
.

ШЕТЕЛДЕРДЕГІ 
ЭКОНОМИКАНЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК PETTEV

Б. Б. Салимжанава

"'•«ж.



Г  №,а£~ 
и/ SO

Қазақстан Республикасының Білім жэне гылым министрлігі 

С. Торайғыров атындагы Павлодар мемлекеттік университеті 

Мемлекеттік басқару, бизнес жэне құкык факультеті 

«Басқару жэне саясаттану» кафедрасы

ШЕТЕЛДЕРДЕГІ ЭКОНОМИКАНЫ 
МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ

Оку құралы

Павлодар
Кереку

2016



ӘОЖ 330Д(075.8)
КБЖ65^Вя73

Ш50

( . Тораііі ыров атындагы Павлодар мемлекеттік университетінін 
оку-әдістемелік кенесімен баспаға ұсынылды

ІІікірсарапш ылар:
Жанат М ырзабек -  доктор PhD, «Баскару және саяссатану» 

кафедрасының кауымдастырылған проффесорі;
3. А. Арынова -  экономика ғылымдарының кандидаты, 

Инновациялық Еуразия Университетінің доценті;
С. Е. Кайдарова -  экономика ғылымдарынын кандидаты, 

Инновациялық Еуразия Университетінің доценті.

Құрастырушы Б. Б. Салимжанова 
Ш50 Ш етелдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу : оку ку.ралы / 

кұраст. Б. Б. Салимжанова. -  Павлодар : Кереку, 2016. -  73 б.

Бұл оку кұралы шетел мемлекеттеріндегі экономиканы 
мемлкеттік реттеу, халықты жұмыспен камту және өткізу, сонымен 
катар шетел мемлекетінде экономикалык реформаларды шешу 
сұрактары бойынша оқытады.

Бұл оку кұралы экономикалық университтетіндегі студенттерге
0 П І Ю  П Р О І І

с .  ' ‘ПСВ ӘОЖ 330.1(075,8) 
КБЖ 65.01 я73.а т ы *а а » ь ‘ *

академик ; г ' н 
атында^ы ♦ с'г l♦ ' іі,!

і 1 /> А  Н  * • C j~  q  Салимжанова Б. Б., 2016
С. Торайгыров атындағы ПМУ, 2016

Материалдын дұрыс болуына, грамматикалык жэне орфографиялык кателерге 
авторлар мен кұрастырушылар жауапты



Кіріспе

Нарыктық катынастардың дамуы мен мемлекеттің сәйкесінше 
өзгеруінің кажеттілігі еш күмән тугызбайды.

Алайда нарыктык катынастардың дамуы экономиками 
қалыптастыруда мемлекеттің араласуымен қатар топтык-әкімшілік 
жуйе шарттарында дәстүрлі түрде орындайтын көптеген 
қызметтерінен бас тартуын да талап ете отыра халықтың аз камтылган 
қабаттарын әлеуметтік қорғауды дамыту, макроэкономикалык реттеу 
және тиімді ақша-несие саясатыг жүзеге асыруды талап етеді. 
Сзйкесінше келесідей сауалдар туындайды, ягни мемлекет нарықтың 
кызмст етуіне араласуы керек гіе деген, егер араласса ол қай уақытта 
қажет және оның тиімді шегі қайда екенін аныктай білу керек.

Айтылгандарга суйенсек, нарықтық экономикасы жаксы дамыған 
елдерді мемлекеттік реттеудің теориялык жэне практикалык 
тәжірибесіне деген үлкен кызығушылық туындап отыр. Мемлекет пен 
нарықтың арасындагы қарым катынанаска жэне нарыкты реттеуді 
жүзеге асыратын теориялық негізде жүргізілген батыс 
экономистерінің зерттеулері әрине тыс кала алмайды.

Әрбір накты жағдайда экономиканы мемлекеттік реттеудің 
әдістері мен стратегиялары аса үлкен кызығушылық тугызуда.

Капиталистік мемлекеттің экономикалық саясаты оның кұқыктык 
қызметінін шегінде жүзеге асады. Алайда өндірістік дамыған 
капиталистік мемлекеттердің әкіметі экономиканың дамуының 
барлық сипаты мен темптеріне экономикаға мемлекеттің араласу 
түрлерінің барлық формаларын пайдаланады, яғнинесиелік- 
каржылык, салықтық саясатты, мемлекеттік тапсырысты тарату, 
,ылыми зерттеулерді каржыландыру және жасау т.с.с.

Бүл жүргізіліп отырган зерттеу жұмысында шетел 
мемлекеттерінің экономиканы мемлекеттік реттеу, халыкты 
жұмыспен қамтуды реттеу, кұкык саласы мен шетелдердегі 
экономикалық реформаларға катысты тәжірибенің ортактастыруға 
талпыныс жасаланып отыр.
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1 Ш етелдерде экономиканы мемлекеттік реттеудін жалпы 
негіздері

«¥лы  дағдарыс» жылдары алдыңғы қатарлы капиталистік 
елдердің нарықтык экономиканың өзін -  езі толык реттей 
алмайтындығына көздері жетті және де туындаган киындыктарды 
уакытында шешу тек әлеуметтік -экономикалық өмірге мемлкеттің 
белсенді араласуымен ғана жузеге асатынын түсінді.

Капиталистік елдерде бағдарламалаудың алғашкы кезеңдерінде 
экономиканы баскарудың салаарлық қагидасы колданылды. 
Францияда, Ш вецияда, Жапонияда, Германия және тагы баска 
мемлекеттерде дайындалған салааралық бағдарламалар барлық 
шешуші экономикалық салаларды камтиды және олардын дамуын 
маңызды және тұтастай болжауда үлкен рөл аткарады.

Францияда, Жапонияда, Түркияда және тағы баска елдерде 
агымдагы, орта мерзімдегі жоспарлаудың гылыми - әдістемелік және 
ұйымдастырушылық мәселелерін арнайы мемлекеттік органдар 
шешеді. Францияда бұл кызметгі Жоспарлау бойынша бас 
Комиссариат жүргізеді. Жапоняда Экономикалық жоспарлау 
баскармасы мен Аймактық кешенді дамыту департаменті жэне тагы 
басқалары жүргізеді. ¥ зак  мерзімді экономикалык даму және күрделі 
жүмсалымдар аясының ісүрылымдык саясатымен катар өндірістің 
аймақтьщ орналасуының ұзак мерзімдік максаттарын білгілеу 
Жапонияның экономикасын жоспарлаудагы мықты жағы деп 
саналады.

Түркияда орта мерзімді жоспарлау 1963-1967 жылдардағы 
бірінші бесжылдык жоспардан басталып, жүйелі түрде жоспарлау 
уакытының міндеттеріне байланысты жүзеге асырылуда. Осындай 
алтыншы бесжьтлдык жоспарда (1988-1992 жж.) нарықтык жүйенін 
дамыған жагдайын ескеріп, халык шаруашылдығынын 
макроэкономикалык көрсеткіштерін нақтылауға көп көңіл бөлінді.

Германияда экономиканы реттеу біраз баскаша, мұнда кәбінесе 
бәсекелестікті қоргауға, мемлекеттін антимонополиялык жэне 
бакылау кызметін нығайтуға, нарықтагы ірі кәсіпорындардын 
косылуына тыйым салуға, жоспарлар мен бағдарламалардын 
әлеуметтік кызметін кеңейтуге көңіл бөлінуде.

Өнеркәсібі дамыған басқа капиталистік елдердің экономикасы 
сиякты Франция экономикасы да еркін кәсіпкерлік пен сауда 
кағидасына негізделген. Қазіргі кезеңде Франция нарықтық 
шаруашылық механизмі жағдайында өмір сүреді, бірак баға белгілеу 
еркіндігінің дәрежесі объективті экономикалык заңдармен, сонымен
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бірге мемлекеттік реттеумен беріліп отырады. Еркін бага белгілеу 
кагидасының әрекет етуіне қарамастан, Францияда мемлекет кейбір 
тауарлар мен қызметтердің багаларын тікелей регтей агіады. Атап 
айтқанда: ауыл шаруашылык өнімдерін, •газ, электрэнергия, көлік 
кызметтері. Ол сонымен катар бәсекелестік жағдайда бағаларды 
бақылауды жүзеге асыра алады, Франция экономикасындағы 
мемлекеттік сектор жалпы ішкі өнімнің салыстырмалы үлкен емес 
үлес салмағын алады және өзіне монополистер салаларын (газ 
енеркәсібін, электрэнергетика және көлік), нарықтық бәсекелестіктің 
режимінде жұмыс істейтін салаларды (ұлттык және коммерциялық 
банктер, сақтандыру компаниялары жэне тағы басқаларын) қосады. 
Бірінші жағдайда мемлекет монополистер салаларының қызметтерінін 
барлық экономикалық параметрлерін, соның ішінде инвестиция 
көлемін, енбек ақы мен дайын енім бағасын бекітеді. Екінші жағдайда 
мемлекет бұл салаларды жеке меншік сектормен бэсекелестікке 
түрткілей отыра кызметтерінің экономикалык параметрлеріне 
минималды ыкпал етеді. Франция экономикасының бүл ерекшілігі 
тауарлар мен қызметтердің еркін және реттелетін бағалары 
арасындагы катынасты алдын ала анықтады: бағалардың 20 пайызы 
мемлекетпен реттеліп, ал калған 80 пайызы еркін нарықтық бага 
белгілеудің режимінде. Франция багаларды мемлекеттік реттеудің 
негүрлым катац режимінде болған және ол бугінгі кезде ішанара 
сақталған өнеркәсібі дамыған капиталистік елдердің бірі болып 
табылатындығын ескеру кажет.

Көптеген Шыгыс Еуропа елдері бұрыннан Экономикалық өзара 
көмек Кецесінің құрамында болып коғамның тұрмыстық, 
экономикалык негізі мен саяси кұрылымы біркелкі болуына 
қарамастан орталықтандырылған шаруашылык жүйесінен нарыктык 
экономикаға өте бастады. Шаруашылык жүргізудің бір түрінен екінші 
түріне көшуде келесі ережелерге сүйенуімізге болады:

меншік түрлеріне қарамастан мемлекетгік меншікті 
жекешелендіру жэне шаруашылык әрекетіне жағдай жасау;

- мемлекеттік кэсіпорындарды ұсақтау, тауар өндірушілерді 
демонополизацияландыру және монополияға карсы күрестің кызметін 
күшейту;

- нарық механизмінің еркшеліктеріне байлансты экономиканы 
басқару кұрылымын жетілдіру;

- каржы -  банк жүйелерін реформалау және бюджеттік 
инвестицияны қысқарту;

- елдің экспорттық элеуетін арттыруда бәсекелестік кабілеті бар 
өнеркэсіпті мемлекет тарапынан колдау,
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- шетел инвестицияларын енгізуде және біріккен өндіріс кызметін 
колдауда саяси, кұкыктык және шаруашылық жағдай жасау;

- үлттык валютаның айналымда болуын қолдау жэне қамтамасыз
ету.

Жоғарыда көрсетідген шараларды экономикада нарыкты реттеу 
механизмдері ретінде қолдануда эр елде даінін еркшеліктері есепке 
алынады. Ең ксшайлы жағдайда Венгрия болды. Бұл елде 
экономикалық реформа бірнеше жылдар бұрын басталған. 
Шаруашылык жұргізуде кәсілкерлікті ыкталандырудын түрлерін 
апдын ала ескере жургізген. Халык шаруашылыгынын алдынғы 
буындарындагы кұкық негіздерін жасауда экономикалык 
ассоциациялар заңы негізгі рөл аткарады. Мемлекеттік 
кәсіпорындарды экономикалық ассоциацияларға айналдыруда тиісті 
шешімдер колданылады. Мемлкеттік жекешелендіруде көп жағдайда 
ұсактау және жұмыс сітеп тұрған кәсіпорындарды кайта кұру 
шаралары жүргізіледі.

Нарыктық жагдайда шаруашылық жүргізуге дайын Австрия 
болды. Баға құру мен еңбек ақыны реттеу шетел инвестицияларымен 
ынталандыру, сыртқы экономикалық катынастарды
либерализациялау, ақша айналымын түрақтандыру, ұлттық валютаны 
конверсиялау жөніндегі шаралар 40-жылдардың сонынан жүргізіле 
бастады. Нәтижесінде осы шаралар «мемлекет пен жеке меншіктің 
арасындағы ұтымды пропорцияны калыптастыруға,
орталыктандырылган жэне нарық күрылымдарының байланысын 
үйлестіруге халыктың басым кепшілігінің түрмыс дәрежесін 
жаксартуға» негіз болды.

Қаржы тепе -  тендігіне көңіл беле отырып Австрия укіметі 
әлеуметтік серіктестік пен шағын бизнесті колдауға еркше көніл 
бөлді. Австриялык тэжірибедегі үкімет тарапынан жасалган 
бәсекелестік шаралары нарык экономикасына қолайлы жағдай 
туғызуымен еркшеленеді. Бүл жерде әсіресе шағын жэне орта 
фирмалардың құрылуын жэне әлем шаруашылық үдерістеріне үлттық 
экономиканың араласуын қолдау шаралары көрсетіледі. Мұндай 
ынталандыру жаңа құрылған шағын, орта фирмаларға мемлкет 
тарапынан жәрдемакы немесе жеңілдетілген салык салу түрлері 
арқылы жүргізілді. Осындай фирмалардың кызметтеріне тауарларды 
сату ережелері, дүрыс емес бэсекелестікке жүргізілген шаралар, 
жергілікті жабдыктау, картельдер туралы тагы да баска заңдар 
кұқыктық негізі болып табылады.

Қытай Халык Республикасында экономиканы мемлекеттік реттеу 
тәжірибесі белгілі бір кызығушылық туғызады. Жетпісінші
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жылдардын соңында Қытай Халық Республикасында да басталған 
экономикалық реформалардың алгашкы қорытындыларына жасалган 
талдау негізінде біркатар тұжырымдамалар жасапган. Бұл 
тұжырымдамалар социалистік экономиками, социализмнің басташсы 
сатысын, меншіктің мемлекеттік, когамдык және жеке түрлерін 
пайдалану тағы баска мәселелерді камтиды. Қытай компартиясыныи 
шешімдеріне сэйкес жоспарлы экономика болып табылатын 
экономикада реформалаудың басты багыты “нарықка багыт ұстаган 
микродеңгейде бакылауга болатын социалистік экономиканы қүру” 
болып табылатыны көрсетіледі.

Қытайдагы экономикалык реформалардың стратегиясы үйымдык 
аспектіде болганмен «ауылдан калага» деген кагидага негізделініп 
ерекшеленеді. Осы қагидалар бойынша реформалардың алға басуы 
ауылдагы нарықтық қатынастар элементтерінің пайда болуы мен 
оларды мемелкеттік жоспарлар аркылы реттеу қамтамасыз етеді. 
Қытайдың жоспар мен нарықты біріктіру нұскасы шаруашылық 
жүргізудің үш деңгейлі жүйесін пайдалануды білдіреді, Осы үш 
деңгейдін эрқайсысы өзіндік үлгіге сай келеді: жоғарғы деңгей үшін 
негізгі өндірістік көрсеткіштерді директивті (экономика күрылымы 
жэне даму қаркыны мемлекеттік резервтер, тұрақты тауар сүранымы, 
мемлекеттік бюджет) жоспарлау колданылады, екінші деңгей 
экономиканың алғашкы саласын қамтитын шаруашылык деңгейі. 
Мүнда шығаратын өнімді өткізу жэне кешенді мәселелерді 
минималды -  техникалык қамтамасыз етілуінің жоспарлауымен 
айкындалады. Ш аруашылыктың үшінші деңгейі жергілікті жэне 
мерзімді өндіріс тауарларымен әр түрлі кызмет көрсетулермен жэне 
нарық механизмдерін колданумен реттеледі. Салык салу жүйесіндегі 
аса маңызды тәжірибесі салык жеңілдіктерінің капиталдык 
салымдардың екі сфераға - өндеуші өнеркэсіптің дамуы мен 
экспорттық әлеуеттің өсуіне бағытталуы ынталандырады.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі әдістері 
Капиталдың үдайы өндірісінің жалпы шарттарын қүру мен 

коғамды сактау бойынша мемлекеттің кызметгері кегітеген әдістердін 
қолдануын талап етеді.

Экономикаға ықпал ету үшін қолданылатын әдістердің 
коптүрлілігіне карамастан олардың екі тобын бөле көрсетуге болады:

- бірінші топка: мемлекеттің экономикаға жеке меншік 
кәсіпкерлер әрекеттерінің ережелерін заңшығарушы тәртіпте бекіту 
аркылы эсер етуінің тікелей әдістері жатады. Мүндай тэртіпте жүмыс 
күннің үзактығы, жалақының минимумы, стандарттар, санитарлық 
жағдайларға катысты талаптар белгіленеді. Мемлекет тікелей
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әдістерді баскарудың әкімшілік заңи аппаратын колдану аркылы 
жүзеге асырады;

- екінші топка: жанама әдістерінің көмегімен мемлекет жалпы 
коғамның өндірістік салалар мен мемлекеттің аудандарының дамуына 
мүдделі болып келетіндігіне байланысты, онда жұмыс істейтін жеке 
меншік кәсіпкерлердің шаруашылықтарына жағымды жағдайлар 
жасайды.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің жанама әдістері терең окып 
білуді талап етеді. Реггеудің бүл әдістеріне мемлекеттің салык және 
ақша -  несие саясатын, амортизациялык нормалардың өзгеруін, 
тауарлар мен кызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алуларын 
жаткызуга болады. Экономиканы мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыруда экономикалық өсудің антициклдық, экономикалык саясаттың 
антиинфляциялық, сыртқы экономикалық байланыстар мен ғылыми -  
техникалык зерттеулерді реттеумен байланысты инвестициялык жэне 
әлеуметтік тагы да баска сондай сияқты әртүрлі бағдарларды 
колдануга мүмкіндік туады.

Мемлекет езінің реттеуші эрекетін экономиканың мемлекеттік 
және мемлекеттік -  жеке меншік секторларын қолдану аркылы 
жүргізеді. Қазіргі кезде ұлттық байлықтың маңызды бөлігі әсіресе 
Еуропа елдерінде мемлекеттің үлесіне шогырланган. Мысалы, 
Франция экономикасында мемлекеттік меншіктің үлес салмағы 40 
пайыз, Ж апонияда 20 пайыз құраса, АҚШ  экономикасында 
мемлекеттік меншіктің үлесі 5-10 пайыздан аспайды. Бірақ АКШ 
электрстанциялар, көлік, байланыс жэне тагы баска да салалар катаң 
мемлекеттік бақылауда.

Дамыған елдердің мемлекеттері салалық және аймақтык 
реттеудің конъюнктурасы аркылы анықталатын халықшаруашылык 
пропорцияларының калыптасуына үлкен көңіл аударады.

Конъюнктуралық реттеудің максаты болып нарықтағы 
тауарлардың сұранымы мен үсынымының арасында оңтайлы 
катынасты колдау табылады. Мемлекет экономикаға сұранымнын 
өсуін болдыратын шарапарды кабылдау аркылы эсер етеді, ал кажетті 
жағдайда тауарларга сұранымды жоғарлатуға үмтылады.

Конъюнктуралык реттеумен катар салалар мен елдін аудандары 
арасында кажетті пропорцияларды қүруға бағытталған мемлекеттің 
әрекеті күрылымдық реттеу бөлініп шығады.

