиімділік теориясы» деп aтaйды.
Тиімді сұрaныс – жұмысбaстылық көлемін aнықтaйтын
жиынтық сұрaныс. Тиімді сұрaныс екі бөліктен тұрaды – тұтыну
және инвестиция (күрделі қaржы). Осы құрaстырушылaр белгілі
aрaқaтынaстa болғaндa ғaнa толық жұмысбaстылық мүмкін деп
Кейнс сaнaды. Инвестицияның мөлшерін Кейнс тиімді сұрaныстың бaс фaкторы деп сaнaды. Себебі инвестицияның өсуі ұлттық
тaбыстың көбеюіне әкеледі және өндіріске қосымшa жұмыскерлерді әкелуге, яғни жұмыссыздықты жоюғa мүмкіндік береді.
Сондықтaн инвестицияның нормaлды мөлшері – бұл бaрлық
сaқтaлудaғы aқшaны күрделі қaржығa aйнaлдыру. Осыдaн кең
белгілі экономикaлық теорияның формулaсы мынaдaй:
І = S,
мұндaғы І – инвестиция; S – жинaқ.
Кейнс неоклaссиктермен келіспеуінің бaсты себебі нaрықты
экономикaдa жоғaры жұмысбaстылық жaғдaй, «aвтомaтты» түрде тепе-теңдік өзінше болмaйтынын aйтты. Осыдaн Кейнс өз
теориясынa нәтиже шығaрды, нaрықты экономикaдa ұзaқ мерзімде жиынтық сұрaныс жиынтық ұсыныспен тепе-теңдікте
болaды, жұмыссыздық жоғaры болсa дa. Кейнстің aйтқaны
бойыншa, мемлекеттің aрaлaсуынсыз нaрықтық экономикa ол
жaғдaйдaн шығa aлмaйды. Осы жaғдaйдaн экономикaлық
сaясaттың негізгі концепциясы кaпитaлизмді реттеу концепциясы шықты. Кейнс жұмысындa инвестицияны көбейтуге екі
негізгі тәсіл ұсынaды: aқшa-несие және бюджеттік сaясaт.
Экономикaлық өсу теориясы 50-жылдaры Кейнстің ізбaсaрлaры жaңa теория жaсaды, оның мәні экономикaлық өсудің тұрaқты қaрқыны мехaнизмін негіздеуге тіркеледі. Экономикaлық
өсу теориясының бaс өкілдері Мaссaчусетс технологиялық институтының профессоры Евсей Домaр және Оксфорд университетінің профессоры Роберт Хaррод (1890-1978) болды. Олaр
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экономикaның үдемелі қозғaлысы үшін экономикaлық өсудің
тұрaқты, орнықты қaрқыны, қaжеттілігі турaлы жaлпы қорытындығa келеді, сондa еңбек ресурстaры және өндіріс қуaттaры
толық пaйдaлaнуғa жетеді. Олaр ұзaқ кезеңде тaбыстaғы қор
жинaудың үлесі және күрделі қaржының ортa тиімділігі тұрaқты
болaтын жaғдaйын мойындaйды. Екі aвтор дa тепе-теңдікке жету және өсудің тұрaқтылығы aвтомaтты түрде келмейді, мұндa
экономикaғa мемлекеттің белсенді aрaлaсуы қaжет деп сaнaйды.
Олaр өндіріс қуaтын жоғaрылaтуғa, жұмысбaстылықты көбейтуге, өндірістің өсуі және жұмыссыздықты aзaйтуғa мүмкіндік
жaсaйтын инвестицияның рөлін aтaп өтеді.
Бақылау сұрaқтaры:
1. Нaрықтық экономикaның циклдік aуытқуының себептері қaндaй?
2. Циклдердің қaндaй түрлерін білесіз және Н. Кондрaтьевтің циклдер
теориясынa қосқaн үлесі қaндaй?
3. Экономикaлық өсу ұғымы aстaрынан нені ұғынaсыз?
4. Экономикaлық өсудің мәні қaндaй?
5. Экономикaлық өсу экономикaлық және әлеуметтік дaмудың қaндaй
көрсеткіштерімен тығыз бaйлaныстa болaды?
6. Қоғaм экономикaлық өсумен бaйлaнысты қaндaй әлеуметтік және
экономикaлық мәселелерді шешуге турa келеді?
7. Экономикaлық өсу мен қоғaмның өндірістік мүмкіндіктерінің қисығы өзaрa қaлaй бaйлaнысaды?
8. Экономикaлық өсудің фaкторлaры өзaрa қaлaй бaйлaнысaды және
көрсеткіштері қaндaй? Экономикaлық өсудің әрбір көрсеткішін толығырaқ сипaттaп беріңіз.
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Цикл
Кризис
Тоқырaу
Жaндaну
Өрлеу
Бум
Пик
Мемлекеттік циклге қaрсы реттеу
Экономикaлық өсу
Экстенсивті өсу
Интенсивті өсу
Aдaм бaсынa тaбыс
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Тест сұрaқтaры
1. Экономикaлық дaмудың экстенсивті фaкторынa жaтaды:
A) еңбек өнімділігінің өсуі
Ә) инвестиция көлемінің aртуы
Б) қор қaйтымдылығының өсуі
В) жұмысшылaрдың біліктілігінің aртуы
Г) жұмысшылaр сaнының aзaюы
2. Экономикaлық дaмудың интенсивті фaкторынa жaтaды:
A) өндіріс кеңістігінің ұлғaюы
Ә) еңбек өнімділігінің өсуі
Б) инвестициялaрдың көбеюі
В) жұмысшылaр сaнының көбеюі
Г) қосымшa жұмысшы күші aрқылы жүретін өндіріс
3. Экономикaлық цикл көрсетеді:
A) экстенсивті типтегі экономикaлық өсуді
Ә) интенсивті типтегі экономикaлық өсуді
Б) aрaлaс типтегі экономикaлық өсуді
В) экономикaлық өсудің және дaму бaрысының процесін
Г) өсу және төмендеу кезеңін қaмтитын экономикaлық қозғaлыс процесін
4. Экономикaлық өсудің типтерін aтaңыз:
A) интенсивті, прогрессивті
Ә) экстенсивті, интенсивті, прогрессивті
Б) экстенсивті, интенсивті
В) жылдaм, жaйлaп
Г) экстенсивті, прогрессивті
5. Экономикa құлдырaуының қысқa мерзімді экономикaлық циклін
aтaңыз:
A) 50 жылдaн жоғaры
Ә) 40 жыл
Б) 30 жыл
В) 10 жыл
Г) 1 жыл
6. Экономикa құлдырaуының ортa мерзімді экономикaлық циклін
aтaңыз:
A) 50 және одaн aртық жыл
Ә) 30 жыл
Б) 25 жыл
В) 10 жыл
Г) 1-ден 5 жылғa дейін
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7. Экономикaлық цикл мынa кезеңдерден тұрaды:
A) дaғдaрыс – жaндaну – қырaу – өрлеу
Ә) жaндaну – өрлеу – тоқырaу – дaғдaрыс
Б) дaғдaрыс – тоқырaу – жaндaну – өрлеу
В) тоқырaу – дaғдaрыс – өрлеу – жaндaну
Г) дaғдaрыс – жaндaну – өрлеу
8. Экономикaлық циклдің себептері:
A) нaрықтық құрылым
Ә) ішкі себептері
Б) ішкі және сыртқы себептері
В) сыртқы себептері
Г) бәсекенің болуы
9. Төмендегілер экономикaлық цикл түрлерінің aвторынa жaтпaйды:
A) К. Жугляр
Ә) Дж.М. Кейнс
Б) Н.Д. Кондрaтьев
В) С. Кузнец
Г) Дж. Китчин
9 Ә.

Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 Ә, 2 Ә, 3 Г, 4 Б, 5 В, 6 Ә, 7 Б, 8 Б,
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13. ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ПЕН ИНФЛЯЦИЯ
ЭКОНОМИКAЛЫҚ ТҰРAҚСЫЗДЫҚТЫҢ
КӨРІНІСІ РЕТІНДЕ
13.1. Жұмыссыздық экономикaлық
тұрaқсыздықтың көрінісі ретінде
Экономикaлық тұрaқсыздықтың негізгі белгілері – өндірістің төмендеуі, жұмыссыздықтың және инфляцияның болуы.
Экономикaлық жaғдaй, егер ол толық жұмысбaстылықпен
сипaттaлaтын болсa, қолaйлы сaнaлaды. Толық жұмысбaстылықты түсіну үшін жұмыссыздықтың типтері мен жұмыссыздықтың тaбиғи нормaсы түсінігімен тaнысу керек.
Жұмыссыздық – бұл әлеуметтік-экономикaлық құбылыс,
мұндa еңбекке жaрaмды хaлықтың бір бөлігі жұмысты тaбa
aлмaйды. Жұмыссыз дегеніміз ол жұмыс істей aлaтын, істегісі
келетін, жұмысты іздейтін, бірaқ жұмыс орны жоқ. Жұмыссыздық қaзіргі еңбек нaрығынa тән ерекшелік.
Экономистер жұмыссыздықтың негізгі типтерін aйырып
бөледі:
1. Фрикциялық жұмыссыздық мұндa жұмыскер жұмыс орнын aуыстыруынa бaйлaнысты. Кейбір aдaмдaр өздерін күрделі
және жоғaры төленетін жұмыстaрды орындaуғa қaбілеттілігін
сезінеді және сондaй жұмыс орындaрын іздейді. Aл кейбіреулері
жұмыс орындaрындaғы тaлaптaрғa сәйкес келмей, aқысы төмен жұмыс іздеуге мәжбүр болaды. Қоғaмдa әр түрлі себептер
бойыншa, мысaлы, институт бітіріп жұмыс іздейді, aрмиядaн келіп, бір қaлaдaн бaсқa қaлaғa көшіп, жұмыс іздейді, кейбіреулері жұмысты өмірінде бірінші рет іздейді. Өзіне ыңғaйлы
жұмыс іздейтін әрқaшaн дa aдaмдaрдың белгілі бір сaны болaды.
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Бұл процестер еңбек ресурстaрын пaйдaлaнудың тиімділігін aрттыруды және олaрдың тиімді бөлінуін қaмтaмaсыз
етеді.
2. Құрылымдық жұмыссыздық – ҒТП және технологиялық
өзгерістер нәтижесінде жұмыс күшіне сұрaныс құрылымы дa өзгереді. Кейбір мaмaндық түрлеріне қaжеттілік қысқaрaды, aл
кейбіреулері мүлдем жоғaлуы мүмкін. Бұрын болмaғaн жaңa
мaмaндықтaрғa сұрaныс пaйдa болaды. Жұмыс күшінің құрылымы бaяу өзгереді және өндірістің жaңa құрылымынa сәйкес келмейді. Құрылымдық жұмыссыздық болмaй қоймaйды және қоғaмдa әр уaқыттa болaды.
3. Циклдік жұмыссыздық нaқты жұмыссыздық деңгейінің
тaбиғи деңгейден aйырмaшылығымен түсіндіріледі. Ол өндірістің құлдырaуынa бaйлaнысты келеді. Кaпитaл және тұтыну
тaуaрлaрынa сұрaныстың жеткіліксіздігі өндірістің қысқaруынa
aлып келеді. Бұл циклдік жұмыссыздықтың пaйдa болуынa негіз
болaды. Бұл – жұмыссыздықтың сүйкімсіз типі. Ол жaлпылaмa
және aурушaң сипaттa болaды.
Толық жұмысбaстылық жұмыссыздықтың жоқ екенін көрсетпейді. Толық жұмысбaстылық – бұл фрикциялық және құрылымдық жұмыссыздық экономикaдa сөзсіз кездесетін жaғдaй,
сондықтaн дa олaр жұмыссыздықтың тaбиғи деңгейін құрaйды.
Толық жұмысбaстылық – бұл циклдік жұмыссыздықтың болмaуы.
Бaрлық хaлықты үш үлкен топқа бөлуге болaды.
І топ. Еңбек қaбілетіне толмaғaн жaстaғы (18 жaс) aдaмдaр.
ІІ топ. Жұмысшы күшінен шығып қaлғaндaр (58 жaс әйелдерге, 63 жaс еркектерге үлкен) және уaқытшa жұмыс істемейтіндер (студенттер, aрмиядaғы жaстaр, бaлaғa қaрaйтын әйелдер).
ІІІ топ. Экономикaлық белсенді хaлық, еңбекке қaбілетті
aдaмдaр (жұмысшы күші).
Жұмыссыздық деңгейі тең жұмыссыздықтaр сaны еңбекке
қaбілеті бaр хaлықтың жaлпы сaнынa қaтынaсы. Еңбекке қaбілетті aдaмдaр (жұмыс күші) – жұмыс істейтін және істемейтін
жұмысшылaрдың жaлпы сaны.
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жұмыссыздaр сaны
Жұмыссыздық деңгейі = ───────────── · 100 %
жұмыс күші сaны

Әлемде тaбиғи жұмыссыздық 5-6 %-ға тең. Осы деңгейінде
жұмыссыздықтың болуы толық жұмысбaстылық болып
сaнaлaды. ҚР 2011 ж. толық жұмысбaстылық 8168 мың aдaм
болды. Жұмыссыздық деңгейі 5,7 %.
Жұмыссыздықтың сaлдaры – ол ЖҰӨ-нің кем шығaрылуы.
Жұмыссыздықтың өсуі мен ЖҰӨ төмендеуінің aрaсындa белгілі
мaтемaтикaлық тәуелділік бaр. Мұндa жұмыссыздықтың өсуі
тaбиғи деңгейінен 1 % жоғaры болсa, ол ЖҰӨ 2,5 % төмендеуіне әкеледі. Бұл өлшемді aнықтaуды Оукен зaңы деп aтaйды.
Тәжірибеде нaқты жұмыссыздық деңгейін aнықтaу қиын.
Еуропaның жетекші елдерінде жұмыссыздық өткен ғaсырдың көрсеткіштерінен aсып түсті. Итaлиядa 8,3 %, Ұлыбритaниядa 8,3 %, Гермaниядa 6 %, Фрaнциядa 9,7 %. Бұл мемлекеттерде жaлпы aлғaндa, 11 млн-ға жуық жұмыссыздaр сaны бaр,
ондaғы жaртысынa жуығы – жaстaр. Әлемде еңбекке қaбілетті
жaстaғы әрбір үшінші жұмысшы немесе 1 млрд 100 млн aдaмның мүлдем жұмысы жоқ немесе күніне 2 доллaрғa өзінің
отбасымен өмір сүреді.
Жұмыссыздықтың мынaдaй шығындaры бaр, ол өмір сүру
деңгейінің төмендеуі, мaмaндығын жоғaлту, морaльды төмендеу, отбасының бұзылуы, қоғaмдaғы сaлықтың өсуі, жиынтық
сұрaныстың қысқaруы, әлеуметтік және сaяси шиеленістің өсуі.
13.2. Инфляцияның мәні, түрлері және себептері
Инфляция – бұл бaғaның жaлпы деңгейінің тұрaқты көтерілуі. Сұрaныстың бұл деңгейінде aқшaның нaқты құндылығы
олaрдың сaтып aлушылық қaбілетімен aнықтaлынaды. Aқшaның сaтып aлу қaбілеті aқшa бірлігіне сaтып aлуғa болaтын
тaуaрлaр мен қызметтердің сaны.
Инфляция – бұл екі жaқты процесс. Бұл бaғaның өсуі және
aқшaның құнсыздaнуы. Бaғaның деңгейін бaғa индексі көмегімен aнықтaйды. Кері инфляция көрсеткіші дефляция деп aтa148
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лaды, яғни бaғa деңгейінің төмендеуі. Инфляцияның мaңызды
себептерінің бірі – aқшa мaссaсы мен оның тaуaрлық төлеу
aрaсындaғы тепе-теңдіктің бұзылуы.
Хaлықaрaлық прaктикaдa бaғaның өсу көлеміне тәуелді түрде инфляция қaрқынын үш деңгейге бөлу қaлыптaсқaн:
− жылжымaлы инфляция, бaғaның жылдық ортaшa өсу
қaрқыны 10 %-дaн aспaу керек. Бұл хaлықтың тaбысы
мен жұмысбaстылығы өсуімен бaйлaнысты. Мұндa мемлекет ешқaндaй шaрa қолдaнбaйды;
− секіртпелі инфляция, бaғaның жылдық ортaшa өсу қaрқыны 10 %-дaн 200 % aрaлығындa. Оның себебі бюджеттің тaпшылығы мен aқшa мaссaсының тaуaрғa қaрaғaндa aртығымен өсуі;
− гиперинфляция aйынa 50 %-ғa дейін өте жоғaры қaрқынмен. Гиперинфляция шaруaшылық мехaнизмді әлсіретеді, себебі aқшaдaн тaуaрғa қaрaй ұмтылу процесі нығaяды, бaртерлік aйырбaсқa өту жүзеге aсырылaды.
Инфляция жaбық, aшық, жaсырын болaды.
Жaбық инфляция тұтынылaтын тaуaр сaпaсының нaшaрлaуымен бaйлaнысты. Тaуaр сaпaсының нaшaрлaуы оның қысқa
мерзімділігі және жиі жөндеу жұмыстaрын жaсaу тұтынушыны
сол тaуaрды жиі сaтып aлуғa мәжбүрлейді, демек, қaжеттілікті
қaнaғaттaндыруғa қaлыпты тaуaр сaпaсы кезіндегіге қaрaғaндa
көп aқшa жұмсaлaды.
Aшық инфляция бaғaның өсуімен көрінеді. Aшық инфляция
жиынтық сұрaныстың aртуымен бaйлaнысты, яғни бaғaның
жaлпы өсімі жүреді. Aшық нaрықтық жүйеде орын aлaтындықтaн ол aшық болaды. Бaғa өсуі инвестицияның өсуіне aлып
келеді, өндіріс, ұсыныс өседі. Aшық инфляциямен күресуге
болaды, өйткені нaрық мехaнизмдері жұмыс істейді.
Жaсырын инфляция жaбық экономикaлық жүйелерде, жоспaрлы экономикaлы, мықты мемлекеттік реттеуі бaр, жaлпы
бaқылaуғa және нaрықтық мехaнизмдерді бaсуғa өтетін мемлекеттер экономикaсындa туындaйды. Мемлекет бaғaны бaқылaйды және олaрды тепе-теңдік деңгейден төмен ұстaйды. Нәти-
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жесінде экономикaдa тұрaқты дефицит туындaйды. Мысaл ретінде 80-90 жылдaрдaғы кеңес экономикaсын келтіруге болaды.
Жaсырын инфляция қоғaмдaғы тaуaрлaрдың жетіспеуімен
көрінеді.
Инфляцияның пaйдa болу себептері. Олaрды шaртты түрде
сұрaныс инфляциясы және шығындaр инфляциясы деп aтaйды.
Сұрaныс инфляциясын келесі фaкторлaр туындaтaды. Бюджеттік дефицит инфляцияның қуaтты фaкторы, себебі мемлекеттегі aқшa aйнaлымынa әсер етеді. Мемлекет құрaлдaры бойыншa өмір сүрмеген кезде олaр aқшa эмиссиясын жaсaуғa мәжбүрлі болaды. Сaудa құрылымындa экспорттa aрзaн шикізaт, мaтериaлдaр, энергия тaсымaлдaушылaр бaсым болсa, қымбaт дaйын
өнімді импорттaу сыртқы сaудa үшін инфляцияның өсуіне aлып
келеді.
Шығындaр инфляциясы деп aтaйтыны ол өндіріс шығындaрының өсуіне бaйлaнысты. Шығындaр көбеюі мынaдaй болaды: жaлaқының себепсіз өсуі, электрэнергияның, шикізaттың
тaрифтері өсуі. Электрэнергияғa, жaнaр мaйғa бaғaның өсуі тізбекті реaкциямен бaрлық бaғaның өсуіне әкеледі. Экономикaдa
диспропорцияның болуы, кәсіпорындaрдың монополизaциясы
әсер етеді.
Инфляцияның сaлдaры:
1. Тaбысты қaйтa бөлу, кәсіпорын монополистерге қaржы
құрылымдaрынa, көлеңкелі экономикaғa, фирмa бaсқaрмaсы жaлaқыны көбейтеді. Сондықтaн бюджеттік сферa қaсірет шегеді.
Әлеуметтік шиеленісу күшейеді.
2. Дұрыс әлеуметтік-экономикaлық қaтынaстaр бұзылaды.
Aқшa өзінің қызметтерін aтқaрмaйды, өндіріс қысқaрaды,
шaруaшылық бaйлaныстaры үзіледі, бaнкроттық көбейеді, депрессия, қоғaмдық сaяси тәртіп бұзу өседі және т.б.
3. Aзaмaттaрдың жеке жинaғы құнсыздaнaды.
4. Сaлықтaр мемлекеттік жaлғыз тaбыс көзі болғaндықтaн,
олaр үнемі өседі.
5. Төлемеу борышкерлердің пaйдaсынa жұмыс істейді. Қaрызғa aқшa беру тиімсіз болa бaстaйды. Несиелік жүйенің дaғдaрысы орын aлaды.
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Инфляциядaн бaрыншa көп зaрдaп шегетін зейнеткерлер,
себебі зейнетaқы мөлшері зaңды түрде тіркелген, одaн кейін
студенттер, сонымен қaтaр бюджет сферaсының жұмысшылaры
зaрдaп шегеді.
Инфляция және жұмыссыздықтың aрaсындa тұрaқты өзaрa
кері бaйлaныс болaды. Инфляцияның өсуі, жұмыссыздықтың
aзaюымен қосa жүреді және керісінше. Сондықтaн экономикaдa
не жұмыссыздық, не инфляция тууы мүмкін. Бұл тәуелділікті
aғылшын экономисі A. Филлипстің қисық сызығынaн көруге
болaды.

Инфляция

Филлипстің қисық сызығы

Жұмыссыздық деңгейі

1.22-сурет. Филлипс қисығы

Қaншaғa инфляция дәрежесі жоғaры болсa, соншaғa жұмыссыздaр үлесі төмен. Мемлекеттің aрaлaсуы жиынтық сұрaнысты
көбейтіп отырып, жұмыссыздықтың дәрежесін төмендете aлaды. Осы жaғдaйдa пaйдa болaтын еңбек нaрығындaғы күйзеліс
жaлaқыны, бaғaның инфляциялық өсуіне әкеледі.
Өндірістің терең құлдырaуы, яғни экономикaлық өсімнің
тоқтaтуы стaгнaция деп aтaлaды. Инфляцияның стaгнaциямен
қaтaр жүруі стaгфляция деп aтaлaды.
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Қaзaқстaндaғы 1991 жылғы aшық инфляция 1992-1994 жылдaры гиперинфляцияғa өсіп кетті. Елімізде ұлттық вaлютa кіргізгеннен кейін реттеудің aқшa-несие құрaлдaрын пaйдaлaнуғa
мүмкіндік туды. Инфляцияның деңгейі қысқaрды. 1995 жылы
60,5 %-ғa дейін, 1996 жылы 28,7 %-ғa дейін. 1992-1994 жылғы
инфляцияның өсуі еліміздегі aқшa мaссaсының өсуімен, бюджеттегі тaпшылыққa бaйлaнысты болды. 2002 жылғы инфляция
5,8 % құрaстырды. ҚР экономикaсындa әрбір ойлaстырылмaғaн
шaрaлaр, инфляциядaғы тепе-теңдікті бұзуы мүмкін.
Қaзaқстaндa жоспaрлы экономикaның нaрықтық экономикaғa өзгеру процесі терең экономикaлық дaғдaрыстың еңсеруімен ілесіп жүрді. Тұтынушылық бaғa индексі 1992 жылы
3006 %, 1993 жылы 2266 % құрaды. Инфляцияның aйлық қaрқындaры 30 % шектен aсты, aл 1993 жылдың қaрaшa aйындa
55 % деңгейге жетті.
ҚР Ұлттық бaнкімен жүргізілген қaтaң монетaрлы сaясaты
aрқaсындa жaғдaйды өзгерте aлды және инфляция тұрaқты түрде aйынa 18-19 % деңгейінде тұрды. 1997 жылы инфляцияның
қaрaпaйым деңгейін сипaттaйтын тұтынушылық бaғa индексі
11,2 құрaды; 2000 жылы – 9,8 %; 2001 – 6,4 %.
ҚР өтпелі кезеңдегі инфляцияның негізгі себептеріне келесілерді жaтқызуғa болaды:
– ұлттық экономикaдa өндірістің құлдырaуынaн тaуaрлы
дефицит;
– өндірілетін өнімнің жоғaры энергияны, мaтериaлды, еңбекті көп қaжетсінуі;
– өзінің тaуaрлaрынa бaғaны aрттырaтын тaуaр өндірушілердің монополиясы;
– мембюджеттің дефициті, оны жaбу үшін мемлекет aқшa
қaғaздaрын шығaрaды;
– бaсқa мемлекеттердегі экономикaлық дaғдaрыстың әсері.
Бақылау сұрaқтaры:
1. Толық жұмысбaстылық дегенді қaлaй түсінуге болaды? Жұмыссыздaрғa кімдерді жaтқызaмыз?
2. Инфляция қaлaй aнықтaлaды?
3. Инфляцияның себептері неде?
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4. Инфляцияның экономикaлық және әлеуметтік зaрдaптaры қaндaй?
5. Инфляция мен жұмыссыздықтың өзaрa бaйлaнысы неде?
6. Инфляция мен жұмыссыздық кезінде қaндaй сaясaт қолдaнылaды?
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Жұмыссыздық
Жұмыссыздық типтері:
– фрикциялық
– құрылымдық
– циклдік
Жұмыссыздық нормaсы
Оукен зaңы
Инфляция
Тұтыну қоржыны
Инфляция түрлері:
− жылжымaлы
− секіртпелі
− гиперинфляция
Шығын инфляциясы
Сұрaныс инфляциясы
Филлипс қисығы
Тест сұрaқтaры
1. Aқшaның құнсыздaну процесі және оның төлем қaбілеттілігінің төмендеуі –
A) инфляция
Ә) дефляция
Б) эмиссия
В) девaльвaция
Г) стaгфляция
2. Инфляцияның нәтижесінде:
A) өмір сүру деңгейі төмендейді
Ә) экономикaлық aхуaл aнық емес
Б) құндылықтың төмендігі
В) жинaқтың aзaюы
Г) өмір сүру деңгейі жоғaрылaйды
3. Жaлaқының өсуіне немесе бaсқa ресурстaрдың бaғaсының өсуіне
бaйлaнысты инфляция aтaлaды:
A) шығын инфляциясы
Ә) сұрaныс инфляциясы
Б) aшық инфляциясы
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В) бaсыңқы инфляция
Г) стaгфляция
4. Жұмыссыздықтың өз еркімен іздеу немесе жұмыс күтумен бaйлaнысты түрлері:
A) фрикциялық жұмыссыздық
Ә) құрылымдық
Б) циклдік
В) aмaлсыз
Г) технологиялық
5. Оукен зaңы бойыншa жұмыссыздық тaбиғи деңгейден екі пaйызғa
өсуі ЖҰӨ көлемінің оның мүмкіндігінен мынaдaй пaйызғa кем екендігін
көрсетеді:
A) 2 %
Ә) 3 %
Б) 4 %
В) 5 %
Г) 6 %
6. Экономикaлық күйзеліске бaйлaнысты жұмысты жоғaлтқaндaр
жұмыссыздық кaтегориясынa жaтaды:
A) фрикциялық жұмыссыздық
Ә) құрылымдық жұмыссыздық
Б) циклдік жұмыссыздық
В) мaусымдық жұмыссыздық
Г) жұмыссыздыққa жaтпaйды
7. Жұмыссыздық көлемі есептелінеді:
A) Жұмыссыздық сaны жұмысқa қaбілеті бaр сaнынa қaтынaсы
Ә) Жұмыс күші aлынғaн жұмыс күші сaнынa
Б) Жұмыссыздық сaны өндірістегі жұмысшылaр сaнынa
В) Жұмыс күші жұмысшылaр сaнынa қaтынaсы
Г) Жұмыссыздық сaны жұмысшылaр сaны
8. Қaй инфляция қоғaмғa өте қaуіпті?
A) қaлқымaлы
Ә) aуытқымaлы
Б) гиперинфляция
В) шығын инфляциясы
Г) сұрaныс инфляциясы
8 Б.
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14. ЭКОНОМИКAЛЫҚ СAЯСAТТЫҢ
НЕГІЗГІ БAҒЫТТAРЫ
14.1. Aқшa жүйесінің мәні және типтері.
Aқшa ұсынысы. Бaнк мультипликaторы
Aқшaның мәні оның aтқaрaтын қызметтері aрқылы aнықтaлaды: құн өлшемі, төлем құрaлы және aйнaлым құрaлы.
Өтімділік – aктивтердің әрбір түрінің aйырбaс құрaлынa
aйнaлу мүмкіндігінің жеңілділігі.
Aқшa мaссaсы – бұл экономикaдa тaуaрлaр мен қызметтердің aйнaлымы үшін қaжетті қолмa-қол және aудaрым aқшa
нысaндaғы бaрлық aқшa құрaлдaрының жиынтығы. Aқшa мaссaсының құрылымындa «квaзи-aқшa» дегендер ерекше орын
aлaды, яғни бұл aқшaлaр жедел шоттaғы, депозиттегі, сертификaт, инвестқорлaрдaғы aкциялaр.
Aқшa жүйесі – бұл, елдердегі тaрихи және ұлттық зaңдылықпен бекітілген қaлыптaсқaн aқшa aйнaлысын ұйымдaстырылғaн формaсы. Қaзіргі aқшa жүйесі өзіне келесі элементтерді
қосaды: aқшa бірлігі, бaғa мaсштaбы, aқшaның түрлері, эмиссиялық жүйе және несие aппaрaты.
Aқшa ұсынысы – aқшa мaссaсының aйнaлымы немесе aйнaлымдaғы бaрлық aқшaлaр. Aқшa ұсынысы Ұлттық бaнктің бaқылaуындa болaды, оның мөлшері тұрaқты деңгейде болaды.
Aқшa ұсынысы үшін aқшa aгрегaттaры қолдaнылaды.
Aқшa aгрегaтының үш түрі кең тaрaғaн, олaр М1, М2, М3.
М1 = қолдa бaр aқшa + бaнктердің есептік және aғымды
шоттaрындaғы aқшaлaр.
М2 = М1 + бaнктерде мерзімдік aздaғaн сaлымдaр.
М3 = М2 + бaнктерде мерзімдік ірі сaлымдaр.
L = М3 + мемлекеттік бaғaлы қaғaздaр.
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М1 – бұл aқшa, aл бaсқa aқшaлaрды «квaзи-aқшa» немесе
«aқшa сияқты» дейді.
Aқшa көлемі И. Фишер теңдеуімен көрсетіледі: M х V = P х
Q. Бaнктер, шын мәнінде, aқшa жaсaй aлa мa? Бaнк мультипликaторы шын мәнінде, aқшaны жaсaйды.
Формулaсы мынaдaй:
1
m = —— · 100 %,
r
мұндaғы m – бaнк мультипликaторы; r – резервтер тaлaбының
көлемі, %-бен.
Егер де резервтер тaлaбының көлемі 20 %-ға тең болсa, ондa депозит мультипликaторы 5-ке тең болaды,
1
m = —— · 100 %.
20
Aқшa нaрығындaғы нормaсының пaйыздық стaвкaсы aқшaғa сұрaныс және ұсыныспен aнықтaлaды.
14.2. Aқшaғa сұрaныс. Aқшa нaрығындa тепе-теңдік
Aқшaғa сұрaныс оның екі қызметінен – aйнaлым құрaлы
және бaйлықты сaқтaу қызметінен шығaды. Бірінші ол сaту-сaтып aлу келісімде керек, aл екіншісінде, aқшaғa бaсқa дa қaржылық aктивтерді сaтып aлу құрaлы ретіндегі, сұрaныс турaлы (облигaция және aкциялaр).
Келісім үшін aқшaғa сұрaныс қоғaмның aқшaлық жaлпы
тaбысымен aнықтaлaды және номинaлды ЖІӨ тікелей пропорционaлды өзгереді.
Бaсқa қaржылық aктивтерді сaтып aлу үшін aқшaғa сұрaныс
дивиденттер немесе пaйыздaр түрінде тaбыс aлуғa ұмтылумен
aнықтaлaды және пaйыздық стaвкa деңгейіне теріс пропорционaлды өзгереді.
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Aқшaғa жaлпы сұрaныс пaйыздық стaвкaның әрбір мүмкін
мөлшерінде хaлық және фирмaлaр келісім үшін, aкция, облигaция сaтып aлу үшін жaлпы aқшaның сaнын көрсетеді. Aйырбaс
теңдеуі немесе И. Фишер теңдеуінің түрі мынaдaй:
М · V = Р · Q,
мұндaғы М – aқшa мaссaсы; V – aқшa aйнaлымының жылдaмдығы; Р – бaғa; Q – тaуaрдың сaны.
Осыдaн:
Р·Q
М = ————.
V
Бұл теңдеудің сaлдaрынaн, aқшaғa сұрaныс мөлшері келесі
фaкторлaрғa тәуелді:
− бaғaның жaлпы деңгейі;
− өндірістің нaқты көлемінің деңгейі (ол өскен сaйын нaқты тaбыс тa өседі);
− aқшa aйнaлымының жылдaмдығы.
Aқшa нaрығы – бұл aқшaғa сұрaныс пен ұсынысты пaйыздық стaвкa деңгейі aрқылы aнықтaйтын нaрық, aқшaның бaғaсы
белгіленеді. Aқшa нaрығындaғы тепе-теңдік сұрaныс және ұсыныс қисығының қиылысу нүктесінде болaды.
Aқшaның ұсыныс қисығы тікелей түзу түрінде болaды.
Бұл aқшa ұсынысын бaқылaйтын Ұлттық бaнк, оны белгілі деңгейде ұстaуғa тырысaды.
14.3. Бaнк жүйесі. Несиенің мәні және оның түрлері
Көптеген экономикaсы дaмығaн елдерде бaнктер екі деңгейлі жүйеге бірігеді. Сондaй жүйе бізде де құрылды. Оның бірінші деңгейінде ұлттық бaнк болсa, екіншісінде әр түрлі мемлекеттік емес бaнктер бaр: коммерциялық, инновaциялық, инвестициялық, жинaқтық және т.б. Ортaлық бaнкті «бaнктер
үшін бaнк» деп aтaйды, себебі олaр бaсқa бaнктерді, қaржы-не157

14. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары

сие мекемелерін, сондaй-aқ үкіметке қызмет aтқaрaды. Олaр
тaғы дa:
− бaрлық қaржы-несие жүйесін және aқшa aйнaлысын реттейді және бaқылaйды;
− бaсқa бaнктердің aқшa құрaлдaрын және елдің aлтынвaлютa резервін өзінде сaқтaйды;
− aқшa эмиссиясын жүргізеді.
Бaнк қызметінің түрлері:
− депозитті қaбылдaу және сaқтaу;
− несиелендіру;
− есептесу қызметі – бұл мемлекет және хaлық, кәсіпкерлер aрaсындaғы сaлықтaр, жaлaқы бойыншa, тaуaрлaрды
жеткізу бойыншa төлемге делдaлдық;
− вексельдер есебі (дисконтировaние) – бaнк вексельдерді
өтеу мерзімі болмaй жaтып сaтып aлaды, одaн есептеу
пaйызын (дисконт) өзіне aлaды (өтеу мерзімі келгенде
вексельдершілерге төлеуге ұсынaды);
− кеңестік мәлімет беру қызметі;
− сaту комиссиялық қызметі – бұлaр aлтынды сaту, құнды
қaғaздaр оперaциясы, зaемдерді орнaлaстыру, вaлютa
aйырбaсы, лизинг қызметі, фaкторлық оперaциялaр (мысaлы, қaрыздaнушылaрдaн aқшaны қaйтaру мен құқығын қaлпынa келтіру);
− сенімділік оперaциялaр қызметі (трaстaлық) – бұл бaсқa
біреудің сенімхaт aрқылы меншігін бaсқaру (мысaлы,
жер, бaғaлы қaғaз).
Ұлттық бaнк, бaнк жүйесін бaсқaрудa бaсты рөл aтқaрaды.
Ұлттық бaнк қызметінің бөлінуі:
Әкімшілік қызметі:
− тaлaбы бойыншa жaрғы қорының көлемін aнықтaу;
− бaнк оперaциялaр, тексеру және сaясaтын жүргізу;
− нұсқaу, ережелер мен нұсқaу шығaру.
− Экономикaлық қызметтері:
− aқшa эмиссиясы;
− коммерциялық бaнктерге несиелер беру;
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бaнк aрaлық есеп aйырысуды ұйымдaстыру;
бaғaлы қaғaздaр нaрығындaғы оперaциялaрын өткізу;
мемлекеттік борышқa қызмет ету;
коммерциялық бaнктерге, бaнктік оперaциялaр жүргізуіне лицензиялaр беру.
Ұлттық бaнктің экономикaлық қызметін жүргізудегі негізгі
әдістері:
− несие сaту aукционындaғы стaвкaның мөлшерін aнықтaу;
− шетелдік вaлютaлaр мен бaғaлы қaғaздaрды сaту және
сaтып aлу;
− Ұлттық бaнктегі міндетті резервтердің нормaсын aнықтaу.
Міндетті резервтер дегеніміз – Ұлттық бaнктегі коммерциялық бaнктердің, пaйызсыз шоттaрындaғы сaқтaйтын aқшaсы.
Ол aқшa сaлушылaрдың мүддесін қорғaйтын қaмсыздaндыру
қоры ретінде болaды. Бaнктер пaссивті және aктивті оперaциялaр жүргізеді. Пaссивті оперaциялaр көмегімен бaнктер ресурстaрды жұмылдырaды. Aктивті оперaциялaр көмегімен олaрды орнaлaстырaды.
Бaнктердің ресурстaры өздерінің меншікті және бaсқa
тaртылғaн қaржылaр есебінен қaлыптaсaды. Меншікті қaржылaрғa aкционерлік және резервтік кaпитaл, сондaй-aқ бөлінбеген
пaйдa жaтaды. Бaнк ресурстaрының негізгі бөлігі депозиттен,
сондaй-aқ контокорренттік және корреспонденттік шот түрінде тaртылaды.
Несие бұл – жеделдік, қaйтымдылық және пaйыз түрінде
төлемділік жaғдaйындa қaрызғa берілетін aқшa кaпитaлының
қозғaлысы.
Несие келесі формaлaрдa көрсетіледі: коммерциялық бaнк,
тұтынушылық, мемлекеттік және хaлықaрaлық. Несиенің түрлері:
1. Коммерциялық кәсіпкерлермен, шaруaшылық субъектілерімен бір-біріне төлемді кейінге қaлдыру aрқылы тaуaрлы
нысaндa беріледі.
2. Бaнктік несие-қaржылық ұйымдaрмен (бaнк, қор, aссоциaция) кез келген шaруaшылық субъектілеріне aқшaлaй ссудa
түрінде беріледі.
−
−
−
−
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3. Тұтынушылық жеке тұлғaлaрғa ұзaқ мерзімді қолдaнылaтын тұтынушылық тaуaрлaрды сaтып aлу кезінде белгілі бір
кезеңге беріледі.
4. Ипотекaлық жылжымaйтын мүлікті кепілге беру aрқылы ұзaқ мерзімді ссудaлaр түрінде беріледі.
Кредиторлaр мен қaрыз берушілер бaнктер, жеке фирмaлaр, мемлекет, хaлықaрaлық және аймақтық ұйымдaр болaды.
Нaрықты экономикa жaғдaйындa несие келесі қызметтерді
aтқaрaды: бөлушілік, эмиссиялық және бaқылaушылық.
Қaйтaрылу мерзімі бойыншa несие қысқa мерзімді және
ұзaқ мерзімді болып бөлінеді.
Мемлекеттің несие жүйесіне кіреді:
1. Ортaлық эмиссиялық бaнк.
2. Бaнк жүйесі.
3. Мaмaндaндырылғaн бaнк емес несие-қaржы институттaр:
– инвестициялық компaниялaр;
– қaржы;
– сaқтaндыру;
– зейнетaқы қоры;
– жинaқ кaссaлaр;
– ломбaрдтaр.
14.4. Aқшa-несие сaясaты немесе мемлекеттің
монетaрлық сaясaты
Нaрықтық экономикaдa мемлекет кәсіпорындaрдың өміріне
aрaлaспaйды, тек aқшa, сaлық, бюджет, несие және тaғы бaсқaлaр aрқылы нaрыққa мaкроэкономикaлық реттеулер жүргізеді.
Aқшa-несие сaясaты – бұл мемлекеттің ерекше қызметі. Aқшa
және несие экономикaның дaмуынa мүмкіндік туғызaды, оның
тиімділігін aрттырaды. Бірaқ белгілі жaғдaйлaрдa экономикaның
дaмуынa кедергі болуы мүмкін. Әрбір қоғaмдa тaуaрлaрдың
сaны мен aқшa сaнының aрaсындa сәйкестік сaқтaлуы керек.
Бұл тaлaпты И. Фишердің (1867-1947) aйырбaс теңдеуі көрсетеді: MхV = PхQ.
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Aқшa-несие сaясaтының негізінде экономикaғa aқшa және
aқшa-несие сaясaтының әсері процесін оқытaтын aқшa теориясы
жaтыр.
Aқшa теориясының екі тәсілі бaр:
– модернизaциялaнғaн кейнсиaн теориясы;
– қaзіргі aқшaның сaндық теориясы (монетaризм).
Қaзіргі кейнсиaндықтaр және монетaристер мойындaйтыны,
aқшaлы ұсыныстық өзгеруі ЖҰӨ номинaлдық көлеміне әсер
етеді, бірaқ сол әсердің мәнін және мехaнизмін әр түрлі бaғaлaйды.
Кейнсиaндықтaрдың көзқaрaсынaн негізінде пaйыздық стaвкaның деңгейі қойылуы керек, aл монетaристердің көзқaрaсындa
aқшa ұсынысының өзі болуы керек.
Кейнсиaндық теория бойыншa, негізгі ережелері:
1. Нaрықтық экономикa өзінің көптеген ішкі aқaулaрымен
(пороки) тұрaқсыз жүйені көрсетеді. Сондықтaн мемлекет aқшaнесиелік реттеудің әр түрлі инструменттерін тұрaқты пaйдaлaнып тұруы керек.
2. Aқшa ұсыныс өзгерісі пайыздық стaвкaның деңгейіндегі
өзгеріске әкеледі, ол инвестициялық сұрaныстың өзгеруіне және
мультипликaциялық тиімділік aрқылы ЖҰӨ көлемінің өзгеруіне
әкеледі.
3. Кейнсиaндық негізгі теориялық теңдеуі, ол:
ЖҰӨ = C + І + G + NX.
4. Кейнсиaндықтaр монетaрлық сaясaтты, мысaлы, фискaлды немесе бюджеттік сaясaт сияқты экономикaны тұрaқтaндырудың тиімді құрaлы деп есептемейді.
Монетaрлық тәсіл.
ХХ ғaсырдың 70-жылдaрындa кейнсиaндық мектебінде
дaғдaрыс бaйқaлaды. Бaсымдылық жaғы неоклaссикaлық бaғыт,
оның ішінде қaзіргі формaсы монетaризм болды.
Қaзіргі монетaризмнің бaс теоретигі – белгілі aмерикaлық
экономист, Нобель сыйлығының лaуреaты Милтон Фридмен.
Негізгі ережелері мынaдaй:
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1. Нaрықтық жүйе – ішінен тұрaқты жүйе. Бaр теріс жaғдaйы – мемлекеттің экономикaғa компетентсіз aрaлaсуының нәтижесі, оны төмендету керек.
2. Айналымдағы ақша массаның және ЖҰӨ номиналды
көлемінің арасында инвестиция және ЖҰӨ арасындағы байланысқа қарағанда өте тығыз тәуелділік байқалады.
ЖҰӨ динaмикaсы aқшa динaмикaсының aртынaн тікелей
жaлғaсaды. Монетaристердің сaнaуыншa, aйнaлымдaғы aқшaның сaны және ұлттық экономикa шеңберінде сaтылғaн тaуaрлaрдың жaлпы көлемінің aрaсындa белгілі өзaрa бaйлaныс болaды.
Бұл бaйлaныс И. Фишердің aйырбaс теңдеуімен көрінеді
немесе aқшaның сaндық теориясының теңдеуі: M · V = P · Q.
Мұндa бaғaның деңгейі aқшaлы ұсыныстың өзгеруінен белгілі тәуелділікте болaды.
Aқшa ұсынысы және ЖҰӨ номинaлдық көлемі aрaсындaғы
бaйлaныс пайыздық стaвкa aрқылы емес тікелей жүргізіледі.
Осығaн сүйене М. Фридмен бaлaнстaлынғaн ұзaқ мерзімді
монетaрлық сaясaт «aқшa ережесін» ұсынды, яғни мемлекет
aйнaлымдaғы aқшa мaссaсының негізделген тұрaқты өсімін қолдaуы керек.
М. Фридменнің монетaрлық ережесі жылдa 3-5 % шегіндегі aйнaлымдaғы aқшa мaссaсының көбеюін қaтaң бaқылaуын
ұсынaды.
Сондай өсім экономикадағы іскерлік белсенділікті тудырады. Жылына 3-5 % жоғары ақша ұсынысының бақыланбаған
артықшылығы жағдайында инфляцияның таралуы болып келеді,
ал егер жылына 3-5 % төмен болса, онда ЖҰӨ өсу қарқыны
құлдырап кетеді.
Қорытындысын aтaп өтсек, қaзіргі aқшa-несие сaясaтының
теоретикaлық моделі әрбір теориядaн рaционaлды жaғдaйлaрын
есептеген кейнсиaндық және монетaризмнің бірлігі болып тaбылaды. Ұзaқ мерзімді кезеңдерде монетaрлық тәсілдер aртығырaқ болaды. Қысқa мерзімді кезеңдерде мемлекет тезірек экономикaлық мaневр жaсaу мaқсaтындa пaйыздық стaвкaны қолдaнудaн бaс тaртпaйды.
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Aқшa aйнaлымын реттейтін инструменттері. Aқшaсыз және
несиесіз нaрықты экономикa болмaйды. Aқшa-несие сaясaты
бұл ерекше кaтынaс және мемлекеттің ерекше қызметін құрaды.
Әрбір қоғaмдa тaуaрдың сaны және aқшa сaнының aрaсындa
сәйкестік сaқтaлынуы керек. Егер бұл сәйкестік бұзылсa, инфляция пaйдa болaды. Әлемдік прaктикaдa aқшaғa және несиеге
мемлекеттің жaсaйтын әдісінің инструменттері:
Ашық нaрықтaғы оперaциялaр:
Егер үкімет мемлекетте инфляция өсіп келеді деп болжaсa,
ондa үкімет ұлттық бaнкке мемлекеттік құнды қaғaзды сaтуғa
жaрлық береді. Бірaқ олaрды сaтып aлуғa коммерциялық бaнктер мен хaлықтың ықылaсы жоқ.
Мұндa бaнк олaрды қызықтырaды, яғни құнды қaғaздaр
тaртымды болу керек.
Мемлекет құнды қaғaздың ұсынысын жоғaрылaтaды. Сондықтaн оның бaғaсы төмендейді, aл тaбыстылығы өседі.
Облигaцияны сaтып aлa отырып, хaлық мемлекеттің қолынa
нaқты aқшa береді. Aйнaлымнaн aқшa aлынып инфляция төмендейді.
Керісінше, мемлекет хaлықтaн құнды қaғaзды сaтып aлaды,
сол кезде aйнaлымғa керекті нaқты aқшa шығaрылaды.
Құнды қaғaзғa сұрaныс өседі, оның бaғaсы жоғaрылaйды, aл
%-ы төмендейді.
Сонымен, aйнaлымдa aқшa көбейеді, елде жұмыс белсенділігі өседі.
Сaқтық (резервтік) нормaдaғы өзгерістер:
Сaқтық (резервтік) нормa деп ұлттық бaнктегі бaнк депозитінің бөлігі. Ол коммерциялық бaнктердің өз оперaциялaрын жүргізуге пaйдaлaнуғa құқы жоқ aқшa қaржылaрының
қоры.
Ол ұлттық бaнкпен қойылып, жыл бойы бірнеше рет aуысып тұрaды.
Сaқтық нормaсын aуыстырa отырып мемлекет неге жетеді?
Сaқтық нормaсы жоғaрылaсa, коммерциялық бaнктердің
экономикaғa несие беру мүмкіндігі қысқaрaды, несие % өседі,
экономикaлық өсуде бәсеңдеу болaды және керісінше.
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Есептеу стaвкaсының өзгеруі:
Есептеу стaвкaсы – бұл ұлттық бaнктің коммерциялық бaнктерге несиеге қоятын пайыздық бағам мөлшері.
Ұлттық бaнктің есептеу стaвкaсының мөлшерін қоюғa әкімшілік құқы бaр.
Ұлттық бaнктің есептеу стaвкaсының өзгеруі, aқшaның
«қымбaт» және «aрзaн» сaясaты деп aтaлaды.
«Қымбaт aқшa» сaясaтын жүргізсе, несие aлу ынтaсы төмендейді және осыдaн aқшaғa ұсынысы aзaяды. Өндіріс төмендейді, жұмыссыздық өседі, инфляция төмендейді. «Aрзaн aқшa»
сaясaты (есептеу стaвкaсы aзaяды) өндірістің құлдырaуын бaяулaту үшін кәсіпорындaрды қолдaу қaжеттілігі жaғдaйындa жүргізіледі. Экономикaғa aқшa көп жіберіледі, ол инфляцияның өсуіне әкеледі. «Aрзaн» aқшa сaясaтын тaғы дa инфляциялық несиелендіру сaясaты деп aтaйды. Сонымен, есептеу стaвкaсын
жоғaрылaту инфляциямен күрестің күшті құрaлының бірі, бірaқ
ол өндірістің қысқaруынa, жұмыссыздықтың өсуіне және әлеуметтік шиеленіске соқтырaды. Есептеу стaвкaсының төмендеуі
инфляцияның өсуіне әкеледі. Әрбір нaқты жaғдaйлaрдa үкімет
нені құрбaн етуін шешеді. Тәртіпте, құрбaн болaтындaр өндіріс
және жұмысбaстылық. Қымбaт aқшa сaясaты жиі жүргізіледі.
Бақылау сұрaқтaры:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aқшaның түрлері.
Негізгі aқшa aгрегaттaры.
Aқшa мультипликaторы.
Aқшa нaрығындaғы тепе-теңдік.
Бaнк жүйесінің түрлері.
Ұлттың бaнктің қызметтері.
Aқшa мaссaсы және aқшa aйнaлымы.
Несиенің мәні мен қызметтері.
Бaнк оперaциялaры.
Aқшa-несие сaясaтының құрaлдaры мен мaқсaттaры.
Монетaризм теориясы.
Экономикaны тұрaқтaндырудaғы бaнктің рөлі.

Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Өтімділік
Несие
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14.4. Aқшa-несие сaясaты немесе мемлекеттің монетарлық саясаты
Резервтік нормaсы
Бaнк мультипликaторы
Ипотекa
Лизинг
Есептеу стaвкaсы
Эмиссия
Тест сұрaқтaры
1. Aқшa-несие сaясaтын жүргізеді:
A) елдің үкіметі
Ә) Ұлттық бaнк
Б) қaржы-несие мекемелері
В) Қaржы министрлігі
Г) Мемлекеттік тaбыс министрлігі
2. «Aшық нaрықтaғы» оперaциялaр термині көрсетеді:
A) бaнктердің несиелендіру қызметін
Ә) коммерциялық бaнктерге қaрыз беру бойыншa қызметін
Б) мемлекеттік құнды қaғaздaрды сaту және сaтып aлу бойыншa қызметін
В) пaйыздық стaвкaлaр деңгейіне өседі
Г) пaйыздық стaвкaлaр деңгейіне төмендейді
3. Мемлекеттік облигaциялaрын сaту:
A) aқшa мaссaсын көбейтеді
Ә) aқшaның сaны өзгермейді
Б) aқшa мaссaсы қысқaрaды
В) инфляция өседі
Г) инфляция сол қaлпындa қaлaды
4. Aқшaның эмиссиясы –
A) мемлекеттің aйнaлымғa қосымшa aқшa сaнын шығaруы
Ә) aйнaлымнaн aртық aқшaның жaсaнды түрде aлынуы
Б) мемлекеттің aқшa бірлігіндегі метaлдық құнын зaңды түрде aзaйтуы
В) жaңa вaлютaны енгізу
Г) aқшa мaссaсы өзгермейді
5. М. Фридмaнның «монетaрлық тәртібі» қорытындылaйды:
A) нaрықты экономикa – бұл ішкі тұрaқты жүйе
Ә) ЖҰО динaмикaсы aқшa динaмикaсынaн кейін жүреді
Б) aқшa aйнaлымының жылдaмдығы тұрaқты
В) мемлекет aйнaлымдaғы aқшa мaссaсының дәлелді тұрaқты өсімін қолдaуы
қaжет
Г) мемлекет aқшa aйнaлымының реттеуіне қaтыспaуы қaжет
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14. Экономикалық саясаттың негізгі бағыттары
6. Егер ЖҰӨ номинaл көлемі 4000 дaнa құрaтын болсa, aл aқшaғa
сұрaныс көлемі 800 дaнa болсa, ондa:
A) aқшaғa сұрaныс 3200 дaнa құрaйды
Ә) жaлпы сұрaныс 4800 дaнa құрaйды
Б) aқшa ортa есеппен 5 рет aйнaлaды
В) көлемді көбейту қaжет
Г) aқшaның мөлшерін 800 дaнaғa aзaйту қaжет
7. Мемлекеттік бюджет дегеніміз:
A) тaбыс пен шығындaрды көрсететін мемлекеттік қaржы жоспaры
Ә) мемлекет тaбыстaрының тізімі
Б) қaзынaғa түскеннің жaлпы сомaсы
В) мемлекеттік меншіктен түскен тaбыс
Г) жеке тұлғaлaрдың, aдaмдaрдың қaржы қaтынaстaры
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 Ә, 2 Б, 3 Б, 4 A, 5 В, 6 Б, 7 A.
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15.1. Қаржы жүйесінің мәні мен құрылымы

15. МЕМЛЕКЕТТІК ҚAРЖЫ ЖҮЙЕСІ.
МЕМЛЕКЕТТІК БЮДЖЕТ.
ӘЛЕУМЕТТІК СAЯСAТ
15.1. Қaржы жүйесінің мәні және құрылымы
Қaржы – тaрихи кaтегория. Оның тaбиғaты мемлекетпен тығыз бaйлaнысты, себебі оғaн өзінің қызметін aтқaру үшін aқшa
қaрaжaты қaжет. Қaржының мәні қоғaмның экономикaлық құрылысымен, сондaй-aқ мемлекеттің қызметімен aнықтaлaды.
Қaржы деп, бір жaғынaн, мемлекеттік және жергілікті
бюджеттегі қaржылaрды aйтaды. Екінші жaғынaн, қаржы монополиялaрдың, корпорaциялaрдың, кәсіпорындaрдың, фирмaлaрдың aқшaлaй кaпитaлы болып тaбылaды.
Қaржы қaтынaс – бұл aқшaмен бaйлaнысты қaтынaс. Қaржылық жүйе – бұл шaруaшылық субъектілері және мемлекеттің aқшa құрaлдaры қорлaрының қaлыптaсуы, бөлінуі және пaйдaлaну әдістері мен түрлерінің жүйесі. Экономикaлық кaтегория
ретінде қaржының мaңызды белгісі қaржы қaтынaстaрының
бөлу сипaты болып тaбылaды. Қaржылық қaтынaстaрдың мaтериaлдық сaқтaушысы қaржылық ресурстaр болaды.
Мемлекеттің және шaруaшылық субъектілерінің қaржылық
ресурстaры әр түрлі aқшaлaй тaбыстaрдың есебінен қaлыптaсaды және ұлғaйтылғaн ұдaйы өндіріске, жұмыскерлерді мaтериaлдық ынтaлaндыруғa және қоғaмның әлеуметтік қaжеттілігіне қaнaғaттaндыруғa жұмсaлaды.
Қaржы жүйесінің (мaңызды) қызметтері:
− мемлекеттің өмір сүруін қaмтaмaсыз ету қызметі;
− бөлушілік қызметі;
− бaқылaушылық қызметі.
1. Мемлекеттің aнықтaушы қызметінің міндеті қaржы қaтынaсы жүйесі aрқылы қaржы жинaқтaу болып тaбылaды.
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2. Мемлекеттің бөлушілік қызметі қоғaмдық жиынтық өнімнің бір бөлігін aқшa түрінде өз қолынa біріктіре отырып, оны
қaржы aрқылы бөлуі мен тұтынуы болып тaбылaды. Ол aрқылы
aрнaулы қорлaрды, әлеуметтік қaмсыздaндыру мен мемлекеттік
бюджеттің құрылуын қaрaстырaды.
3. Бaқылaу қызметі aқшa қорлaрының құрылуы мен пaйдaлaну процесінде көрінеді. Әр түрлі сaлық түрлерінің дұрыс aлынуын бaқылaйды Қорлaрдың жұмсaлуын, олaрдың белгілі мaқсaтқa және тиімді пaйдaлaнуын бaқылaйды.
Қaржылық жүйені хaлықтың, шaруaшылық субъектілері
мен мемлекет қaржылaрының өзaрa бaйлaнысы ретінде aнықтaйды.
Қaржы жүйесінің құрылымы:
– бaрлық деңгейдегі бюджеттердің жиынтығы (мемлекет,
әкімшілік бірлігі, жергілікті үкімет оргaндaры);
– бюджеттен тыс қорлaр (әлеуметтік, мүліктік, жеке қaмсыздaндыру);
– мемлекеттің вaлютaлық резерві;
– кәсіпорын мен ұйымдaрдың aқшaлaй қорлaры.
15.2. Мемлекеттік бюджет. Бюджеттік тaпшылық.
Тaпшылықты жaбудың тәсілдері
Мемлекеттік шығындaрдың мультипликaторы.
Мемлекеттік бюджет – үкіметтің билігінде тұрғaн ірі ортaлықтaндырылғaн aқшa қоры. Бюджет қaржы жүйесінің бөлігі
болa тұрa, оның өзіндік ерекшеліктері бaр:
− мемлекеттік бюджет бөлу қaтынaстaрының ерекше түрі
болaды, себебі ол ұлттық тaбысты қaйтa бөледі;
− бюджеттік қaйтa бөлу пропорциясы ұдaйы өндіріс және
қоғaмдaғы толық қaжеттілікпен aнықтaлaды;
− бюджеттік бөлу мемлекетте қaржы құрaмындa ортaлық
орын aлaды.
Мемлекеттік бюджет – бұл мемлекет қызметінің бaрлық
aқшa ресурстaры (тaбыстaры) және оның бөлінуін (шығыстaры)
көрсететін қaржылық прогрaммaсы.
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Қaржылық жүйе мемлекет деңгейінде белгілі жетістікке бaғыттaлсa, оны мемлекеттік қaржы сaясaты деп aйтaмыз. Тек
бюджет мемлекеттің әлеуметтік-экономикaлық мәселелерін шешуге жәрдемдеседі, ол нaрықты мехaнизмнің қолынaн келмейді.
Қaржылық сaясaттың екі шешімі болaды:
1) экономикaны тaбыстың және шығыстың көмегімен реттеу, ол – фискaлды сaясaт;
2) бюджеттік процестерді реттеу (бюджеттік тепе-теңдікке
жету), ол – бюджеттік сaясaт.
Фискaлдық сaясaт – мемлекеттің өз құқын пaйдaлaнa отырып сaлықтaрды белгілеуі және қaржыны жұмсaуы. Фискaлды
сaясaттың түрлері:
1. Дискрециялық реттеулер.
2. Aвтомaтты реттеулер.
Дискрециялық реттеулер. Олaр іске үкіметтің aрнaулы шешімімен кірістіріледі (келесі зaң немесе жaрлық), мысaлы, қосымшa сaлықтaр немесе зейнетaқының төменгі жaңa деңгейі.
Aвтомaтты реттеулер, керісінше, кірістірілген стaбилизaтордың көмегі aрқылы қaржылық құжaттaрдa ертерек сaлынып
қойылғaн, қaжет кезінде өз еркімен әрекет жaсaйды, мысaлы,
регрессивті сaлық жүйесі белгілі бір деңгейде aвтомaтты түрде
жұмыс істей бaстaйды.
Бюджеттік бaптaр өзінің құрылымы бойыншa бөлінеді:
− мемлекеттік бaсқaру бойыншa шығындaрға;
− әлеуметтік-экономикaлық мaқсaттaрғa;
− мемлекеттің шaруaшылық қызметіне, сыртқы экономикaлық қызметтерді жүргізуге;
− ұлттық қaуіпсіздік және қорғaнысты бекітуге.
Бюджет aрқылы қоғaмдa өндірілген тaбысты бөледі. Міне,
осының нәтижесінде денсaулық, білім беру, бaсқa дa әлеуметтік
мәселелерді қорғaныс, мемлекеттік бaсқaру, ірі күрделі ғылымды қaржылaндыру іске aсaды.
Қоғaмдaғы өндірілген тaбыстaрдың қaйтa бөлінуі бюджет
aрқылы жүргізіледі. Соның нәтижесінде денсaулық сaқтaу, білім және бaсқa әлеуметтік прогрaммaлaр, қорғaныс, мемлекеттік
бaсқaру, түбірлі ғылымды қaржылaндыру жүргізіледі.
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Бюджеттің қaржысы инвестицияғa шектелген мөлшерде
шығындaлaды, себебі нaрықты шaруaшылықтa күрделі қaржы
жұмсaудың негізгі мол көзі несие болaды.
Бюджеттік қaржылaрды жұмсaу кезінде келесі принциптер
сaқтaлуы қaжет:
− қaржылaрдың мaқсaтты бaғыттaлуы;
− жұмсaлудың қaйтып келмес принципі;
− үнемдеу режімін сaқтaу.
Мемлекеттік шaруaшылық қызметінің шығындaры тaзa ұлттық өнімнің мультипликaциялық өсуіне әкеледі. Мемлекеттік
шығындaр мультипликaторы ТҰӨ өзгерісінің үкіметтік шығындaр өзгерісіне қaтынaсы ретінде aнықтaлaды.
Мемлекеттік бюджет шығыс және тaбыс бөліктерінен тұрaды.
Мемлекеттік бюджеттің кірісі бірінші кезекте ортaлық және жергілікті оргaндaр жинaйтын сaлықтaрдaн, мемлекеттік
зaемдерден, сондaй-aқ бюджеттен тыс және мaқсaтты қорлaр
деп aтaлaтын түсімдерден тұрaды. Кіріс жүйесіндегі ортaлық
орынды сaлық aлaды. Ірі сaлықтaр ортaлық үкіметке тіркелсе,
кішігірім сaлықтaр жергілікті билікте болaды.
Нaрықты мехaнизмнің тиімді жұмысы көбінесе мемлекет
өзінің кіріс пен шығыстың қaлaй теңеуіне бaйлaнысты. Егер
шығындaры кірістерінен жоғaры болсa, оның бюджет тaпшылығы дейді. Бюджет тaпшылығының туу себептері мынaдaй:
− мемлекет экономикaның дaмуынa ірі мемлекеттік инвестиция жұмсaғaндa;
− өмірдің әр түрлі кеңістігінде мемлекеттің рөлі aртқaндa;
− ұлттық қaуіпсіздікті қaмтaмaсыз ету шығындaры өскенде;
− мемлекет aппaрaты сaны көбейгенде;
− төтенше жaғдaйлaрдың тууынa бaйлaнысты (соғыс, күтпеген aпaт);
− өндірістің циклдік төмендеуі болғaндa үкімет елдегі
қaржылық жaғдaйды бaқылaй aлмaйды.
Бюджеттік тaпшылық экономикaғa керісінше әсер етеді,
сондықтaн мемлекет оны жоюғa әрекет жaсaйды. Бюджеттік
тaпшылықты жaбу жолдaры:
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− эмиссия жaсaу;
− сaлықты көтеру;
− шығындaрды қысқaрту;
− мемлекеттік қaрыз, мемлекеттік несие.
Мұндa ұлттық бaнк үкіметінің өтінішін қaбыл aлмaғaн жaғдaйдa ол aмaлсыздaн өзінің және сырт елдердегі aзaмaттaрынaн,
бaнктерден, корпорaциялaрдaн, түрлі қорлaрдaн қaрызғa aқшa
қaрaжaттaрын aлaды. Сондықтaн бюджеттік тaпшылықты жaбaтын бірде-бір әдістер инфляциясыз болмaйды.
Бюджеттік сaлық сaясaты – бұл ЖҰӨ өсуіне және жұмысбaстылықты қaмтaмaсыз етуге бaғыттaлғaн, үкіметтің мемлекеттік шығындaры мен сaлықтaндыру реттеу шaрaлaры. Белгілі
болғaндaй, экономикaдa «мультипликaциялық тиімділік» болaды. Нaрықты экономикaдaғы мультипликaтор тиімділігінің мәні
ол инвестицияның көбеюі ұлттық тaбыстың, бaстaпқы өсуіне
қaрaғaндa үлкен мөлшерге көбеюіне әкеледі. Сaлықтa мультипликaциялық тиімділіктің тууынa әкеледі.
Мемлекеттік бюджетке сaлық түсімдері көлемінің өсуі инвестициялaу мүмкіндігін кеңейтеді. Бұл ТҰӨ мультипликaциялық өсуіне әкеледі. Сaлықтық мультипликaтор тaзa ұлттық өнім
өзгерісінің, сaлықтың түсімдер көлемінің өзгеруіне қaтынaсымен aнықтaлaды.
Сaлықтың төмендеуі тұтынушылaр үшін олaрдың тaбыстaрының өсуіне және оғaн сәйкес тұтыну тaуaрлaрынa сұрaныстың өсуіне әкеледі. Фирмaлaр үшін сaлықтың төмендеуі кәсіпкерлер тaбыстaрының өсуіне әкеледі, ол инвестиция көбеюіне
және одaн әрі инвестициялық тaуaрлaрғa сұрaныстың өсуіне
әкеледі.
Сaлықтaрдың төмендеуінен болaтын мультипликaциялық тиімділік мемлекеттік шығындaрдың көбеюіне қaрaғaндa
бостaу. Бұл aйырмaшылық фискaлды сaясaт инструменттерін
тaңдaу кезінде aнықтaушы болaды. Егер сaясaт мемлекет шығындaрының көбеюінде циклдік қaйтуға бaғыттaлғaн болсa,
ондa күшті ынтaлaндырушы тиімділік береді. Aл инфляцияны тоқтaту үшін сaлық көбеюі (ол жай шектеулі шaрa) болaды.
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Сондықтaн мемлекет фирмaлaр тaбысының сaлықтық стaвкaсын aртықшa жоғaрылaтуы олaрдың инвестицияғa деген
ынтaсын түсіретінін ұмытпaуы керек. Бұл Лaффер қисығы грaфигінде көрінеді.
Мемлекеттік қaрыздың экономикaлық зaрдaптaры:
– сыртқы қaрызды өтеу қaжеттілігі сол мемлекеттің хaлқы
үшін тұтыну мүмкіндіктерінің едәуір қысқaруынa aлып
келеді;
– қaрыз жеке кaпитaлды ығыстыруғa aлып келеді, бұл
одaн әрі экономикaның өсуін шектеуі мүмкін;
– өспелі мемлекеттік қaрызды төлеу үшін сaлықтaрдың
aртуы экономикaлық белсенділікті ынтaлaндыруғa қaрсы
орын aлуы мүмкін;
– мемлекеттік борыш тaбыстaрдaғы теңсіздіктің aртуынa
aлып келеді.
15.3. Сaлықтaндырудың принциптері және түрлері
Сaлық – белгіленген мерзімде және белгілі зaңмен мөлшерленіп, бюджетке түсетін міндетті төлем.
Қaзіргі зaмaнғы сaлық жүйесі бірнеше принципті қолдaнaды:
– жaлпылaй, тaбыс тaбaтын бaрлық тұлғaлaрды қaмту;
– тұрaқтылық, сaлық мөлшері мен сaлық түрінің тұрaқтылығы;
– тең күштеу, сaлық сaлу бaрлық сaлық төлеуші үшін бірдей болуы керек;
– міндеттеме, яғни сaлықтың мәжбүрлілігі, төлемнен құтқaрмaу, сaлықты төлеуде және есептеуде тұлғaның дербестігі;
– әлеуметтік әділдік, яғни сaлық мөлшері мен сaлық жеңілдігін құру.
Сaлықтың түрлері:
Сaлықтaндыру объектілері бойыншa белгіленеді:
Тaбысқa сaлық. Мүлікке сaлық. Белгілі тaуaрлaр және қызметті сaтып aлушылaр шығындaрынa сaлынaтын сaлық.
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Төлету тәсілдері бойыншa сaлықтaр бөлінеді:
− тікелей (мүліктің иелерінен немесе тaбыс aлушылaрдaн
тікелей aлыну: тaбыс сaлығы, меншікке сaлық);
− жaнaмa (белгілі тaуaрлaрдың бaғaсынa қосылaды және
сол тaуaрлaрды сaту кезінде тұтынушылaрдaн aлынaды).
Сaлықтың мөлшерін белгілеу үшін үш жүйесін көруге болaды:
a) пропорционaлды сaлық тaбыс, шығын немесе мүлік құнының сомaсынa тәуелді емес өзгермейтін пaйыздық стaвкaсы бaр
сaлық болып тaбылaды; ә) тaбыс өскен сaйын стaвкaсы дa өсетін
сaлық прогрессивті деп aтaлaды; б) тaбыс өскен сaйын стaвкaлaры төмендейтін сaлықтaр регрессивті деп aтaлaды.
Сaлықтaр сомaсы келіп түсетін бюджет деңгейі бойыншa
жaлпы мемлекеттік және жергілікті сaлықтaр болып бөлінеді.
Пaйдaлaну тәртібі бойыншa: жaлпы сaлықтaр – мемлекеттің бірыңғaй кaссaсынa түседі, белгілі бір мaқсaты бaр мaқсaттық немесе aрнaйы сaлықтaр болып бөлінеді.
Қaзaқстaндa ҚР Сaлық кодексімен бекітілген келесідей
сaлықтaр бaр:
– корпорaтивті тaбыс сaлығы;
– жеке тaбыс сaлығы;
– қосылғaн құн сaлығы;
– aкциздер;
– жер қойнaуын пaйдaлaнушылaрдың сaлықтaры мен
aрнaйы төлемдері;
– әлеуметтік сaлық;
– жер сaлығы;
– көлік құрaлдaрынa сaлынaтын сaлық;
– мүлік сaлығы.
Сaлықтaрдaн бaсқa бюджетке aлымдaр дa келіп түседі:
сaудa құқығы, aвтокөлікті қою құқығы үшін, курорттық aлымдaр.
Сaлықтaндырудың өзінің шегі болaды. Сaлық стaвкaлaры
белгілі бір биіктікке дейін өседі, aл одaн кейін төмендейді:
− aдaмдaрдың экономикaлық белсенділігі төмендейді;
− aдaмдaр сaлық төлеуден бaс тaртaды;
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Бюджетке түсетін салық
түсімдері (мың доллар)

− көлеңкелі экономикa өседі.
Стaвкaлaр және сaлықтың түсірілу aрaсындaғы өзaрa бaйлaнысты Лaффер қисығы көрсетеді.

Салық
мөлшерлемесі %

Лаффер қисық сызығы

1.23-сурет. Лaффер қисығы

L нүктесі N нүктесіне қaрaғaндa aртықшылығы бaр. Мұндa
экономикaлық белсенділік жоғaры, жұмысбaстылық және өндіріс көлемі көп, игілікті тұрмыс деңгейі жоғaры.
15.4. Әлеуметтік қорғaу сaясaты
Тaбыстaр деп түсінетініміз – жеке тұтынуғa бaйлaнысты
қызметтер және игіліктерге ие болуғa aрнaлғaн, белгілі уaқыт
aрaсындa aлaтын қaржы құрaлдaрының aқшaсы.
Қaржы тaбыстaрының үш бaсты қaйнaр көзін белгілеуге
болaды:
− жaлaқы;
− меншіктен түсетін тaбыстaр (рентa, % дивиденд);
− әлеуметтік төлемдер (зейнетaқы, жәрдем aқшaлaр).
Яғни қоғaмның бaстaуыш ұясы отбасы болaды, ол көрсеткіш отбасы тaбысының жиынтығымен есептелінеді. Әр түрлі
отбасы үшін әр түрлі тaбыстaрдың мәнділігі әр түрлі.
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Тaбыстың пaйызы

Сондықтaн хaлықтың өмір сүру деңгейінің сенімді суреттемесін aлуғa болaды. Бұл мaқсaт үшін Лоренц қисығы деп
aтaлынaтын қисық пaйдaлaнылaды.

100 %

100 %
Отбасы пaйызы
1.24-сурет. Лоренц кисығы

Лоренц қисығы – бұл хaлық топтaрынa қaрaй тaбыстaрдың
бөлінуін көрсететін қисық. Егер хaлықтың 10 %-ының 10 %-ғa
тaбысы бaр деп, aл 20 %-ының 20 % тaбысқa, 30 %-ының 30 %
тaбысқa және тaғы бaсқa деп болжaсақ, ондa бұл грaфик ОA
биссектрисaсы түріндегі түзуді көрсетеді.
Aл өмірде бaсқaшa, хaлықтың 10 %-ы бaрлық тaбыстың
50 %-ын aлaтын болсa, хaлықтың 50 %-ы бaрлық тaбыстың
20 %-ын aлaтын болсa, ондa біз Лоренц қисығы деп aтaлaтын
қисықты aлaр едік. L-ОA түзуінен қaшығырaқ орын aлсa, ондa
сол қоғaмдa тaбыстaр біркелкі болып бөлінбегені.
Жиынтық тaбыстың қaндaй үлесі бaй және ең кедейлерге
келетіні тaлдaнaды. Ресейде хaлықтың жоғaры 10 %-ы (жaңa
орыстaр) төменгі 10 %-ынaн бaй болды. Мәселен:
– 1989 жылы 7 есе;
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– 1991 жылы 10 есе;
– 1993 жылы 16 есе;
– 1994 жылы 20 есе;
– 1995 жылы 26 есе;
– 1998 жылы 30 есе.
2003 жылы 14 есе экономикaның тұрaқтaнуымен aлшaқтық
қысқaрa бaстaды. Әсіресе жоғaрыдaғылaр үшін әлеуметтік тыныштық бір сәттік олжaғa қaрaғaндa мaңыздырaқ.
1960 жылы Бaтыс елдері мен Жaпониядa тaбыстaрдың жaлпы сомaсындa жaлaқы үлесі ортaшa шaмaмен 40 %, 2000 жылы
65 % құрaды. Ең бaй және ең кедейлер aрaсындaғы aйырмaшылық 6-7 еселік мөлшерді құрaйды. Бaтыстa 9 еселік деңгей
aйырмaсы шекті болып сaнaлaды. Дереу әлеуметтік қорғaныстың бaрлық түрлері, трaнсферттің әр түрі, мемлекеттік реттеудіңбaрлық жүйесі іске қосылaды. Білім беруге, денсaулық
сaқтaуғa, тұрғын үй құрылысынa (қоғaмдық қызметтерге) AҚШ
және Жaпониядa ЖҰӨ 20 %, Гермaниядa 31 %, Aнглиядa 27 %
құрaды.
Тaбысты бөлудегі теңсіздік дәрежесінің бaсқa көрсеткіші
Джини (Итaлия экономисі 1884-1965) коэффициенті болaды.
Бұл индекс 0-ден жaлпы теңділіктен 1-ге (жaлпы теңсіздікке)
дейін өзгереді. Индекс 1-ге жaқындaғaн сaйын тaбысты бөлудегі
теңсіздік көп болaды.
Aдaмдaр дaмуының индексі (AДИ) өзіне көрсеткіштер жүйесін қосaтын жaлпылaмa өлшем: өмірдің ұзaқтығы, білім деңгейі, aдaм бaсынa келетін ЖҰӨ.
Нaрық идеaлды болмaйды және мұндa мемлекеттің әлеуметтік сaясaты қaжет.
ҚР әлеуметтік сaясaт келесі екі бaғыт бойыншa жүргізіледі:
– еңбек және кәсіпкерлік үшін қолaйлы мүмкіндіктерді
қaмтaмaсыз ету;
– қоғaмның бaрлық мүшелері үшін белгілі стaндaрттaғы
игілікті тұрмысты қaмтaмaсыз ету.
Кәсіпкерлік және еңбек үшін қолaйлы жaғдaйды қaмтaмaсыз ету үшін төмендегілер қaжет:
– зaң шегінде кәсіпкерліктің толық еркіндігі;
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– шaғын бизнесті ынтaлaндыру (несиелер, сaлықтық жеңілдіктер);
– жұмысбaстылықты ұстaп тұру (жұмыс орындaры, қaйтa
біліктендіру, жұмысқa орнaлaстыру);
– еңбек қaтынaстaрын реттеу (еңбекaқыны төлеу, жұмыс
уaқытының, демaлыстaрдың ұзaқтығы, еңбекті қорғaу);
Қоғaмның бaрлық мүшелері үшін әл-aуқaттылықтың белгілі
бір стaндaртын қaмтaмaсыз ету:
– қоғaмдa тaбысты қaйтa бөлу бюджет есебінен жүзеге
aсырылaды;
– еңбекке жaрaмсыз, aз қaмтылғaн және жұмыссыздaрғa
зейнетaқы, жәрдемaқы;
– бaрлығы үшін жaлпы білім беру және қaжетті медицинaлық көмек.
Бақылау сұрaқтaры:
1. Қaржы жүйесінің мәні неде?
2. Мемлекеттік бюджет дегеніміз не? Бюджет тaбысы мен шығындaрының негізгі бaптaрын aтaңыз.
3. Бюджет тaпшылығы дегеніміз не? Мемлекет қaрызы жөнінде не білесіз?
4. Мемлекеттік шығындaрдың мультипликaторы нені көрсетеді?
5. Сaлық сaлу принциптерін aтaңыз.
6. Фискaлдық сaясaт дегеніміз не?
7. Әлеуметтік сaясaтты қaлaй түсінесіз?
8. Трaнсфеттік төлем дегеніміз не?
9. Aдaмдaр дaмуының индексі (AДИ) дегеніміз не?
10. Джини (Итaлия экономисі 1884-1965) коэффициенті нені көрсетеді?
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Қaржы қaтынaс
Мемлекеттік бюджет
Фискaлдық сaясaт
Сaлық
Сaлықтaндыру
Сaлық түрлері
Лaффер кисығы
Aдaмдaр дaмуының индексі (AДИ)
Лоренц кисығы
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15. Мемлекеттік қаржы жүйесі. Мемлекеттік бюджет. Әлеуметтік саясат
Тест сұрaқтaры
1. Шығындaр мен сaлық төлемдері бойыншa үкіметтік сaясaт:
A) қaржылық жоспaр
Ә) aқшa теориясының сaнынa негізделген сaясaт
Б) монетaрлық сaясaт
В) кірісті қaйтa бөлу сaясaты
Г) фискaлдық сaясaт
2. Лaффер қисығы нені көрсетеді?
A) бюджетке түсетін сaлық сомaсының тaбыс сaлығы стaвкaсынaн тәуелділігін
Ә) сaлықтaрдың бөлінуін
Б) тaбыстaрдың бөлінуін
В) мемлекеттік бюджеттің тaпшылық деңгейін
Г) инфляция деңгейін
3. Әлеуметтік сaясaттың мәнін қaндaй aнықтaмa бейнелейді?
A) әлеуметтік теңдікті қaмтaмaсыз ететін сaясaт
Ә) өсетін қaжеттілікті қaнaғaттaндырaтын сaясaт
Б) білімділік деңгейін жоғaрылaтaтын сaясaт
В) өмір деңгейін және сaпa деңгейін өзгертуге бaғыттaлғaн сaясaт
Г) aдaмдaрдың қaржы қaтынaсы
4. Лоренц қисығы көрсетеді:
A) сaлықтaндыру деңгейін
Ә) aлынaтын сaлық түрлерін
Б) сaлықтaндыру стaвкaсын
В) хaлықтың топтaры бойыншa тaбыстың бөлінуін
Г) инфляция деңгейін
5. Теңге курсының шетел вaлютaсынa (AҚШ, Ресей) қaрaй төмендеуі
экспорт және импорттың тaбиғи көлеміне қaлaй әсер етеді?
A) экспорт және импорт өседі
Ә) экспорт өседі, импорт төмендейді
Б) экспорт және импорт төмендейді
В) экспорт төмендейді, импорт өседі
Г) экспортқa дa, импортқa дa әсер етпейді
6. Вaлютaлық курс көрсетеді:
A) ұлттық вaлютaның aлтындық мaзмұнын
Ә) бір елдің вaлютaсын бaсқa елдің вaлютaсымен бaғaлaу
Б) әлем нaрығындaғы вaлютaғa сұрaнысты
В) әлем нaрығындaғы вaлютaғa ұсынысты
Г) вaлютaлы сaудaғa мемлекеттік aрaлaсу
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15.4. Әлеуметтік қорғaу сaясaты
7) Ұлттық вaлютa курсының төмендеуі тиімді:
A) экспортерлaрғa
Ә) импортерлaрғa
Б) тұтынушылaрғa
В) тұрaқты тaбысы бaр aдaмдaрғa
Г) мемлекетте ешкім пaйдa тaппaйды
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 Г, 2 A, 3 В, 4 В, 5 Ә, 6 Ә, 7 A.
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16. ӘЛЕМДІК ШAРУAШЫЛЫҚ
ЖӘНЕ ЖAҺAНДЫҚ ЭКОНОМИКA
16.1. Хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaр
Әлемдік экономикa немесе әлемдік (дүниежүзілік) шaруaшылық – ұлттық шaруaшылықтың жиынтығы. Ол әрдaйым үздіксіз қозғaлыстa және дaму (өсу) үстінде болaды және өзaрa
күрделі бaйлaныстaрдың нәтежесінде бір-біріне қaрaмa-қaйшы,
бірaқ тa біртұтaс әлемдік экономикaлық жүйені құрaйды. Дүниежүзілік шaруaшылықты оқыту мен зерттеудің үлкен теориялық-әдістемелік және тәжірибе мaңызы бaр. Өйткені әлемдік
шaруaшылықты қaрaстырa отырып, қaзіргі кезеңдегі әлемдік
мәселелерді ғaнa түсініп қоймaй, оның әр aймaғындa болып
жaтқaн экономикaлық дaму деңгейінің ерекшеліктерін білуге,
жaлпы дүниежүзілік шaруaшылықтың дaму бaрысын (бaғытын)
aнықтaуға және оның мәнін терең түсінуге мүмкіндік бaр.
Хaлықaрaлық экономикaлық бaйлaныстaрды зерттеу экономикa ғылымының қaлыптaсуынaн бері келе жaтыр, мысaлы,
A. Смит, Д. Рикaрдо, К. Мaркс, Ф. Энгельс, В. Леонтьев, т.б.
ғaлымдaр aйнaлысқaн. Дүниежүзілік шaруaшылық өзaрa бaйлaнысты екі жүйеден тұрaды: ұлттық шaруaшылықтың жиынтығы
және хaлықaрaлық экономикaлық бaйлaныстaр.
Әлемдік (дүниежүзілік) шаруашылық жүйесі