Қазіргі замаңғы жағдайда мемлекет оңтайлы салалық 
пропорцияларды кұруга үлкен көңіл боледі. Бұл максаттарда елдің 
экономикасы үшін шешуші мағынаға ие салалардың дамуына 
жағымды жағдай жасалады, сонымен бірге ғылыми-техникалык



прогрестің каркынды дамуында қиындыққа ұшыраган кейбір ескі 
салаларга колдау көрсетіледі. Бұл облыста дамыған елдердегі 
мемлекеттік іс-әрекетінің масштабтарын есепке ала огырып, салалык 
реттеуді мемлекеттің халык шаруашылык пропорцияларын 
калыптастыруы бойынша жасалатын әрететінің дербес түрі ретінде 
қарастырады.

Конъюнктуралық және салалык ретгеулермен қагар мемлекет 
аймақтык реттеуді де жүзеге асырады. Аймактық реттеудің максаты 
болып елдің біркелкі емес дамып жаткан аудандары арасында 
оңтайлы пропорцияларды кұру табылады. Аймақтық ретгеу Англияда, 
Италия, Голандия, Скандинавия елдерінде кең қолданылады.

Мемлекеттің халык шаруашылық пропорцияларын қалыптастыру 
әрекеті нақты өнеркәсіптік циклдың фазаларында елдің салалары мен 
аудандары арасындағы экономикалык диспропорцияларды жоюга 
бағытталады. Осымен мемлекет капиталдың үдайы өндірісінің жалпы 
жагдайларын күру бойынша өзінің функцияларын орыидайды, өйткені 
үздіксіз өндіріс тек халық шаруашылығының қажетті 
пропорцияларының болуымен мүмкін болады.

Мемлекеттің экономикаға араласуының маңызды жанама 
әдістерінің бірі болып салық саясаты табылады. Ягни ол табыс және 
тагы да баска салықтарды алу бойынша жүргізілетін шаралардың 
кешенін камтиды. Салык ауыртпалығының колеміне, салык 
жиналымдарын алудың мерзіміне, оның күрылымы, тәртібі мен 
нысандарына байланысты жеке меншік кәсіпкерлердін шаруашылыгы 
үшін жақсы не жаман жагдайлар қалыптаса алады, меншік иелерініц 
және еңбек етуші массаньщ түрлі сипаттары үшін салық қысымы 
жоғарылайды немесе төмендей алады. Осы шаралардың көмегімен 
мемлекет экономикасының дамуына едәуір эсер етеді. Бүл әдіс 
экономикалық, конъюнктуралык, салалык және аймактық реттеуде 
кең қолданысқа ие.

Дамыған елдерде экономикаға мемлекеттің араласуының келесі 
әдісі болып ақша -  несие саясаты, ягни несие мен акша айналымдарын 
реттеу бойынша шаралар жатады. Ьұл жагдайда мемлекет 
экономикасынын қызмет етуіне ақша массасының молшерін өзгерту 
арқылы ыкпал етеді. Ақша массасының көлемін реттеу үшін көпгеген 
мемлекеттерде банк мекемелерінің міндетті резератер нормаларын 
өзгерту колданылды. Міндетті резевтің минимумын өсіру жеке 
меншік банктердегі кредиттік ресурстардың қыскаруына экеледі, 
олардың қысқаруы кредиттік экспансия үшін мүмкіндік туғызады. 
Орталық банк есеп мелшерлемесін өзгерту арқылы акша массасына 
эсер етеді. Орталық банкпен коммерциялык банктердің вексельдерін
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ғана есепке алатын есеп мөлшерлемесін өсіру немесе қыскарту 
коммерциялык банктердің активтерін кыскартады немесе 
жоғарылатады. Акша массасын реттеуде ашык операциялар 
колданылады. Айналымдағы акша массасын азайту кажет болганда 
буржуазиялык мемлекет ез облигацияларын сатуды кенейтеді, акша 
массасын ұлгайту қажеттілігінде мемлекет карыздық міндеттемелерін 
сатып ала бастайды.

Осы операциялардын көмегімен орталык банк айналымдағы ақша 
массасына эсер етеді, бірак айналымдагы ақшанын көптеген маңызды 
жайттары оның әрекетіне байланысты болмайды да, өз кезегінде ақша 
массасының өзгеруі коммерциялык банктің пайыз нормалары мен 
есеп мөлшерлемелерінің өзгеруі арқылы капитал салымдарының және 
осымен нарықтагы жалпы көлемнің өзгеруіне әкеледі. Қажетті 
жагдайларда экономикалык өрлеу кезенінде несиелік шектеулер 
саясаты колданылады, жэне іскерлік белсенділікті жогарлату үшін 
несиенің үсынысын өсірудің барлык кұралдарымен несиенің 
арзандатылуы жүргізіледі.

Ж анама жолмен мемлекет амортизация нормасын өзгерту 
арқылы экономикаға эсер етеді. Амортизациялык жарналардың 
нормасын бекіте отырып мемлекет өндірістік жабдыктардың, 
капиталдың айншшмдарын тездетеді және тежеп отырады. 
Амортизацияның жедел жүйесі кәсіпкерлерге табыстың едәуір бөлігін 
салык салудан жасыруына мүмкіндік береді. Амортизациялык 
нормаларды реттеу негізінде салалык реттеу де колданылады. Әртүрлі 
салалар бойынша амортизациялык нормалардың айырмашылықтары 
жеке меншік кәсіпкерлерді инвестициялық қызығушылыктарын 
амортизациялык нормалары жоғары салаларға тартуын жоғарлатады.

Экономиканы мемлекеттік реттеудің жанама әдістеріне сонымен 
бірге тауарлар мен кызмет көрсетулердің мемлекеттік сатып алуларын 
да жаткызуға болады. Мемлекеттердің соғыстан кейінгі дамуының 
ерекшеліктері сұраным мен ұсынымның катынасына сатып алулары 
арқасында түракты жэне айтарлыктай мемлекеттің эсер етуімен оның 
тауар келісімдерінін катысушысына айналуынан түрады. Мемлекеттің 
тауарларды сатып алу көлемдерінің өсуі өндірістің дамуына экеледі 
жэне осының негізінде мемлекеттік жеткізушілердің баска 
фирмаларына шикізатты материалдар мен жабдыктарды жеткізу 
бойынша тапсырысы жасалады. Субкелісімдердің мұндай жүйесі жиі 
орташа және үсак кәсіпорындарды да камтиды. Реттеу жүйесіне 
орташа жэне үсақ кәсіпорындарды тарту өндіріс пен өткізудің 
шекарасын кеңейтеді.
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АҚШ -та мемлекеттің өзі өткізілетін өндірістік жэне ісүрылыстык 
соңғы өнімдердің 14 пайызга жуыгын сатып алады. Тауарлар мен 
кызметтерді мемелекеттік сатып алу ең алдымен конъюнктуралық 
реттеуде қолданылады. Тауарлар мен қызмегтерді мемлекеттік еатып 
алулардың ролі экономикалык джагдарыс пен қайту кезеңінде күшее 
түседі. Экономикалык өрлеу кезеңінде мемлекет өз сатып алуларын 
өндірістің экономикалык кайтуы кезеңінде нарыққа шыгару 
мақсатымен сақтайды.

Әрине мемлекеттің жеке меншік капиталға эсер етуінің жанама 
әдістері тікелей әдістерге Караганда неғұрлым сенімді, бірак сол 
уақытта олар аз тиімді болмайды. Жеке меншік секгор реттеуге қиын 
беріледі, жанама эсер етудің шараларына жеке меншік кәсігікерлердің 
жауап берулерін зерттеу арқылы мемлекет кэсіпкерлердің болашақ 
әрекеттерін болжай алады. Мұндай шаралардың көмегімен мемлекет 
алдында кәсіпкерлер мен мемлекет арасында пайдалы болатын 
басымды жағдайларды калыптастырудын мүмкіндігі тұрады. Кейбір 
жағдайда жанама эдістерді қолдану негүрлым әрекетті больш келеді.

Сонымен, кәсіпкерлік шектеулі болып келеді, себебі ендірістін 
негізгі ынталары болып тауар ендірісі арқылы қосымша кұн алу 
табылады. Жеке меншік кәсіпкерлердің іс-әрекеттерінің тарлығы 
қазіргі уақыттағы ғылыми-техникалық прогресгің дамуы кезеңінде 
ерекше өткір көрінеді. Жеке меншік кәсігікерлер эрекеттерініц 
тарлығын болдырмау үшін мемлекеттің экономикалык қызметін 
кеңейту кажеттілігі туындады. Мемлекеттің іс-әрекеттерінің негізгі 
нысандары: мемлекеттік кәсіпкерлік, ғылыми -  зерттеу және 
тәжірибелік -  конструкторлык жасалымдарды жасау, 
инфрақүрылымды қүру, қажетті халык шаруашылык пропорцияларын 
калыптастыру болып табылады.



2 Дамыган нарыктык экономикам»! бар елдерде жалпы 
экономикалык жэне стратегиялык жоспарлау жүргізу

Нарықтық экономикасы бар мемлекет өзінің алдына койған 
экономикалык міндеттерін шешуде негізгі кур ал ретінде индикативті 
жоспарлауды пайдаланады. Индикативті жоспарлаудын кұрамдас 
боліктері болып келесі элементтер табылады:

- әлеуметтік-экономикалык даму тұжырымдамасы:
- экономикалык болжамдау;
- экономикалык багдарламалау. .
Әлеуметтік-экономикалык дамудың мемлекеттік концепциясы 

дегеніміз — бұл негізгі экономикалык жэне элеуметтік үрдістердің, 
максаттардың, даму басымдықтарының жэне оларга жету 
жолдарының талдамалык нәтижесі.

Экономикалык болжамдау бүл барлык жиынтық әлеуметтік- 
экономикалық ақпараттар мен ұлттык шаруашылық және әлеуметтік 
сфера немесе оның күрамдас бөліктерінің дамуы мен болашактагы 
болуы мүмкін жағдайдың нұскамалар статистикасын зерттеу негізінде 
оңтайлы параметрлер тандау үдерісі. Индикативті жоспарлау кең өріс 
алмаған елдерде болжамдар зерттеулер мен шаруашылык 
практикасының жеке дара сферасы болып табылады. Мемлекеттік 
реттеудің дамыган жүйесі орныккан елдерде болжамдар әлеуметтік- 
экономикалык бағдарламаларды жасаудағы басты негіз болып 
табылады.

Экономикалык багдарламалау дегеніміз -  бүл мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалык даму концепциясына сәйкес экономикалык 
бағдарламалар жүйесі негізінде когамдык шаруашылықты реттеу 
үдерістері. М үнда индикаторлар ретінде экономиканың серпінін, 
қүрылымын, тиімділігін сипаттайтын және акша-несие сферасының, 
тауарлар мен құнды қагаздар нарығының жагдайын жэне т.б. 
керсететін көрсеткіштер колданылады.

Индикативті жоспарлаудың ерекшелігі оның нұсқамалы, 
үсынбалы сипатқа ие болуында. Керсеткіштер дамудың жалпы 
бағдары ретінде шығады және олардың орындалуы міндетті емес.

Индикативті жоспарлау кен колданыс алған елдер -  бұл Франция, 
Жапония, Оңтүстік Корея және біракатар баска елдер. 
Англосаксондык мемлекеттерде өзінің жанама реттеу әдістерімен 
танымал монетарлық мектептің үсыныстары басым келеді.

Жапония ұлттык жоспарлау механизмін дамытуга 50 жж. орта 
шенінде кірісті. Бірінші бес жылдык жоспар (1956-1960) елдің жеке 
даралыгына жетуге арналған болды. Сол кездерден бастап бесжылдык
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жоспарлар экономикадағы үкімет саясатының негізіне айналды. 
Сонымен бірге соңгы жылдары ұзак мерзімді жоснарлар (тіпті 2010 
жылға дейін) жасала бастады.

Еуропадағы мемлекеттік жоспарлаудың жаксы мысалы Франция 
бола алады. Үлттық шаруашылыкты қайта қү.рудыц бес жылдык 
жоспары 1945 жылы кабылданған. Согысган кейін күйреп калган 
экономика натуралды көрсеткіштер мен міндетті түрде орындалатын 
міндеттерден тұратын катаң директивті жоспар қабылдауга мәжбүр 
етті. Сондыктан индикативті жопарлау туралы Францияда тек 50 жж. 
ортасыиан кейін гана сөз бола бастады.

Франциядагы жоспарлауга тэн сипат болып мемлекеттік 
сектордың айтарлыктай кеп бөлігін (соңгы жылдардагы 
жекешелендіру удерістеріне карамастан) колдану табылады. Орталық 
пен аймақтардың катынастары жопарлар-келісімдер жүйесі аркылы 
реттеледі

Соңгы жопарларды жасауда Еуропаның көптеген елдерінің саяси, 
іскер, гылыми орталарынан өкілдер қатысты.

Әлеуметтік-экономикалык жоспарлаудың мазмұны дамудың 
нақытылы қол жетуге болатын мақсаттары мен басымдыктарын 
аныктаумен, жүргізілетін бағдарламалардың іске асырылуыныц 
материалды, еңбек және қаржылық мүмкіндіктерін айкындаумен 
түсіндіріледі. Қоғам жэне аймак масштабында әлеуметтік- 
экономикалык жоспарлауды мемлекеттік баскару мен жергілікті өзін- 
өзі басқару органдары жүзеге асырады. Жоспарлаудың функциялары 
мен объектісі орталық, аймақтық, муниципалдык органдар мен 
шаруашылық субъектілерінің арасындагы қатынастардың жүргізілу 
мәселесіне сәйкес шектелген. Мүнда жоспарлы шешімдерге катысты 
ең бастапкысы болып мемлекеттің элеуметтік-экономикалық саясаты 
табылады.

Мемлекеттік жоспарлаудың кажеттігі елдің әлеумепік- 
экономикалық дамуы максатты багытталган ықпал етуді, әлеуметтік- 
экономикалык жуйені баскаруда кешендік ыңгай жасау үшін барлық 
шаруашылық субъектілері мен баскарудың жергілікті органдарының 
жүйелілігін, экономикалык міндеттерді дамудың кең экономикалық 
емес мақсаттарымен сэйкестендіруді (әсіресе әлеуметтік сферанын 
дамуында) керексінгендігімен түсіндіріледі. Қазіргі жагдайларда елде 
жэне аймақтарда әлеуметтік-экономикалық дамудың багдарлама- 
ларын әзірлеу мен оларды іске асыру мемлекеттік реттеу мен 
жоспарлаудың жақсы кұралы болып табылады. Максатты 
багдарламалар мемлекеттің құрылымдык саясатын жүзеге асыруда
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жэне өндірістік пен экономикалык үдерістерге белсенді ыкпал етуде 
ең маңызды кұралдардын бірі болып отыр.

Әлеуметтік-экономикалық үдерістерге мемлекеттік араласуының 
тәжірибесін зерттеуде көретініміз, көптеген дамыган елдердің негізгі 
қүралы болып халык шаруашылық максаттар мен басымдьгктар 
бойынша жоспарлау мен бағдарламаларды жасау табылады.

Франция, Швеция, Жапония жэне баска да мемлекеттердегі сала 
аралық бағдарламалар барлык экономикалык салаларды біріктіріп, 
жалпы оның дамуын болжауында негізгі рөлді атқарады. 80 жылдары 
басында АҚШ -та бұндай бағдарламалардың саны 1200-ге жуықтай 
болды. Бұл бағдарламалардың ішінде негізгілері болып энергияны 
үнемдеу, космостык зерттеулер, аймактың дамуы жэне т.б. табылды. 
Бірак бұл бағдарламалар өздерінің жүзеге асырылуында мемлекетгің 
ведомство аралык қызметтерінің күшеюін қажет етті. Сондыктан 
АҚШ-та осыдан 20 жыл бұрын экономиканы басқарудын орталык 
органдарының аумактык бөлімшелері кұрылды. Бүндагы аймактык 
комиссиялар жасалған бағдарламаларды жүзеге асырумен байланысты 
үйымдастырушылық сүрақтарды шешіп отырады. Франция, Жапония, 
Турция жэне т.б. елдерде ғылыми-әдістемелік жэне 
ұйымдастырушылык сұрактарды арнайы мемлекеттік органдар шешіп 
отырады. Бүл қызметті Франция елінде жоспарлау бойынша бас 
комиссариат аткарады. Жапонияда -  экономиканы жоспарлау бірінші 
бес жылдык жоспардың (1963-1967жж.) кабылдануынан басталды. 
Осыдан бастап бұл мемлекет жоспарланған кезеңнің міндеттерін 
ескере отырып, бес жылдық жоспарларды жүйелі түрде іске асырып 
отырады. Алтыншы бес жылдык (1988-1992 жж.) жоспарда нарықтық 
жүйенің даму жағдайы есепке алынды. Түркия өзінің орта мерзімді 
жоспарлары аркылы жоғары көрсеткіштерге кол жеткізді. 
Экономиканы мемлекеттік реттеу мен жоспарлауда бұндай 
жетістіктер Франция, Италия, Ұлыбритания, Қытай жэне т.б. елдерге 
тэн болуда. Канадада бұндай қызметтерді Экономикалык Кеңес 
аткарса, ал Нидерландыда бұл іспен Орталык жоспарлау бюросы 
айналысады.

Бағдарламалау жэне Жоспарлау дамудың стратегиялык бағытын, 
құрылымдык өзгерістердің максаттық сипатын, кайта өндірудін 
пропорционалдылыгы мен баланстылығын, халыктың экономикштык 
жэне әлеуметтік кепілдігін анықтайды.

Стратегиялык жоспарлау -  бұл ұйымның мақсатты анықтау мен 
оны жүзеге асыру үдерісі болып табылатын баскару кызметінің бір 
түрі. Стратегиялык жоспарлау барлык баскару шешімдерінін, ұйым 
кызметінін, стратегиялык жоспарды құруга багытталган ынталандыру
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мен бақылаудын негізін камтамасыз етеді. Стратегиялық 
жоспарлаудың үдерісі ұйымның мүшелерін басқаруға негізді 
калыптастырады.

Стратегиялық жоспарлау үйымнын • өз мақсаттарына жетуге 
бағытталган ерекше стратегияны қалыптастыруда кәсіпорынның 
басшылыгымен ұйымдастырылған іс-әрекеттер мен шешімдердің 
жиынтығы болып табылады.Стратегиялык жоспарлау үдерісі 
баскарушылык шешімдерді кабылдауға көмектесетін кұрал болып 
табылады. Оның міндеті болып ұйымда жеткілікті дәрежеде жаңа 
өзгерістермен камтамасыз етіп тұру табылады.

Стратегиялық жоспарлау үдерісінің шеңберіпде басқару 
қызметінің негізгі 3 түрін ажыратуға болады:

- ресурстарды белу
- сыртқы ортаға бейімделу
- ішкі уйлесімділік
1) Ресурстарды бөлу
- бұл үдеріс шектелген ұйымдастырушылык ресурстарды 

(қорларды, баскару дарынының тапшылығын және технологиялык 
тәжірибені) бөлуді қамтиды;

2) Сырткы ортаға бейімделу
- бейімделу кәсіпорынның коршаған ортамен карым-қатынасын 

жаксартуға бағытталған стратегиялық сипаттагы барлық әрекеттерді 
камтиды. Кәсіпорындар сыртқы ортанын оңтайлылыгына және оның 
кауіп-қатеріне бейімделуі тиіс, сонымен қатар қоршаған орта 
жағдайына стратегияның оңтайлы бейімделудін нұсқаларын анықгау 
және оны камтамасыз етуі тиіс;

3) Ішкі үйлесімділік
- бұл ішкі операциялардың нәтижелі интеграциялану максатында 

кәсіпорынның күшті және элсіз жақтарын бейнелеу ушін 
стратегиялык қызметті үйлестіруді қамтиды.

Бұл қызмет өткен стратегиялык шешімдерге тіреле отырып 
кэсіпорынның үйымын калыптастыру жолы арқылы менеджерлердің 
ойлау қабілетінің жүйелік дамудың жүзеге асыруды карастырады. 
Тәжірибеге негізделіп білім алу қабілеті кәсіпорынга өзінің 
стратегиялық бағытын дүрыс қалыптастыруга жэне стратегиялык 
басқару саласында іскерлігін жогарлатуға мүмкіндік береді. Жогары 
деңгейдегі басшылардың мәні зор жэне сонымен катар, олар 
стратегиялык жоспарлау үдерісінің жүзеге асырылуымен және 
багалануымен байланысты болып келеді.

Экономикасы дамыган елдерде болжау кебіиесе екі нысанда 
кездеседі:
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- Орталыктандырылған (Канада, Швейцария жэне т.б.);
- Орталыктандырылмаған (АҚШ, Германия жэне т.б.).
Әлемдегі көптеген елдердегі болжауды калыптастыруларға тэн

жалпы сипаттамаларды карастырып көрейік.
АҚШ -тың президент аппаратында мемлекет басшысына арналған 

болжаулык мэліметтерді дайындайтын саяси-статистикалык бөлім 
бар. Американдык конгресс төңірегінде ғылыми-техникалық 
прогрестің нәтижесін бағалау бойынша Бюро кызмег етеді. Мұнда 
акпараттық-кеңестік кызмет көрсететін ұйымдар бар жэне болжауды 
күруға маманданған көптеген ұйымдар (бөлімшелер) 
калыптастырылған. Бұндай ұйымдарды ұйымдастыру шыңы XX 
гасырдың 60 жылдарына келді, бірақ оның 100-ге жуык шамасы ғана 
әрі қарай кызмет аткара алды. Бұл мемлекетте үкіметтік ұйымдар мен 
жеке корпорациялармен болжауларға тапсырыс келісімшартар жасау 
тәжірибесі үстем етеді. Сонымен қатар, 70 жылдардан бастап кейбір 
штаттарда барлык штаттарды дамытудың кешенді үзак мерзімді 
болжауларды жасайтын арнайы комиссиялар мен орталыктар 
күрылған.

1988 жылдан бастап АҚШ-та федералды максаттық 
бағдарламаларды каржыландыру жүйесі енгізілген. Ол карама-карсы 
қаржыландыру шарты негізінде берілетін максатты трансферттер 
нысанында жүзеге асырылады. Қазіргі кезде АҚШ -та штаттар мен 
графствалардың кажеттіліктерін максатты трансферттер көмегімен 
қаржыландырудың 500 астам бағдарламалары жүзеге асырылуда. 
Негізгі багыттардын бірі элеуметтік багдарламаларды жүзеге 
асырумен байланысты. Кептеген бағдарламалар федералды заңның 
кызметіне келсе, кейбіреулері толығымен федералдык үкіметпен 
каржыланып, бакыланады. Бірак, сонымен катар, көптеген 
багдарламалар (штаттар мен федерациялар арасында шыгындарды 
белу) штатардың үкіметтерімен жүзеге асырылады. Федералдык 
бюджеттің жалпы трансферттері штаттар шығындарының 20 
пайызын жабады және бірінші кезекте халыктың әл-аукатын 
жоғарлату мақсатында жұмсалады.

Германияда проблемалы аумактарга арналған арнайы мақсатты 
трансферттер колданылады. 1995 жылы “Ш ығысты калпына келтіру” 
атты 10 жылдык бағдарлама іске косылган. Бұл бағдарламаға сәйкес 
жана федералдык жерлер жыл сайын косымша көмек ретінде 6,6 млрд. 
марка көлемінде каражат алып отырады.
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3 Жске елдсрдегі багаларды мемлекетгік реттеудіц тэжірибссі

И спаш іяда багаларды реттеу мен бақылауды мемлекет бірінші 
кажетті тауарларга, сонымен бірге өндіріітері монополизацияланган 
тауарлар мен қызметгерге катысты жузеге асырды. Мәжбүрлі баға 
белгілеудің тауарлары мен кызмеггердің тізімі коммерциялык акпарат 
бюллетенінде үнемі жарияланады. Бүл негізінен мемлекеттік 
сектордың жэне кейбір жеке меншік компонялардың 
кәсіпорындарының өнімдеріне қатысты болады.Багаларды 
мемлекеттік реттеу рүқсат, ескерту және жергілікті бағалар иегізінде 
жүзеге асырылады.

Рүксат бағалар. Нақты тауарларға немесе қызметке баганы 
жогарлатуды көздейтін мемлекеттік немесе жеке меншік кэсіпорын 
багалар бойынша жоғары кеңеске өтініш жібереді және үкіметтік 
комиссияның рұксатын алғаннан кейін ғана багаларды жогарлатуда. 
Мүндам багалар: соя етіне, электр-энергиясына, газ, бензин, керосин 
жаңар май, кұнарландыру өндіріст үшін мұнай және жаңар майдын 
басқа түрлеріне; формацевтикалық тауарларга;ауыл шаруашыгында 
сақтандыруға;пошталық жэне телеграф қызметтеріне; темір жол;авто 
көлік жасаушы және жүк тасымалына;ел боынша теңіздік жолаушы 
тасымалына; сонымен қатар жолаушыларды ел шекарасында-ауа 
кеңістік тасымалын бекітіледі.

Ескерту багалары. Қайнатылған сүт, өсімдік майы, жем' шеп 
бидайы, минаралды кұнарлату сияқты тауарлардың бағалары 
жогарлату бағалар бойынша жоғары кеңесті көзделетін 
жоғарлатулардың жүзеге асырылатындығы туралы бір ай бүрын 
ескертіледі.

Жергілікті багалар. Халықтың кажеттілігі үшін сумен камтамасыз 
ету; калалык жолаушыларды тасымалдау, темір жол тасымалы, 
клиникалардың, саноторилер, ауруханалардың кызмеггері сиякты 
тауарлар мен қызметтердің бағасын өсіру багалар бойынша 
провинциалды комисиялардың күзыретіне жатады.

Мемлекеттік реттеуге жататын тауарлар мен кызметтердің тізімі 
соңғы жылдары едәуір қысқарды. Сонымен бағаны калынтаструға 
мемлекеттің белсенді араласуы орын алган экономика салаларыныц 
саны 174-21 дейін азайды. Қазіргі кезде мемлекетпен тікелей 
реттелетін багалардың тұтынушылык багалардың жалпы 
құрылымдагы үлесі 10%  жуық шамасын құрайды.

Даішядағы бағаны калыптастырудың жүйесі шеи^уші* жәрежеде 
нарықтық факторлардың ыкпал етуімен ждсалаДйі'.'1 ’-Ьаиадардын. 
калыптастыруға мемлекеттін ықпал етуі жеті |ліік®ілшвад¥іу^ j.

j! атындағы
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негізінен өзінің өнімдеріне өндірістік шығындардың көлемі, сұраныс 
пен ұсыныстың аракатынасы лоне тагыда сол сиякты критерийлерден 
шыга бағаларын белгілейтін жеке меншік өндірушілерге еркін 
бэсекелестіктін максималды жағымды жағдайларын калыптастыруға 
жәрдемдеседі.

Түтынушылык салыктар жүйесінің икемді колданылуы үкіметке 
тауарлардың бага деңгейлеріне эсер етуге және калаган бағытта 
түтынуға ыкпал етуге (мысалы, спирт ішімдіктерін тұтынуды шектеу 
және т.б) мүмкіндік береді.

Данияда багаларға мемлекегтік дотациялар нақты түрде жоқ 
болса да, бірак тұтыну сферасында медициналык препараттарды 
иемденуге мемлекеттік субсидиялар беріледі. Бірак бүл тәртіп 
бағаларга дотациялар ретінде емес әлеуметтік қамсыздандыру 
жүйісінің бір элементі ретінде карастырылады.

Ауыл шаруашылык өнімдеріне баға қалыптастырудын үдерісі ЕО 
ауыл шаруашылык саясаты механизмінің ыкпалымен 
калыптастырылады. Сонымен бірге Данияда фермерлерді мемлекеттік 
колдаудың жекелей карыздар алуға мемлекеттік кепілдіктерді және 
капиталды кұрылыс үшін жеңілдікті ренталык шарттарды ұсынуды, 
дренажды жэне жер суару жұмыстарын жүргізуді, энергияны сактау 
жүйелерін еңгізуді көздейтін жеткілікті тармакталған жүйесі эрекет 
етеді.Тікелей мемлекетпен бекітілетін катты немесе реттелетін 
бағалардың үлесі 6% жуык.

Грецияда бағаны калыптастыруды мемлекеттік реттеу бағаларды 
тікелей аныктау және олардың орындалуын бақылау жолымен, 
сонымен катар жалпы экономикалык саясат шеңберінде немесе 
экономиканың жеке салаларында елдің белгілі бір даму кезеңдерінде 
бағалар және табыстар саясатын жүргізумен де жүзеге асырылады.

Қазіргі уакытта түтынушы тауарлар мен кызметтерінің 20 % 
жуық атауларына бағалар мемелкегтік органдарымен 
реттеледі.Бағаларды мемлекеттік реттеудің кұкыктык негізі болып 
1989ж бекітілген Президент жарлығы табылады. Ол өзімен нарыктык 
реттеудін кодексін көрсетеді, оның ережелеріне сәйкес реттеуге 
жататын барлык тауарлар мен кызметтер екі топка бөлінеді.

Бірінші топ-багаларды белгілеу үкіметтің, баска мемлекеттік 
және жарым-жартылай мемлекеттік ұйымдардын кұзыретіне кіретін 
тауарлшар мен кызметтер. Бүл жаппай өндірісті (астык, табак, изюм) 
ауыл шаруашылык өнімдері, электрэнергияға тарифтер, коғамдық 
көлік, байланыс және пошталык жіберулер, авиа-жолаушылык 
тасымалдар, коботажды жүзу жэне баска кызметтер.
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Екінші топка калган барльщ тауарлар мен қызметтер кіреді. Бүл 
топтагы тауарлар мен кызметтер 3 санатка бөлінеді:

- маңызы жеткіліксіз;
- маңызы жегкілікті;
- маңызды емес.
Бірінші санаттагы тауарлар мен кызметтерге баганың жоғаргы 

шегі немесе көтерме жэне бөлшек саудагерге максималды пайда 
(пайыз немесе абсалютті мәнде) бекітіледі. Б.үл санатқа ен біріншіден 
негізгі азык-түлік өнімдері кіреді, олардың 10 туріне багалардың 
жогарғы шегі белгіленеді (ірімшіктің екі турі, нанның терт түрі, 
көтерме багасы белгіленетін үнның бір сорты мен кант). Бүл санатка 
сонымен қатар алкоголсыз сусындар, ресторандар, барлар, 
асханалардын кызметтері, ауыл шаруашылық қүралдары, 
автомобильдердің кейбір түрлері мен олардың жаңа бөлшектері, 
бензин, мазут, жаңар май, такси кызметтері-барлыгы 121 жайгасым 
жатады.

Екінші санаттагы тауарлар мен қызметшілердің: шикізат пен 
жартылай фабрикаттардың кейбір түрлерінің, теріден жасалындар, 
гипс, асбест, үй жабдықтарының жеке түрлерінің, авто түракгың 
қызметтерінің, жогары санаттагы мейрамханалар мен ойын-сауық 
гимараттардың, химиялық тазарту пунктерінің (барлыгы 86 түрлері) 
багалары азырак катаң тәртіпте және де саудалык асыра табыс 
табудагы жою мақсатындағы гана бақыланады.

Үшінші санаттагы бірінші кажетті тауарлар болып саналмайтын 
тауарлар мен қызметтердің бағасы мемлекеттік билік органдарыиыц 
катысуынсыз еркін калыптасады. Бұл санаттарга кіретін тауарлар мен 
қызметтердің тізімі жеткілікті ауыспалы. Мысалы, қазіргі уақытта 
багасы бекітілмеген тауарлардың саны 84-10 дейін кысқарды.

1979ж бастап сауда министрі шекті баганы, шекті сауда табысын 
немесе екінші топтагы тауарлар мен кызметтердің барлыгының 
қалыптасқан багасына пайыздык бага өсуін аныктау құкыгына ие 
болды.

Жеке тауарлардың, тауар топтарының жэне қызметтерінің 
багаларын реттеуде езінің ерекшеліктері болуы мүмкін. Солайша 
фармацевтикалык тауарлардың бағасы Еуропаның басты 
фармацевтакалық фирмаларының минималды багаларыныц негізінде, 
фармацевтикалык компаниялар одагының және денсаулык сактау 
министрлігінің келісімдері бойынша сауда министірілгімен бекітіледі. 
Багалар әдетте бір жылга белгіленеді жзне ерекше жагдайларда гана 
жыл ішін өзгертілуі мүмкін.
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1987ж бастап үйге арендалык төлемнін мөлшері барлык тұрғын 
үй коры жеке меншіктің иелігінде болуына карамастан мемлекетпен 
аныкталды. Ол жер учаскесінің құнынан, ғимараттың тозу 
дәрежесінен және кабаттылык коэффицентінің шыга есептеледі. 
Бағалар екі жылдық мерзімге бекітіледі.

Үкіметтің шешіміне сәйкес өнерэсіп, кол өнер жэне сырткы сауда 
кәсіпорындары мен фирмалар салалар катарында сауда 
ииспекциясының жергілікті органдарына багалардын өзгеруі 
жағдайында, сонымен катар жаңа тауарлардың бағасына 
калькуляциясын ұсынуы кажет.

Багалардың төмен деңгейін үстау, сонымен бірге түтынушы, 
шаруашылык тағайындалған және т.б тауарлардың өткізу көлемін 
жылына екі рет төмендетімен бағалар бойынша тауарларды сату 
жүргізіледі.

Ш вецияны н бағаларды мемлекеттік реттеу тәжірибесі 
кызығушылық корсетеді. Баға денгейіне ықпал ету мемлекеттік 
монополия мен мемлекеттік шаралар арқылы ж алынады. Осылайша 
арак-шарап енімдеріне, пошталық және телекомуникацияның кейбір 
баска да түрлеріне, пошта кызметтеріне, дәріхана саудасына 
мемлекеттік монополия бар. Бағаларға мемлекеттік энергетикалык 
концерндер мен швед темір жолдары манызды эсер етеді.

Сонымен бірге мемлекет фермерлердің мүдделерін есепке ала 
отырып бидай, сүт, ет, жұмыртка сиякты ауыл шаруашылык 
өнімдерінің манызды түрлерінің жэне баска да азык-түлік өнімдері 
мен ауыл шарушылык шикізаттарының бағаларын катаң реттейді. 
Жыл сайын түтынушылар өнімдерінің катысуымен үкімет жэне ауыл 
шаруашылык бірлестіктерінің арасындағы келісім сөздерде азық-түлік 
тауарларының бағалар деңгейі белгіленеді. Ауыл шаруашылык 
өндірушілеріне шығындарының орнын толтырудың негізгі нысаньг 
үкімет пен фермерлердің арасындагы келісім сөздерде бекітілетін 
қатысты жоғары кепілдірілген баға деңгейін жыл сайын белгілеумен 
байланысты.

Швецияның ауыл шарушылыгын субсидиялау үшін маңызды 
каржы көзі импорталагын шикізатка кеден ағымдары табылады. Олар 
ішкі және сырткы нарыктағы неғүрлым жоғары бағалардың 
арасындагы айырма ретінде бекітіледі.

Баға калыптастырудың айрыкша сферасы-тұрғын үй бағалары. 
Олардың тетенше деңгейінің есебімен мемлекет тұрғын үй 
субсидиялары мен карыздарды береді.

Швецияда бағалардың өсуі есібімен халық табысының 
индексациясы (жылына бір рет) жүргізілетінің атап өту кажет.
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Минималды тұтынушы қаржынына кіретін тауарлардың бага индексі 
ескеріледі, бірак табысты индексациялау шектеулі маштабтарға ие. 
нақтылы ол баганы қалыптастыру механизмінде инфляцияның 
«қүрылуына» жэрдемдесетін шара болып еаналады.

Индексация ұзақ мерзімді сипаттагы жеке келісімдерде, сонымен 
бірге тұрғын үйді және мекемені жалдау бойынша жасалатын келісім 
шарттарда гана орын алады. Табыстарды индексациялаудың белгілі 
бір нысаны болып жыл сайын зейнетақыны санау үшін колданылатын 
негізгі соммаларды есептеу табылады.

Багаларды бақылау және шектеу оларды шектеу нысандарын 
колдану экономикалык жағдай мен багалардың динамикасына 
байланысты өзгереді. Аса мәнді болып компаниялар багага аударуга 
кұқылы болатын жалакының үйлесін шектеу табылады. Осылайша 
соңғы жылдары бул үлес 40-65 % дейін кұбылды. Әрине мұндай 
шектеудің еңгізілуі жалақыны жогарлату мүмкіндігіне эсер етеді.

Жанонняда бәсекелесті нарықтан «шыгару» мақсатын 
колдайтын монополды жогары сияқты монополды төмен эділетсіз 
багаларды белгілеуге тыйым салынады. Бір уакытта багаларды 
жоғарлатуға қатысты шектеу шаралары енгізілген. Олар өндіріс 
көлемі 30 млрд. иеннен асатын салаларға тарайды. Егер де мүндай 
салалардагы екеуден асатын фирмалар 3 ай ішінде бағаны абсолютті 
немесе пайыздық мөлшерде бірдей көтерсе, онда эділеггі келісімдер 
бойынша комиссия олардың мұндай жогарылатудың себебі туралы 
баяндамасын талап етуге немесе кажег жагдайда тергеу жүргізуді 
бастауға құқылы. Ерекше жағдайлар іскерлік конъюнктураның кенет 
нашарлауында, ягни багалар шыгындар деңгейінен төмен кұлағанда 
және салардагы едәуір фирмалар санының залалга ұшырау каупі 
туындаганда гана карастарылады. Бұндай жагдайларда комиссияныц 
рүксатымен вндірушілермен өндіріс көлемдері, сату, капитал 
салымдары, жабдықты тиеу деңгейлері мен бага жөнінде келісулер 
жасау жіберіледі.

Жапонияда баганы калыптастыруға мемлекеттің тікелей 
араласуы минималды. Мемлекет күріштің, астық, ет және сүт 
өнімдетінін, теміржол тарифтерін, су мен жылумен камтамасыз ету 
тарифтерінің, электроэнергия мен газдық, білім беру мен 
медициналық қызмет көрсетудің багаларын реттейді, жалпы 
тұтынушылык багалардың 20% жуыгы реттеледі.

Үкімет тарапынан назыр аударудың обьектісі болып ауыл 
шаруашылык өнімдері мен азық-түлік тауарларына бага қалыптастыру 
табылады. Бұл мемлекетінің араласуынсыз дамыған елдерге Караганда 
шаруашылыктарының үлкен емес көлемі жүмыс күшініц жоғары
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күры, жэне т.б болғандықтан шығындары да жоғары болып келетін 
фермерлердің негізгі бөлігі залалға үшырайтындыгымен түсіндіріледі. 
Сондыктан да мемлекет ауыл шаруашылык тауарларының 
импортыньщ сандық шектеулерін «ұсынушы» бағаларды белгілеуді, 
багалардың қүлауы кезеңінде буферлі корларына сатып алуларды 
жүргізуді жэне бұл корлардан тауарларды багалардың есуі кезеңінде 
сатуды бастауды сиякты колдау эдістерін пайдаланады.