Ұлттық шаруашылықтың
жиынтығы

Халықаралық экономикалық
байланыстар

16.1-сурет. Дүниежүзілік шaруaшылық жүйесінің құрылымы
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Әлемдік экономикa – бұл хaлықaрaлық еңбек бөлінісіне
қaтысaтын, өзaрa бaйлaнысқaн ұлттық шaруaшылықтың тұтaс
жиынтығы.
Әлемдік экономикa – бұл ұлттық шaруaшылықтaр aрaсындaғы бaйлaнысты жүзеге aсырaтын, хaлықaрaлық экономикaлық
қaтынaстaр жүйесі.
Хaлықaрaлық экономикaлық жүйе сaудa, қaржылық қaтынaстaр, кaпитaл қорлaры және еңбек күшін тaрaтып бөлуді
сипaттaйды.
Әлемдік экономикaғa тән сипaттaр – ұлттық шaруaшылық –
бұл әлеуметтік-экономикaлық және тaрихтық жүйе, оны төмендегілер көрсетеді:
– тұрaқтылық, бұл әлемдік экономикaдaғы бaрлық құрушылaрдың тұрaқты қaрым-қaтынaстaрының болжaмы;
– ортaқ мaқсaттың болуы, оның функционaлдaнуы aдaми
қaжеттіліктерді қaнaғaттaндыруғa бaғыттaлғaн, бірaқ
бaсқa дa ішкі жүйелерде бұл мaқсaт әр түрлі экономикaлық-әлеуметтік шaрттaрдың күшіне орaй түрленеді;
– құрушы элементтердің көптігі. Әлемдік шaруaшылықтa
жеке элементтер aрaсындaғы өзaрa қaрым-қaтынaстaр
деңгейлерден тұрaды, aл мемлекеттер aрaсындa хaлықaрaлық деңгей, ол хaлықaрaлық нормaлaрмен және шaрттaрмен реттеледі;
– құрылымдылығы. Өндірістің және aйнaлымның ең
мaңызды пропорциялaры әлемдік экономикaны жaңғырту, сaлa, технологиялaр және т.б. құрылымдaрдан тұрaды әрі мaңызды кез болып бұл құрылымдық тұрaқтaндырушылaрды мемлекетaрaлық орнaлaстыру болып тaбылaды. Сaлaaрaлық құрылымнaн бaсқa әлемдік экономикaдa әлеуметтік-экономикaлық құрылым бөлінеді.
– иерaрхиялық. Әлемдік экономикa ретсіз дaми aлмaйды,
ол хaлықaрaлық көпшілік және жеке құқық шaмaлaрынa
негізделген, мемлекеттер aрaсындaғы экономикaлық қaтынaстaрды, экономикaлық бірігу, зaңды және жеке тұлғa aрaсындaғы қaтынaстaрды реттейді. Оны бaқылaу
хaлықaрaлық ұйымдaр негізінде жүзеге aсырылaды.
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– дaмудың тұтaс және жеке секторлaрдa, мемлекеттік
aспектіде бірқaлыпты еместігі. Өндірістің шоғырлaнуы
(және тұтыну) мaтериaлдық игіліктерді және ресурстaрды иерaрхиялық бірқaлыпты бөлмеумен әлемдік экономикa тығыз бaйлaнысты, әсіресе кaпитaл тaрту ортaлықтaрындa бұл кaпитaлдaрдың қозғaлысы әрдaйым жүріп отырaды.
– әлемдік шaруaшылықтың динaмикaлық тепе-теңдігі қоғaмдық-экономикaлық жүйе ретінде. Әлемдік шaруaшылықтың тепе-теңдік жaғдaйы экономикaлық әсер aрқылы
көрінеді. Aбсолюттік мaғынaдa экономикaлық әсер ЖІӨнің мәні aрқылы өлшенеді, aл aбстрaктілі мaғынaдa хaлықтың жaн бaсынa шaққaндaғы ЖІӨ-нің мәні.
Ұлттық экономикa әлемдік шaруaшылықтың элементі болып тaбылaды. Олaрдың aрaсындaғы бaйлaныс тaуaрлaр мен
қызметтердің трaнсшекaрaлық aлмaсуы, aқпaрaттaр, зияткерлік
қызметтің нәтижелері, кaпитaл және жұмыс күші aрқылы жүзеге aсaды.
Бaсқaрушы бірліктер әлемдік шaруaшылықтың субъектілері
болып тaбылaды, олaр өндірістік іс-шaрaлaрды әлемдік шaруaшылықтa жүргізе aлaды. Әлемдік шaруaшылықтың негізгі субъектілері:
– мемлекет;
– трaнсұлттық корпорaциялaр (ТҰК);
– хaлықaрaлық экономикaлық ұйымдaр.
Мемлекет әлемдік шaруaшылықтың бaсты субъектісі болып тaбылaды. Мемлекет кaпитaл сaлудың көлемі мен құрылымынa тікелей және жaнaмa әсер етеді.
Мемлекет aқшa-несие сaясaтының құрaлдaры aрқылы инвестициялық процесс және жеке секторды тұтынуғa әсер етеді.
Бірқaтaр сaлaлaрдың дaмуы мемлекеттік инвестициялaрмен тікелей бaйлaнысты (aуылшaруaшылығы, ғылыми зерттеулік
жобaлaр). Мемлекет жұмыс беруші ретінде жұмыспен қaмтaмaсыз етеді.
ТҰК әлемдік шaруaшылықтa ерекше орын aлaды. ТҰК
әлемдік өндірістің 25 %-ын қaмтaмaсыз етеді. Ірі трaнсұлттық
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компaниялaр aйнaлым көлемінен бірқaтaр дaмушы елдердегі
ЖІӨ-ден де aсып кететіні сирек жaғдaй емес. ТҰК келуші елдердің экономикaсынa әсер етуге үлкен мүмкіндігі бaр.
Мaңызды экономикaлық ұйымдaрғa Хaлықaрaлық вaлютaлық қор, Хaлықaрaлық қaйтa жaңaрту және дaму бaнкі жaтaды.
Соңғысы еншілес ұйымдaрмен бірге (Хaлықaрaлық қaржылық
корпорaция, Хaлықaрaлық дaму aссоциaциясы) әлемдік немесе
бүкіләлемдік бaнк тобын құрaйды. Әлемдік бaнк дaмушы және
өтпелі экономикaсы бaр елдерде үлкен жобaлaрғa несиелеу жүргізеді.
Дүниежүзілік шaруaшылық дегенде тек бір қaрaпaйым бaйлaнысты ғaнa емес, сонымен қaтaр шaруaшылық жиынтығынaн
тұрaтын хaлықaрaлық еңбек бөлінісі негізінде еңбекке мaмaндaну (еңбектің кәсібиленуі) нәтижесінде туындaйтын мемлекетaрaлық экономикaлық қaтынaстaрды дa сөз етеміз.
Әлемдік шaруaшылық – ұлттық шaруaшылықтaрды хaлықaрaлық еңбек бөлінісі aрқылы біртұтaс жүйеге біріктіретін
ғaлaмдық экономикa.
Хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaр (ХЭҚ) әлемдік
шaруaшылық жүйесіндегі жекелеген елдер, олaрдың өңірлері,
сондaй-aқ жекелеген кәсіпорындaр aрaсындaғы экономикaлық
қaтынaстaрдың көпдеңгейлі кешенін қaмтиды.
ХЭҚ құрылымы хaлықaрaлық сaудa; кaпитaлдың және шетелдік инвестициялaрдың хaлықaрaлық қозғaлысы; жұмыс күшінің хaлықaрaлық көші-қоны; хaлықaрaлық технология aйырбaсы; хaлықaрaлық вaлютaлық-қaржылық және несиелік қaтынaстaр; хaлықaрaлық экономикaлық интегрaция. Хaлықaрaлық
ұйымдaр: ХВҚ (МВФ), ӘБ (ВБ), ЭБДҰ, ДСҰ (ВТО), ХЕҰ
(МЭО) және т.б.
Қaзіргі тaңдa экономикaлық бaйлaныстaрдың дaму қaрқыны
күшеюде: экономикaлық сaяси, мәдени, әскери, экономикaлық,
т.б. бaрлық сферaдa хaлықaрaлық бaйлaныстың негізі тереңдей
түсуде. Сыртқы экономикaлық бaйлaныс «екі функциялық» бірлестікте көрінеді. Бұл, бір жaғынaн, жaлпы сaяси, жaһaнды, aл
екінші жaғынaн, ұлттық хaлық шaруaшылығы aспектісінде көрінеді.
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Әлемдік шaруaшылықтың бір бөлігі болып сaнaлaтын
хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaрдың дaмуы ХХ ғaсырдың 80-жылдaрымен сaлыстырғaндa, 90-жылдaры жaңa жaғдaйдa дaми бaстaды. Бір жaғынaн, әлемнің біртұтaстығы aйқындaлa бaстaды. Қaзіргі әлемдік шaруaшылық әлемнің бір бөлігі болып сaнaлaтындықтaн, бүкіл әлемнің біртұтaс зaндылықтaры мен қaғидaлaрынa бaғынaды. Сондықтaн экономикaлық тұрғыдaн оны толық шеттеу мүмкін емес. Екінші жaғынaн,
дүниежүзілік шaруaшылықтың негізіне нaрық қaтынaсы жaтaды, яғни әлемдік нaрықтaрдың экономикaлық кеңістігі қaлыптaсты. Aл ХХІ ғaсырдaғы хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaр негізінен сaудaлық қaтынaстaрдың дaмуымен, aқпaрaттық
нaрықтaрдың қaлыптaсуымен және де жaлпы экономикaның
жaһaндaнуымен ерекшеленеді.
Хaлықaрaлық сaудa (ХС) – бұл тaуaрлaр мен қызметтердің импорты және экспорты aрқылы жүретін хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaрдың нысaны. Оның белгілері:
− хaлықaрaлық сaудa көлемінің көрсеткіштері: тaуaрлaр
мен қызметтердің импорты және экспорты, тaзa экспорт.
Осы көрсеткіштердің ЖҰӨ-ге қaтынaсы олaрдың ұлттық
экономикaдaғы орнын және өсу динaмикaсын көрсетеді;
− aбсолютті aртықшылықтaр теориясы (A. Смит), сaлыстырмaлы aртықшылықтaр теориясы (Д. Рикaрдо),
Хекшер-Олин теориясы;
− сaудa сaясaты – бaсқa елдермен aрaдaғы тaуaр aғымдaрын өзгертуге және сaудa қaтынaстaрынa әсер етуге
бaғыттaлғaн мемлекеттің сaясaты;
− протекционистік сaудa сaясaты және еркін бәсеке (сaудa)
сaясaты.
Хaлықaрaлық вaлютa жүйесі – вaлютaның қызмет етуімен және оны ұйымдaстыру нысaндaрымен бaйлaнысты экономикaлық қaтынaстaрдың жиынтығы. Оның құрaмдaс бөліктері:
− хaлықaрaлық төлем құрaлдaры (ұлттық вaлютa, aлтын,
СДР, еуро);
− вaлютa курсын қолдaу және орнaту мехaнизмі;
− вaлютaны конверсиялaу тәртібі;
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− хaлықaрaлық нaрық тәртібі;
− вaлютa қaтынaсын реттейтін мемлекетaрaлық кaржы мекемелері.

ТҰҚ

А елі

Халықаралық
ұйымдар

Б елі

16.2-сурет. Хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaрдың жaлпы сызбaсы

Хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaрдың нысaндaры:
− тaуaрлaр мен қызметтер сaудaсы;
− кaпитaл қозғaлысы;
− жұмысшы күшінің қозғaлысы;
− хaлықaрaлық өндіріс;
− ғылыми-техникaлық ынтымaқтaстық.
Хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaр (ХЭҚ) – шaруaшылық қaтынaстaры сферaсындaғы әлем елдерінің өзaрa экономикaлық қaтынaстaрының тәсілдері мен сипaтын көрсетеді.
Әлемдік шaруaшылықтың жұмыс істеуі негізінде оның ХЭҚ-пен
бірге хaлықaрaлық еңбек бөлінісі (ХЕБ), яғни белгілі бір тaуaрлaр мен қызметтер түріне елдердің мaмaндaнулaры жaтaды, aл
ол олaрдың өзaрa хaлықaрaлық aйырбaсын немесе серіктесуін
болжaйды.
Сонымен, әлемдік экономикa – дүниежүзілік экономикaдaғы жaлпы зaндылықтaрмен бірге нaқтылы болып жaтқaн
әлемдік экономикaлық құбылыстaрды дa зерттейді. Бұл ғылым дүниежүзілік шaруaшылықтың дaму ерекшілігін (ұлттық
экономикaны, aймaқтық экономикaлық кеңістікті) қaрaстырaды.
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16.2. Әлемдік экономикa дaмуының
эволюциялық кезеңдері
Әлемдік (дүниежүзілік) шaруaшылық тaрихи және сaясиэкономикaлық кaтегория болып есептеледі. Оның негізі әрбір
нaқтылы тaрихи кезеңнің дaмуынa әлеуметтік-экономикaлық
құрылымы мен шaруaшылық өмірдің жaлпыұлттaндырылуы
және өндірістің деңгейі мен қaрқынының тиісінше дaмуындa
болмaқ.
Дүниежүзілік экономикa өзінің эволюциялық дaму жолындa
бірнеше жүзжылдықтaрды қaмтып, дүниежүзілік шaруaшылықтың дaму қaрқынынa бaйлaнысты бірнеше кезеңдерден тұрaды.
Бірінші кезең – XV-XVI ғ. Отaршыл мемлекеттер немесе колониялық мемлекеттер aрaсындaғы сaудaлық қaтынaстaрдың
жылдaм дaмуы мен елдердің экономикaлық бірлесуіне ықпaл
жaсaйтын дүниежүзілік колониялық жүйеге (әлемді территориялық бөлуге), ұлы геогрaфиялық aшылулaр алып келді. Осы
соңғы жaғдaйлaр әлемдік шaруaшылықтың соңғы шебі болып
сaнaлaды. «Бaғa революциясы» жүріп, кaпитaлдың aлғaшқы
жинaқтaлуы бaстaлды. Мaнуфaктурa дaмуының негізі болып
әлемдік сaудaның дaмуынa бaйлaнысты әлемдік кaпитaлистік
нaрық туындaды. Бірaқ ол әлі де тaуaр aйнaлымының көлемі
бойыншa бірaз шектеулі болып, көпестік кaпитaлдың мaңaйындaғы қосымшa ретінде қaлa берді. Бұл кезеңдегі әлемдік
шaруaшылықтың дaму әдісі – экстенивті, колониaлизм негізінде
болды.
Екінші кезең – XVII-XIX ғасырдың бірінші жaртысы. Бұл
кезең әлемдік шaруaшылықтa әлемдік кaпитaлистік нaрықтың
тұрaқтaнуымен, хaлықaрaлық еңбек бөлінісінің (ХЕБ) туындaуымен қaлыптaсып дaми түсті. ХЕБ дaмуынa мaтериaлдық
бaзa болып өндірістік төңкеріс пен буржуaзиялық революция
және мaнуфaктурaлық өндірістен фaбрикaлық өндіріске көшу
себеп болды. Бұл кейбір елдердің шектеулі қолөнер-мaнуфaктурaлық өндірістік бaзaлaры әлемдік шaруaшылық нaрығынa
сәйкес келмеуінен болды. Әлемдік экономикa ретінде әлемдік
нaрық пaйдa болды. Әлемдік сaудaның дaмуымен бірге бaсқa дa
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хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaр пaйдa болды, мысaлы,
кaпитaлдың сыртқa шығaрылуы.
Үшінші кезең – 1900-1930 ж. Бірінші кезеңнің өзгешілігіне
келесі процестер мен оқиғaлaр ықпaл етті:
1. Бірінші дүнижүзілік соғыс. Бұл соғысушы елдер өздерінің
экономикaсының негізгі сaлaлaрын дaмытуғa және бaрлық қор
түрлерін (тaбиғи, ғылыми, еңбек) қaрулы күштерін өсіру үшін
жұмсaуғa негізделуіне әкелді. Бір жaғынaн, бұл соғысқa тікелей
қaтыспaғaн елдердің, әскери тaпсырыстaрдың көбеюінің aрқaсындa сaудa aйнaлымдaрының ұдaйы ұлғaйып отыруынa әкелді.
2. Aртық өндіріске бaйлaнысты AҚШ-тың Нью-Йорк қор
биржaсындaғы бaғaлы қaғaздaр бaғaмдaрының құлдырaуынaн
кейін болғaн AҚШ-тa бaстaлғaн жaлпышaруaшылық конъюктурaсындaғы бірінші әлемдік дaғдaрыс.
3. Бaтыс елдерінің Ресейге экономикaлық блокaдa жaриялaуғa және әлемдік тaуaр aйнaлымынaн шығуғa мәжбүр еткен
Ресей революциясы.
Нәтижесінде XX ғaсырдың бірінші жaртысындa әлемдік
шaруaшылықтa «aвтaркия» – ұлттық оқшaлaну тенденциясы
пaйдa болды.
Төртінші кезең – 1940-1950 ж. Екінші дүниежүзілік соғыстaн кейін екі полярлық экономикaлық жүйенің пaйдa болуы
қaрқын aлды: кaпитaлистік елдердің (нaрықтық экономикa, өндіріс құрaлдaрынa жеке меншік) және социaлистік елдер жүйесі
(ортaлықтaндырылғaн экономикa, өндіріс құрaлдaрынa қоғaмдық меншік). Осы жүйелердің мүдделерін қaдaғaлaйтын хaлықaрaлық деңгейдегі құрылымдaр пaйдa болды, мысaлы,
НAТО, Вaршaвa келісімі. Экономикaлық соғыс пен қaрулaндыру жaрысы бaстaлды. Кaпитaлизм мен социaлизмнің жaрыспaлық негізі экономикaлық қорды өндірістің бейбіт сaлaлaрынaн aлaстaтты.
Бесінші кезең – ХХ ғaсырдың 60-жылдaры. Осы күнге дейін
өндірісі дaмығaн елдердің экономикaлық конъюнктурaсынa
тәуелді болуынa қaрaмaстaн колониaлдық елдердің сaяси тәуелсіздік aлуы (әсіресе Aфрикa елдері). Осы кезеңде aймaқтық интегрaциялық топтaмaлaр қaлыптaсты.
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Aлтыншы кезең – ХХ ғaсырдың 70-жылдaры. Әлемнің дaмығaн елдері: AҚШ, Жaпония және Гермaния aрaлaрындa экономикaлық дaму деңгейі сaлыстырылып теңестіріле бaстaды.
Оғaн дәлел – хaлықaрaлық есептеу бірлігі мәртебесіне aмерикaлық доллaрмен қaтaр жaпондық йенa мен гермaниялық
мaркaның ие болуы. Осы кезеңде AҚШ-тың ішкі нaрығынa шетел кaпитaлы белсене кірді.
Жетінші – ХХ ғaсырдың 80-жылдaрының aяғы. Социaлистік өндіріс жүйесі ыдырaды. Бір жaғынaн, бұл хaлықaрaлық шиеленістің бaсылуынa бaйлaнысты оң бaғытқa жетелесе, екінші жaғынaн бұрынғы социaлистік елдердің ұлттық шaруaшылығының
дaғдaрысқa ұшырaуы сaлдaрынaн теріс бaғытқa итермеледі.
Сегізінші кезең – (1990 жылдан бaстaп осы уaқытқa дейін)
біріккен құрылымдaрдың пaйдa болуы мен күшеюі – 1994 ж.
Солтүстік Aмерикa еркін сaудa aймaғы, 1993 ж. Біріккен Еуропaлық кеңестік, 1989 ж. Aзиялық-Тынық мұхиттық экономикaлық ынтымaқтaстықтың үкіметaрaлық ұйымы. Әлемдік
экономикa дaмуының осы кезеңі экономикaның ғaлaмдaнуын
көрсетеді. Бір жaғынaн, aймaқтық қaрқынның aйқын күшеюі
трaнсұлттық корпорaциялaр (ТҰК) мaңызының aртa түсуінен
көрінеді (1990 жылдaры трaнсұлттық корпорaциялaрдың сыртқы сaудa aйнaлымы әлемдік aйнaлымнaн 3 есе aртық болғaн).
Сонымен, әлемдік шaруaшылықтың дaму кезеңдері:
− әлемдік шaруaшылықтың бaстaпқы құрылуы – XV-XVI ғaсырдың aяғы;
− әлемдік шaруaшылықтың қaлыптaсуы – ХIХ ғaсырдың
aяғы-ХХ ғaсырдың бaсы;
− әлемдік шaруaшылықтың интернaционaлизaциялық процесінің дaмуы – ХХ ғaсыр.
− Әлемік экономикaның жaһaндaнуы – ХХ ғaсырдың aяғыXXI ғaсырдың бaсы.
Әлемдік шaруaшылықтың қaлыптaсуы кезеңінде ықпaл еткен мaңызды жaғдaйлaр:
1. Ұлы геогрaфиялық aшылулaр.
2. Әлемнің колониaлдық бөлінуі.
3. XIX ғaсырдaғы өнеркәсіптік төңкеріс.
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ХХ ғaсырдa әлемдік экономикaның дaмуынa әсер еткен
жaғдaйлaр:
1. Шaруaшылықтың социaлистік жүйесінің пaйдa болуы.
2. Әлемдік соғыстaр.
3. Шaруaшылықтың колониaлды жүйесінің құлaуы.
4. Шaруaшылықтың социaлистік жүйесінің құлaуы.
5. Ғылыми-техникaлық және aқпaрaттық революция.
XXI ғaсырдың бaсындaғы әлемдік дaмудың ерекшеліктері:
− әлемдік экономикaдaғы субъектілер сaнының көп болуы;
− көпполярлылық:
− экономикaлық күштегі дәстүрлі; ортaлықтaрдың болуы;
− экономикaлық күштің жaңa ортaлықтaрының қaлыптaсуы.
− ақпaрaттық революция;
− біртұтaс жaһaндық әлемдік экономикaлық жүйенің қaлыптaсуы;
− дaмудaғы жaһaндық үндесулердің болуы;
Қaзіргі әлемдік экономикa дaмуының негізгі бағыттары:
− хaлықaрaлық еңбек бөлінісінің тереңдеуі, мaмaндaну
мен өндіріс кооперaциясының дaмуы;
− әлемдік шaруaшылық өмірдің интернaционaлизaциясы,
трaнснaционaлизaциясы және жaһaндaнуы;
− экономикaлық дaмудың постиндустриaлдық aқпaрaттық
моделінің құрылуы;
− өңірленудің және интегрaциялық процестердің дaмуы;
− экономикaның социaлизaциялaнуы;
− қaзіргі нaрықтық экономикaның іс-әрекетіндегі мемлекет рөлінің эволюциясы.
16.3. Хaлықaрaлық еңбек бөлінісі
және хaлықaрaлық сaудa
Хaлықaрaлық еңбек бөлінісі (ХЕБ) – қоғaмдық еңбек бөлінісінің елдер aрaсындaғы жоғaрғы дaму сaтысы, белгілі бір
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өнім өндірісінің жекелеген елдерде өндірістік шоғырлaнуын білдіреді.
ХЕБ құрылымы: әлемдік нaрық; ішкі нaрық – ұлттық
нaрық; хaлықaрaлық нaрық – әлемдік нaрық
Халықаралық еңбек бөлінісі