«Ұсынушы» бағалар маңызды ауыл шаруашылық енімдеріне 
белгіленеді және оларды саудагерлер ерікті колдайды. Кең 
түтынылатын тауарларға бағаны қалыптастыру үдерісіне мемлекет 
араласпайды деуге болады.

80 ж. Ф іінляндияііы  «Скандинавиялык Жапония» деп атады, 
өйткені ол экономикалық дамудың жоры деңгейіне жетті және әлемде 
халыктың тұрмыс деңгейі бойынша басты орындардың бірін иеленді. 
Финляндияның экономикасы негізінен жеке меншікке және еркін 
кәсіпкерлікке тірелсе де мемлекет экономикалык даму мен бағаны 
белгілеу саясатының елеулі реттеушісінің рөлін ойнайды.

Баға белгілеу саясатында мемлекетке маңызды функциялар 
жатады. Сауда министірлігі арқылы азьщты тауарларға, бидай, 
энергитасымалдаушыларға (әсіресе бензин) арак-шарап өнеркәсібінің 
өнімдеріне бағаларды жоспарлау мен бакылауды жузеге асырылды. 
Халықтың орта және төмен талаптарына колайлы болатын бағалар 
бойынша тауарлар мен кызметтерді өткізуге бағдарланған 
кәсіпкерлікті несиелеуде мемлекет сектордың ролі маңызды. 
Тауарларды томен бағамен сатуды үйымдастыратын фирмалар 
мемлекеттен колайлы паыздарда үзак мерзімге несие алады. Жалпы 
Финляндиядағы баға белгілеудің жүйесі эсіресе бөлшек баға мен 
қызметтер облысында тұтынуды ынталандырумен және икемділігімен 
ерекшеленеді. Мьісалы, кафе, мейрамханаларда бір порцияның бағасы 
жарты порциядан екі есе емес ал 25-30 % ғана кымбат, бүл түтынуда 
кызығушылыкты тудырады.

Баска мысал мейманханалык қызмет көрсетудің бағалары. 
Бірінші күні олар 50-60 % кымбат. Егер де емір сүру мерзімі бір 
күннен асса және сіз тазалау немесе химиялык тазалаудың 
кызметтерін қолдансаныз, онда бұл кызметтерге бағалар 
геометриялык прогрессияда төмендейді. Сатып алушылардың 
санаттары бойынша дүкендерде бағалар едәуір 
дифференциацияланган: дүкенді кұралтайшылардың-акционерлік 
коғам мүшелерімен сатып алынатын тауарлар екі еседей арзан.

Әдетте жаңа жылдық алдында тауарларға сұранымның жоғары 
деңгейіне байланысты бағалар жоғарлайды, ал жаңа жылдан кейін сол
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тауарлар 70 % дейін арзандатылып өткізіледі. Бұл койма орындарын 
арендалаудың қымбат тұратындыгынан тауарларды тез сату 
қажеттілігімен тусіндіріледі.

Әлеуметтік бағдарланған Финляндияның нарыктык 
экономикасында багалар, салыкты реттеу арқылы халықтың емір сүру 
денгейін жогарлатуга багытталган бірқатар шараларды өткізу 
камтамасыз етіледі. Мысал ретінде көкіністермен, жеміс- 
жидектермен, цитрустылармен сауданы алайық. Бұл солтүстік елде 
темен багалар бойынша мүндай өнімдердің жыл бойы жеткілікті 
уэкілді таңдауы бар. Мемлекет дэруменделген өнімдердін саудасына 
елге еңгізулеріне салык салмай жеңілдік жасайды, ал солтүстік 
аудандарда олардын өткізілуі бойынша жеңілдіктер бар. 
Финляндияның экономикасының маңызды салалары бойынша ұлттық 
бағдарламалардың дерлік барлығы жоспарлы-есепті бага 
калыптастыруға негізделеді, себебі нарықтық баға калыптастыру тек 
қоғамның ағымдагы қателіктерін гана тиімді реттейді.
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4 Ш етелдердегі бягаларды реттеу органдары

АҚШ. Багаларды мемлекеттік реттеудің кұкыктык негізі болып 
Антитрестік заңдар табылады. Бағаларды бакылауды жүзеге асыратын 
органдар болып АҚш әділет министірлігінің Антитрестік баскармасы 
мен федералды сауда комиссясы табылады.

Франция. Бағаларды реттеуді жүзеге асырушы мемлекеттік 
кұрылымдар-бұл жоспарлау мен қаржы министірлігінің бәсекелестік 
бойынша депортаменті. Онда бөлім қүқыгында бағаларды және 
багалакы бәсекелестікті мемлекеттік реттеу бойынша органдар кіреді. 
Багаларды реттеу бөлімінің, салалық министірліктерінін және 100 
депортаменттердің үлкен қалаларда бакылаушылар штаты 10-12 
адамды күрайтын кызметкерлері болып табылатын багалар бойынша 3 
мыңга жуық бакылаушылар жүмыс істейді. Мемлекеттік
бакылаушылар бағалардың мемлекеттік тәртібін орындауын 
бақылайды, баганы қалыптастырудың ережелерін бұзу бойвнша акт 
күруға және оны қаржылык арбитражға жіберіге құкылы. Қаржылық 
арбитраж багалар бойынша завды бұзушыларга катыстысанкциялар 
туралы шешімдерді кабылдайды. Тауарлардың сапасы мен бағаларын 
бақылаудың тармакталған желісі әрекет етеді.

Австрия. Багаларды мемлекеттік реттеу «Бага туралы» 1976, 
«Картельдер туралы» 1988 ж., «Анитидемпингтік» 1985 ж. зандармен 
жургізіледі.

М емлекет (кара металдар сынықтары мен калдыктарын, 
фармацевтикалык шикізат пен дәрілік препараттарын, 
электроэнергияны, газ, жылумен камтамасыз ету) багалардың 10% 
жуыгын регтейді.

Парламент табак, шылым өнімдерінің, тұз, пошталык 
алымдардың, сонымен бірге телефон, телеграф жэне темір жол 
тарифтерінің багаларын белгілейді.

Қаржы министірлігі спиртті ішімдіктердін багачарын бекітеді. 
Экономика министірлігі түрлі тауарлар мен кызметтердін түрлеріне 6 
айга дейінгі мерзімде багаларды реттеуді еңгізуге құкылы.

Греция. Бага қалыптастырудың сүрактарымен айналысатын 
мамандандырылган орган-үлттык экономика министірлігімен 
баскарылатын багалар жэне табыстар бойынша министр аралык 
комитет жұмыс істейді. Мемлекеттің бага калыптастыруга 
араласуының құкыктық негізгі болып нарыктык реттеу (1989ж 
Президент жарлыгы) кодексі табылады. Осы кодекске сәйкес 
тауарлардың бірінші тобын багалар мен табыстар бойынша министр 
аралық комитеті; екінші тобын сауда министірлігі реттейді.
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Испания. Багаларды мемлекеттік реттеу мен бақылауды 1977ж 
патша декретімен бекітілген экономика жэне каржы министірлігінің 
қарамағындағы багалар бойынша жоғары кеңес жузеге асырады.

Испанияның ЕО кіруіне байланисты ауыл шаруашылык 
облысында бага қалыптастыру Еуропалық одақтың сәйкес 
органдарының ұсынуларынмен дерективті нұсқауларының есебімен 
жасалады.

Норвегия. Багаларды мемлекеттік реттеу үшін күқыктық негізгі 
болып бағаларады, табысты бакылау жэне бәсекелестікті шектеу 
туралы заң, сонымен катар осы зақдарының негізінде шыгарылатын 
патшалық резалюциялардың катары табылады. Баганы калыптастыру 
мен кәсіпкерліктің сұрактарын реттейтін заңдарды сақтау бойынша 
бакылауды органдар жүйесі жүзеге асырады. Олардың ішінде 
макыздылары болып бага бойынша кеңес, бага бойынша директорат, 
бага бойынша мемлекеттік инспекция сияқты бага қалыптастырудьщ 
мамандырылган органдары табылады.

Швеция. Багаларды реттеуді қүкыкгык камтамасыз ету болып 
мемлекеттін бага қалыптастыру үдерісіне араласу шарттарын 
анықтайтын жэне ерекше нысаны ретінде багаларды окшаулауды 
белгілейтін (1956ж) багаларды реттеу туралы заң табылады.

Мемлекеттік кэсіпорындар нарықтық жагдайлардан шыга 
өздерінің енімдеріне багаларды аныктайды, бірак кейбір жагдайларда 
олардың бағалары тікелей мемлекеттік реттеудің карамағында 
болады. Жергілікті өзін-өзі баскарудың органдары қызметтердің 
белгілі бір түрлеріне монополиялары бар жэне баганы 
калыптастырудың облысында сәйкес кұкыктарга ие. багаларды 
түрақты кадагалау мен бақылауды азаматтық әкімшілік 
министірлігіне багынатын арнайы орган-бағалар мен бәсекелестікті 
мемлекеттік баскару жузеге асырады. Ш вецияның барлық 23 
губернияларында жэне багаларды кадагалайтын құрамы 2-10 адамнан 
аспайтын кұрылымдар бар.

Жапония. Бага қалыптастыруганарық субьектілері мен 
мемлекеттің катысуын шектейтін негізгі заңды база-бұл (1947ж) 
антимонополды заң, азык-түлік нарыгының тауарларыи реттеу туралы 
зан, жануарлар өнімдерінің багаларын тұрактандыру туралы зац. Бул 
заңдардың орындалуын бакылайтын арнайы орган эділетті 
келісімдердер бойынша комиссия.

1973ж күрылган экономикалык жоспарлау басқармасының 
қарамагында үкіметтік орган болып табылады, баганы кызметті: анти 
монополиялық зандылықты сактау бойынша бакылауды, сүраным, 
бага қалыптыру, ұсыным үдерістерін зерттеуді, сэйкес фискалдык
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жэне каржы саясатын жүргізу арқылы сүраным мен багаларды қажетті 
денгейде колдауды жүзеге асыратын бағалар бюросы жұмыс істейді.

Дания. Мемлекеттік секторда маштабтары үлкен емес бағалар 
мен тарифтер фолькетингпен, муниципалды жэне калалык билікпен 
аныкталады.

Бағаны калыптастыру бойынша негізі зани акт болып (1989ж) 
бәсекелестіктуралы зан табылады. Баганы калыптастыру облысында 
монополиялар кызметін кадағалауды мүшелері 4 жылдык мерзімге 
онеркәсіп министрлігімен тагайындалатын бәсекелестіктің сұрактары 
бойынша кеңес жүзеге асырады.
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Заңи жэне экономикалык гылымда мемлекеттік сектор тұсінігінің 
бір мағыналы түсіндірмесі жок, себебі 90-шы жылдардың соңынан 
бастап оған жеткілікті түрде мән берілмеген.

Ғалым-заңгерлердің кейбірі «экономиканың мемлекеттік секторы 
болып қазыналык зауыттар, фабрикалар, шаруашылыктар табылады. 
Осы кәсіпорындардын барлык мүлігі мемлекеттік меншік болып 
табылады, ал олар осы мүліктерге тікелей иелену қүкығы негізінде ие 
болады» деп есептейді. Мемлекеттік сектор деп шаруашылык жургізу 
немесе тікелей (оперативті) баскару қүкығына негізделген 
мемлекеттік унитарлы кәсіпорындармен, мемлекеттік мекемелермен 
бекітілген мемлекетгік мүлікті пайдаланумен байланысты 
экономикалык катынастардың жиынтыгын айтады. Мемлекеттік 
кәсіпкерлік келесі функцияларды аткарады:

- елдің техникалык-экономикалык артта калушылыгын жеңуге 
жэне экономиканы күрылымдық кайта құруға катысу, бұл жерде темір 
жолдардың курылысы мен пайдалануына, өнеркәсіптің негізгі 
салаларын -  көмір, темір кені, металлургиялык, машина жасау 
салаларын дамытуға маңызды мән беріледі;

- пошта-телеграфтық байланыс желісін және т.б. дамыту;
- жалпы мемлекеттік максаттарды іске асыруды камтамасыз ету 

(мысалы, қорганыс қабілеттілігін ныгайту, халықтың кейбір 
санаттарына белгілі бір әлеуметтік қорғауды үсыну);

- белгілі бір құрылыстарға эсер ету, себебі оларда нарықтык 
шаруашылык элементтерінің дамуы үшін, мемлекеттік емес жеке 
кәсіпкерлік нысандарының өсуін ынталандыруы үшін;

- монополияға карсы кызмет: мемлекеттік кэсіпорындардың 
өніміне томен баганың негізінде жеке салалардың 
монополияландырылуына карсы болу немесе монополистерден онімді 
сатып алу кезінде олардың шекті деңгейін бекіту.

Ш етелдердің (мысалы, Франдияда, Германияда) азаматтық және 
саудалық күкықты мемлекеттік органдар мен кәсіпорындарга 
бүқаралык заңи тұлғаның белгілерін үлестіріп береді. Бұқаралық заңи 
түлгалар деп мемлекеттер, әкімшілік-аумақтық қүрылулар 
(образования), мемлекетгік мекемелер, муниципалдық күрылулар, 
сонымен катар мемлекеттік жэне муниципалдык кәсіпорындар 
танылады. Бүкаралық заңи түлғалардың қызметі мемлекетік 
бұқаралық-құқықтык мәнді деңгейге дейін кетерілген. Бұкаралык заци 
тұлгалардың ерекше белгілері болып олармен жасалатын 
мәмілелердің жарамдылыгының шарттарыпа койылатын аса катал

5 Мемлекеттік кәсіпкерлік
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талаптар, органдардың ерекше жағдайы (органдар болып билік 
функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік шенеуніктер табылады), 
бұкаралық заңи тұлгалардын тек мүліктік қүкыктарға гана емес, 
сонымен бірге бүкаралык өкілеттіктерге ие болуы, салыктардың 
салынуы, салықтық жеңілдіктердің үсынылуы жэне т.б. табылады.

Заңи әдебиетте мемлекеттік кәсіпкерлік шаруашылық жүргізуші 
субъект, ірі меншік иелерінің бірі ретінде экономикада мемлекеттің 
тікелей катысу нысандары мен көлемдерінің үлгаюы ретінде 
аныкталады.

80-ші жылдардың басынан бастап мемлекеттік кәсіпорындар 
жеке кэсіпорындарға Караганда әдейі түрде аз тиімді деген көзкарас 
кең таралды.

Мемлекеттік кәсіпорындардын кызметінің ерекшелігі -  бұл 
олардың банкротка ұшырау алмауы, себебі барлық жағдайларда 
оларға үкіметтің каржылық колдауына кепілдік беріледі, бүл жиі теріс 
әсерін тигізді.

Қазіргі уакытта мемлекеттік кәсіпорындарды кұкыктык 
үйымдастыруды 3 негізгі түрге бөлуге болады:

1) сауда серіктестіктері нысанындагы кәсіпорындар (ең бастысы 
акцмонерлік коғамдар және жауапкершілігі шектеулі когамдар);

2) капиталы акциялар мен пайларға бөлінбеген және негізінен 
өзінің жеке мүлкі мен жеке мүліктік жауапкершілігі болатын 
кұкыктың дербес субъектілері болып табылатын кәсіпорындар 
(мемлекеттік унитарлы кәсіпорындар);

3) шаруашылык, каржылык, күқықтык дербестігіне ие болмайтын 
казыналык кәсіпорындар; олардың табыстары мен осы 
кәсіпорындарды каржыландыру мемлекеттік бюджет аркылы өтеді.

Ғалым-заңгерлердің баска бір бөлігі мемлекеттік сектор 
тусінігіне сонымен катар шаруашылык жургізу кұкығының негізінде 
мүліктерді иеленетін кәсіпорындарды коса кіргізеді. Негізінен 
мемлекеттік сектор және мемлекеттік меншік түсініктері бір-бірімен 
үйлеседі, алайда «мемлекеттік сектор» түсінігі көлемі бойынша 
кеңірек, себебі оган мемлекет пен оның органдарының тіршілік 
әрекетінің динамикасы кіреді.

А Қ Ш -та мемлекеттік меншіктін күрамдас боліктері болып 
мемлекеттік жер коры -  774 млн акр, ягни мемлекет жерінің букіл

1 . . .  
көлемінің -  алады, пошталык кызметтін мүлігі, жер суландыру мен

сумен жабдыктау жүйелері, арыктар, жолдар, көлік жол мен порт 
шаруашылығы, электростанциялар желісі жэне т.б. табылады.
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АҚШ -та мемлекеттік сектор негізінен мемлекеггік 
инвестициялардың есебінен дамыды. Сөйтіп, II дүниежүзілік согыс 
жылдарында бюджет қаража'гтарының есебінен 2600 ірі енеркәсіптік 
кәсіпорындар, негізінен эскери зауыттар. құрылды. Сонымен катар, 
машина жасау, химиялық, металлургиялык, кеме жасау 
кәсіпорындары, электростанциялар, синтездік көксағыз (каучук) 
өндірісі бойынша зауыттар пайда болды. Согыстан кейінгі кезеңде 
зауытардың елеулі бөлігі жеке компанияларға сатылған.

АҚШ-тағы мемлекеттік меншік елдің ұлттық байлығының 
шамамен 20 % кұрайды, ал бүл Францияга Караганда төмен, бірак 
ГФР мен Ұлыбританияға Караганда жогары. Мемлекет капитал 
сыйымды объектілердің кұрылысын каржыландырады, жеке капитал 
үшін коммерциялык қызыгушылыкты тудырмайтын шаруашылыктың 
салалары мен сфераларына инвестицияларды жузеге асырады. 
Мемлекеттік каражаттардың есебінен сонымен бірге жаңа жогары 
технологиялық салаларды -  атом өнеркәсібін, электрониканы, 
лазерлік жэне гарыш онеркәсібін дамытуга каржыландырылады. 
Мемлекеттік қаражаттардың есебінен қүрылған кэсіпорындар аясында 
жеке корпорациялардың баскаруына беріледі. Мемлекеттің реттеуші 
рөлі женілдіктік несиелермен, субсидиялармен, пайдалы 
тапсырыстармен және т.б. қамтамасыз етуде көрініс табады.

АҚШ -та мемлекеттік меншікке гылыми-зерттеушілік мекемелер, 
зертханалар, эксперименттік кэсіпорындар, университеттер, 
колледжтер жатады. Ғылыми зерттеулер мемлекеттік капитал 
салымдарының манызды объектісі болып табылады. Мемлекеттік 
каражаттар авиациялық өнеркэсіп пен зымыран жасауға бағытталатын 
90% аса каржы қаражаттарын, элетроника мен электроникага

2
шамамен j " c>H жабады. АҚШ -та мемлекеттік кэсіпорындарды

басқаруды тиісті министрліктер мен Конгресс шешімі бойынша 
кұрылатын үнемі әрекет ететін арнайы комиссиялар жүзеге асырады. 
Энергетикалық сектордың кәсіпорындары ауылдық аудандарды 
электрлендіру әкімшілігі секілді ұйымдармен басқарылады. Атом 
өнеркәсібінің мемлекеттік кәсіпорындары атом энергиясы бойынша 
Федералдык комиссияға, өндіруші өнеркәсіптің кәсіпорындары -  
АҚШ-тың шажталар Бюросына және т.б. багынады.

Ұлыбританиядагы шаруашылыкты мемлекеттік реттеу АҚШ-қа 
Караганда біршама баскаша дамыды. АҚІІІ-тагы сияқты алгашкы 
түрткі ретінде 1929-1933 ж.ж. дағдарыс болып табылды.

Осы жылдары мемлекет дагдарыска карсы шараларды қабылдады 
жэне бұл үшін арнайы мемлекеттік органдар күрылды.
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Алайда ¥лыбританияда тағы бір нысан болды -  бул аралас 
мемлекеттік капиталистік капиталдың катысуымен болатын 
компаниялардын ұйымы. Мундай аралас нысанга электроэнергияны 
өндіру мен үлестіру, радио хабары (Би-би-си) жэне кейбір баска 
салалар ие болды. Мемлекеттік секторда Англиянын өнеркәсіптік 
өнімінін шамамен 20 %-ы өндіріледі. Мемлекеттік бюджет аркылы 
ЖҰӨ-нің 40 %-на дейін өтеді. Яғни, Ұлыбританняда мемлекеттік 
сектор емес. мемлекетік бюджет шаруашылыкть! мемлекеттік 
реттеудің басты қуралы болып табылады. Мун дай реттеудің 
саласында ауыл шаруашылык та болады.

ГФР-ның мемлекеттік секторы салыстырмалы турде улкен емес
-  елдін акционерлік капиталыньщ 20%-нан кем. Соғыстан кейінгі 
жылдарда мүнда улттандыру (жеке меншікті мемлекет меншігіне 
айналдыру) жүргізілмеген. Бонн үкіметінің колына фашистік 
мемлекеттін жэне әскери кылмыскерлердін меншігі етті, ал содан 
кейін мемлекеттік сектор мемлекеттік инвестициялар мен жаңа 
кұрылыстың есебінен ұлгайды. Мемлекеттік компаниялар ГФР-дің 
электроэнергияның 95 %, таскөмірдің 75 %, темір кенінін 80 %, 
алюминийдің 50 %, автомобильдердің 40 %-ын береді. Мемлекеттің 
колында барлык дерлік инфракүрылым шоғырланған. Елдің несие 
жүйесінде мемлекеттік сектор үстемшілдік етеді. Мемлекеттік бюджет 
арқылы Ж ¥Ө -нің  40 %-ы өтеді жэне бюджет экономикалык дамудын 
басты мемлекеттік реттеушісі болып табылады.

Франциядағы секілді ГФР-да да индикативтік жоспарлау 
колданылады. Экономикаға эсер етудің мемлекегтік бағдарламалары 
болжаумен және бағдарламалаумен байланысты қыска мерзімді 
(циклға карсы) және ұзақ мерзімді (кұрылымдык) деп бөлінеді. 
Циклға карсы шаралардың мәні келесіде: кұлдырау кезеңдерінде 
мемлекет негізінен инфрақұрылым салаларына инвестицияларды 
улғайтады және өнеркәсіпшілерді күшейтілген түрде 
субсидияландырады (жәрдем ақы береді), ал ерлеу кезінде 
мемлекеттік инвестициялар мен субсидиялар қыскарады. ¥зак  
мерзімді жоспарлау өндірістің оңтайлы қурылымын колдауға 
бағытталады.

Францияда мемлекеттік кәсіпорындардың жалғыз ресми тізімі 
деп курамына 600-дан 700-ге дейін кәсіпорындар кіретін, жыл сайын 
жасалатын ұлттык кәсіпорындардың Номенклатурасын есептеуге 
болады. Бүл кәсіпорындарда мемлекеттің қатысуы 30 % аса болады. 
Француз есептік палатасының мәліметтері бойынша букаралық 
кәсіпорындардың (бул санатка мемлекеттік кәсіпорындардың 
бөлімшелері де кіреді) саны бірнеше мыңға дейін болады.
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Жалпы алганда бүқаралық секторга мемлекеттің қатысуының 
үлесі оларга шешім кабылдау үдерісіне ықпал етуді камтамасыз ететін 
кәсіпорындар (соның ішінде бөлімшелер) жататынын ескеру жөн. 
Егер мемлекет немесе бүкаралык кэсіпорындар акциялардыіі бақылау 
пакетіне ие болмаса, олардың кызметі мен басқармасы жеке 
кэсіпорынның кызмет етуін реттейтін заңнамаға бағынады.

Италняда мемлекеттік сектордың үлес салмағы өте жоғары -  
39-42 %, соның ішінде өнеркәсіпте 30 % қурайды, бүл Батыстың баска 
елдерінің экономикасымен салыстырганда салыстырмалы түрде әлсіз 
экономикамен шартталган. Италиядагы мемлекеттік меншікті баскару 
кұрылымы өзгеше ерекшеліктерге ие. Мемлекеттік мүлік 
министрлігінің қарауында 3 ірі мемлекеггік компаниялар болады: 
ИРИ (Өнеркәсіптік кайта кұру институты), ЭНИ (Сұйык отынның 
Ұлттык баскармасы) жэне ЭФИМ (Өңдеу өнеркәсібін қаржыландыру 
мен акционерлік катысу баскармасы). Осы компанияларды куатты 
мемлекеттік қаржылық холдингтер баскарады, ал олардың капиталы 
мемлекеттік бюджет қаражаттарынан, облигациялардың 
эмиссиясынан, банктік несиеден, олардың бақылауында болатын 
оперативтік мемлекеттік компаниялар табысынан аударылатын 
каражаттардан тұрады. ИРИ металлургияны, электрониканы, банктік 
істі, кеме жасауды, машина жасауды, телефон байланысын 
кадагалайды. ЭНИ мұнай-газ өнеркәсібін, соның ішінде ел ішінде 
жэне шет елде мұнай мен газды барлауды, ендіруді, тасымалдауды, 
үлестіруді, қайта өңдеуді және маркетингті бакылайды. ЭФИМ 
машина жасау мен ауыл шаруашылык саласындагы компанияларды 
баскарады.

Жапонияда орталыкка бағынышты 120 жэне жергілікті 
багынышты шамамен 1 мыңдай мемлекеттік кәсіпорындар бар деп 
саналады. Оларда 10 % аса негізгі корлар мен ұлттык шаруашылықта 
шамамен 9 % жұмыспен камтылғандар болады.

Жапонияда когамдык корпорациялар мен аралас компаниялар 
«ерекше заңды тұлғалар» түсінігіне біріктіріледі. Олардың барлык 
саны 99 деп саналады, соның ішінде 3 мемлекеттік компаниялар, 13 
мемлекеттік корпорациялар, 19 аткарушы корпорациялар, 9 
мемлекеттік каржылык корпорациялар, 4 банк, 1 сауда корпорациясы, 
10 ерекше компаниялар, 42 — қалган «ерекше заңды гұлгалар». 
Сонымен катар, «бекітілген занды түлгалар» деп аталатын 
кәсіпорындар бар, олар үкімет жәрдеміндегі ведомстволармен 
кұрылган, бірак өзінің сипаты бойынша жеке дербес корпорациялар 
болып табылады.
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6 Экопоміікаііыи аграрлық секторын болжау мен 
жоспарлаудыц шетелдік тәжірибесі.

Голландияның ауыл-шаруашылыгы -  өзінің өнімділігі жағынан 
дүниежүзінде аса жоғары орынға ие, сонымен қатар ол ел 
экономикасында да үлкен орын алады. Бірақ, ауыл-шаруашылығының 
елдің ұлттык табысындағы бөлігі 1946 жылы 13 % болса, 1992 жылы
4 %-ды гана кұрады.

Голландия -  тауык, ет-консервалары және сүт енімдерін өндіру 
жағынан дүниежүзіндегі көшбасшылардың бірі болып табылады. 
Сонымен қатар бүл елде жыл бойы гүл мен жеміс-жидек өнімдері 
экспортталады. Мүнда ауыл-шаруашылығының дамуын жоспарлау 
негізінде көптеген жаңа технологиялық, техникалық және 
энергетикалык жабдыктау іске асырылады.

Жалпы, ел мамандары казіргі ауыл-шаруашылык саласындағы 
іске асып жатқан жұмыстардың жобасын сонау ХХ-шы ғасырдың II- 
ші жартысынан бастап-ақ зерттеумен айналысқан. Бірақ, сол кездегі 
үкіметтің көзкарасы бойынша, көбінесе, тек орталыктан реттелетін 
экономиканың зандылыктары есепке алынып, ал бұл жетістіктердің 
бастапқы жобалары іске асырылмай, кешігіп қалды.

Қазіргі кезде осы Голландияның, көбінесе, қысқа жэне орта 
мерзімді жоспарларына көптеген Батыс Еуропа елдері өз 
кызығушылыктарын білдіріп отыр. Қазіргі кезде олар Франция, 
Германия сиякты мемлекеттермен бірлесіп, осы ауыл- 
шаруашылығындағы аграрлык секторды дамытудың жаңа 
технологияларын дамыту үстінде.

Ауыл -  шаруашылығыньщ өте жоғары қаркынды дамуы Қытай 
экономикасына да үлкен ықпалын тигізді.

1985 жылға карай Қытай мемлекеті орталыктандырылған 
аграрлык сектордан бас тартуға мәжбүр болды. Ягни ендігі мақсат, 
нарыктык механизмді құру жэне оган кол жеткізу болды.

Егер 90-шы жылдардьщ аягына карай Қытай мемлекетінің 
калалық өндірісінің өсу каркыны жылына 2,5-12 % болса, ауыл- 
шаруашылык өндірісінің динамикасы жылына 21—134 % болды.

Ел мамандарының болжамдарына толықтай сенген үкімет, енді 
бүкіл аграрлык аймактар мен баска да өндірістік базаны кенейту 
жолына түсті.

Сонымен катар, 1997 жылдан бастап Қытайда аграрлык секторды 
дамытуга арналған бағдарламаларды каржыландыру жүйесі 
енгізілген. Мұнда жоспарлы шешімдерге қатысты ең негізгі мақсат,
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ауыл-шаруашылығының үлттык экономикадагы үлесін арттыру болып 
табылады.

Агроөнеркәсіптік кешеннің тиімді кызмет етуін камтамасыз 
ететін Ресей Федерациясының аграрлук саясатының 2001-2010 
жж.арналған негізгі багыттарын колдады. Жаңа кезецде агралық 
саясаттың мақсаттары калыптасты. Олар: агроенімдік нарыктарды 
дамыту, елді азық-түліктік камтамасыз ету, агроөнеркісіптік ендірісті 
түрақтандыру, ауыл тұргындарының табыс деңгейін жогарылату, 
аграрлық ендіріс үшін табиги ресурстарды сақтау.

Агро азық-түліктік саясаттың стратегиясы Ресейде 
қалыптасканнақты мүмкіндіктермен байланысты құрылды. АӨК-мің 
түрақтануы мен дамуы шектелген мемлекеттік материалдык жэне 
қаржы ресурстары және бұл міндетті қысқа уақытта шешу 
жағдайында жүзеге асырылды.

Агроөнімдік саясаттың 2010 жылға дейін стратегиялык 
міндеттері анықталды: экономика облысында -  елдің азық-түліктік 
қауіпсіздігін камтамасыз ететін тиімді бәсекеге қабілетті 
агроөнеркәсіптік өндірісті калыптастыру.

Әлеуметтік облыста -  ауыл түрғындарының өмір сүру сапасын 
көтеру, ауылдың әлеуметтік инфрақүрылымын дамыту.

Экологиялық облыста -  экологиялык қауіпсіз азык-түлікті ондіру 
және технологиялық деңгейді жогарылатыжолымен табиғи 
ресурстарды сактау жэне ресурстарды сақтайтын жзне экоологиялық 
таза технологияларды ендіру.

Атқарушы биліктің федеративті органдары мемлекеттің 
территориясында агро азық-түліктік нарықтардың барлық 
субъектілері үшін бірдей жағдайларды қаматмасыз етуі тиіс.

Орталық және Шығыс Еуропа елдерінде аграрлық катынастарды 
реформалаудың нәтижесі

Шығыс Еуропа елдерінің көбінде нарыктық реформалардың 
табысты журуінің алғышартттарының бірі болыгі, олардыц 
мемлекеттік машинаны демократизациялау нәтижесінде биліктің 
беделін сақтап қалуы болды.

Әкімшіл-әміршіл жүйеден мұра болып қалған мемлекеттік 
қүрылымдар мен институттар (армия, қауіпсіздік органдары, орталык 
ведомстволардың аппараты) мүлде жойылмаған еді. Мемлекеттік 
аппараттың кұрылымдық ©згертулерін басқарудың тиімділігіне эсер 
етпеген шектерде жүргізу мүмкін болды. Басқару аппаратыныд 
шиеленісуі байқалганмен, кауіпті масштабтарды алган жоқ.

Экономикаға мемлекеттік араласуын жоюға куш салатын және 
осы жолмен мемлекеттік аппаратта мемлекттердің кәбінде

33



демократтардың либералдык позициясы тез арада тәжірибемен 
шешілді.

Аткарушы билікті коғамда тэртіп пен түрактылыкгы үстап 
тұрудың ең басты кұралы ретінде күшейтуге, кылмыс пен анархияға 
карсы бағыт алынды.

Батыс елдерінде жүзжылдықтар бойында калыптаскан және 
жетіліп келген нарыктык механизмдер мен институттарды 
посткоммунистік елдерде аз уакытта кұру керек болды. Олар табиги- 
тарихи процестің өнімі бола алган жок. мемлекетпен жузеге 
асыралатын “әлеуметтік инженерияның нэтижесінде пайда болды.

Орталык және Шығыс Еуропа елдеріндегі реформалардын 
талдауы мемлекеттін макроэкономикалык тұрақтылығын және 
облыстардың еркениетті катынастарын құру үшін басты рольді 
ойнайтынын дәлелдейді.
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7 Ш етелдердегі багаларды жэне баға қалыптастыруды  
мемлекеттік реттеу

'Гарихи дамуы барысында көптеген елдердің экономикалык 
құрылымы терең өзгерістерді бастан кешірді. Бвлшектенген тауар 
өндірушілері бар еркін нарыктың орнына эртүрлі экономикалы 
елдерді бірыңгай шаруашылык жүйеге біріктірілген 
ұйьшдастырылган нарык келді.

Шетел мемлекеттерінің бағаны реттеу мен баганы қалыптастыру 
тәжірибелерін зерттеу оның заңдылыктары мен үрдістерін түсінуге, 
алынған білімдерді елдің баға калыптастыру механизмінде колдануға 
мүмкіндік береді.

Мемлекеттік және мемлекеттік емес секторларының тең дәрежесі 
бар нарықтық экономикалы көптеген елдер бағаларды 
калыптастырудың белгілі бір ережелерін қолданады. Мемлекеттік 
органдар нарыкты өзін-өзі реттеу механизімін сактай отыра багаларды 
реттеудің тиімді жүйесін калылтастырады. Мұндай саясат багаларды 
тікелей реттеу сиякты бакылаумен де жүзеге асырылады. Бағаны 
қалыптастыруды мемлекетпен бакылау 10-30 пайызды қүрайды.

Капиталистік елдердің кайсысында да бағаны калыптастыруда 
толык еркіндік жок: әлеуметтік маңызы бар салапардың барлыгы 
әкімшілік кадағалауда болады. Бүл энергетикалык тауарларга, 
медикаменттерге, пошталық-телеграфтық және темір жол тарифтеріне 
жэне т.б қатысты. Осында ауыл шаруашылык өнімдерін сатып алу 
бағаларының катаң тэртібі арқылы әкімшілікпен реттелетін тауарлар 
жатады.

Шетелдерде багаларды мемлекеттік реттеу мысалы, шикізат 
салаларын және транспортты инвестициялауды, жеңілдікті салық 
салуды, тікелей дотадияларды бөлуді және т.б көздейтін қаржы-несие 
шараларымен тіркеседі.

Бүл жұмысымызда баға калыптастыру мен бағаларды 
мемяекеттік реттеудің шетел тәжірибесін қарастырдык. Бірінші болім 
экономикалары жаксы дамыған елдер катарлы АҚШ пен Францияга 
арналды. Біз ондагы бағаны реттеудің калыгітасуы мен оны жүзеге 
асырудың әдістерін ашып көрсеттік. Екінші болімді баска да 
мемлекеттердің тәжірибесін танып білуге арнадық, ал үшінші бөлімді 
бағаны мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын органдарды баяндаумен 
тәмамдадык.

АҚШ пен Фрашиіядагы багаларды мемлекеттік реттеу
70-ж. А Қ Ш -ты ң  ішкі нарығында көтерме және болшек 

багалардың жылдамдатылган өсу қарқыны, қалыпты инфляцияныц
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галолирлықка дейін өсуі елдің экономикалық стратегиясын өзгертудің 
қажеттілігіне әкелді. Мемлекеттің алғашкы реакциясы болып 
бағаларды реттеудің тікелей әдісінін көмегімен инфляцияны женуге 
жасалган әрекеті табылды. 1971 ж тамызда Р. Никсон әкімшілігінің 
бастауы бойынша АҚШ -та соғыстан кейінгі жылдары бірінші рет 
багаларга орталыктандырылған бақылау бекітілді. Президент 
Р.Никсон багаларга және жалакыга тікелей бакылауды орнатуга карсы 
болса да, елдің киын экономикалык жагдайы мен когамдык пікірдің 
кысымы оны төтенше шараларды кабылдауга итермеледі. 
Экономиканы жанама реттеудің балама бағдарламасы жок болса да, 
президент багаларды жэне жалакыны окшаулауга (замораживание цен 
и заработной платы) мэжбур болды.

Багаларды тікелей реттеу кысқа мерзімде елдің экономикасының 
белгілі бір тұрақтануына жәрдемдескенін атап өту қажет:1972ж кұзіне 
қарай көтерме және бөлшек багалардың өсу каркыны төмендеді; 
жұмысбастылық біршама жогарлады; Ж ¥Ө  тез есе бастады. Бірақ көп 
кешікпей орталықтандырылған реттеудің теріс салдары да көрініс 
тапты. Багалар мен жалакының тұракталуы капиталдың сала аралық 
агымын шектеді, инвестициялык саясатты тежеді, іскерлік 
белсенділіктің деңгейін төмендетті, табыстардың өсімін ұстап тұрды.
1974ж Д.Ф ордың әкімшілігі багаларга тікелей бакылаудан бас тартты.

Багаларды тікелей реттеу әрекеті кейінгі жылдары да жасалды. 
Олар ен біріншіден мұнайдың, мұнай өнімдерінің жэне табиғи газдың 
импорттық багаларының өсуін корсете отырып, инфляциялык 
спиралдің айналуын ынталандырып 1974-1981 ж. аралығында жогары 
қарқынмен өскен энергияны тасымалдаушылардың ішкі багаларына 
катысты болды.

Мұнайға, мұнай өнімдеріне және табиги газга ішкі кетерме 
багалардың оқшаулануы инфляциялык үрдістердің дамуын ұстай 
отыра, экономикада біркатар теріс салдарга әкелді. Энергетикалық 
шаруашылықка инвестициялардың жеткіліксіздігі, ондіруші 
корпорацияларда табиги газ бен мұнайды өндірудің жаңа орындарын 
ашуга кызыгушылыктарының болмауы, багаларды бакылаудың 
нәтижесі әлемдік багалардың өсуіне карамастан 1981ж дейін АҚШ-ка 
жасаган мұнай импортыньщ жогары қаркынмен артуына әкелді.