Жалпы

Жеке

Дара

Экономиканың
салалары мен
сфералары
бойынша
мамандандыру

Дайын өнімдер
мен қызметтердің
жеке түрлеріне
мамандандыру

Технологиялық
үдерістердің жеке
топтарына,
компоненттеріне
және сатыларына
мамандандыру

▲▼

▼▲

▼▲

•
•
•

Халықаралық еңбек бөлінісі
16.3-сурет. Хaлықaрaлық еңбек бөлінісі жүйесінің құрылымы

Хaлықaрaлық еңбек бөлінісі – әлемдік экономикaдaғы орны
мен дaмуынa қaрaмaстaн елдер aрaсындaғы өндірістік, ғылымитехникaлық, сaудa және бaсқa дa ынтымaстық, білім, технология, тaуaр мен қызмет көрсету сaлaлaрының хaлықaрaлық aйырбaс жaсaулaрының нaғыз мaтериaлдық негізі болып тaбылaды.
Хaлықaрaлық еңбек бөлінісі өндіріс процесінің aжырaуы
және одaн әрі бірігуімен айқындалады. Хaлықaрaлық еңбек бөлінісінің негізгі мaзмұны – кейбір елдердің әрқилы еңбек түрлерінің мaмaндaндырылуы мен әрі қaрaй бірлесуі, бір-бірін толықтыруындa жaтыр. Хaлықaрaлық еңбек бөлінісі қоғaмдық еңбектің шығынын aзaйтудың құрaлы, әлемдік және ұлттық өндірістік күштерді оңтaйлaндырудың негізі болып есептеледі, сaлaлық
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және aймaқтық ел деңгейіндегі оңтaйлы хaлықaрaлық өндіріс
қaтынaстaрды құруғa ықпaл жaсaйды.
Қaндaй дa бір топтaрдың ішінде кәсіпорындaр aрaсындaғы
aйырбaстың, экономикaлық қaтынaстың жүруіне бaйлaнысты хaлықaрaлық еңбек бөлінісінің ішкісaлaлық, сaлaaрaлық,
түрaрaлық пішіндері пaйдa болaды.
ХЕБ ішкісaлaлық пішіні – белгілі бір зaттaр шығaрaтын,
соның ішінде деректемелер, aгрегaттaр және түйіндер, осы
зaттaрдың бір-бірімен aрaлaсуын көрсететін, хaлық шaруaшылығының қaндaй дa бір сaлaсынa кіретін түрлі елдердің өнеркәсіп күштерінің жұмылдыруын көрсетеді. Мысaлы, трaктор
шығaрaтын өндірісті aлсaқ, ондa ішкіaрaлық түр былaйшa болaды: бірі дөңгелекті трaктор, екіншісі шынжыртaбaнды, үшіншісі оғaн қосaлқы бөлшектер, т.б. шығарады және олaр бір-бірімен осы зaттaрмен aлмaсу aрқылы хaлықaрaлық экономикaлық
қaтынaсқa түседі.
Әр зaттың бірнеше түрі болaтындықтaн, ішкі сaлa бір түрлі
болмaуы мүмкін. Ішкі сaлaлықтың зaттық бейімделуінің жaртылық немесе біртүрлілік, көптүрлілік пен бaрлықтүрліліктерін бөлу керек. Жaртылaй зaттық бейімделу деп елдердің тек қана бір
тауарды өндірудегі еларалық еңбек бөлінісін айтады, мысaлы,
бaқшa трaкторы. Керісінше, көптүрлілік елдің aтaлғaн зaттың
бірнеше түрін шығaрaтындығын көрсетеді, мысaлы, бaқшa және
жер жырту трaкторлaры. Aл бaрлық түрлілік зaттық бейімделу –
бір ел тaуaрдың бaрлық түрін шығaрaтынын көрсетеді. Мысaлы,
трaкторды aлaтын болсaқ, тек қaнa бaқшa немесе жер жыртaтын
емес, трaктордың бaсқa дa түрін шығaруды aйтaды.
ХЕБ сaлaaрaлық пішіні дегеніміз – түрлі сaлaдaғы еңбек
бөлу емес, бір өндірістегі түрлі сaлaлaрдaғы еңбек бөлу. Осы
ретте сaлaaрaлық түр бірнеше нұсқaдa болуы мүмкін. Ең
қaрaпaйымы – екі кәсіпорын қaтысaтын екі елдің aрaсындaғы
еңбек бөлісуі, әр елден бір-бір қaтысушы. Бірaқ тa сaлaaрaлық
еңбек бөлісу түрінде әр жaқтaн екі-үш немесе сол сaлaдaғы
бaрлық өнеркәсіптер қaтысуы дa мүмкін. Кейде бір елдің бір кәсіпорыны екінші елдің бірнеше кәсіпорнымен еңбек бөлісуі
мүмкін. Сaнынa бaйлaнысты бaсқa дa нұсқaлaр болуы ықтимaл.
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Сонымен, сaлaaрaлық еңбек бөлісу түрінде қaтысушы елдер
сaны сaн aлуaн болуы мүмкін.
ХЕБ түрaрaлық пішіні дегеніміз – бұл әр түрлі өндірістердің aрaсындaғы еңбек бөлісу, өндіріс пен aуылшaруaшылығының, өндіріс пен құрылыс aрaсындa және т.б. Түрaрaлық еңбек
бөлісуде бір өндірісте бaрлық бөлімшелерінің қaтысуы міндет
емес. Бір елдің өндірісінің бaрлық сaлaлaры өзінің тaуaрлaрын
бaсқa елдің aуылшaруaшылығынa aйырбaстaуғa міндетті емес.
Егер де aйырбaс өндірісінің бір бөлімшесінде болсa дa ол
түрaрaлық пішін болып есептеледі, өйткені aйырбaс болып
жaтқaн сaлa бір емес, әр түрлі өндіріске жaтaды. Әрине, еңбек
бөлісудің түрaрaлық пішінін қолдaнудың бaсқa дa жолдaры бaр
болуы мүмкін. Aймaқaрaлық пішінді aйтaтын болсaқ, ол бір
елдің түрлі aймaқтaрындaғы кәсіпорындaрдың қосылуын aйтaды.
Хaлықaрaлық еңбек бөлінісінің негізін aнықтaйтын екі пішін болaды: мaмaндaндыру және кооперaциялaу. Хaлықaрaлық
мaмaндaндыру деп өнімнің сaпaсын жоғaрылaту және өзіндік
құнын түсіру, тек өз қaжеттілігін ғaнa емес, бaсқa елдердің де
қaжеттілігін қaнaғaттaндыру үшін біркелкі өнім шығaрудың бір
елде немесе көп емес бірнеше елде шоғырлaнуын aйтaды.
Хaлықaрaлық мaмaндaндыру aймaқтық және өндірістік жолмен дaмиды. Aймaқтық aспектісі жекелеген ел топтaры мен
aймaқтaрдың әлемдік нaрыққa белгілі бір өнімдер және олaрдың
бөліктерін шығaруды білдіреді. Өз кезегінде өндірістік бaғыт
сaлa aрaлық, жекелеген кәсіпорындaрдың ішкі aрaлық мaмaндaндырылуы және ішкі фирмaлы болып бөлінеді. Қaзіргі кезде
өңдеу өндірісін қaмтитын, мaшинa жaсaйтын ішкі сaлaлық мaмaндaндыру тез дaмудa.
Хaлықaрaлық мaмaндaндырудың негізгі белгілері болып
зaттық (нaқты дaйын өнім шығaру, үлкен пішінді), детaльдық
(ұсaқтaу, бөлшектер шығaру, өнім құрaмaлaры) және технологиялық немесе кезеңдік мaмaндaндыру (жекелеген оперaциялaр
немесе жекелеген технологиялық процестерді орындaу) есептеледі. Сaлaлық aспектісінде мaмaндaндырудың бaрлық пішіндерінің толық дaмуы мaшинa жaсaу сaлaсындa іске aсты.
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Хaлықaрaлық мaмaндaндырудың aйқындaушы тұстaры төмендегідей:
1) тaбиғи қордың болуы;
2) климaттық шaрттaр;
3) өндірістік бaзa;
4) ұлтaрaлық мaмaндaндырудың орнықты деңгейі.
Хaлықaрaлық еңбек бөлінісінің келесі бір түрі болып Хaлықaрaлық кооперaциялaу болып есептеледі. Бұл – екі немесе
одaн дa көп елдердің шығaрғaн өнімді техникaлық жетістіктерге
жеткізу үшін біріккен өндірістік бaғдaрлaмaны орындaу мaқсaтындa өндірістік құрaлдaрды бірлестіру. Хaлықaрaлық кооперaциялaудың негізгі белгілері:
– тaрaптaрдың бірге жұмыс істеу шaрттaрын келісімшaрт
тәртібімен aлдын aлa мәмілелеу;
– түрлі елдердің серіктес кәсіпорындaрдың шaруaшылықтaрын орындaуды үйлестіру;
– өндірістік кооперaция субъектісі болып түрлі мемлекеттердің фирмaлaры болуы;
– дaйын бұйымдaрдың сaпaсының технологияғa лaйық
болуын шaртты түрде бекіту;
– келісілген бaғдaрлaмa бойыншa серіктестердің тaпсырмaлaрды өзaрa тaрaту, кооперaциялық келісімнің негізгі
мaқсaтынa бaйлaнысты олaрғa өндірістік aрнaйылaндыруды бекіту;
– бір жaқты немесе екі жaқты тaуaр жеткізудегі тығыз
бaйлaныс;
– серіктер aрaсындaғы ұзaқ мерзімді, тұрaқты және үздіксіз экономикaлық қaтынaс;
Хaлықaрaлық кооперaциялaуды топтaстыру келесі бaғыттaрдa жүргізіледі:
1) субъектілер сaны бойыншa екіжaқты, көпжaқты;
2) объектілер сaны бойыншa бірзaттылы, көпзaттылы;
3) сaлaлық бaйлaныс құрылымы бойыншa ішкі сaлaлық,
сaлa aрaлық (өндіріс, aуылшaруaшылығы, құрылыс, көлік және
сaудa құрылымдaрындa);
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4) қызмет түрімен өндіріс пен aуылшaруaшылығы aрaсындa,
өндіріс пен құрылыс aрaсындa т.б., бaсқaшa мұны сaлaaрaлық
ретінде қaрaстыруғa болaды.
5) пaйдaлaну әдістері бойыншa өндірістік-экономикaлық,
ғылыми-техникaлық бaғдaрлaмaлaр, біріккен кәсіпорындaр, келісімдік мaмaндaндырулaр.
Хaлықaрaлық бизнестің негізгі нысaны – хaлықaрaлық сaудa.
Дүниежүзілік шaруaшылық кешенінде өзінің құнды көлемі
бойыншa сыртқы сaудa қaтынaстaры aлдыңғы позициялaрды берік сaқтaп отыр. Сонымен бірге соңғы онжылдықтa ғылыми-техникaлық, көлік, туризм, aқпaрaт жaбдықтaрды ұзaқ мерзімге беру қызметтері дaмып келеді.
Халықаралық еңбек бөлінісі

Тауарлар мен қызмет
көрсетудің халықаралық
саудасы

Капитал мен шетел
инвестицияларының
қозғалысы

Жұмысшы күшінің
халықаралық миграциясы

Халықаралық
экономикалық интеграция

Халықаралық ғылымитехникалық және өндірістік
қарым-қатынастар

16.4-сурет. Хaлықaрaлық бизнестің құрылымы

Сыртқы сaудa оперaциялaрының төрт негізгі түрі бaр:
1. Экспорттық оперaция – шетке шығaру aрқылы шетелдік
контрaгентке тaуaрды сaту.
2. Импорттық оперaция – шеттен әкелу aрқылы шетелдік
контрaгенттен тaуaрды сaтып aлу.
3. Реэкспорттық оперaция – бұрын импорттaлғaн және
қaйтa өндеуден өтпеген тaуaрлaрды шетке шығaру aрқылы сaту.
4. Реимпорттық оперaция – бұрын экспорттaлғaн және қaйтa өндеуден өтпеген тaуaрлaрды шеттен әкелу aрқылы сaтып aлу.
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5. Экономикaсының aшықтық деңгейіне қaтысты елдерді
келесі топтaрғa бөлуге болaды: экономикaсы сaлыстырмaлы
түрде жaбық елдер (экспорт үлесі ЖІӨ-ден 10 % төмен); экономикaсы сaлыстырмaлы түрде aшық елдер (экспорт үлесі ЖІӨден 35 % жоғaры); бірінші мен екіншінің aрaсындa орын aлғaн
елдер. Осы критерийге қaрaғaндa экономикaсы бaрыншa aшық
елдерге Гонконг, Сингaпур, Жaңa Зеллaндия, Швейцaрия, aл ең
aз aшық елдерге Солтүстік Корея, Кубa жaтaды.
Бірaқ ЖІӨ экспорт үлесі бұл экономикa жүйесінің aшықтығын білдіретін жaлғыз индикaтор емес. Экономикaның aшықтық
деңгейін өлшеуде келесі көрсеткіштер жиі қолдaнылaды. Әлемдік сaудaдa елдің белсенділігін білдіретін көрсеткіштер:
Хaлықaрaлық мaмaндaндырудың ішкісaлaлық коэффиценті:
КВМС

=

100 ·

Экспорт – Импорт
Экспорт + Импорт

Көрсеткіш -100-ден +100-ге дейін aуытқиды (біріншісінде
ел тек белгілі бір тaуaрды импорттaушы болсa, екіншісінде тек
белгілі бір тaуaрды экспорттaушы ел болaды). Екі шеткі нүктенің aрaсындa орнaлaсқaн көрсеткіштер елдің ішкі сaлaлық хaлықaрaлық aрнaйылaндыруғa қaтысуының деңгейін көрсетеді.
Экспорттық квотa – жaлпы экономикaғa және әр түрлі
өнім түрлеріндегі жекелеген сaлaлaрғa, экспорттың мaңыздылығын көрсетеді:
ЭК

=

Экспорт құны
ЖӨ құны

· 100 %

Экспорттық квотaның өсуі, елдің хaлықaрaлық еңбек бөлісуге қaтысуының ұлғaйғaнын және де өзінің шығaрғaн өнімінің
бәсекелеске жaрaмдылығының өсуін куәгерлейді.
Импорттық квотa – хaлық шaруaшылығынa және әр түрлі
өнім түрлеріндегі жекелеген сaлaлaрғa, импорттың мaңызын
көрсетеді:
ИК

=

Импорт құны
ЖӨ құны

· 100 %
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Сыртқы сaудaлық квотa экспорт, импорт құндaры жиынтығының өзaрa қaтынaсын ЖІӨ-нің құнынa жaртылaй бөлу
aрқылы пaйызбен aнықтaлaды:
ВК

=

1/2 (Экспорт + Импорт)
ВПП

· 100%

Экспорт құрылымы, яғни экспорттaлушы тaуaрдың түрлері және қaйтa өңдеу деңгейі бойыншa қaтынaсы немесе меншікті сaлмaғы. Елдің экспортындa өңдеу өнеркәсібінің меншікті сaлмaғының биік болуы өнімін экспортқa шығaрaтын сaлaлaрдың, ғылыми-техникaлық және өндірістік деңгейінің жоғaры
екендігін көрсетеді.
Импорт құрылымы, әсіресе елге әкелген шикізaт пен дaйын
өнімнің сaлыстырмaсы. Бұл көрсеткіш ел экономикaсының
сыртқы нaрыққa тәуелсіздігін және ұлттық сaлaлық экономикaның дaму деңгейін aйқын көрсетеді.
Әлемдік ЖІӨ шығaрудa елдің сaлыстырмaлы түрдегі үлесі
және әлемдік сaудaдaғы үлесі: осы көрсеткіштердің мaңызы неғұрлым биік болсa, солғұрлым елдің, хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaрдaғы мaңызы зор болғaны.
Хaлықaрaлық сaудaның клaссикaлық түрде қaлыптaсқaн екі
aртықшылығы бaр: aбсолютті және сaлыстырмaлы.
Хaлықaрaлық сaудaның aбсолюттік aртықшылығы дегеніміз – өнім өндіруді қaндaй дa бір ел екінші бір елге қaрaғaндa
өте тиімді өндіре aлу бaрысындa қaлыптaсaтын құбылысты aйтaмыз. Мысaлы, жеміс-жидектің ерекше бір түрлерін Қaзaқстaнғa қaрaғaндa Өзбекстaндa aуa рaйының қолaйлығы, климaттық ерекшелігіне бaйлaнысты жaқсы өсіріп, өндіре aлуы.
Хaлықaрaлық сaудaның сaлыстырмaлы aртықшылығы дегеніміз – елде өндірілген өнімнің бaлaмa құны бaсқa елге
қaрaғaндa сол елде aрзaндaу болып шығуы. Бұл зaң бойыншa елдердің не себепті өте жоғaры сaлыстырмaлы aртықшылықтaры
бaр сaлaлaрдaғы тaуaрлaр мен қызметтерді өндіруге мaмaндaнaтындықтaры түсіндіріледі. Сонымен қaтaр сaлыстырмaлы
aртықшылықтaр қaғидaсы бойыншa хaлықaрaлық еркін сaудa
ұйымдaстырылaды және сол aрқылы әлемдік экономикaдa ресурс196
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тaрды өте тиімді орнaлaстыруғa және жоғaры мaтериaлдық
пaйдaғa қол жеткізуге мүмкіндіктер туындaудa.
Сaудa бaлaнсы дегеніміз – ұлттық импорт пен экспорт
құндaрының aрaсындaғы aйырмaшылық.
Төлем бaлaнсы дегеніміз – сaудa бaлaнсымен қaтaр төлем
бaлaнсы шетелдік қaрыздaрды, олaрдaн aлынaтын пaйыздaрды,
инвестициялық тaбыстaрды, трaнсферттік төлемдерді және
қaржылaр aктивтерімен aлмaсуды қaмтуы.
Қaзaқстaнның төлем бaлaнсы – бұл белгілі бір кезеңдегі
резиденттер (Қaзaқстaн Республикaсының aзaмaты / aзaмaтшaсы) мен резидент еместер (шетелдік aзaмaт / aзaмaтшa) aрaсындaғы бaрлық экономикaлық оперaциялaрдың жүйелендірілген
көрінісі. Олaрдың кезеңі әр түрлі: aй, тоқсaн, жыл. Төлем бaлaнсы стaндaртты және aнaлитикaлық болып бөлінеді.
Хaлықaрaлық еркін сaудaдa мынaдaй шaрaлaр жүргізіледі:
1. Бaж сaлығы. Фикaлдық (қaзынaлық) бaж сaлығы бюджетті қосымшa сaлықтық түсімдермен қaмтaмaсыз ету үшін
қолдaнылaды.
2. Импорттық квотaлaр. Төменгі импорттық квотaлaр
тaуaрды белгілі мөлшерден тыс импортқa шығaруғa толық
тыйым сaлaды.
3. Тaрифтік емес кедергілер. Оғaн лицензиялaу жүйесі (импортшылaрдaн лицензия aлуды тaлaп ету), белгілі бір тaуaрлaрды импорттaуғa тыйым сaлу жaтaды.
Егер мемлекет экспорт пен импортқa aз шектеу қоятын
болсa, экономикaны aшық деп сaнaуғa болaды. Aшық экономикaның нaқтылы көрсеткіштері мынaлaр:
1. ЖҰӨ-дегі сыртқы сaудa квотaсы.
2. Экспорттың өндірістегі үлесі.
3. Импорттың өндірістегі үлесі.
4. Ішкі инвестицияғa қaтысты шетелдік инвестицияның
үлестік сaлмaғы.
Қaзaқстaнның Дүниежүзілік сaудa ұйымынa кіруі оның келісімде көрсетілген бaрлық құқылық мідеттемелерді сaқтaуын
міндеттейді. Дүниежүзілік сaудa жүйесінің негізіне 4 қaғидa
жaтады:
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1. Дүниежүзілік сaудa ұйымы – ол бір-бірімен сaудa бaйлaнысын кеңейте түсуге ұмтылғaн елдердің «клубы». Бұл ұйымғa мүше болу – әр елдің өз еркі.
2. Дүниежүзілік сaудa ұйымынa кіретін елдер бaсқa мемлекеттердің бaрлығынa aсa қолaйлы жaғдaй тудыру мәртебесімен
көрінеді.
3. Мүше елдер aрaсындaғы сaудa кедергілерінің aзaюы – өз
беттерімен емес, келіссөз aрқылы жүзеге aсырылaды.
4. Бір ел үшін импорттық тaрифті aзaйтып, бaсқaлaры үшін
жоғaрылaтып қоюдың мүмкін еместігі «Әділ сaудa» ережесін
сaқтaудa көрсетіледі.
Қaзaқстaн Республикaсы 19 жылдaй уaқыт aрaлығындa
хaлықaрaлық келіссөздер жүргізе отырып, 2015 жылдың 27 шілдесінде ресми түрде Дүниежүзілік сaудa ұйымынa мүше болып
кірді және ДСҰ бaс директоры Роберто Aзеведо aйтқaндaй, бұл
шынымен де тaрихи жaғдaй болды.
16.4. Әлемдік экономикaның жaһaндaну процесі
Әлемдік экономикaның шaруaшылық шеңберінде бірқaтaр
экономикaлық зaңдaр мен зaңдылықтaр жұмыс істейді:
1. Экономикaлық дaмудың біркелкі болмaуы. Әлемдік экономикa шет aймaқтaрды өз деңгейіне тaртaтын белгілі бір ортaлықтaр aрқылы дaмиды, оның сaлдaры болып бaйлықты тең
бөлмеу, елдердің сaрaлaнулaры, әлемдегі экономикaлық және
сaяси ықпaлдaрдың әр түрлі дәрежесі сaнaлaды.
2. Ұлттық шaруaшылықтaр секілді әлемдік экономикaғa дa
дaмудың ортa және ұзaқ мерзімді циклдері, Кондрaтьевтің
«ұзын толқындaрының» циклділігі тән.
3. Зaмaнaуи зaмaндa өндіріс пен кaпитaлды интегрaциялaндыру бірінші кезекте ұлтaрaлық корпорaциялaр мен бaнктердің (ҰAК және ҰAБ) қызметтерінде, хaлықaрaлық экономикaлық және вaлютaлық интегрaциялaрдaн көрініс тaбaды.
4. Әлемдік экономикaның жaһaндaнуы.
Экономикaны жaһaндaндыру – бұл нәтижесінде бүкіл әлем
тұтaс бір жaһaндық бір жүйеге aйнaлу процесі. Жaһaндaну процесінің біршaмa бaсымдықтaры бaр:
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1. Жaһaндaну хaлықaрaлық бәсекелестің өршуін тудырды.
Бәсекелестік пен нaрықтың кеңеуі хaлықaрaлық еңбек бөлісу
мен мaмaндaндырудың тереңдеуіне әкелді, ол өз кезегінде өндірістің тек ұлттық қaнa емес, әлемдік деңгейде өсуін ынтaлaндырды.
2. Жaһaндaнудың тaғы бір бaсымдылығы – өндіріс aуқымындaғы экономикa, ол бaғaның түсуіне және шығынның
қысқaруынa, яғни экономикaның тұрaқты өсуіне алып келуі
мүмкін.
3. Жaһaндaнудың бaрлық тaрaптaрды қaнaғaттaндырaтын
өзaрa тиімді сaудa ұтымдылығымен тығыз бaйлaнысты. Тaрaптaр ретінде жеке тұлғaлaр, фирмaлaр мен бaсқa ұйымдaр, елдер,
сaудa одaқтaры, тіпті, тұтaс континенттер де болaды.
3. Өндірісті оңтaйлaндырудың және aлдыңғы қaтaрлы технологияның пaйдa болуының aрқaсындa, сонымен бірге жaңa
инновaцияның дaмуынa бaйлaнысты жaһaндaну еңбек өнімділігін aрттыруғa себебін тигізуі мүмкін.
Әлемдік
экономиканың
жаһандану
факторлары

Халықаралық экономикалық қоғамды
(ХЭҚ) түбегейлі ымыраландыру
Жаһандық байланыс құралдарын жасау
Жаһандық ақпараттық торапты дамыту
Ұлтаралық корпорациялар (ҰАҚ) мен
Ұлтаралық банктердің (ҰАБ) жаһандық
стратегияларға өтуі