Р. Рейган 1982 ж. каңтарында мұнай мен мұнай өнімдерінін ішкі 
багасына бақылауды алып тастады. Өзінің шешімін ол былай 
тұжырымдады: «багаларды бақылау өндірісті тежеді, тұтынуды 
ынталандырды, технологиялык жетістіктерді басып АҚШ-ты 
энергётикалық импорттан негұрлым тәуелді етті».
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Қазіргі таңда американдық әкімшілік жеке тауар тогггары 
бойынша мемлекеттік қаржыландыруды жэне багаларды тікелей 
реттеуді шектей отыра, елдің экономикалық жағдайын жалпы 
сауықтыруга жәрдемдесетін нарық тетіктері мен реттеудің жанама 
әдістерін белсенді колдануға тірек жасайды. Мұндай ынгай соңгы 
жылдары инфляциялык удерістердің дамуыиа тұрактандырушы эсер 
етті. Багаларады жанама реттеудің негізгі бағдарлары арасында 
келесілерін белуге болады:

- рестрективті акша-несие саясаты, федералды кор банктерінің
есеп мөлшерлемесін реттеу;
- мемлекеттік бюджеттің тапшылығын кысқарту;
- тауарлар мен қызметтердіц федералды сатып алулары;
- салық саясаты.
Мемлекеттің макроэкономикалық саясатының бұл багыттары 

АҚШ-тың ішкі нарығындағы сұ.раным мен ұсыным катынасының 
өзгеруіне эсер етеді жэне сонысымен айырбас пен баға деңгейінің 
негізгі пропорцияларын аныктайды.

Қазіргі кезде багаларды тікелей мемлекеттік реттеу жогары 
монополизацияланган салаларда гана колданылады. Осылайша, 
арнайы комиссиялар электр энергияны және бірқатар 
коммуникациялық қызметтерді қолдануга тарифтерді бекітеді. Жалпы 
АҚШ-та багалардың 5-10 % мемлекетпен реттеледі.

Аграрлық кешен өнімлерінің бағаларының мемлекеттік 
реттелуіне ерекше тоқталу қажет. Федералды ауыл шаруашылык 
бағдарламаларының шеңберінде бидай өсірумен айналысатын 
фермерлер АҚШ -тың ауыл шаруашылық министрлігінен өндірісті 
каржыландыру үшін карыз алады. Олар жиналған астықтың белігіи 
нарыктық баға бойынша сата алады және табыстың бөлігін карыз 
үшін төлейді. Егер нарыктық баға конгресспен бекітілген бакылау 
бага деңгейінен төмен түссе, онда фермер қарызды төлей жэне табыс 
ала отыра мемлекетке астыкты бақылау багасы бойынша талсыра 
алады.

Осы сиякты әдіспен сүт өнеркәсібіндегі багалар реттеледі. 
Конгресс сүтке майға, ірімшікке бақылау багаларының «эділетті» 
деңгейін бекітеді. Егер нарықтық бағалар осы деңгейден томен болса, 
онда өнімдер мемлекетпен сатып алынады және оларды оқушыларга 
арналған ақысыз астарга; кедейлерге көмекке; нашар дамыган 
мемлекеггерге азық-туліктік көмекке; сонымен бірге басқа 
мемлекеттерге сатуға колданады. АҚШ-та 1985 ж. қабылданган ауыл 
шаруашылык заңы американдық аграрлық саясатқа өзгерістер еңгізді.
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Осы заңға сәкес фермерлерге несиелерді ұсыну көлемін 
аныктайтын кепілді мөлшерлеме елеулі төмендетілді. Қазір бидай мен 
дәнді азық үшін кепілді мөлшерлеме алдынғы бес жылдык орташа 
нарыктык бағасынын 75-85 % күрайды, сонымен катар ауыл 
шаруашылык министрлігіне американдык өнімнің әлемдік нарыкта 
бәсекеге кабілеттілігін жоғарылату максатында олардың деңгейін 
тағыда 20% томендету кұкығы беріледі. Онымен коса мемлекет ауыл 
шаруашылык өнімдері мен фермерлермен сатып алынатын тауарлар 
арасындагы ара катынасты ұстап тыруга тырысады.

Ф ран ц и ян ы н  нарыктык шаруашылығының жағдаында 
бағаларды еркін белгілеудің кағидасы әрекет ететіндігіне карамастан 
мемлекеттің рөлі ауыл шаруашылық өнімдерінің, газ, электр 
энергиясының, транспорттык кызметтердің багаларын тікелей 
мемлекеттік реттеуге немесе бәсекелестік жағдайында багаларды 
бакьілауга түйіседі.

Франция экономикасында мемлекеттік сектор ЖҮӨ-де үкен емес 
үлес салмағын алады жэне монополист салаларын (мысалы, газ 
онеркәсібін, электро энергетика мен транспортты), сонымен бірге 
нарыктык бәсекелестік тәртібінде жұмыс істейтін (мысалы, ұлттык 
және коммерциялык банктерді, сактандыру компаниялары мен жеке 
фирмаларды) кейбір салаларды косады. Бірінші жағдайда мемлекет 
монополистер сапалары кызметтерінің барлык экономикалык 
параметрлерін, соның ішінде инвестициялардың колемін, еңбекке ақы 
төлеу мен дайын өнім бағасын (бекітеді) белгілейді, ал екіншісінде 
мемлекет бүл салалардың жеке сектормен бәсекелестігін оята отырып 
шаруашылык кызметтерінің экономикалык параматрлеріне 
минималды ыкпал етеді. Франция экономикасының мұндай 
ерекшелігі тауарлар мен кызметтердін еркін және реттелетін 
багаларының аракатынасын алдын ала аныктайды: багалардың 20% 
жуыгы мемлекетпен реттеледі, ал қалған 80% еркін нарыктык бага 
белгілеу тәртібінде.

Франция баганы мемлекеттік реттеудің жеткілікті катан тәртібі 
болған өнеркәсібі дамыған мемлекеттердің бірі болып 
табылатындығын атап өту кажет.

(1947-1986 жж) 40 жыл аралығында багаларды мемлекеттік 
реттеу «дирижизм» саясатының (ЭМР) қүрамды бөлігі болып 
табылады. 1947 ж елде калыптаскан күрделі экономикалык жагдай, 
ягни француздьік франктың сатып алу кабілетінің күрт томендеуі, 
оның девальвациясы багаларды бакылау бойынша табанды 
шараларды колданудың кажеттілігін шарттады.
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1947 ж соңында экономиканың калпына келу қаркының 
жогарлату есебімен «бага еркіндігін бақылаушы» саясаты еңгізілді: 
кэсіпкерлер мемлекеттік органдарды алдын ала ескертіп багаларды 
өзгерту кұкыгын алды. Мемлекеттік органдар мүндай езгерістерді жоя 
алды. Бірақ 1948 ж басында тауарлардың багасы толык немесе 
белшектей еркін белгілеу тәртібіне ауыстырылды.

Сонымен бірге (1949-1957жж) келесі жылдары Франция 
үкіметімен багаларды окшаулау туралы алты заң қабылданды, б.үл 
багаларды бақылауды біртіндеп катандатуға әкелді. 1960-62 жж. 
онеркәсіп тауарларына бағалардын дерлік толык либерализациясы 
орындалды, бірақ 1963 ж. езінде үкімет жаңа экономикалык саясатқа 
«инфляциясыз даму» байланысты багаларды жанадан окшаулау 
туралы шешім кабылдады. Бір уақытта кейбір азык-түлік өнімдері мен 
кызметтердің багалары шектелді.

1965-1972 жж. дейінгі аралықта багаларды мемлекеттік реттеу 
түрақтылык келесім шарттары, багдарламалы келісім шарттар жэне 
багаларды жогарылатуга қарсы келісім шарттардың негізінде жүзеге 
асты. Тұрактылык келісім шарттарына сәйкес мемлекет 
кәсіпорындарымен келісім жасасты. Бұл келісім бойынша 
кәсіпорындар бір тауарлардың багасын жогарылатуга баска 
тауарлардың багасын төмендету аркылы ие болды. Багаларды 
мемлекеттік реттеу механизмінің негізгі мақсаты-жалпы бага 
деңгейінің іүрактылыгын колдау.

Багдарламалы келісімдер халы қаралык бәсекелестіктің 
шарттарына жауап беретін багалар эволяциясына жэрдемдесуге 
багытталды. Багаларды мемлекеттік реттеудің бұл механизімі 
түрактылык келісіміне сэйкес бакылауга ұшыраган барлык тауарлар 
мен кызмет көрсетулерге тарайды. Багдарламалы келісімдерге сэйкес 
кэсіпорындар мемлекетке өздеренін ингвестициялық багдарламалары, 
каржылык жагдайлары, жұмысбастылық, сыртқы нарыктарга шыгу 
болашактары, сонымен бірге багаларады калыптастыру, онын ішінде 
нарык пен бәсекелестікті талдау, тауарлардың техникалык- 
экономикалық параметрлері, қаржылык баскару әдістері, және т.б 
туралы ақпараттарды ұсынган.

Багаларды жогарылатуга қарсы келісімдер француздык 
тауарлардың жогары бәсекеге кабілеттілігін қамтамасыз ету жэне 
инфляцияның өсу карқының тежеу мақсатына ие болды. 
Кәсіпорындардың мүндай келісімді жасауымда үкімет өзіне өндіріс 
шыгындарының өсуіне әкелетін шараларды кабылдамауга міндет 
алды.
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70ж Францияның үкіметі бағаларды шектеу мен реттеу бойынша 
шаралардың жүйесін қайтадан колдана бастады. Осылайша 1975ж 
екінші жартысында экономиканың мемлекеттік жэне жеке 
секторларының барлык тауарлары мен қызметтерінің бағасы уақыгша 
окшауланды, ал 1976 ж. мемлекеттік секторда багалар тек бекітілген 
пайыздык мөлшерінде ғана жогарлана алды. Осымен катар мемлекет 
өздерінің өнімдетіне багалардың өсуін шектеуге міндеттенген 
кэеіпорындармен келісім жасады. Экономика дамуының жеке 
кезендерінде окшаулау барлык багаларды камтиды, яғни багалардың 
100 % окшауланды. Егерде кәсіпорынның табысы бағаларга Караганда 
тез өссе, онда оларға арнайы антиинфляциялық салык салынды.

Сонымен багаларды окшаулау кагидасын қолданган багаларды 
бақылаудың қатаң жүйесі өзін тауысқаны анықталды. Француз 
экономистері багаларды ұксас бакылау нарыкты азырак иілмелі етеді, 
өндірістің, бэсекелестіктің өсуін тежейді және белгілі бір кезеңде 
капитал кұйылуының еркіндігін, еңбек, тауарлар мен кызметтер 
нарыктарының мобильділігін шектейді деген корытындыга келді. Бір 
уақытта инвестициялаудың үдерісі қиындатылып, шаруашылык 
кызметтің бюрократизациялану щеңбері кеңейеді, Ғалымдар сонымен 
бірге инфляцияга қарсы күресте бағаларды бақылау тиіміділігінін 
томендігіне назар аударды. 70-ж ортасында Франциядагы 
инфляцияның қаркындары жылына (9-10 %) бағалардың әкімшілік 
емес, жанама экономикалык әдістер арқылы реттелетін елдерге 
Караганда неғүрлым жоғары болгандығын көрсетті.

1973 ж. мамырында үкімет өнеркәсіп өнімдеріне багалардың 
либерализациясын жариялады, осыган сәйкес экономиканың кептеген 
секторларында бағаларды шектеу жойылды. Бірақ либерализациялау 
бағдарламасы жеткілікті абай жүзеге асырылды. Бағаларды 
либерализациялаудың бірінші кезеңінде жеткілікті күшті бәсекелестігі 
(мысалы, сагат өнеркәсібі) бар салалар және өндірістік тауарлардың 
ерекшелігіне байланысты бағалардың кенет өзгертіп кетуі 
байкалмаған салалар (мысалы, сүтті-консервілі жэне кондитер 
өнеркәсібі), сонымен катар әлеуметтік камсыздандырудың жүйесіне 
орай тұрақты нарыкка ие болған салалар (мысалы, фармацевтикалык 
өнеркәсібі) сұрыпталып алынды.

80 ж. бірінші жартысында багаларды либерализациялаудын 
үдерісі жалғасты жэне 1986ж карай өнеркәсіп внімдеріне бағалардың 
90 % жуығы мемлекеттік бақылаудан босатылды.

Баларды либерализациялау мемлекеттің багаларды калыптастыру 
үдерісіне мүлдем араласпауын білдірген жок. Кәсіпорындарды 
баскару істеріне (макроэкономикалык деңгейінде) тікелей араласу
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саясатынан галамдык реттеу жүйесіне (макроэкономикалық үдерістер 
денгейінде) өту экономика үшін араласу нысанының өзгеруін, ягни 
катаң «дерикжистик» әдістерден нарык пен багаларга эсер етудің 
жанама әдістеріне өтуді гана білдірді сондыктан да багаларды 
либерализациялау туралы шешіммен бір уакытта өндірішілердің, 
импорттаушылардын, көтерме және бөлшек саудагерлердің түрлі 
одактарын кұруга тыйым салған өнеркәсіптегі багалык бэсекелестік 
женінде басқа шешім кабылданды. Онымен катар бір уакытта 
өнеркәсіп өнімдеріне, халык түтынушы тауарлар мен қызметтерге 
«минималды багалар» туралы немесе “үсынылатын багалар” туралы 
кандай да бір келісімдер жасауға тыйым салынды.

40 жыл бойы Францияда багаларды катаң бақылаудын болуы 
экономиканың инфляциялык дамуы мен төмен жалпы әлемдік 
конъюнктурасында елдің эконокасының түрактануына жәрдемдесті.

Жеке елдердегі багаларды мемлекеттік реттеудің тэжірибесі
Испанияда бағаларды реттеу мен бакылауды мемлекет бірінші 

кажетті тауарларға, сонымен бірге өндірістері монополизацияланган 
тауарлар мен кызметтерге қатысты жүзеге асырды. Мәжбүрлі баға 
белгілеудің тауарлары мен кызметтердің тізімі коммерциялық акпарат 
бюллетенінде үнемі жарияланады. Бүл негізінен мемлекегтік 
сектордың және кейбір жеке меншік компонялардың 
кәсіпорындарының онімдеріне катысты болады.

Багаларды мемлекеттік реттеу рұксат, ескерту жэне жергілікті 
багалар негізінде жүзеге асырылады.

Рұқсат багалар. Накты тауарларга немесе қызметке бағаны 
жогарлатуды көздейтін мемлекеттік немесе жеке меншік кәсіпорын 
багалар бойынша жогары кенеске отініш жібереді және үкіметтік 
комиссияның рүксатын алганнан кейін гана багаларды жогарлатуда. 
Мұндай багалар: соя етіне, электр-энергиясына, газ, бензин, керосин 
жаңар май, кұнарландыру өндіріст үшін мүнай және жаңар майдың 
басқа түрлеріне; формацевтикалык тауарларга;ауыл шаруашығында 
сақтандыруға;пошталық жэне телеграф кызметтеріне; темір жол;авто 
келік жасаушы жэне жүк тасымалына;ел боынша теңіздік жолаушы 
тасымалына; сонымен қатар жолаушыларды ел шекарасында-ауа 
кеңістік тасымалын бекітіледі.

Ескерту бағалары. Қайнатылган сүт, өсімдік майы, жем шоп 
бидайы, минаралды кұнарлату сиякты тауарлардың багалары 
жогарлату багалар бойынша жогары кеңесті көзделетін 
жогарлатулардың жүзеге асырылатындыгы туралы бір ай б.үрын 
ескертіледі.
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Жергілікті бағалар. Халықтың кажеттілігі ушін сумен қамтамасыз 
ету; калалық жолаушыларды тасымалдау, темір жол тасымалы, 
клиникалардың, саноторилер, ауруханалардың қызметтері сияқты 
тауарлар мен кызметтердік бағасын өсіру багалар бойынша 
провинциалды комисиялардьщ қүзыретіне жатады.

Мемлекеттік реттеуге жататын тауарлар мен қызметтердің тізімі 
соңгы жылдары едәуір кыскарды. Сонымен баганы қалыптасгруға 
мемлекеттің белсенді араласуы орын алган экономика салаларының 
саны 174—21 дейін азайды. Қазіргі кезде мемлекетпен тікелей 
реттелетін багалардың тұтынушылык багалардың жалпы 
кұрылымдагы үлесі 10 % жуык шамасын кұрайды.

Даниядагы баганы калыптастырудың жүйесі шешуші жәрежеде 
нарыктык факторлардың ықпал етуімен жасалады. Багалардың 
калыптастыруга мемлекеттің ықпал етуі жеткілікті шектеулі және 
негізінен өзінің өнімдеріне өндірістік шыгындардың көлемі, сүраныс 
пен ұсыныстың аракатынасы және тагыда сол сияқты критерийлерден 
шыга багаларын белгілейтін жеке меншік өндірушілерге еркін 
бәсекелестіктің максималды жагымды жагдайларын қалыптастыруга 
жәрдемдеседі.

Тұтынушылық салыктар жүйесінің икемді колданылуы үкіметке 
тауарлардың бага деңгейлеріне эсер етуге және калаган багытта 
түтынуга ыкпал етуге (мысалы, спирт ішімдіктерін тұтынуды шектеу 
және т.б) мүмкіндік береді.

Данияда багаларга мемлекеттік дотациялар нақты түрде жоқ 
болса да, бірақ тұтыну сферасында медициналық препараттарды 
иемденуге мемлекеттік субсидиялар беріледі. Бірак бүл тәртіп 
багаларга дотациялар ретінде емес элеуметтік камсыздандыру 
жүйісінің бір элементі ретінде карастырылады.

Ауыл шаруашылык өнімдеріне бага қалыптастырудың үдерісі ЕО 
ауыл шаруашылык саясаты механизмінің ыкпалымен 
калыптастырылады. Сонымен бірге Данияда фермерлерді мемлекеттік 
колдаудың жекелей карыздар алуга мемлекеттік кепілдіктерді және 
капиталды кұрылыс үшін жеңілдікті ренталык шарттарды ұсынуды, 
дренажды жэне жер суару жұмыстарын жүргізуді, энергияны сақтау 
жүйелерін еңгізуді кездейтін жеткілікті тармақталган жүйесі әрекет 
етеді.

Тікелей мемлекетпен бекітілетін катты немесе реттелетін 
багалардың үлесі 6 % жуык.

Грецияда баганы калыптастыруды мемлекеттік регтеу багаларды 
тікелей аныктау жэне олардың орындалуын бакылау жолымен, 
сонымен катар жалпы экономикалык саясат шеңберінде немесе
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экономиканын жеке салаларында елдің белгілі бір даму кезендерінде 
бағалар және табыстар саясатын жүргізумен де жүзеге асырылады.

Қазіргі уақытта тұтынушы тауарлар мен кызметтерінің 20 % 
жуык атауларына бағалар мемелкеттік органдарымен 
реттеледі.Бағаларды мемлекеттік реттеудің кұкықтық негізі болып 
1989ж бекітілген Президент жарлығы табылады. Ол өзімен нарықтык 
реттеудің кодексін керсетеді, оның ережелеріне сәйкее реттеуге 
жататын барлык тауарлар мен кызметтер екі топка бөлінеді.