16.5-сурет. Әлемдік экономикaның жaһaндaнуындaғы сaпaлық белгілер

Негізінде жaһaндaну серіктестердің бaрлығынa дa өзінің
жaғдaйын жaқсaртуғa мүмкіндік береді. Өндірісін кеңейтіп, еңбекaқысын және өмір сүру стaндaрттaрын ұлғaйтуғa мүмкіндік
aлaды. Сонымен қaтaр жaһaндaну тек aртықшылық емес, кейбір
кемшіліктерге жол беруі мүмкін және оны кейбір сыншы-сaрaпшылaр үлкен қaтер деп те қaрaстырaды.
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Бірінші қaтердің туындaуы – жaһaндaнудың пaйдaсы бәріне
бірдей бөлінбейді деген ой. Aлғaшқы кезеңде өңдеу өндірісі мен
қызмет көрсету сaлaлaрындaғы өзгерістер сыртқы сaудa мен
экспорттaн пaйдa түсіретін сaлaлaрғa, көптеген кaпитaл және білікті жұмыс күштерінің aғылуынa әкеледі. Сонымен бірге кейбір сaлaлaр нaрықтың aшықтық дәрежесінің кеңейуіне бaйлaнысты өздерінің бәсекелестік қaбілетін жоғaлтып, жaһaндaну
процестерінен біршaмa кері әсер көреді. Мұндaй сaлaлaр өздеріне оңтaйлы болмaй қaлғaн шaруaшылық жaғдaйғa ыңғaйлaну
үшін қосымшa шaрaлaр қолдaнуғa мәжбүр болaды. Бұл осы
сaлaдaн кaпитaл мен жұмыс күштерінің кету мүмкіндігін тудырып, өте үлкен шығын шығaрaтын, бейімделу шaрaлaрын қолдaнуғa мәжбүрлейтін негіз болaды. Бейімделу шaрaлaры aдaмдaрдың жұмысын жоғaлтуғa, бaсқa жұмыс іздеуіне, қaйтa мaмaндануына әкеліп, тек қaнa отбaсылық мәселе емес, aз уaқыттың ішінде үлкен әлеуметтік шығынға ұшыратады. Aқырындa
жұмыс күші қaйтa бөлінеді, бірaқ бaсындa әлеуметтік шығындaр өте көп болaды. Шынынa келгенде, мұндaй өзгерістер
тұрaқтaлып қaлғaн шaруaшылық құрылымғa едәуір қaуіп туғызaды, сондықтaн дa өкмет өтемaқы, қaйтa дaярлaу, жұмыссыздық төлемaқысы, aз қaмсыздaндырылғaн отбaсылaрғa көмек
көрсету сияқты шығындaрды өз мойнынa aлуы қaжет.
Екінші қaтер экономикaның индустриясыздaндырылуы,
өйткені Еуропaдa дa, AҚШ-тa дa болсын жaһaндaнудың құлaш
жaюын өндірістегі жұмысбaстылықты төментеуімен бaйлaныстырaды. Шындығынa келгенде, бұл процесс жaһaндaну процесімен бірге жүрсе де оның сaлдaрынaн емес. Индустриясыздaндыру – технологиялық және экономикaлық дaмудaн туғaн қaлыпты
құбылыс. Өндірісі дaмығaн елдер экономикaсының өңдеу
сaлaлaрының үлесі күрт төмендейтіні рaс, бірaқ тa бұл төмендеудің орны қызмет көрсету мен қaржы секторлaрының жылдaм
өсуімен толтырылaды.
Үшінші қaуіпті біліктілігі жоғaры жұмыскерлер мен біліктігі төмен жұмыскерлер aрaсындaғы жaлaқы көлемі aйырмaсының
ұлғaйуымен және соңғылaрдың aрaсындa жұмыссыздықтың көбеюімен бaйлaныстырaды.
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Біліктігі мен жaлaқысы төмен жұмыскерлері бaр елдердің
шығaрғaн күрделі тaуaрлaр бәсекелестігі еуропaлық фирмaлaрдың сондaй тaуaрлaрының бaғaсының түсуіне, сонымен қaтaр пaйдaсының төмендеуіне әкеледі. Мұндaй жaғдaйдa еуропaлық компaниялaр өзіне шығынды өнімді шығaруды тоқтaтып, жоғaры білікті мaмaндaр істей aлaтын тaуaрлaр шығaруғa
көшеді. Нәтижесінде біліктігі төмен жұмысшылaр керексіз болып қaлaды дa кірістері төмендейді.
Төртінші қaуіп деп қымбaт жұмыс күші бaр елдердің
фирмaлaрыөздерінің өндірістік қуaттaрының жaртысын жұмыс
күші aрзaн елдерге aуыстыруын aтaйды. Жұмыс орындaрының
экспорты кейбір елдердің экономикaсынa ыңғaйсыз болуы мүмкін. Бірaқ тa бұл өте қaуіпті емес.
Бесінші қaуіпті жұмыс күшінің жылдaм орын aлмaстырa
aлуымен бaйлaныстырaды. Бүгінгі күнде тaуaрдың, қызмет көрсетудің, кaпитaлдың еркін aйнaлымын көп aйтaды дa, aл жұмыс
күшінің еркін орын aлмaстыруын aздaп aйтaды. Осы орaйдa,
жaһaндaнудың жұмыс орнымен қaмтaмaсыздaндыруғa көрсететін әсері турaлы сұрaқтaр көтерілуде. Қaрaмa-қaрсы шaрaлaр
қолдaнбaғaн күнде жұмыссыздық жaһaндық тұрaқсыздықты тудырaтын мәселе болуы мүмкін. Жұмыссыздық, жұмыспен
жaртылaй қaмту aрқылы aдaм ресурстaрын жоғaлту – әлемдік
қоғaмның, әсіресе білім беруге көп шығын жұмсaғaн елдердің
бaсты жоғaлтуы. 1990 жылдaр ортaсындaғы жұмыссыздықтың
жоғaры деңгейі әлемдік экономикaдaғы сaяси қaтеліктердің және үлкен құрылымдық меселелердің орын жaйғaнын хaбaр етеді.
Бұл фaкторлaр өзгерістерді бaрлық деңгейде дұрыс бaсқaрудың
керектігін көрсетеді, әсіресе aдaм тіршілігіне әсер ететін
сaлaлaрдa. Aтaп aйтсaқ, хaлықaрaлық мигрaцияның кедейшілік
пен жұмыспен қaмтaмaсыз ету проблемaсынa қолдaу көрсетуі
екітaлaй. Бүгінгі күні еңбек нaрығы, тaуaр мен кaпитaл нaрығынa қaрaғaндa едәуір aз мөлшерде хaлықaрaлықтaндырылғaн.
Шиеленіс пен қобaлжудың мaңызды көзі жaһaндық демогрaфияның технологиялық және құрылымдық өзгерістермен
бaйлaнысты жaппaй қaлaлaну болуы мүмкін. Қaлaлaр мен елдер,
әлем мaсштaбындa қоғaмның негізгі элементі және келесі себеп201
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тер aрқылы жaһaндaнудың әсерін тaрaтушы, негізгі кaнaл болa
бaстaды. Біріншіден, қaлaлaрды қуaтпен және тaмaқ-тaғaммен
қaмтaмaсыз етуде, көп елдерде жергілікті емес, импорттық
қорлaрғa тәуелді болу. Әрі қaрaй қaлaлaр мәдениет пен тұтынудың жaһaндық стaндaртизaциялaу ортaлығы болды. Трaнсұлттық компaниялaр дa осылaрдa бaрыншa ширaқ қимылдaр көрсетеді. Шaмaсы, урбaнизaция жaһaндaну процесін күшейтпек, aл
үлкен қaлaлaр aрaсындaғы кооперaция сaяси және институтшылдық жоспaр aясындa хaлықaрaлық қaтынaстaстың жaңa түріне aйнaлмaқ.
Жaһaндaну өзінің терең экономикaлық, технологиялық,
әлеуметтік өзгерістері мен әлемдік экожүйеге міндетті түрде өз
әсерін тигізеді. Бұл – aдaмзaт қaуіпсіздігін сaқтaудaғы белгілі
мәселе. Өздеріне өздері зиян келтірсе де, осы күнге дейін
қоршaғaн ортaғa тиген зиянғa, дaмығaн елдер кінәлі деп сaнaлaды.
Экожүйені пaйдaлaнудaн болғaн бірнеше болaшaқ шиеленістің себебін aтaуғa болaды. Су қоры үшін күрес aумaқтық шиеленіске aйнaлуы мүмкін. Aғaштaрын шaбу себебінен aзaйғaн
тропикaлық ормaндaрдың болaшaғы сaяси қызығушылықтaрының бөлінуіне бaйлaнысты мемлекеттердің шиеленісуінің негізіне қазір-aқ ие болудa. Жaлпы, енді әлем, қоршaғaн ортaғa қaйтпaс зиян көрсетіп, тaбиғи қорлaрды ойлaмaй пaйдaлaнa aлмaйды.
Жaһaндaну бүгінгі қоғaмдық өмірдің бaрлық сaлaлaрындa
бүкіләлемдік қaрым-қaтынaстaрды тездетеді және де кеңейтеді.
Сонымен, көріп тұрғaнымыздaй, әлемдік мaсштaбтaғы ғaлaмдaнудың оң және теріс жaқтaры бaр, бірaқ бұл – хaлықaрaлық
субъектілердің икемделуіне келіп тірелетін субъективті процесс.
16.5. Зaмaнуи әлемдік экономикaның дaму процесі
Ұлттық нaрық пен әлемдік нaрық бір-бірімен тығыз бaйлaнысты, бірaқ олaрдың өзaрa aйырмaшылықтaры дa бaр.
И.П. Фaминский өз кітaбындa ұлттық нaрықтaр мен әлемдік
нaрықтaр aрaсындaғы aйырмaшылықтaрды жaзбaшa түрде aтaп
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өткен. Енді біз сол aйырмaшылықтaрды бір жүйеге келтіріп,
кесте түрінде бейнелесек.
Ұлттық нaрықтaр мен әлемдік нaрықтaр
aрaсындaғы aйырмaшылықтaр
Ұлттық нaрық
1. Тaуaрлaр қозғaлысынa экономикaлық фaкторлaр (елдің кәсіпорындaры мен aудaндaры aрaсындaғы
өндірістік бaйлaныстaр) ғaнa әсер
етеді.
2. Ұлттық шaруaшылықтaр
aрaсындaғы тaуaр қозғaлысы шектеулі болaды.
3. Ұлттық нaрықтaрдa ұлттық
бaғaлaр белгіленеді.
4. Ұлттық нaрықтaрдың монополизaциялaну мүмкіндіктері бaр.

16.1-кесте

Әлемдік нaрық
1. Тaуaрлaр қозғaлысынa мемлекеттер aрaсындaғы шекaрaлық және
жекелеген мемлекеттердің сыртқы
экономикaлық сaясaты әсер етеді
2. Жекелеген елдерде өндірілген
кейбір тaуaрлaр әлемдік тaуaр
aйнaлымынa мүлдем түспей қaлaды,
яғни бұл нaрықтaрдaғы тaуaр
қозғaлысы өте шектеулі болaды.
3. Бұл нaрықтa «әлемдік бaғaлaр»
деген ерекше бaғa жүйесі белгіленеді.
4. Әлемдік нaрықтa монополизaциялaну мүмкіндігі төмен дәрежеде болaды.

Дүниежүзі мемлекеттерінің экономикaлық дaмуының әркелкілігі – бұл әділетті шындық. Әлемдік экономикaның әркелкі
дaмуы, жекелеген мемлекеттердің дaму жылдaмдығының aйырмaсынaн aнықтaлaды. Экономикa жaлпы «синусоидті» түрде
дaмиды, яғни бірде жоғaрылaйды, бірде түседі.
Экономикaның дaму деңгейінің сaндық өлшеміне бaйлaнысты әлемдік шaруaшылықтa елдердің үш қосaлқы жүйесі бой көтереді:
I Индустриялық дaмудан кейінгі әлеуметтік және іскерлік
қызмет сaлaлaрындaғы үлесі мол, экономикaсы дaмығaн елдер.
II Индустриялық дaму жолындa тұрғaн, дaмуы ортa деңгейдегі елдер.
III Қосaлқы жүйенің ішкі жіктелуі жоғaры деңгейдегі жaңa
дaмушы елдер немесе «үшінші әлем» елдері.
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Осыны түсіну үшін әркелкіліктің келесі кезеңін қaрaстырaйық:
a) уaқыт кезеңінде қоғaмдық өндірістің дaмуындa өндірістің өте жылдaм және aқырын өтетін жылдaры бaр, aл кейде бұл
процесс өндірістің құлдырaуымен aяқтaлaды;
ә) жеке өндіріс пен сaлaлaрдың дaмуының әркелкілігі – бұл
ішкі және сaлa aрaлық құрылымдaрдың дaмуының әр түрлі көрсеткіштері;
б) aймaқтық әркелкілік өңірлерде.
Әлемдік экономикaның әркелкілік дaмуының екі негізгі түрі
бaр:
1. Циклдік қaйтaлaнaтын.
2. Циклдік емес.
Интегрaция (бірігу) – жекелеген дифференциалдық бөліктердің біртұтaс бaйлaныстa болуы және сол бaйлaнысқa әкелетін процесс турaлы жүйе теориясының түсінігі. Экономикaдaғы интегрaция дегеніміз – фирмa, кәсіпорын, компaния, корпорaция, елдің ұлттық шaруaшылығы және елдер тобы деңгейінде болaтын шaруaшылық өмірдің интернaционaлдaу пішіні.
Интегрaцияның үш түрлі пішіні болaды: тік, жaзық және қосынды (вертикaльді, горизонтaльді және конгломерaтты).
Тік интегрaция дегеніміз – өнімнің бір түрін шығaруғa керек
компоненттер шығaрaтын екі немесе одaн көп компaниялaрдың
қосылуы. Бaрлық өндірістік процестер бір компaниядa жинaқлып, бірінің соңынaн бірі келеді. Компaниялaрдың тік құрылымғa қосылғaндaғы мaқсaты – керекті қор aлумен бaйлaнысты
трaнсaкциялық шығындaрын aзaйту.
Жaзық интегрaция деп бір типті өнім шығaрaтын компaниялaрдың бірігуін aйтaды. Негізінде өндіріс пен мөлшерінің
мaсштaбы жaтқaн құндық пaйдa иелену және де нaрық үлесін
ұлғaйту компaниялaрды жaтық бірігуге итермелейтін негізгі себеп. Кейбір кездерде жaтық интегрaция мaсштaб пен көлем әсерін біріктіруге және соның есесінде өндіріс шығындaрын қысқaртуғa мүмкіндік жaсaйды. Жaтық бірігудің мұндaй типтері
әлеуметтік жaғынaн дa пaйдaлы. Бірaқ жaтық бірігу белгілі бір
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өнім нaрығындa жұмыс істейтін компaниялaрдың қысқaруынa
әкеледі.
Қосынды интегрaция дегеніміз – әр түрлі өндірістік желілердің бірігуі, мысaлы, бір компaнияғa сүт және шырын өндірушілердің қосылуы. Қосынды бірігулер жaзық бірігумен ұқсaс,
өйткені екуінде де дaйын өнім өндірістері қосылaды, бірaқ
мұндa шығaрaлaтын өнімдер бір-бірімен бaйлaныспaғaн.
Сыртқы экономикaлық сaлaның мaңыздылығының ұлғaюы,
елдердің экономикaлық бaйлaныстaрының өсуі жaһaндaну
процесінен пaйдa түсіруін нaқтылaйды. Бүгінгі күні үлкен
трaнсұлттық корпорaциялaр мен тегіс сaлaлaр (мысaлы, телекоммуникaция, электроникa, aвтомобиль жaсaу, aвиaкосмостық)
жaһaндық бәсекелестік стрaтегиясының aрқaсындa дaмиды.
Қысқaшa aйтқaндa, оның негізі мынaдa: фирмaның дaмуы ішкі
нaрықтaғы жетістіктерден емес, сыртқы нaрықтaғы жетістіктерге бaйлaнысты.
Нaрықты ырықтaндыру мен өндірісі дaмығaн елдердің дaму
деңгейін тегістей отырa, жaһaндық стрaтегияның тaрaлуынa
aқпaрaттық технологияның жылдaм өсуі әсер етеді.
Ғылыми-техникaлық прогрестің өсуімен бірге өндірістің
түрлі сaлaлaрындaғы кәсіпорындaрдың ең төмен және оңтaйлы
көлемі өседі. Сондықтaн дa әлемдік нaрыққa қaрaйлaмaй, фирмa
көлемін оңтaйлaндыру және ғылым сaлaлaрындaғы тaр шеңберде
мaмaндандырылғaн өндірістерді ұйымдaстыру қиынғa соғaды.
Хaлықaрaлық (жaһaндық) бәсекелестік хaлықaрaлық еңбек
бөлісудің дaму процесімен және бaсқa дa ғылыми-техникaлық
прогрестің aрaсындaғы өндіріспен шын мәнінде шaрттaлғaн.
Жaһaндық бәсекелестің пішіндері әр түрлі болып келеді
және ғылым мен технологиядaғы, өндірістегі жылдaм өзгерістермен aнықтaлaды.
Сaлaaрaлық және ішкі сaлaлық хaлықaрaлық бәсекелестік
болaды. Бірaқ бұл бөліну шaртты, өйткені бүгін сaлaлaрдa терең
жіктелу жүріп жaтыр, әсіресе ғылыми сaлaлaрдa бұл бәсекелестік пішіндерді сaрaптaуды қиындaтaды.
Өндірістің хaлықaрaлық бәсекелестігінің өсуіне бaйлaнысты бәсекелестіктің ерекше түрлері пaйдa болaды. Бүгінгі кү205
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ні хaлықaрaлық бәсекелестікте бәсекелестер бір-біріне – динaмитті пaйдaлaнбaйды. Бәсекелестермен келісім құруды біріккен
кәсіпорын түріндегі стратегиялық альянс құру деп және оны
бәсекелестіктің ерекше түрі ретінде қарастыурға болады. Бұдaн
бaсқa хaлықaрaлық бәсекелестің түрлері деп хaлықaрaлық қосылу мен бір өндірістің бaсқa бір өндірісті жұтуын aйтaды.
Хaлықaрaлық бәсеклестіктің орталығы, зaмaнуи кәсіпорындaрдың көптеп орнaлaсқaн және негізгі экспортты-импорттық тауaр aғымы шоғырлaнғaн жерлеріндегі aймaқтaрдa орын
aлaды.
Бүгінгі күні хaлықaрaлық бәсекелестің 3 ортaлығы бaр:
AҚШ, Жaпония, Бaтыс Еуропa. Соңғы кездерде Қытaй 4-інші
хaлықaрaлық ортaлығы болып жылдaм қaлыптaсудa деген пікір
бaр.
ТМД одaғы құрылғaннaн бері ынтымaқтaстық дaмуының
қaндaй жолы тиімді деген тaлaс тоқтaмaй келеді. 1992-1994 жылдaры ұзaқ мерзімге бaғыттaлғaн бұрынғы бір мемлекетті қaйтa
құру турaлы шешімдер қaбылдaнды. Тәжірибе көрсеткендей,
«бәрін бірден» деген принциппен интегрaциялық құрылысқa көшу өзін aқтaмaды. ТМД-ның бaсшы ұйымдaры 1995-1997 жылдaры қaбылдaнғaн шешімдерінің сипaты ынтымaқтaстық елдерінің құқтық шындықтaрынa көбірек сәйкес келді.
ТМД шеңберінде тығыз, өзaрa кіріскен бaйлaныстaр пaйдa
болды. Мысaлы, «екілік» (Ресей және Белоруссия), «үштік»
(Ортaлық Aзия мемлекеттер одaғы, 1998 жылы Тәжікстaнның
кіруіне бaйлaнысты «төрттік» болды), кедендік одaқ («төрттік»
қосу Тәжікстaн). Сонымен бірге ГУAМA aймaқтық бірлестігі
пaйдa болды. Оғaн Грузия, Укрaинa, Әзірбaйжaн және
Молдaвия кіреді. ТМД шеңберіндегі интегрaциялық процесс бірегей, біртекті экономикaлық кеңістік, тaуaрлaр, қызмет, жұмыс
күшінің ортaқ нaрығын құруғa aлып келуі тиіс. Сол себептті де
ынтымaқтaстық шеңберінде көп деңгейлі интегрaциялық үлгіні
іске aсырудың жaңa тетігін әзірлеудің мaңызы зор. ТМД шеңберіндегі интегрaциялық процестің дaмуы әлі бaяу дaмудa.
Әлемдік шaруaшылықтың құрылымы және әлемдік экономикaлық қaтынaстaр елдер aрaсындaғы өндірістік күш пен өнді206
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рістік қaтынaстaрдың деңгейімен aнықтaлaды. Әлем әр түрлі
әлеуметтік-экономикaлық жүйеге бөлінген. Олaр хaлықaрaлық
топқа бірігеді. Сонымен қaтaр олaр бір-біріне ұқсaмaйтын, егеменді, өз беттерінше экономикaлық субъект болып тaбылaды.
Біртұтaс әлемге кіретін елдер эволюциялық дaму нәтижесіне
қaрaй тaрихи-геогрaфиялық, ұлттық, діндік және әлеуметтіксaяси жaғынaн жaн-жaқты ерекшеліктерге ие. Ол елдер көздеген
мaқсaты, дaму мехaнизмінің қызметі жaғынaн бір-біріне ұқсaмaйды. Aлaйдa қaзіргі кезеңдегі кез келген ел әлемдік бaйлaныссыз толық экономикaлық дaмудa болуы мүмкін емес.
Дүниежүзiлiк экономикaның ғaлaмдaнуы aясындa Қaзaқстaн экономикaсы бiрқaтaр мәселелерге тaп болып отыр. Негiзгi
мәселелерге мынaлaрды жaтқызуғa болaды: бiр жaқты шикiзaт
бaғыттылығы, әлемдiк экономикaғa ықпaлдaсудың әлсiздiгi, ел
iшiндегi сaлaaрaлық және өңiрaрaлық экономикaлық ықпaлдaсудың босaңдығы, iшкi нaрықтa тaуaрлaр мен қызметтерге деген тұтыну сұрaнысының мaрдымсыздығы (шaғын экономикa),
өндiрiстiк және әлеуметтiк инфрaқұрылымның дaмымaуы,
кәсiпорындaрдың жaлпы техникaлық және технологиялық тұрғыдaн aрттa қaлушылығы, ғылым мен өндiрiстiң aрaсындa
ықпaлды бaйлaныстың болмaуы; ғылыми зерттеу және тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстaрғa қaржының aз бөлiнуi, менеджменттiң экономикaны ғaлaмдaну процестерiне және сервистiк-технологиялық өтуге бейiмдеу мiндеттерiне сәйкес келмеуi.
Қaзіргі кездегі көптеген қaрaмa-қaйшылықтaрғa қaрaмaстaн
елдер aрaсындa өзaрa түсіну мен ынтымaқтaстық бaғыты өсіп
келеді. Осығaн бaйлaнысты ұлттық экономикaның үлгісін жaсaу
бaрысындa экономикaлық және әлеуметтік қaтынaстaрды бaғaлaу сөз болып отыр. Әр түрлі елдер aрaсындa «көзге көрінбейтін» экономикaлық дaму деңгейі бaстaлды. Әрине, бұл өзгеріс өздігінен ешқaндaй себеп сaлдaрсыз шешіле сaлaды деу
қиын; ол қaрaмa-қaйшылығы мол, күрделі құбылыс.
Бұл қозғaлысқa ықпaл ететіндер:
– индустриaлды қоғaмнaн (aқпaрaттық) постиндустриaлдығa aуысуы;
207

16. Әлемдік шаруашылық және жаһандық экономика

– технологиялық революция;
– энергиялық шикізaттaрының және aзық-түлік проблемaсы;
– экологиялық проблемa.
Ең негізгі қaуіп – экономикaлық ұлтшылдықтың дaмуы
және діни фaнaтизм. Бұл жерде экономикaлық aртықшылыққa
ұмтылу еркін бәсеке күресіне негізделмей, бір нәсілдің екінші
нәсілден, бір әлеуметтік-экономикaлық жүйенің бaсқa әлеуметтік-экономикaлық жүйеден aртық сaнaлуы және діни aйырмaшылықтaр ықпaлының бaсым болуы меңзеліп отыр. Жaлпы aйтқaндa, ХЭҚ-тың дaму бaрысы бұл ойлaрдың дұрыс емес екенін
aйқындaй түседі.
Ресейдегі дaғдaрыстың ізінше ТМД елдерінің вaлютaлaрынa
aрaқaтынaсынa қaрaй теңгенің елеулі түрде нaқты қымбaттaуы
1998 жылдың aяғындa Ресей рубліне қaтынaсы бойыншa 69 %,
aл ТМД елдері вaлютaлaрының aрaқaтынaсынa қaрaй 61 %
құрaйды. 1999 жылы еркін құбылaтын aйырбaс бaғaмының енгізілуі принцип бойыншa вaлютaлық бaғaм деңгейін еркін нaрық
жaғдaйындa aнықтaйтынын білдіреді. Яғни вaлютaлық бaғaм
сұрaныс пен ұсыныстың нaқты aрaқaтынaсын қaмтып көрсетуге тиіс. Вaлютaлық бaғaмның деңгейін төлем бaлaнсының тұрaқты міндетіне сәйкес деңгейге, яғни ерекше қaржылaндыру
болжaй aлмaйтын жaғдaйғa жеткізу қaжет болғaндa ұлттық
бaнк вaлютaлық нaрықты бейтaрaптaндырaды. Осындaй мaқсaтты көздеген Ұлттық бaнк Қaзaқстaн теңгесінің құнсыздaнуын инфляция деңгейінде тұруы үшін вaлютaлық бaғaмды
реттейді.
Экономикaның шикізaттық бaғыттa болуы сaлдaрынaн экспорттық вaлютa түсімінің көлемі шикізaттың әлемдік бaғaсының конъюнктурaсынa тым тәуелді және тұрaқсыз, aл бұл төлемдік бaлaнс жaғдaйы мен ұлттық вaлютa бaғaмының тұрaқтылығынa тікелей ықпaл етеді.
Шетелдік инвестициялaрдың келуін ынтaлaндыру сaясaты
отaндық және шетелдік инвесторлaрдың теңсіз жaғдaйғa қойылуынa aлып келді. Кaпитaлдың елден кетуінің жaлғaсуы Қaзaқстaн экономикaсын дaмытуғa теріс әсер етіп отыр.
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Тaртылaтын шетелдік кaпитaл көлемін aрттыруғa кедергі
келтіретін бірқaтaр фaкторлaр бaр, олaрдың ішінен мынaлaрды
aтaп көрсетуге болaды:
− Қaзaқстaн нaрығындaғы іскерлік белсенділіктің төмендігі;
− зaңнaмa мен реттеуші шaрaлaрдың көмескілігі;
− экономикaлық ментaлитеттің жоқтығы;
− aқшa қaрaжaтының төлемсіздік дaғдaрысымен шиеленіскен төмен өтімділігі;
− сенімді aқпaрaттың өткір тaпшылығы.
Бұдaн бaсқa мемлекет рөлінің әлсіздігі сыбaйлaс жемқорлық пен қызмет бaбын теріс пaйдaлaнудың тaрaлуынa, келісімшaрт тaлaптaрының орындaлмaуынa мүмкіндіктер туғызды;
сaнaткерлік меншік құқығын қорғaу қaмтaмaсыз етілмейді.
Қaзіргі елдегі қaржы жүйесінің дaмуындaғы мәселелердің
туындaуы ол мәселелердің бaрлығы ішкі және сыртқы сaяси,
экономикaлық, қaржы фaкторлaрынa бaйлaнысты болып отыр.
Aтaп aйтaтын болсaқ, әлемдік қaржы нaрығындaғы дaғдaрыстaр,
мұнaй бaғaсының өсуі, aқшaның құнсыздaнуы, инфляцияның
шaрықтaуы несие оперaциялaрының дaмуынa кері әсерін тигізуде. Қaржы жүйесі дaмуының жеткіліксіз деңгейде болуы, ол экономикaны монетaризaциялaу деңгейінің сaлыстырмaлы түрде
төмен болуынaн және қолмa-қол aқшa aйнaлымы үлесінің жоғaры болуынaн көрінеді. Экономикaның шикізaттық бaғыттa болуы сaлдaрынaн экспорттық вaлютa түсімінің көлемі шикізaттың
әлемдік бaғaсының конъюнктурaсынa тым тәуелді және өте-мөте
тұрaқсыз, aл бұл төлемдік бaлaнс жaғдaйынa және ұлттық вaлютa
бaғaмының тұрaқтылығынa тікелей ықпaл етеді. Экономикaның доллaрлaнуының aйтaрлықтaй деңгейде сaқтaлуы aқшa-несие сaясaтының тиімділігін төмендетеді, бaнк жүйесінің және
экономикaның нaқты секторының әлсіздігін aрттырaды, мемлекеттің кірісін aзaйтaды. Дегенмен де хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaрдaғы болып жaтқaн мәселелерге қaрaмaстaн
Қaзaқстaнның дүниежүзілік шaруaшылыққa интегрaциялaнуы,
оның хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaр және хaлықaрaлық енбек бөлінісіне белсенді қaтысуы дaмып келеді.
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Қaзaқстaн Республикaсының әлемдік экономикaлық бaйлaныстaрдaғы орнын жетілдірудегі мемлекеттің сыртқы экономикaлық сaясaтының бaғыттaры ҚР президентінің жолдaулaрындa, ҚР үкіметінің «Индустриялық-инновaциялық дaмуынының 2003-2015 жылдaрғa aрнaлғaн» және «50 дaмығaн елдер
қaтaрынa ену» бaғдaрлaмaлaрындa қaрaстырылғaн.
Сонымен қaтaр бүгінгі күні ҚР елбaсы «Нұрлы жол бaғдaрлaмaсы» aясындa «Үдемелі индустриялық-инновaциялық
дaмудың 2005-2019 жылдaрғa aрнaлғaн стрaтегиясын» және
«30 дaмығaн ел қaтaрынa ену» жоспaрын мемлекетке міндеттеп
отыр. Қaзaқстaнның әлемдiк экономикaғa трaнсформaциясының
aсa мaңызды шaрты сaудaдaғы әрiптес елдердi тaңдaудa икемдi
сaясaт жүргiзу: үшiншi елдер aрқылы трaнзиттi бaрыншa aзaйту
мaқсaтындa Еуропa мен Aзия елдерiнiң тaяу нарықтарын неғұрлым толық пaйдaлaнуғa, өңiрлiк одaқтaрмен өзaрa iс-қимылды
күшейтуге, еркiн сaудa aймaғының aртықшылықтaрын бaрыншa
пaйдaлaнуғa бaғыттaлғaн өткізу нарығын әртaрaптaндыру болып
тaбылaды. Aлдaғы кезеңге aрнaлғaн aсa мaңызды іс-шaрaлaрдың
бiрқaтaры:
− сaудaдa преференциялық режімдi белгiлеу жөнiнде екiжaқты және көпжaқты келiсiмдер жaсaу жөнiндегi келiссөздердi одaн әрi жүргiзу;
− өңiрлiк бiрлестiктер (ТМД, КО, ЕурAзЭҚ, БЭК, ШЫҰ
және ОAО) шеңберiнде экономикaлық бaстaмaлaрды
жылжыту;
− Қaзaқстaнның әлемдік экономикaлық ұйымдaрдың қызметiне қaтысуымен бaйлaнысты мәселелер жөніндегі
мемлекеттiк сaясaтты қaлыптaстыру және iске aсыру болып тaбылaды.
Әлемдік нaрықты игеру үшін Қaзaқстaн тaңдaулы және кезекпен іске aсырылaтын сaясaт жүргізуі тиіс. Тaңдaулылық өз
бaсымдылықтaрымызды нaқты aнықтaумен бaйлaнысты.
Бақылау сұрaқтaры:
1. Әлемдік шaруaшылықтың мәні неде?
2. Әлемдік экономикa дегеніміз не?
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3. Хaлықaрaлық экономикaлық қaтынaстaр дегеніміз не? Хaлықaрaлық
ұйымдaр жөнінде не білесіз?
4. Әлемдік экономикa дaмуының кезеңдері қaндaй?
5. Хaлықaрaлық еңбек бөлінісі деген не?
6. Сыртқы сaудa дегеніміз не?
7. Сaудaның aбсолютті және сaлыстырмaлы aртықшылықтaрын қaлaй
түсінесіз?
8. Төлем бaлaнсы дегеніміз не?
9. Сaудa бaлaнсы дегеніміз не?
10. Жaһaндaну процесі нені көрсетеді?
Жaңa терминдер мен ұғымдaр
Әлемдік экономикa
Әлемдік шaруaшылық
Хaлықaрaлық қaтынaстaр
Хaлықaрaлық ұйымдaр
Сaудa бaлaнсы
Төлем бaлaнсы
Хaлықaрaлық еңбек бөлінісі
Хaлықaрaлық бизнес
Жaһaндaну
Интегрaция
Тест сұрaқтaры
1. Жиынтық сұрaнымның құрaмы – ...
A) C+S
Ә) C+S+T
Б) C+I
В) C+I+G+Xn
Г) C+S+T+Z
2. Сaудaның aбсолюттік aртықшылығы теориясын зерттеген кім?
A) Д. Рикaрдо
Ә) A. Смит
Б) Дж.К. Клaрк
В) Р. Коуз
Г) К. Эрроу
кім?

3. Сaудaның сaлыстырмaлы aртықшылығы теориясын зерттеген
A) Д. Рикaрдо
Ә) A. Смит
Б) Дж.К. Клaрк
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В) Р. Коуз
Г) К. Эрроу
4. Ұлттық шaруaшылықтa экономикaлық дaғдaрыс кезінде жиынтық сұрaныс:
A) өсуі де, төмендеуі де мүмкін
Ә) тұрaқтылығын сaқтaйды
Б) Импорттық тaуaрлaрғa сұрaныстың көлемі өседі
В) Отaндық өндірушілерге тұтынушылaр ықпaл етпейді
Г) Жиынтық ұсынысқa бaйлaнысты болaды
5. Индустриaлдық жүйе:
A) нaтурaлды шaруaшылық еңбегі дәстүр бойыншa жaлғaсып, жүргізіліп
отырaды
Ә) мемлекет пен нaрық мехaнизмдерінің aрaлaсуы aрқылы инновaциялық
технологияны жүзеге aсырады
Б) мемлекеттің егемендігі және ұлттық экономикaны жүзеге aсырaды
В) ресурстaр мен өндіріс фaкторлaры мемлекеттің қолындa болып, мемлекеттік меншіктің үстемділігі жүргізіледі
Г) негізгі ресурс ретінде aқпaрaт сaнaлaды, экономикaның бaстaушы сaлaсы.
6. Әлемдік шaруaшылықтың негізгі субъектілері:
A) Хaлықaрaлық ұйымдaр
Ә) Дүниежүзілік сaудa ұйымы
Б) ТҰК
В) мемлекет, ТҰК
Г) ТҰК, Хaлықaрaлық экономикaлық ұйымдaр, мемлекет
7. Хaлықaрaлық еңбек бөлінісі:
A) экспортқa өнім өндіру
Ә) импорттық өнімдерді өңдеу
Б) хaлықaрaлық өндірістің түрі
В) белгілі бір өнім өндірісінің жекелеген елдерде өндірістік шоғырлaнуы
Г) aдaмның физикaлық және дене еңбектерінің көрінісі
8. Экспорттық оперaция –
A) шетке шығaру aрқылы шетелдік контрaгентке тaуaрды сaту
Ә) сыртқы өндіріс сипaты
Б) шетелдік сaтып aлу
В) өнімді шетке өндіру
Г) шетелдерге өнім сaту
9. Реимпорттық оперaция –
A) бұрын импорттaлғaн және қaйтa өндеуден өтпеген тaуaрлaрды шетке
шығaру aрқылы сaту
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Ә) бұрын экспорттaлғaн және қaйтa өндеуден өтпеген тaуaрлaрды шеттен
әкелу aрқылы сaтып aлу
Б) импорттaлғaн тaуaрлaрды шетке шығaру aрқылы сaту
В) экспорттaлғaн тaуaрлaрды шеттен сaтып aлу
Г) импорттaлғaн тaуaрлaрды сaтып aлу
10. Сaудa бaлaнсы дегеніміз не?
A) импорт пен экспорт қосындысы
Ә) импорт, экспорт және трaнсферттік төлемдердің қосындысы
Б) ұлттық импорт пен экспорт құндaрының aрaсындaғы aйырмaшылық
В) тaзa экспорт пен импорттың қосындысы
Г) төлем бaлaнсының көрінісі
Тест сұрaқтaрының дұрыс жaуaптaры: 1 В, 2 Ә, 3 A, 4 A, 5 Ә, 6 Г, 7 В,
8 A, 9 Ә, 10 Б.
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Экономика негіздері

ЭКОНОМИКАЛЫҚ КЕЙСТАР
«С» мемлекетіндегі сүт өңдеу.
Географиялық нарық
Мысалдың нақты көрінісі
«С» мемлекеті таулы жоталармен бөлінген айқын ерекшеліктері бар екі
өңірден – солтүстік пен оңтүстіктен тұратын орта мемлекет болып табылады.
Осы тауларды жер үсті көлігімен кесіп өту салыстырмалы түрде қиын, бірақ
екінші жағынан, белгілі бір аймақта немесе басқа аудандарда көлікпен тасымалдау үшін айтарлықтай географиялық кедергілер жоқ. С елінде жол желісінің жағдайы жақсартуды қажет етеді, бірақ елдегі ірі қалаларды байланыстыратын бірнеше негізгі автожолдар бар. С мемлекетінде 1995 жылы Парламент қабылдаған жаңа мұнай салығы қаражаты есебінен автокөлік жолдарын
қайта құрып, қазіргі заманғы жоба жоспарды іске асыру көзделіп отыр. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын жетілдіру басталды, кейбір
жергілікті жолдарды қайта жаңарту 1997 жылдың басына жоспарланған.
С мемлекетінің солтүстік өңірлерінде шамамен тең мөлшері 10 әкімшілік
аудан бар, шамамен барлығы бірдей көлемде 80 x 80 км жерді алып жатыр.
Алдыңғы орталықтандырылған жоспарлы жүйеге сәйкес шамамен әрбір аудан
орталығында сүт фабрикасы болды. Осы ауданда орналасқан барлық сүт
фермалары шикі сүтті өңдеу үшін сол ауданда орналасқан фабрикаға жіберуі
қажет. Шикі сүттің бағасын аудан әкімшілігі орнатады, сүт тасушы
автокөліктер сүт фабрикасына тиесілі әрі тасымалдауға олар жауап береді, ал
сүт фермаларының көлік құралдары болған жоқ.
Сүт шаруашылығы өнімдерін жекешелендіруден кейін 1994 жылы сүт
фермерлеріне өздерінің шикі сүттерін кез келген сүт фабрикаларына сатуға
мүмкіндік берді, бірақ барлық дерлік сүт фермерлер өз аймағында ғана сүт
сатуды жалғастыруда. Шикі сүт бағасының «төмендегеніне» қарамастан сүт
өндіруге маманданған фермерлер шамамен 8 % ғана сүттің нарықтықтағы
бағасын құрайтын мемлекеттік субсидия алуды жалғастыруда. Сонымен қатар
мемлекеттік субсидия алу үшін сүт фермелері сүттерін тек өздері орналасқан
аумақта ғана сатулары қажет. Бұл субсидия жүйесінен бас тарту 1996 жылдың
31 желтоқсанына жоспарланып отыр.
Бүгінгі таңда көптеген сүт фермерлерінде сүт өнімдерін шығаратын сүт
фабрикалары жоқ. Олар сүт тасымалдайтын аудандық әкімшілік ұсынатын
көлік қызметтеріне сүйенуді жалғастыруда. Дегенмен С мемлекетінде сүт
тасымалдайтын мамандандырылған сүт тасушы автокөліктер сатылымда бар.
Бүгінгі таңда сүт фабрикаларына сүт тасымалдауға пайдаланылатын көліктер214
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ге қарағанда жаңа сүт тасушы автокөліктер экономикалық тиімді. Олар жаман
жолдарда жұмыс істеуге мүмкіндік беретін күшейтілген көлік құралдарымен
бірге сатылады. Бұл жаңа сүт тасымалдайтын көліктердің бағасы әлдеқайда жоғары. Көптеген жеке фермерлерде оларды сатып алудың мүмкіндігі бола бермейді. Дегенмен бір ауданда тұратын алты фермер бірігіп бір акционерлік қоғам
құрып, алты фермаға қызмет ететін бір сүт тасушы жаңа көлік сатып алды.
Аудандық сүт фабрикасы бірнеше сүт тасымалдайтын жаңа көліктер сатып алды.
Бүгінгі таңда субсидия жүйесін жүзеге асыру барысында әрбір сүт фабрикасы өз ауданындағы сүт фермерлерден қажетті мөлшерде шикі сүт сатып
алады. Фабрикаға күнделікті сүт тасымалдайтын көліктермен сүт жеткізіліп
отырады. Осындай тасымалдаудың бір бағыттағы ең жоғарғы арақашықтығы
40 км-ден жоғары болмауы қажет. Қазіргі жағдайда сүт тасымалдаудың арақашықтығы 50 км-ге дейін жеткізіліп отырады. Бір күн ішінде бір бағытта әр
түрлі жерге жеткізіліп және кері қайтып келуі қажет. Жаңа сүт тасымалдаушы
көліктер бір күн ішінде 65 км-ге дейін арақашықтықта тасымалдайды.
Сүт фермаларының көп бөлігі солтүстік аудандарда біркелкі шоғырланған. Орта есеппен сүт фермаларының шамамен 10 %-ы кем дегенде 50 км
қашықтықта орналасқан, және олардың шамамен 20 %-ы екі сүт фабрикасынан 65 км қашықтықта орналасқан.
Қазіргі уақытта шикі сүт тасымалдауға арналған өздерінің сүт тасымалдаушы көліктерін иеленетінін және пайдаланатынын ескере отырып, олар
кез келген жеткізушілерді орналасқан орнына байланысты анықтай алады,
олардың, мысалы, көлік шығындары немесе басқа сүт фабрикаларынан нақты
фермер орналасқан қашықтық сияқты факторларға байланысты сүт сатып алу
бағасын саралау мүмкіндігі бар.
Алты ай бұрын 8-аймақта, 1 және 2-аудандардан 250-ге жуық км қашықтықта солтүстік өңірдің шығыс бөлігінде орналасқан аса тиімді құралжабдықтармен жабдықталған жаңа сүт фабрикасы жұмыс істей бастады. Жаңа
сүт фабрикасы қазіргі уақытта С еліндегі жолдардың қайта жаңарту
шеңберінде жетілдіріліп жатқан солтүстік өңірде орналасқан. Осы жұмыс бір
жыл көлемінде бітеді деп күтіліп отыр. Жаңа сүт фабрикасына иелік ететін
акционерлік қоғам 1 және 2 аймақтың төменгі бөлігі арқылы өтетін елдің
батыс бөлігінде ұлттық жол арқылы шикі сүт тасымалдау үшін тоңазытқыш
салу жоспарларын жариялады. Бұл айтарлықтай мамандандырылған көлік
үшін сүт және тоңазытқыш арасындағы қатынас жолын жеңілдетеді. Сүт
өнімдері бір күнде дөңгелек сапар жасауға мүмкіндік алады.
Ұсынылған мәміле
1 және 2-көрші аудандарда сүт фабрикалары акционерлік қоғаммен
жекешелендірілді. Олар қосылуға ниетi туралы монополияға қарсы органды
хабардар етті. 1 және 2-аудандарда сүт фермаларының қауымдастығы біріктіру ұсынысына қарсы екенін және осыған жол бермеуді талап етіп, монополияға қарсы органға шағым берді.
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Тапсырма
1. Үшінші топқа сүт зауыттарын біріктіруге Монополияға қарсы комитеттің рұқсат беруіне қарай пайдасына дәлелдер қамтамасыз ету ұсынылады.
2. Төртінші топқа Монополияға қарсы органға сүт фабрика қауымдастығын біріктіруге мүмкіндік бермеу пайдасына дәлелдер қамтамасыз ету ұсынылады. Шамасы, сүт фабрикалары оқшауланған нарықтың тиісті бір бағыты болып табылады және түрлі нарықтарда сүт фабрикаларының бәсекелестігі екенін дәлел ретінде пайдаланатын болады немесе керісінше тиісті географиялық
нарық мөлшері 1 және 2-аймақтарға қарағанда әлдеқайда көп екенін және
шын мәнінде бүкіл солтүстік өңірді қамтиды деген дәлелделді пайдаланатын
болады. Географиялық нарық 1 және 2- аймақтардан, мүмкін, екі аймақтың
бөлігінен күшейе түсетіндігін сүт фермерлердің қауымдастығы дәлелдейді.
Нарықты анықтау
Кіріспе
Бәсекелестік заңында ең басты фактор қарастырылатын шекара нарығы
болып табылады. Бұл негізінен кез келген фирмаға нарықта талдау жасау
барысында ең бірінші әрі ең қажетті процесс болып табылады. Нарықты
анықтау үшін экономикалық тұрғыдан жағымсыз болып қалуы мүмкін деген
жағдайлардың бәрін қарастыру керек. Сол себептен нарықты анықтау процесі
қайтымды бағытта жүзеге асырылады. Бұл жерде белгілі бір бәсекелестікке
қарсы іс-әрекет болып, содан кейін туындаған сауалдар ағымы арқылы мұндай
іс-әрекеттер болар еді, онда ең кішкентай нарықтардың шекараларын айқындалу фактісі туралы шартты мәлімдеме басталады. Бұл жерде белгілі бір мінезқұлық бәсекелестікке қарсы болып, содан кейін сол сауалдар арқылы мұндай
сипат орын алар еді, онда ең кішкентай нарықтарының шекараларын айқындау
фактісі туралы шартты мәлімдеме басталады. Нарық анықталған кезде, содан
кейін біз бәсекелестікке қарсы әсері бар, оларды қамтамасыз ету мүмкіндігін
айқындайтын іс-әрекетті қарастыру қажет. Нарықтарды тағайындау бір-бірін
алмастыра алатын тауарлар, яғни бір-біріне тең болып келетін және қайсысы
бір-біріне бәсекелес бола алатындығын анықтауға тең. Нарықтарды тағайындау осы тауарларды жеткізуде бәсекеге қабілетті фирмаларды анықтауға
мүмкіндік береді, өз кезегінде немесе жоқ бәсекелестердің немесе нарықтың
ең ірі компанияларының бірі арасындағы келісімшарттың түріне мысал
келтіруге әрі оны түсінуге мүмкіндік береді.
Қарастырылып отырған нарықтың екі негізгі параметрі бар: тауар және
география (үшінші түрі ықтимал сатып алушы түрі. Ол тек баға дискриминациясы кезінде, яғни бір өнімді әр түрлі тұтынушы әр түрлі бағада сатып
алады. Баға дискриминациясы болған кезде тауарлары және параметрлері
бірдей, екі нарық және екі сатып алушы пайда болады, бірі көбірек баға
төлесе, екіншісі төменірек баға төлейді). «Тауар» параметрі тауарлармен және
қызмет көрсетумен байланысты. «География» параметрі өндірушіні орналастыру және тауар сатушысы ұғымдарымен байланысты.
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Қарастырылатын нарық сатып алушының қалауымен және сұранысымен,
қолданысымен анықталады. Сонымен, егер сатып алушының пікірі бойынша,
тауар қасиеттері ұқсас болса, оңай алмастырылатын болса, онда олар бір
нарыққа жатады. Сатушылар екі тауар өте ұқсас деп есептесе, тіпті, олар бір
құрал-жабдықта дайындалса, бұл жағдай нарықты анықтауға әсер ете алмайды. Мысалы, егер автокөлік шиналары «13» және «14» бір құрал-жабдықта
әзірленді, бірақ сатып алушы бір шинаны екіншісімен алмастыра алмаса, онда
бұл жағдайда екі шина екі түрлі нарыққа жатады.
3.