Бірінші топ-багаларды белгілеу укіметтің, баска мемлекеттік 
және жарым-жартылай мемлекеттік ұйымдардың кұзыретіне кіретін 
тауарлшар мен кызметтер. Бұл жаппай ендірісті (астык, табак, изюм) 
ауыл шаруашылык өнімдері, электрэнергияға тарифтер, когамдык 
көлік, байланыс және пошталык жіберулер, авиа-жолаушылык 
тасымалдар, коботажды жүзу жэне баска кызметтер.

Екінші топка калган барлык тауарлар мен кызметтер кіреді. Бұл 
топтагы тауарлар мен кызметтер 3 санатка бәлінеді:

- маңызы жеткіліксіз;
- маңызы жеткілікті;
- маңызды емес.
Бірінші санаттагы тауарлар мен кызметтерге баганын жогаргы 

шегі немесе көтерме және белшек саудагерге максималды пайда 
(пайыз немесе абсалютті мәнде) бекітіледі. Бұл санатка ең біріншіден 
негізгі азық-түлік өнімдері кіреді, олардын 10 түріне багалардың 
жогаргы шегі белгіленеді (ірімшіктің екі түрі, нанның төрт түрі, 
көтерме бағасы белгіленетін ұнның бір сорты мен кант). Бұл санатка 
сонымен катар алкоголсыз сусындар, ресторандар, барлар, 
асханалардың кызметтері, ауыл шаруашылык кұралдары, 
автомобильдердің кейбір түрлері мен олардың жаңа бөлшектері, 
бензин, мазут, жаңар май, такси кызметтері-барлыгы 121 жайгасым 
жатады.

Екінші санаттағы тауарлар мен кызметшілердің: шикізат пен 
жартылай фабрикаттардың кейбір түрлерінің, теріден жасалындар, 
гипс, асбест, үй жабдықтарының жеке түрлерінің, авто тұрақтын 
кызметтерінің, жоғары санаттагы мейрамханалар мен ойын-сауық 
гимараттардың, химиялык тазарту пунктерінін (барлығы 86 түрлері) 
бағалары азырак катаң тәртіпте және де саудалык асыра табыс 
табудағы жою максатындағы гана бакыланады.

Үшінші санаттагы бірінші кажетті тауарлар болып саналмайтын 
тауарлар мен қызметтердің бағасы мемлекеттік билік органдарының 
қатысуынсыз еркін қалыптасады.
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Бұл санаттарға кіретін тауарлар мен қызметтердің тізімі 
жеткілікті ауыспалы. Мысалы, казіргі уакытта бағасы бекітілмеген 
тауарлардын саны 84-10 дейін қыскарды.

1979ж бастап сауда министрі шекті баганы, шекті сауда табысын 
немесе екінші топтагы тауарлар мен кызметтердің барлыгының 
калыптасқан бағасына пайыздык бага есуін анықтау кұқыгына ие 
болды.

Ж еке гауарлардың, тауар топтарының және кызметтерінің 
багаларын реттеуде өзінің ерекшеліктері болуы мумкін. Солайша 
фармацевтикалык тауарлардың бағасы Еуропаның басты 
фармацевтикалык фирмаларының минималды багаларының негізінде, 
фармацевтикалык компаниялар одағының жэле денсаулык сақтау 
министрлігінін келісімдері бойынша сауда министірілгімен бекітіледі. 
Бағалар әдетге бір жылга белгіленеді жэне ерекше жағдайларда гана 
жыл ішін өзгертілуі мүмкін.

1987ж бастап үйге арендалық төлемнің мелшері барлык тұргын 
үй коры жеке меншіктің иелігінде болуына карамастан мемлекетпен 
анықталды. Ол жер учаскесінің кұнынан, ғимараттың тозу 
дәрежесінен жэне қабаттылык коэффицентінің шыға есептеледі. 
Бағалар екі жылдық мерзімге бекітіледі.

Үкіметтің шешіміне сэйкес өнерэсіп, кол өнер жэне сырткы сауда 
кәсіпорындары мен фирмалар салалар катарында сауда 
инспекциясының жергілікті органдарына бағалардың өзгеруі 
жағдайында, сонымен катар жана тауарлардын багасына 
калькуляциясын ұсынуы кажет.

Багалардың төмен деңгейін үстау, сонымен бірге түтынушы, 
шаруашылык тагайындалған және т.б тауарлардың өткізу көлемін 
жылына екі рет төмендетімен багалар бойынша тауарларды сату 
жүргізіледі.

Ш вециинын бағаларды мемлекетгік реттеу тәжірибесі 
қызығушылык көрсетеді. Бага деңгейіне ыкпал ету мемлекеттік 
монополия мен мемлекеттік шаралар аркылы ж алынады. Осылайша 
арақ-шарап өнімдеріне, пошталык және телекомуникацияның кейбір 
баска да түрлеріне, пошта кызметтеріне, дэріхана саудасына 
мемлекеттік монополия бар. Багаларга мемлекеттік энергетикалык 
концерндер мен швед темір жолдары маңызды эсер етеді.

Сонымен бірге мемлекет фермерлердің мүдделерін есепке ала 
отырып бидай, сүт, ет, жумыртка сиякты ауыл шаруашылык 
өнімдерінің маңызды түрлерінің жэне баска да азык-түлік өнімдері 
мен ауыл шарушылык шикізаттарының багаларын қатаң реттейді. 
Жыл сайын тұтынушылар өнімдерінің катысуымен үкімет жэне ауыл
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шаруашылык бірлестіктерінін арасындағы келісім сөздерде азық-түлік 
тауарларының багалар деңгейі белгіленеді. Ауыл шаруашылык 
өндірушілеріне шығындарының орның толтырудын негізгі нысаны 
үкімет пен фермерлердің арасындағы келісім сездерде бекігілетін 
катысты жогары кепілдірілген баға деңгейін жыл сайын белгілеумен 
байланысты.

Ш вецияның ауыл шарушылығын субсидиялау үшін маңызды 
каржы көзі импорталатын шикізатка кеден ағымдары табылады. Олар 
ішкі жэне сырткы нарықтагы негұрлым жогары бағалардың 
арасындагы айырма ретінде бекітіледі.

Бага калыптастырудың айрықша сферасы-түрғын үй багалары. 
Олардың төтенше деңгейінің есебімен мемлекет тұрғын үй 
субсидиялары мен карыздарды береді.

Ш вецияда бағалардың өсуі есібімен халық табысының 
индексациясы (жылына бір рет) жүргізілетінің атап өту кажет. 
Минималды түтынушы каржынына кіретін тауарлардын бага индексі 
ескеріледі, бірақ табысты индексациялау шектеулі маштабтарға ие. 
нақтылы ол бағаны калыптастыру механизмінде инфляцияның 
«кұрылуына» жәрдемдесетін шара болып саналады.

Индексация ұзақ мерзімді сипаттағы жеке келісімдерде, сонымен 
бірге түрғын үйді және мекемені жалдау бойынша жасалатын келісім 
шарттарда ғана орын алады. Табыстарды индексациялаудың белгілі 
бір нысаны болып жыл сайын зейнетакыны санау үшін колданылатын 
негізгі соммаларды есептеу табылады.

Багаларды бакылау жэне шектеу оларды шектеу нысандарын 
колдану экономикалык жағдай мен бағалардың динамикасына 
байланысты өзгереді. Аса мәнді болып компаниялар багаға аударуга 
құқылы болатын жалакының үйлесін шектеу табылады. Осылайша 
соңғы жылдары бұл үлес 40-65 % дейін қүбылды. Әрине мүндай 
шектеудің еңгізілуі жалақыны жоғарлату мүмкіндігіне эсер етеді.

Ж апонняда бәсекелесті нарыктан «шыгару» максатын 
колдайтын монополды жогары сияқты монополды томен әділетсіз 
багаларды белгілеуге тыйым салынады. Бір уақытта багаларды 
жоғарлатуға катысты шектеу шаралары енгізілген. Олар ондіріс 
көлемі 30 млрд. иеннен асатын салаларга тарайды. Егер де мүндай 
салалардагы екеуден асатын фирмалар 3 ай ішінде бағаны абсолютті 
немесе пайыздық мөлшерде бірдей көтерсе, онда әділетті келісімдер 
бойынша комиссия олардын мүндай жоғарылатудың себебі туралы 
баяндамасын талап етуге немесе кажет жағдайда тергеу жүргізуді 
бастауга кұкьілы. Ерекше жағдайлар іскерлік конъюнктураның кенет 
нашарлауында, яғни бағалар шыгындар деңгейінен томен күлагапда

45



жэне салардагы едәуір фирмалар санының залалға ұшырау каупі 
туындаганда гана карастарылады. Бүндай жағдайларда комиссияныц 
рұқсатымен өндірушілермен өндіріс келемдері, сату, капитал 
салымдары, жабдыкты тиеу деңгейлері мен баға жөнінде келісулер 
жасау жіберіледі.

Жапонияда бағаны калыптастыруға мемлекеттің тікелей 
араласуы минималды. Мемлекет куріштің, астық, ет және сүт 
өнімдетінің, теміржол тарифтерін, су мен жылумен камтамасыз ету 
тарифтерінің, электроэнергия мен газдык, білім беру мен 
медициналык қызмет көрсетудің багаларын реттейді, жалпы 
тұтынушылык багалардың 20 % жуыгы реттеледі.

Үкімет тарапынан назыр аударудың обьектісі болып ауыл 
шаруашылык өнімдері мен азык-түлік тауарларына бага калыптастыру 
табылады. Бұл мемлекетінің араласуынсыз дамыган елдерге Караганда 
шаруашылыктарының үлкен емес көлемі жұмыс күшінің жогары 
күры, жэне т.б болгандыктан шыгындары да жогары болып келетін 
фермерлердің негізгі белігі залалга ұшырайтындыгымен түсіндіріледі. 
Сондықтан да мемлекет ауыл шаруашылык тауарларының 
импортының сандык шектеулерін «үсынушы» багаларды белгілеуді, 
багалардың кұлауы кезеңінде буферлі корларына сатып алуларды 
жүргізуді және бұл корлардан тауарларды багалардың есуі кезеңінде 
сатуды бастауды сиякты колдау эдістерін пайдаланады.

«¥сынуш ы» багалар маңызды ауыл шаруашылык өнімдеріне 
белгіленеді жэне оларды саудагерлер ерікті колдайды. Кең 
тұтынылатын тауарларга бағаны калыптастыру үдерісіне мемлекет 
араласпайды деуге болады.

80ж Фннляидияны «Скандинавиялык Жапония» деп атады, 
өйткені ол экономикалык дамудың жоры денгейіне жетті және әлемде 
халыктың түрмыс денгейі бойынша басты орындардың бірін иеленді. 
Финляндияның экономикасы негізінен жеке меншікке және еркін 
кәсіпкерлікке тірелсе де мемлекет экономикалык даму мен баганы 
белгілеу саясатынын елеулі реттеушісінін рөлін ойнайды.

Бага белгілеу саясатында мемлекетке маңызды функциялар 
жатады. Сауда министірлігі аркылы азыкты тауарларга, бидай, 
энергитасымалдаушыларға (әсіресе бензин) арақ-шарап өнеркәсібінің 
өнімдеріне багаларды жоспарлау мен бакылауды жүзеге асырылды. 
Халықтьщ орта және төмен тапаптарына колайлы болатын багалар 
бойынша тауарлар мен қызметтерді өткізуге багдарланған 
кәсіпкерлікті несиелеуде мемлекет сектордың ролі маңызды. 
Тауарларды төмен багамен сатуды ұйымдастыратын фирмалар 
мемлекеттен қолайлы паыздарда үзак мерзімге несие алады. Жалпы
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Финляндиядағы баға белгілеудің жүйесі әсіресе белшек бага мен 
кызметтер облысында түтынуды ынталандырумен және икемділігімен 
ерекшеленеді. Мысалы, кафе, мейрамханаларда бір порциянын багасы 
жарты порциядан екі есе емес ал 25-30 % гана қымбат, бүл тұтынуда 
кыз ы гу ш ыл ы қты туд ы рад ы.

Басқа мысал мейманханалык кызмет көрсетудіи бағалары. 
Бірінші күні олар 50-60 % кымбат. Егер де емір сүру мерзімі бір 
күннен асса және сіз тазалау немесе химиялық тазалаудың 
кызметтерін колдансаныз, онда бұл қызметтерге багалар 
геометриялық прогрессияда төмендейді. Сатып алушылардың 
санаттары бойынша дүкендерде багалар едэуір
дифференциацияланган: дүкенді кұралтайшылардың-акционерлік 
когам мүшелерімен сатып алынатын тауарлар екі еседей арзан.

Әдетте жаңа жылдық алдында тауарларга сұранымнын жогары 
деңгейіне байланысты багалар жогарлайды, ал жаңа жылдан кейін сол 
тауарлар 70 % дейін арзандатылып өткізіледі. Бұл қойма орындарын 
арендалаудың қымбат түратындыгынан тауарларды тез сату 
кажетгілігімен түсіндіріледі.

Әлеуметтік багдарланган Финляндияның нарыктык 
экономикасында багалар, салыкты реттеу аркылы халыктың өмір сүру 
денгейін жогарлатуга багытталган бірқатар шараларды откізу 
камтамасыз етіледі. Мысал ретінде көкіністермен, жеміс- 
жидектермен, цитрустылармен сауданы алайык. Бұл солтүстік елде 
томен багалар бойынша мұндай өнімдердің жыл бойы жеткілікті 
уәкілді таңдауы бар. Мемлекет дәруменделген өнімдердің саудасына 
елге еңгізулеріне салык салмай жеңілдік жасайды, ал солтүстік 
аудандарда олардың еткізілуі бойынша жеңілдіктер бар. 
Финляндиянын экономикасының маңызды салалары бойынша ұлттык 
багдарламалардың дерлік барлыгы жоспарлы-есепті бага 
кальіптастыруга негізделеді, себебі нарыктык бага калыптастыру тек 
қогамның агымдагы кателіктерін гана тиімді реттейді.

Шетелдердегі багаларды реттсу органдары
АҚШ . Багаларды мемлекеттік реттеудің құқықтык негізі болып 

Антитрестік заңдар табылады. Багаларды бақылауды жүзеге асыратын 
органдар болып АҚш әділет министірлігінің Антитрестік баскармасы 
мен федералды сауда комиссясы табылады.

Франция. Багаларды реттеуді жүзеге асырушы мемлекеттік 
кұрылымдар-бүл жоспарлау мен каржы министірлігінің бәсекелестік 
бойынша депортаменті. Онда бөлім кұкыгында багаларды және 
багалақы бәсекелестікті мемлекеттік реттеу бойынша органдар кіреді. 
Багаларды реттеу бөлімінің, салалық министірліктерінін және
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100 депортаменттердің үлкен калаларда бакылаушылар штаты 10-12 
адамды кұрайтын кызметкерлері болып табылатын бағалар бойынша 3 
мынға жуык бақылаушылар жұмыс істейді. Мемлекеттік 
бақылаушылар бағалардың мемлекеттік тәртібін орындауын 
бакылайды, бағаны калыптастырудың ережелерін бұзу бойвнша акт 
кұруға жэне оны каржылық арбитражға жіберіге құкылы. Қаржылык 
арбитраж багалар бойынша заңды бүзушыларга катыстысанкциялар 
туралы шешімдерді қабылдайды. Тауарлардың сапасы мен багаларын 
бакылаудың тармақталган желісі әрекет етеді.

Австрия. Бағаларды мемлекеттік реттеу «Баға туралы» 1976, 
«Картельдер туралы» 1988 ж, «Анитидемпингтік» 1985 ж. заңдармен 
жүргізіледі.

Мемлекет (кара металдар сынықтары мен калдыктарын, 
фармацевтикалық шикізат пен дәрілік препараттарын, 
электроэнергияны, газ, жылумен камтамасыз ету) бағалардың 10 % 
жуығын реттейді.

Парламент табак, шылым өнімдерінің, гұз, пошталык 
алымдардың, сонымен бірге телефон, телеграф және темір жол 
тарифтерінің багаларын белгілейді.

Қаржы министірлігі спиртті ішімдіктердің бағаларын бекітеді. 
Экономика министірлігі түрлі тауарлар мен қызметтердің түрлеріне 6 
айға дейінгі мерзімде багаларды реттеуді еңгізуге құкылы.

Греция. Бага қалыптастырудың сүрактарымен айналысатын 
мамандандырылган орган-ұлттық экономика министірлігімен 
басқарылатын багалар жэне табыстар бойынша министр аралык 
комитет жұмыс істейді. Мемлекеттің бага калыптастыруга 
араласуының күқықтык негізгі болып нарыктык реттеу (1989 ж. 
Президент жарлыгы) кодексі табылады. Осы кодекске сэйкес 
тауарлардын бірінші тобын багалар мен табыстар бойынша министр 
аралык комитеті; екінші тобын сауда министірлігі реттейді.

Испания. Багаларды мемлекеттік реттеу мен бақылауды 1977 ж 
патша декретімен бекітілген экономика жэне қаржы министірлігінің 
карамагындагы багалар бойынша жогары кеңес жүзеге асырады.

Испанияның ЕО кіруіне байланысты ауыл шаруашылык 
облысында бага калыптастыру Еуропалык одактың сэйкес 
органдарының ұсынуларынмен дерективті нұскауларының есебімен 
жасалады.

Норвегия. Багаларды мемлекеттік реттеу үшін кұкықтық негізгі 
болып багаларады, табысты бакылау жэне бэсекелестікті шектеу 
туралы заң, сонымен қатар осы заңдарының негізінде шыгарылатын 
патшалык резалюциялардың катары табылады.
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Бағаны калыптастыру мен кәсіпкерліктің сұрактарын реттейтін 
завдарды сактау бойынша бақылауды органдар жүйесі жүзеге 
асырады. Олардың ішінде маңыздылары болып бага бойынша кенес, 
баға бойынша директорат, баға бойынша мемлекеттік инспекция 
сиякты баға калыптастырудың мамандырылған органдары табылады.

Швеция. Бағаларды реттеуді кұкыктык камтамасыз ету болып 
мемлекеттің баға калыптастыру үдерісіне араласу шарттарын 
аныктайтын жэне ерекше нысаны ретінде бағаларды окшаулауды 
белгілей гін (1956ж) багаларды реттеу туралы заң табылады.

Мемлекеттік кәсіпорындар нарыктык жағдайлардан шыға 
өздерінің өнімдеріне багаларды анықтайды, бірақ кейбір жағдайларда 
олардын бағалары тікелей мемлекеттік реттеудің карамагында 
болады. Жергілікті өзін-өзі баскарудың органдары кызметтердің 
белгілі бір турлеріне монополиялары бар және баганы 
калыптастырудың облысында сәйкес құкыктарға ие. багаларды 
тұракты кадагалау мен бакылауды азаматтык әкімшілік 
министірлігіне багынатын арнайы орган-бағалар мен босекелестікті 
мемлекеттік баскару жүзеге асырады. Ш вецияның барлык 23 
губернияларында жэне багаларды кадагалайтын кұрамы 2-10 адамнан 
аспайтын кұрылымдар бар.

Жапоння. Баға қалыптастыруганарық субьектілері мен 
мемлекеттің катысуын шектейтін негізгі заңды база-бүл (1947 ж.) 
антимонополды заң, азык-түлік нарыгының тауарларын реттеу туралы 
заң, жануарлар өнімдерінің бағаларын түрактандыру туралы заң. Бұл 
заңдардың орындалуын бакылайтын арнайы орган әділетті 
келісімдердер бойынша комиссия.