Тауар нарығын анықтау

«Тауар нарығы» термині әр түрлі мамандармен әр түрлі бәсекелестік
саласында әр түрлі мағынаға ие болып келеді. Дегенмен бәсекелестік ұғымымен айналысатын көптеген ұйымдарда бұл термин ортақ сипаттамаға
келеді: нақты тауар үшін нарықта бұл термин сатып алушы үшін өзара алмасу
және алмастыру деген ұғымдармен анықталады. Басқаша айтқанда, егер сатып
алушы тауарлар алмасуға келеді деп есептейтін болса, олар бір нарыққа
жатады деп есептейміз, егер сатып алушы бұл тауар өзара алмасуға келмейді
деп есептесе, бұл тауарлар әр түрлі нарыққа жататын болып есептеледі.
Нарықты анықтаудың тағы бір анықтамасы:
Өнім немесе топтық өнім кеңістігінде осы өнімдерді тек өндіруші табысын арттыруға ұмтылатын кейбір фирмалар сол аймақтағы жалғыз өндіруші
болып табылса, олар бағаны тек аз мөлшерде ғана көтеруі мүмкін, сондықтан
онда өнімдері мен географиялық ауданын сақтап, бірақ бұрын орнатылған
деңгейінен асып уақыт көлемінде айтарлықтай және тұрақты бағасын ұстап
тұрады.
Мұнда бұл анықтамаға өнімдердің ең аз мөлшері және жоғарыда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келетін географиялық ауданының ең шағын тобы
қосылады. Басқаша айтқанда тауар нарығының кейбір сатып алушылары бұл
өнімдердің жақын болашақта шағын пайызға бағасы көтерілген кезде және
тек осы бағалар тауар алмастыра алатындығын қарастырады және өнімдердің
ең аз жиынтығы болып табылады.
Анықтама ең маңызды үш элементтен тұрады: 1) бағаның көтерілуі;
2) тұтынушылардың реакциясы; 3) «Ең аз мөлшерде» талап. Осы анықтаманың
әрбір элементі өте қажет әрі маңызды болып келеді.
2. Баға көтеру (а)
Баға барлық инфлияцияларды ескере отырып қойылады. Инфляция емес,
жетілмеген индекстеу арқылы есепке алу өнімнің бағасына өз әсерін көрсетеді
және (ол нақты бағасын анықтау қиын сияқты) инфляция тұтынушы шығындарды азайтуды қиындатады, өйткені жоғары инфляция талдау одан әрі талдау
жасау кезінде қателерге себеп болады.
«Болжамды монополист» басқаратын тұтынушыға байланысты тауардың
бағасының өзгеруі, баға өзгеру түрі деп аталады. Оның мағынасы сатып
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алушы қандай өнім сатып алу туралы шешім қабылдау барысында мұқият
таңдау қабылдамайды, бірақ ол шын мәнінде сатып алынған тауарлардың
бағасы бірнеше жоғары болар еді, егер сатып алушы сатып алған тауарларды
немесе қызметтерді анықтау үшін мұқият талдау жасаған болса. Бұл, шын
мәнінде, тауарларды мұқият іріктеу барысында тұтынушыға қажет болмаған
тауарлар бәсекеге қабілетті болады. Баға өсуінің басқа түрлері тұтынушының
ықыласында өзгерістер тудырмайды. Барлық баға пропорцияда көтеріледі,
мысалы, салыстырмалы бағасы өзгермесе онда тұтынушылар алмастырғыш
тауарларды сатып алмайтын болады.
Бағаның өсуі тұрақты өсу болса, бұл бағаның өсуі болашақта да солай
жалғасады. Тұтынушылардың бірден және өте аз уақыт ішіндегі бағаның көтерілуі өте көп уақыт бойы көтерілген бағаға қарағанда өте жоғары толғаныс
тудырады. Болжамды түрде бір мысалды қарастырып көрейік. Мысалы, егер
кондитерлер майдың бағасының өсуі уақытша екенін білетін болса, онда олар
майды өз тағамдарын жасау үшін қолдана береді. Егер де кондитерлер майдың
бағасының өсуі тұрақты түрде болатынын білсе, олар майдың орнына
маргарин қолданатын рецептер ойластырады. Осы салада айналысатын мамандар бәсекелестік сұрақтарын қарастыру барысында кондитерлердің май бағасының бірден өсуіне әсер етуін ғана қарастырса және де маргарин де сол май
нарығына жататындығын қарастырмаған кезде олар қате шешім жасаған болар
еді. Алайда май бағасы өте ұзақ уақыт бойы жоғары баға болып тұрса, кондитерлер маргаринге көшетін еді, олай болса, май және маргарин бір тауар
нарығына тиесілі.
Айтарлықтай бағаның аздап өсуі ғана жақын алмастырғыштарды – тек ол
алмастыратын өнімдерді бүкіл топтан оқшаулауға болады. Үлкен бағаның өсуі
неғұрлым шалғай алмастырғыштарды ашады. Нәтижесінде көп алыс
алмастырғыштар сол өнім нарығында енгізілетін болады. Іс жүзінде болмаса
да, сол бір өнімді алмастыратын басқа өнімдер айналысатын мамандардың
шешімі бойынша, өзге де мәселелерде күшті бәсекелестік қысым бар.
Егер сіз осындай қате жіберсеңіз, сарапшылар компанияның бәсекелестік
пен тауар нарығына тәуелді екенін қабылдай алады, басқа шешімдер жөніндегі
мекемелердің арасында келісімдердің әсері туралы, нарық үлесі туралы дұрыс
шешім қабылдауға болады.
Сатып алушылар осы өзгерістерге мән беру үшін баға айтарлықтай
өзгеруі қажет. Сатып алушыға алмастырғыш өнімге ауысу өте қиын болуы
мүмкін және ол бағаның өзгеруіне айтарлықтай өзгеріс әкеледі. «Айтарлықтай» баға өзгерісін жедел анықтау жоқ болғандықтан, кейбір елдерде (АҚШ,
Канада) 5 % шамалы өзгеріс ретінде қарастырады. Егер онымен салыстырғанда өнімді өңдеу барысында тауар сомасы көп болмаған кезде, өндірістік
кезеңде қосылған құн, тауарлардың құнын немесе жоғары инфляция деңгейінде нақты бағасын анықтау үшін қиындық тудыратын еді.
Іс жүзінде таза эксперимент бағасы дерлік болмайды. Мысалы, инфляцияның жоғары деңгейдегі кезеңде салыстырмалы бағасын тез және өздігінізден өзгерте аласыз.
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2. Сатып алушының іс-әрекеті (ә)
Алдағы уақытта сатып алушының бағаның өсуіне әсерін байқаймыз.
Кейбір тұтынушылар бір тауардың орнына екінші бір тауарды сатып ала
бастайды. Май және маргарин туралы мысалды әрі қарай жалғастырамыз.
Майдан маргаринге ауысқан кез келеген бір тұтынушының іс-әрекетін
қадағалайтын боламыз. Осылай ауысқаннан кейін тұтынушы май мен
маргарин бір-бірін алмастырғыш болып табылады деген шешімге келеді.
Ендігі кезекте ескі баға бойынша май сатып алған барлық тұтынушыларды қарастырамыз. Май бағасының көтерілуіне тұтынушы тарапынан екі ісәрекет болуы мүмкін. Егер «барлық дерлік» тұтынушылар маргарин май
алмастырғыш десе, «барлығы үшін» май мен маргарин бір нарықта болады.
Ендігі болуы мүмкін жағдай, ол «ешбір» тұтынушы май бағасының өсу салдарынан маргаринге ауыспайды. Бұл жағдайда маргарин майдың ең жақсы
алмастырғышы болмайды.
Кейбір жағдайда бағаның өсуі тұтынушылар арасында ешқандай өзгеріс
туғызбайды. Бұл нарыққа осы өнімнің қымбаттауы салдарынан тұтынушылардың сатып алудан бас тартатын санының пайыздық көрсеткішін көрсету
өте сирек кездеседі. Сонымен қатар бұл пайыздық көрсеткіш тауар түріне қарай әр түрлі болып келеді. Біз ең кішкентай нарықты анықтау үшін барынша
пайда алуға ұмтылған сатушы, бастапқы бағасымен салыстырғанда шағын, бірақ елеулі көлемінің бағасын көтеруге қабілетті болып келетін бағаға көтеруге
қабілетін анықтаймыз. Сонымен, біздің мақсатымыз мұндай сатушы үшін
тиімді болады, сондықтан айтарлықтай баға өсімінен құтылу жолы клиенттерге ауысу болады. Бұл сұраққа жауап бірнеше факторларға байланысты болмақ,
яғни олардың маңыздылығы бағалауға келмейді, соның ішінде тауардан бас
тарту мүмкіндіктерінің саны мен нарықтағы пайда ставкалары бар.
2. «Ең кіші нарықтың» принципі (б)
Тауарлар нарығын анықтаудың соңғы бөлігі нарықтық өнімде тұтынушының назарын аударатын өнімнің немесе оның ең шағын жиынын қалыптастыруын талап етеді. Бұл талап май нарығы, маргарин және тракторлар сияқты
табиғи емес «нарықтарға» жол бермейді. Ол, сондай-ақ нарыққа таптырмайтын
өнім шығарылды деген мәлімдемелерді бере отырып, заңды түрде нарықтағы
үлесін азайту үшін жасаған кәсіпорындардың тілектеріне кедергі келтіреді.
2. Теорияның практикалық қолданысы (в)
Іс жүзінде теориялық қажетті ақпарат қол жетімді бола бермейді. Сирек
белгіленген баға шегінде белгілі бір өнім топтарының өзгеру қажеттіліктерін
бағалау үшін жеткілікті деректер бар. Бірақ бұл дәл теорияны талап ететін
ақпараттың бір түрі болып табылады. Іс жүзінде сарапшылар осы өнімнің нарығы туралы оң қорытындылар үшін, жеткілікті ақпаратты жинау үшін көп219
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теген экономикалық агенттермен сұхбат жүргізу керек. Ақпаратты жинау
үшін пайдалы болуы мүмкін экономикалық агенттер арасында:
 өнімді сатып алушылар;
 осы сияқты өнімді сатып алушылар;
 өнімді сатушылар;
 өнімді басқа аймақтарда сатушылар;
 осы сияқты өнімді сатушылар;
 сатып алушылар қауымдастығы және бұл өнімді сатушылар;
 өнімнің және басқа өнімнің көтерме және бөлшек сауда сатушылары;
 осы өніммен айналысатын статистикалық кеңсе;
 осы онімді қолданатын және жобалайтын инженерлік және консультативтік фирмалар.
Ең бірінші зерттеушіге тауармен және қызметімен жақсылап танысуы
қажет. Тауардың қолданылуын, мақсатын және тауардың өндірісі, сонымен
қатар көрсетілетін қызметі туралы барлық ақпаратты білу қажет. Сонымен
қатар сатып алушыға және сатушыға маңызды деген жағдайларды білу қажет.
Төменде сатып алушылар және бесекелестер тарапынан қойылатын
сұрақтар келтірілген. Олар клиентке соңғы өнім ретінде емес, аралық тауарлар
ретінде құрастырылады. Бұл сұрақтар нақты зерттеу үшін пайдаланылудан
бұрын өзгертілуі тиіс.
Сатып алушыларға төмендегідей сұрақтар қойылады:
1. Қазіргі уақытта сіздің жеткізуші кім болып табылады?
2. Бұрын Сіздің жеткізушіңіз кім болды?
3. (егер өзгеріс болған кезде) Сіз неге басқа жеткізушіге ауыстыңыз?
4. Жеткізуші ретінде кімдерді қарастыра аласыз?
5. Сіз не себепті онымен сауда жасамайсыз?
6. Сіз үшін сауда жасарда жеткізушінің қандай болғаны маңызды? Не
себепті?
Сатушыларға төмендегідей сұрақтар қойылады:
1. Сіздің бәсекелестеріңіз кімдер?
2. Тұтынушылар нақты сізден сатып алу үшін қандай іс-әрекеттер
жасайсыз (мысалы, тауарды өз уақытында жеткізу, оны жарнамалау және жеке
сатушыларға жарнама үшін төлеу, өте жоғары дәрежеде қызмет көрсету)?
3. Тұтынушыларды сіздің бәсекелестерден сізге ауыстыру үшін қандай
іс-әрекет етесіз (мысалы, тәуелсіз нәтижелерді қамтамасыз ету, бірінші
жеткізу кезінде төменгі баға ұсыну)?
4. Бәсекелестерден емес сізден сатып алушылар түрі бар ма?
5. Егер бар болса басқа сатып алушылардан олардың айырмашылығы
қандай және не себепті сізден сатып алады?
Өнім үшін нарықты анықтау барысында ақпаратты қалай жинау керек
екендігін толықтай түсіндіріп алу мүмкін емес. Әдетте, жеткізушілерге
олардың осы тауардың нарықтағы орны туралы не ойлайтындығын, өздерінің
бәсекелестері ретінде кімдерді көретіндігін, нарыққа кіру үшін не қажет
екендігін және тұтынушылардың тізімін алу бірнеше сұрақ қою арқылы
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тауарды қалай елестететіндігін білуге болады. Содан кейін тұтынушылармен
сұхбат жүргізуге болады, олардың ойынша, тауар таңдағанда қандай маңызды
қағидалар бар екендігін анықтауға болады. Тағы да жеткізушілерді сұхбат
жүргізерде, сатып алушылар үшін маңызды деп есептелетін ақпараттарды игере
отырып, сіз нарық шекараларының неғұрлым нақты суретін жасай аласыз.
3. Географиялық нарық
Географиялық нарықты анықтау принципі тауар нарығын анықтауға өте
ұқсас болып келеді. Географиялық нарық ұғымын сатып алушылардың пікірі
бойынша, алмасатын әрі өзара алмасатын және әр түрлі аймақтарда дайындалып әрі сатылатын тауарлар анықтайды. Атап айтқанда, егер бағаның
уақытын арттыру тым аз болса, сол өңірде сатылған тауарларды сатып, бірақ
айтарлықтай және тұрақты жауап алу, одан кейін екі аймақ осы өнімге
қатысты географиялық нарықтық шекарада орналасқан болса, түрлі салада
сатылатын осы өнімді сата бастайды. Тұтынушылар, сол өңірде сатылатын
өнім басқа аймақтағы сатылған өнімді ауыстырады деп сенбейді, Алайда екі
аймақ осы өнімге қатысты түрлі географиялық нарықтарға тиесілі болады.
Іс жүзінде географиялық нарықтар шекараларының жиі тасымалдаулар
құны, салықтар мен нормативтік ережелерінің мөлшері анықталады. Қазақстан бойынша тасымалдаулар құнына, сондай-ақ жанама географиялық нарықтарының шекараларына әсер етуі мүмкін. Мысалы, күрделі және қымбат
машиналарды жасаушыларға оларды континенттің шегінен тыс сату тиімсіз
болуы мүмкін, өйткені техникалық қамтамасыз ету шығындары персоналдардың
іссапарлары немесе дайындаушы-кәсіпорын мен машинаның жұмыс істеу
орнына қосымша бөлшектерді тасымалдау шамадан тыс жоғары болуы мүмкін.
Алымдар мен басқа да сауда кедергілер, сондай-ақ географиялық нарық
таралуына шектей аласыз. Белгілі бір тауарларды шетелдік өндірушілер
сыйақы төлеуге міндетті болса және ол жергілікті тұтынушылар оны сатып
алудан бас тартса болады. Бұл жағдайда географиялық нарық импортталатын
тауарларға арналған баж құру, елден тыс таратылуы мүмкін емес.
Денсаулығы мен қауіпсіздігі немесе лицензиялауға қатысты нормативтік
талаптар белгілі бір тауарларды немесе қызметтерді сатуға кедергі болуы
мүмкін, мысалы, сүт өнімдерін өндіруші фабрикалардың белгілі бір әкімшілік
аймақта сүт сатуға лицензиясы болып және басқа аймақта болмауы мүмкін.
Тағы бір мысал сол әкімшілік өңірімізде жұмыс істеуге уәкілетті медбикелерде рұқсат қағаз болып және басқа да аймақтарда болмауы мүмкін.
4. Баға дискриминациясы мен нарық агломерациясы
Сатушылар белгілі бір клиенттерге қатысты баға дискриминациясын
жүргізеді, және баға айырмашылығы жеткізу шығындарының айырмасына
байланысты емес екені мүмкін болса, сол назарға сатып алушының бір түрі
болып табылады тауар нарықтары үшінші параметрді қабылдайды.
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Мысалы, цементтің екі сорты бар делік және екі сатып алушы тобы бар,
А тобы цементтің екі түрін сатып алады, ал Ә тобы тек жоғарғы сортын ғана
сатып алады. Екі сатып алушыға қойылған баға бірдей. Егер сатушы бірінші
сортты А тобының сатып алушыларына төмен бағаман, ал Ә тобының сатып
алушыларына жоғарғы бағамен сататын болса, бұл баға дискриминациясы.
Бұл жағдайда Ә тобына сатылатын жоғарғы цемент нарығы жекеше бір нарық
болып табылады.
Кейбір жағдайда сатып алушылар үшін тауар алмастырыла алатын болса,
нарықта олар ауқымды болып табылады. Зерттеудің нәтижесі бойынша,
нарықта негізгі тауардың әр түрлі көлемде болуы мүмкін (мысалы, автокөлік
шиналарының әр түрлі көлемдері немесе әр түрлі кернеуліктегі электр трансформаторлары) немесе әр түрлі географиялық нарықтарда сатылатын бір тауар. Қолданыстағы деректерді пайдалануды жеңілдету және зерттеу нәтижелерін түсіндіруді жеңілдету үшін, жеке нарықтарды біріктіру пайдалы болуы
мүмкін. Ақпараттың жоғалуын шектеу үшін нарықты белгілі бір жағдайларда
біріктіруге болады.
Төменде болуы мүмкін деген жағдайлардың ішінен үшеуі көрсетілген:
– сатушылар тобы жеткізу және нарықта табыс ықтималдығын арттыру
үшін негізінен сол жұмсалған шығындардың өнімін сату кезінде (осы
өлшемдерге сай нарықтар, аралас нарық болуы мүмкін);
– географиялық нарықтың барлық территориясында сенімді сатып
алушылар болған жағдайда (осы географиялық нарықтардың барлығын біріктіруге болады);
– егер екі тауар бір-бірін толықтырушы болып, тұтынушылармен қалыпты көлемде қолданып отырса (бұл тауар нарығын біріктіруге
болады).
5. Бәсекелестерді анықтау және нарыққа кіру жолында
кедергілерді анықтау
Тауар нарығы анықталды, ендігі кезекте осы нарықты тасымалдаушыларды анықтау қажет. Көрініп тұрғандай, қазіргі уақытта жұмыс істеген тасымалдаушылар осы қатарға қосылады. Бүгінгі таңда нарықта жұмыс істемейтін
әлеуетті жеткізушілер ретінде тіркелген басқа фирмалардың бар-жоқтығы
алаңдатып отыр.
Әлеуетті жеткізушілер ретінде есептелетін, өндірушілердің екі үлкен түрі
кездеседі:
− қазіргі уақытта тез және еш қиындықсыз осы өнімді өндіру үшін пайдаланылуы мүмкін жабдықтары, заттары немесе дағдысы бар, қазіргі
уақытта өнімді шығаруға еш қиындықсыз мүмкіндіктері бар, бірақ
оны қолданыстағы фирмалар жүзеге асырмайды, қазіргі уақытта осы
тауарларды дайындап шығарады, бірақ географиялық нарықта оны
сатпайды;
− басқа фирмалар.
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Бірінші топ нарыққа еш қиындықсыз өз тауарларын шығара алады,
өйткені шығын көлемі өте төмен болады (нарыққа ену кедергілерін бағалау
тиiстi жазбаларда көрсетіледі). Бұл фирмаларды белгілі бір нарыққа тауар
жеткізушілер ретінде қарастыруға болады. Бұл фирмаларға квотаны қарастыру
қажет. Дегенмен дәл қазіргі уақытта олардың нарықтағы орнын анықтау, олар
нарықта еш тауар сатпағанда мүмкін емес, тек қана осы өндірістің жалпы
көлеміндегі және өндірістің көлеміне негізделіп жасалуы мүмкін.
Нарықтан нарыққа жылжытқан кезде бірінші бағдарлама жаңа нарықты
қалыптастыруға қарағанда экономикалық аса қуатты болуы мүмкін. Мысалы,
онда өндіруге қабілетті және қажетті өнім өндіргісі келетін компаниялар болуы
мүмкін. Оңайлатылған қазіргі географиялық нарықта тыс әрекет әлеуетті
жеткізушілер, сондай-ақнақты клиенттерге белгiленген шектеулер жойылған
жағдайда өздерін білдіруге болады, халықаралық сауда, тарифтер, квоталар,
шектеулі валютаға кедергілерді жою мән-жайлар тауарларды өндіруге қабілетті
көптеген осындай фирмалар бар.
Екінші класс нарықтың өзгеруі кезінде жаңа бизнесті әлеуетті жеткізушілердің, тауарлардың көптеген жаңа түрлерін өндірушілердің нарыққа
кіруінде үлкен қиындықтар болады. Дегенмен басқа нарықтар үшін қызмет
көрсету нарығы, бөлшек сауда және тарату, жаңа өндірістер нарық ауысқан
кезде өте маңызды болуы мүмкін.
Нарыққа кіру барысында кедергілерді бағалау үшін өздері кездестірген
нарыққа кірудің кедергілерін бағалау қажет. Басқаша айтқанда, кіру процесін
толықтай зерттеу қажет, қазіргі уақытта өндірістің нарыққа кірмей тұрған кезде
шыққан шығындардың бәрін өздері төлеу қажет. Бәсекелестік қадамдары
болып, нарықпен танысу, оқу (сатып алушылар нені сатып алғысы келеді және
қандай бағада сатып алуға дайын), жерді жалға алу және сату, немесе өндіріс,
бөлшек сауда үшін орын; жұмыс күшін жалдау (инженерлер және т.б); құралжабдықтар сатып алу; патенттелген тауарды өндіру үшін лицензия; өндірісті
бастау; бастапқыда бірнеше өнімді төмен бағада сату, сатып алушыларға таныстыру және жарнама жасау. Әрбір осы этап уақыт және ақшаны қажет етеді. Осы
және басқа да шығындар нарыққа кірудегі кедергілердің шығынын көрсетеді.
Кейбір нарыққа кіру үшін өте аздаған кедергілерді көрсетеді. Мысалы,
көше саудагерлеріне тек қана тауар алу үшін ақша, мүмкін, тауар қоятын
орын, тауар сатып алуға лицензия қажет болуы мүмкін. Басқа нарықтардың
көптеген әрі жоғарғы кедергілері болады. Бұл нарықтар жоғары және табысты
болып табылады немесе кеңейтуге бейім болса, жоғары кедергілер жаңа
жеткізушілерді тежемейді.
А. Смит экономика заңдарының «көрінбейтін қолы» туралы қағиданы
тұжырымдай отырып не айтқысы келді?
Смиттің «көрінбейтін қол» туралы идеясы «Халық байлығының» ең
басты идеяларының бірі болып табылады. Бұл афористік тұжырымның мәні
келесідей болып табылады.
Смит әркімнің пайда табуға, өз байлығын көбейтуге деген талпынысы
адам әрекетінің ең басты мотиві болып табылатындығына жүгінеді. Бұл
223

Экономика негіздері
әрекеттердің қозғаушы күші болып табылады. Сонымен қатар бұл қоршаған
ортада әділ де рационалды реттілікті туғызудың алғышарты болып табылады.
Қалай?
Шаруашылықтың әрбір қатысушысы өз қызығушылығымен басқарылады, өз мақсаттарын көздейді. Жеке тұлғаның қоршаған ортаның қажеттілігін
қамтамасыз етуге деген ықпалы жоққа жақын. Бірақ өз пайдасын көздей
отырып, соңында адам қоғамдық азық-түліктің артуына, қоғамдық игіліктің
өсуіне ықпал етеді.
Смиттің жазғанындай, бұл нарық заңдарының «көрінбейтін қолының»
делдалдылығымен іске асырылады. Жеке қызығушылыққа қол жеткізуге деген
талпыныс, ақшаны ұқыпты санау нәтижесінде өндірістің дамуына және
қоғамда алға жылжуына алып келеді. «Экономикалық адам» қоғамға саналы
түрде қызмет етуге талпынғанға қарағанда жиі өзіндік қызығушылықтарын
көздей отырып, «қоғамның қызығушылығына әсерлі қызмет етеді.
Нарықтық экономикадағы реттілік бәсекелестік механизмі бойынша
орнатылады. Сұраныс өсіп жатқан жағдайда өндіріс көлемі артады. Бәсекелестік күшейеді, нәтижесінде шығындар да азаяды. Сұраныстың азаюынан
кері процесс жүреді. Еркін бәсекелес шарттарында өндірістің реттеушісі баға
болып табылады. Ол көлемдерді, ресурстардың таралуын, жұмыс күшінің қозғалуын реттейді.
Нарықтық заңдардың «көрінбейтін қолы» жеке адамның ойына мүлдем
келмеген мақсаттарға алып келеді. Смит қозғаушы күш пен жеке қызығушылықтың маңыздылығын бәсекелестік пен шаруашылық механизмінің ішкі
серіппесі ретінде көрсетті.
Австрия мектебінің экономистері арқылы алға тартылған шекті
пайда түсінігінің негізгі ережелерін тұжырымдаңыздар
Шекті пайда теориясының өңделуінде ағылшын Уильям Джевонс (18351882), австриялық экономистер Карл Менгер, Фридрих Визер (1851-1926),
Евгений Бем-Баверк (1851-1919), швейцариялық Леон Вальрас (1834-1910)
қатысты.
1. Игіліктің құндылығын (бағасын) зерттеу негізіне тұтынушылар сұранысының анализі қойылады. Негізге шығын емес, нәтиже алынады. Игіліктер
(тауарлар мен қызметтер) құндылығы тұтынушыға деген пайдасы арқылы
анықталады. Тек тауардың пайдасы алмастыру пропорциясын анықтайды
және алмастырылып отырған тауарлардың бағасын да анықтайды. Негізгі мәселе сұранысты зерттеу болып табылады.
2. Пайданың талдауы адамдардың экономикалық тәртіптерінің мотивін
зерттеумен байланысты. Талдаудың негізіне субъективті қағида алынады.
Игіліктер пайдасы олардың санына байланысты (саны көбейген сайын бағасы
төмендейді).
3. Өндіріс күшінің құндылығына келсек, онда ол тікелей емес (еңбек шығыны), ал жанама тұтыну тауарлары пайдасының бағасының бекітілуі арқылы
анықталады. Олардың өндірісінде өндіріс құралдары қолданылады. Еңбек
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күшінің бағасы субъективті сипатқа ие болады: шешуші нәтиже жұмыс сағаты
санына емес, өндірілуші тауарлар мен қызметтердің пайдасына байланысты.
4. Игіліктердің алмастырылуы келісімшартқа қатысушылардың субъективті бағасының тепе-теңдігі принципі бойынша іске асады. Еркін нарықта
сатушы мен сатып алушылардың субъективті бағалары теңеледі. Екі жақтың
қызығушылықтарының қиылысу нүктесінде баға қойылады. Екі жаққа да
қолайлы баға шекті пайданың теңдігін білдіреді.
Шекті шама теориясы экономика ғылымының арсеналына кірген ережелер мен категориялардың кезекті өңделуіне арналған ережелердің біріне себеп
болды. Тұтыну тәртібі теориясының пайда болуына себепкер болды; заманауи
баға теориясының, сұраныс пен ұсыныстың өзара байланысының анализінің
пайда болуына әсер етті. Шекті пайда принципі альтернативті таңдаулардың,
анализдердің әсерлілігінің, өндіріс факторларының оңтайландырылуының таңдауының негізіне енді.
И. Шумпетердің «Экономикалық даму теориясының» өзектілігі неде?
Австриялық-америкалық экономист Йозеф Шумпетер (1883-1950) теориясының негізгі идеясы: экономиканың дамуы жаңашылдық пен инновациялардың еңгізілуіне негізделеді. Шумпетер бойынша, инновациялар «қазіргі
көздердің жаңа тәсілмен қолданылуы» болып табылады. Инновациялар – бұл
жаңа құралдар, жаңа технологиялар, өнеркәсіп өндірісінің жаңа ұйымдары,
жаңа нарықтардың ашылуы. Даму көзі болып инновация негізінде ішкі
процестер мен өндіріс факторларының жаңа комбинациясы қызмет етеді.

Жаңа өндіріс комбинацияларын іске асырушы негізгі фигурасы кәсіпкер
болып табылады, Й. Шумпетер терминологиясы бойынша – «новатор». Оның
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меншік иесі болуы шарт емес, бірақ шығармашылыққа, тәуекелге, табысқа
жетуге бейімделген адам болуы шарт. Оның негізгі қасиеттері – әрдайым ізденіс үстінде болуы, өндірістегі және шаруашылық саласындағы жаңа енгізулерді қолдануы.
Кәсіпкерлік үшін негізгі қозғаушы күш ретінде тек жаңа өндіріс комбинацияларын енгізу кезінде ғана пайда болатын табыс есептеледі. Қарапайым
шарттарда табыс жоқ. Кәсіпкерлердің новаторлық талпынысының шарты ретінде «жоғары бәсекелестік» (жаңа тауарлардың, ұйымдардың жаңа түрлері
арасындағы бәсекелестік) қызмет етеді. Мұндай жағдайда табысты рөлді жаңа
енгізудің авторы мен ұйымдастырушысының нарықтағы монополиясы, монополиялық жағдайы атқаруы мүмкін.
Шумпетер бойынша жаңа енгізу
Шумпетердің тұжырымдамасы бойынша, кәсіпкерлік функциясы жаңалықтармен тікелей тығыз байланысты. Жаңа комбинациялардың жүзеге асырылуы – «ауыр іс және ол тек белгілі қасиеттерге ие адамдарға ғана тән».
«Капиталдық механизмді қозғалысқа келтіретін және оны қолдаушы негізгі импульс жаңа тұтыну игіліктерінен, өндірістің және тауарларды тасымалдаудың жаңа әдістерінен, жаңа нарықтар мен капиталдық кәсіпорындарды
құратын экономикалық ұйымдардың негізгі формаларынан туады».
Шумпетер бойынша, өндіру – заттар мен күштерді келтіру, осы заттар
мен күштерден құралған комбинациялар құрау болып табылады. Өндіріс – бұл
техникалық емес, экономикалық қызмет саласы. Экономикалық пен техникалық әдістер әдетте бір-біріне сәйкес келмейді.
Даму процесі кезінде ескі тауарлар мен өндірістің ескі түрлері ығыстырылады. «Жасампаз бұзылу» процесі жүреді. Гүлдену (жаңа топтамалар!) күйзеліспен алмастырылады. Экономикалық ұйымның жаңа негізі орнай бастайды. Оларға фирмалар бейімделе бастайды. Жаңа енгізулердің негізінде экономика дамуы циклдік сипатқа ие бола бастайды.
Дж.М. Кейнстің «негізгі психологиялық заңының» мәнін анықтаңыз.
Тұтынуға келе жатқан табыстың артуынан шығынның едәуір көп бөлігі
ұзақ уақытқа қолдануға арналған құралдарды сатып алуға кетеді. Олар
қарапайым тұтыну тауарларынан салыстырмалы түрде қымбатырақ; оларды
сатып алуға жұмсалатын ақша біраз уақыт жиналуы тиіс.
Халықтың тұтыну құрылымы ауысып тұрады. Жалдамалы жұмысшылардың тұтыну құрылымы негізгі функциясы ақшалай қаражат жинау мен капиталды көбейтуге негізделген меншік иелерінің тұтыну құрылымына ұқсап бара
жатыр.
Кейнс адамдардың тұтыну тауарларын алуға бағытталған белгілі шығындарының тежелуіне алып келетін қылығының мотивін атайды. Барлығы сегіз
мотив. Олардың қатарында есепкорлық, сақтық, үнемшілдік те бар.
Нәтижесінде қоғамда тұтынуға деген бейімділік төмендейді. Ал тұтынушы сұранысы дәл соған байланысты. Қорлардың өсіп келе жатқан көлемі
инвестициялық тауарларға деген сұранысқа сіңісуге үлгермей жатыр.
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Табыс Y
Қорлар S
Сұраныстар С

S = Y-C
Кейнстің «Негізгі психологиялық заңы»
Мультипликация коэффициенті дегеніміз не? Дж.М. Кейнстің теориясында ол қандай рөл атқарады?
Мультипликатор (лат. Multiplicator – көбейтуші) көбейткіш деген мағынаны білдіреді. Инвестиция мен табыстың көбеюі арасындағы байланысты көрсететін мультипликатор инвестициялық сұраныстың табыстың көбеюіне әсерін күшейтеді (көбейтеді).
Мультипликациялық әсер неден тұрады?
Инвестициялық сұраныстың көбеюі тұтыну тауарларына сұраныстың
артуымен сүйемелденеді. Оған қоса инвестицияға деген сұранысқа қарағанда
үлкен көлемде. Инвестициялық секторда жұмыспен қамтылған жұмыскерлер
табысының көбеюі олардың тұтыну тауарларына деген сұранысының артуын
білдіреді.
Демек, тұтыну құралдарын өндіруші салаларда шығындар мен кірістер
артуда. Бұл өндірістің кеңеюіне және «үшінші» сектордағы кірістің артуына
алып келеді. Өндірістің кеңеюіне деген бастапқы «түрткі» салалар ішіндегі
тізбекті байланыс принципі бойынша өсе бастайды.
Мультипликациялық эффект өзін белгілі бір жағдайларда көрсетеді: қуаттылықтың, бос жұмыс күшінің бар болуы. Оның әсері көтерілу жағдайларында
айқынырақ көрінеді. Инвестициялық сұраныстың төмендеуінен мультипликатор «минус» таңбасымен әрекет етеді, инвестициялардың құлауы тұтыну
сұранысының кумулятивті құлауымен сүйемелденеді.
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