1973ж қүрылган экономикалык жоспарлау баскармасының 
карамагында үкіметтік орган болып табылады, баганы кызметті: анти 
монополиялык заңдылыкты сактау бойынша бакылауды, сураным, 
бага калыптыру, ұсыным үдерістерін зерттеуді, сәйкес фискалдык 
және каржы саясатын жүргізу аркылы сүраным мен багаларды қажетті 
деңгейде колдауды жүзеге асыратын багалар бюросы жұмыс істейді.

Дания. Мемлекеттік секторда маштабтары үлкен емес багалар 
мен тарифтер фолькетингпен, муниципалды және калалык билікпен 
анықталады.

Баганы калыптастыру бойынша негізі заңи акт болып (1989ж) 
бәсекелестіктуралы заң табылады, Баганы калыптастыру облысында 
монополиялар кызметін кадағалауды мушелері 4 жылдык мерзімге 
енеркәсіп министрлігімен тагайындалатын бәсекелестіктің сүрактары 
бойынша кеңес жүзеге асырады.
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Экономкканың техникалық прогрестің болашак дамуында 
әлемдік міндеттерді тұсіну үшін өнеркэсіптің прогрессивті 
к_үрылымынын дамуын бақылауға және ынталандыруға 
жәрдемдесетін, нарық коньюктурасына икемдік эсер ететін және 
өндіріс пен тұтынуға тиімді әзара ықпал ететін бағалардың жүйесі 
қажет. Бұл үшін ұзак мерзімді жоспарлау, болжау жэне мемлекеттік 
реттеу керек.

Дамыған елдерде баганы қалыптастырудың әдіснамалык 
аспектісі мемлекеттік органдарымен багаларды белгілеудің жалпы 
кагидаларын, әдістері мен нормативтерін жасаудан құралады. 
Стратегиялық және тактикалык сүрақтар бойынша шешім 
кабылдаумен катар мемлекеттік органдар өздеріне ұлттық экономика 
үшін шешуші мағынасы бар тауарлар мен қызметтердің нақты 
багаларын еңгізу функциясын алады.

Осылайша өркениетті елдерде мемлекет ішкі нарыкта баганы 
қалыптастыруга бақылаудан жэне бағаны калыптастыруга бакылаудан 
жэне баганы реттеуден шет коймайды. Онымен коса бұл міндеттерді 
әрбір елдің нарыктык экономикасыньщ даму ерекшеліктерін есепке 
ала отырып түрлі әдістермен шешіледі.
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8 Шст елдердегі сңбек нарыгыи реттеудін ерекиіеліктері

Еңбек нарыгы экономикадағы барлык нарыктардың ішіндегі ең 
күрделісі болып табылады. Бұл оның ереше тауарының, ягни енбек 
күшінінің болуына байланысты. Оның Калыптасуының ерекшеліктері 
болып оның күны, жалдау жэне еңбек жагдайларын аныктау 
табылады.

Енбек нарығындағы реттеу объектісі болып екі негізгі элемент: 
еңбек ресурстарының нарығы жэне жүмыс орындар нарыгы 
табылады. Біріншісі жұмыс уакытының үзақтыгына, түргындардың 
косымша топтарын өндіріске ынталандыратын жағдайларға, жүмыс 
күшінін миграциялык катынастарына (пропорцияларына), білім алу 
мерзімінің ұзактыгына тәуелді. Жүмыс орындар нарыгы, біріншіден, 
жалпы экономикалык жагдаймен аныкталады.

Жұмыссыздыктың өсуін болдырмау ушін мемлекет косымша 
жұмыс орындарын калыптастыратын және кіші кәсіпкерліктің 
дамуына льготалык салык салуды жүзеге асыратын кәсіпорындарды 
ынталандырады.

Мемлекет коғамдық жүмыс багдарламасын үйымдастырады және 
оны каржыландырадь:. Шетелдік жүмыс күшінің үлесі көп елдерде 
оны шектеудің шаралары жүргізіледі.

Еңбек нарыгын реттеудің тәжірибесі көрсеткендей әлі күнге 
дейін реттеудін жалпылы, үнемі қолданыста болатын механизмі 
калыптаспаган. Олар әлдебір елдің әлеуметтік-экономикалык жэне 
саяси дамуы, мздени дәстүрлерінің қалыптасуы мен еңбек 
нарыктарының калыптасу ерекшеліктері және ондагы мемлекеттің 
рөліне байланысты.

АҚШ -та еңбек нарыгын реттеудің үлгісі орталыктандырудың 
үлкен деңгейлігімен сипатталады. АКДІ-тын әр штатында бул сфера 
бойынша езінің заңнамасы мен жұмыссыздык бойынша езінің 
сақтандыру коры бар. Американдык компаниялар баламалы 
шешімдерді ынталана карастырмай-ак, персонапды қыскартуды (ягни 
жұмыстан босатуды) жеткілікті түрде оңай-ак жургізетіні белгілі. 
Мұндай мемлекеттік тәжірибеге карсы эрекет болып жүмыс күшінің 
жогары іскерлігі және жылжымалылыгы (мобильділігі) табылады.

АҚШ-тагы жұмысбастылыкты реттеу жүйесінде жумыс кушіне 
деген сұранысты калыптастыру бағыты ерекшеленеді. Сонымен қатар 
келесі реттеуші шараларын колданады:

1) жұмыс орынына ұсынысты жогарлату шаралары. Бүган 
кәсіпкерлердің жұмыс күшін жалдауы кезінде үкімет тарапынан 
дотациялардың бөлінілуін, кызмет саласындагы және кіші бизнес
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кәсіпорындарындағы жұмыс орындарын үлгайтуды ынталандыруын 
жаткызуга болады;

2) еңбек ауыртпалыгын кайта бөлу шаралары. Буган еңбек 
еміріне өту жасын жоғарлату, шетелдік еңбек күшін жалдауды 
шектеу, зейнеткерлікке ерте шыгу мүмкіндіктерін кеңейтуді 
жатқызады. Бұл шараның екінші бағыты ретінде жұмыс уақытын 
қыскарту, мысалы, толымсыз жұмыс күні, толымсыз жұмыс аптасы, 
оңтайлы жұ.мыс графигі, жұмыс орындарын бөлудегі тэжірибе және 
т.б. ретінде жартылай жұмысбастылыкты дамыту;

3) жұмыс орындарын сактау шаралары. Бүл шараларға үкімет 
тарапынан салық салуда жеңілдіктер жүйесін колданылуын, 
кэсіпкерлер жұмыс орындарын сақтау ушін дотациялардын берілуін 
жатқызуға болады. АҚШ -та салық салуда женілдіктердін колданылуы 
60 жылдардьщ екінші жартысында жүзеге асырыла бастады.

Қазіргі кезде АҚШ  үкіметінің несиелік саясаты кіші жэне орта 
кәсіпорындардың кызметін ынталандыруға бағытталган. Бүл 
кәсіпорындар өз кезегінде үлттық табысты үлгайтады, ҒТП-нің 
дамуына ыкпал етеді жэне халықтың кеп бөлігін жүмыспен 
камтамасыз етуге мүмкіндік береді.

АҚШ -тагы еңбек нарығын реттеудің негізгі бағыты болып еңбек 
күшіне қалыптасқан сұраныска үсыныстың лайықтылығы табылады. 
Бұл бағыттың жүзеге асырылуы шеңберінде жұмысқа орналастыру 
бойынша ақпараттық қызмет қүрылған, сонымен қатар 
жұмыскерлерді іскерлік - техникалык дайындау және кайта дайындау, 
еңбек резервінің іскерлік мобильділігін ынталандыру жүзеге 
асырылуда. Еңбек нарығын реттеу жұмыссыздарды окыту аркылы 
жүзеге асырылады. АҚШ кадрларды дайындауға қатысты 
мемлекеттік бағдарламаларды жасау бойынша үлкен тэжірибеге ие. 
Сонымен, ж.ү.мыс бастылык пен жұмыссыздыққа эсер ету АҚШ-тың 
жалпы экономикалык саясаттың бір белігі болып табылады.

Дамыған елдердің, соның ішінде АҚШ елінің тәжірибесі 
көрсеткендей, әлеуметтік-еңбек сферасындағы мемлекеттік саясаттың 
кукыктық ірге тасы мен жүзеге асырылу механизмін жетілдірудің 
манызы зор.

АҚШ-тағы әлеуметтік-еңбек қатынастарын жалпыұлттык 
масшатбта реттейтін заңи база Ф.Рузвельт елді баскарған кезде, 
мемлекет мойнына өз азаматтарының экономикалык кауіпсіздік пен 
әлеуметтік корганысын мәселелерін алган кезеңде қалыптасқан. Бұдан 
кейінгі онжылдыктарда элеметтік-еңбек сферасындағы саясат жалпы 
мемлекеттік басымдықтар катарына енген жэне казіргі кезде ол білім 
беру, акпараттык, каржылық, медициналык және өзге де кызметтердің
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қол жетімділігінің кеңеюі аркасында адами ресуртардың жан-жакты 
дамуына жол беретін шаралардың аукымды кешенін күрап отыр. 
АҚШ-тагы іргеттасты заңи актілердің катарына ең алдымен 
жататындар:

- Вангер заңы (1935 ж.) жұмыскерлердің кәсіподактар күруға, 
үжымдык келісімдерді жасауға, ереуілдерге шығуға ісүкыкғы бар 
екенін бекітеді;

- әділетті енбек страндарты туралы заң (1938 ж.) сағат сайынғы 
еңбекке федералды минимум жалакы деңгейін бекіткен;

Тафт-Хартлидің еңбек қатынастары туралы заң (1947 ж.) 
ереуілді күрестің көптеген түрлеріне тиым салған, адал емес еңбек 
күшіне онымен күресудін бірнеше тізімін коскан; сонымен бірге бүд 
заңда коррупциямен күрес туралы, ірі ереуілдерге карсы тотенше 
жағдай шаралары енгізілген;

- Лэндрам-Гриффин заңы (1959 ж.) жалдаушылар мен 
кәсіподактар арасындағы катынастардың ашыктығын талап 
етті,сонымен қатар лауазымды түлгаларды сайлау және 
кәсіподактардын каржылык кызметін реттеп отырды.

- тең ақы туралы заң (1963 ж.) бойынша жүмыс беруші бірдей 
жұмыс уақыттарын өткерген әйел адам мен еркек адамның акысы 
бірдей болуын талап етті;

- азаматтык күкык туралы заң (1964) әлеуметтік емірдің әртүрлі 
сферасындағы адамның нәсілі, терісінің түсі, улттык шығу тегі, 
жынысы, діни нанымдарыньщ белгілері бойынша дискриминацияға 
тиым салды, соның ішінде жұмыска алуда, акы төлеуде, жүмыстан 
шыгаруда жэне т.б. жағдайларда ондай көріністердің болмауын талап 
етті;

- жаска байланысты дискриминацияның болмауын талап ететін 
заң (1967 ж.) жүмыска алу мен зейнетакыға шығуда жас бойынша 
дискриминацияныц болуына жол бермеуді кездеді;

мүгедектерді реабилитациялау туралы заң (1973 ж.) 
мүгедектердің мүдделерін жактады;

- жұмыс күшін инвестиция туралы заң (1998 ж.) іскерлік 
бағдарлану мен дайындыкты дамытуды кездейді, сонымен катар 
азаматтарды еңбек нарығында дұрыс бағыт үстану мен іскерлік 
дайындықтың лайыкты курсын тандауға калсетті акпаратпен 
камтамасыз етеді.

2001жылдың наурызында еңбек министрлігі шеңберінде негізгі 
максаты экономиканы аукымдандыру жағдайындағы 
жүмысбастылыктың жаңа жагдайларына бейімделуге жәрдемдесу 
болып табылатын «XXI ғасырдын жүмыс күші» атты жаңа болімше
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күрыл ran. Делдалдылык пен табыстырудың федералды қызметі 
жұмыскерлер мен жұмыс берушілердін, кэсіподактармен 
корпорациялардын арасындагы келісімділік катынастардың дамуына 
жол береді.

Соңгы онжылдықта білім алуга берілетін несиелердің санының 
өсуінде, мектептік және негізгі білім алу инфрақұрылымын 
жақсартуда, үнемі еңбек нарығындағы өзгеріп отыратын сұраныска 
бейімделіп отыратын жұмыскерлерді қолдаудың жетілдірілуі сиякты 
мемлекеттік шараларда көрінетін коғамдағы ең сезімтал топтарга 
қатысты саясат белсендендірілді.

Жапониядағы ғылыми техникалык революция жүмыс күшіне, 
оның біліктілігіне жоғары талаптар кояды. 1950 жылдарда 
Жапониядагы жүмыс күшінің 90 пайызы міндетті 9-жылдык білімі бар 
деңгейде болды. 80 жылдардың басында бүл үлес 6 пайызға кеміді. 
Капиталистік омірдегі Жапонияда жүмыс күші жогары деңгейлі 
білімге ие. Жапондык монополистік капитал казіргі еңбек 
ұйымдастырудың нысандарын орынды қолданады және бір уакытта 
ұлттық дәстүрлер мен жүмыс күшінің ерекшеліктерін пайдалана 
біледі.

Жапондык мамандардың есебі бойынша Жапониядагы 
жүмыссыздык деңгейі баска елдерге Караганда аз. Егер Жаониядагы 
жұмыссыздық деңгейі 3,0 % пайызга тең болса, АҚШ -та бұл деңгей -  
6,6 %  пайызды көрсетеді, Германияда -  8,8 %  пайыз болса, 
Ұлыбританияда тіпті бүл көрсеткіш -  11,3 %  пайыз деңгейінде. Бүл 
көрсеткіштер айырыкша жүргізілетін жұмысбастылық саясатымен 
айкындалады.

Жапонияның мемлекеттік жұмысбастылық саясаты Батыс Еуропа 
елдерінің және АҚШ -тың жүмыспен камту саясатына үксас 
болғанымен, оның біркатар ерекшеліктері бар. Мысалы, егер АҚШ 
пен Батыс елдерінде жүмыссыздықпен күресуге мемлекет араласатын 
болса, ал Жапонияда үкіметтін жүмыссыздық жөніндегі 
багдарламалары мемлекеттік субсидиялармен қамтылып отыратын ірі 
фирмалардын осындай багдарламаларымен толықтырылады.

Жапониялық жұмыссыздықты реттеу жүйесінің кейбір 
артыкшылықтары бар екендігі белгілі.

Мемлекеттік жұмысбастылык саясатына еңбек пен капиталдың 
өзара карытынас ерекшеліктерінің Жапондык жуйесі де үлкен эсер 
етеді. Оның негізіне үш элемент кіреді: еңбекке өмір баки жалдану; 
жалақының айырықша нысаны; фирмалык кәсіподақтар.
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Мұның бэрі енбек пен капитал арасындагы калыптаскан 
ынтымактастыкьітың «ерекше» катынастарының аркасында екекін 
көптеген жапондык жэне шетелдік зерттеулер дәлелдейді.

Ж ұмысшылардың өмір бакиға жалдануы жұмысшыга оиың 
зейнетакыга кетуге дейінгі жаска жеткенше бір кәсіпорында үздіксіз 
жұмыс істеуге кепілдік береді. Ал бекіхілетін жалакы мелшері сол 
жұмысшының жұмыс істеген стажы мен жасына байланысты есіп 
отырады. Кәсіподактардың салалык емес, фирмалық ұйымдасуы бір 
кәсіпорын шеңберінде гана әрекет ететін жүмыскерлердің кәсіподакка 
бірлесуін білдіреді.

Жапониядағы «жалпы кызыгушылықтарға жету» ұранындағы 
енбек пен капиталдың карым-катынасына қарамастан, мұндагы 
карым-катынастардың мәні капиталистердін косымша еңбек күшін 
тартуға деген ұмтылысымен түсіндіріледі. Бірақ капиталистер 
жүмысшы таптарга материалды және моральды ынталандыру 
шараларын жасау аркылы өз кәсіпорындарын дамыту, өндіріс үдерісін 
жетілдіру, жаңа технологияларды енгізу, еңбек және өнім сапасын 
көтеру мақсаттарын кездейді. Сондықтан Жапонияның жетістіктері 
туралы айтқан кезде, алдымен жапондык кәсіпкерлер мен 
менеджерлердің «жапондык кереметті» жасауға қоскан үлесін айта 
кеткеніміз абзал.

Мемлекеттік ж.ұмысбастылыкты реттеудің негізгі багыты жасы 
үлкен жұмыскерлердің жағдайын тұрақтандыру шарасы болып 
табылады. 1971 жылы Жапония үкіметі орта және кәрі жас 
аралыгындагы тұлғалардың жұмысбастылыгын камтамасыз ету 
бойынша шаралар туралы заңын кабылдады, бірак бұл заң барлык 
фирмаларда қолданылмайды. Зан бойынша 55-60 жас аралығындағы 
тұлғалардың жұмысбастылығы міндетті ең аз жас болып табылады. 
Б.үл заң бойынша кәрілердің жұмыска орналасуы, кәсіпті таңдауы 
олардың кабілеттеріне байланысты болуы керек.

Қазіргі кезде Жапонияда кәрі жүмыскерлерді жұмыска алу 
жөнінде кеңес беру орталыктары кызмет етеді.

Бұл шаралардан баска мемлекет орта және кәрі жастар 
арасындагы жұмыссыздыкты жоюга ерекше назар бөледі. Ол үшін
ж.үмыс іздеушілерге арнайы сертификат бөлінеді, оларға жұмысты алу 
кұқығы, алғашқы білім алу, арнайы кәсіби дайындьщтан оту, кайта 
дайындау шаралары жүргізіледі, арнайы орталыктар, үйымдар 
ашылады. Бірак жиі оларға монополистік кәсіпорындар карсылык 
білдіреді. Мү.ндай белсенді шаралар жүргізуге монополия едәуір 
кедергі жасайтыны рас. Бүл жұмысбастылыкты реттеуде мемлекеттің 
ролі шектеулі екенін көрсетеді. Мемлекеттің жұмыссыздыкты жоюда
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жұргізген белсенді шаралары Жапонияның қазіргі монополистік 
қоғамында кейде күшсіз болып қалады.

Айтылып кеткендей жалақы деңгейі жұмыс стажының өскеніне 
байланысты өсіп отырады. Ол отбасылык жас, ягни 30 жаска тікелей 
байланысты. Еңбеккерлердің жалақысы 30 жаска жеткенге дейін өте 
баяу өседі, ал бұл жаска жетісімен жүмыскерлердің еңбекақысы 
жылдам өсе бастайды. Кәсіпорын неғұрлым көп жұмысшы жалдайтын 
болса, соғұрлым оның жұмысшыларга төлейтін еңбекақысы азая 
бастайды. Жапониялык фирмалар кәсіпорын өнімінің сапасына кеңіл 
белетіні белгілі. Өнім сапасын бақылау үшін арнайы кадрлар жүмыс 
істейді.

АҚШ пен Жапонияның өндірісте баскару саласындагы 
менеджерлерді дайындау тәжірибесі кызықты болыгі келеді. АҚШ-та 
басқару саласындағы кадрларды дайындау және қайта дайындауға 
бөлінетін қаржының төрттен бірі менеджерлердің біліктіліктерін 
көтеруге жұмсалады. АҚШ пен Жапониядағы көптеген компаниялар 
өзінің қайта дайындау жүйесі бар. Мысалы, «ІВМ» американдық 
фирма жыл сайын өзінің кызметшілерін оқыту жэне дайындау үшін 
700-800 млн. долл. жұмсайды.

Жапония фирмалары қызметшілеріне жаңа мамандык беруде 
және біліктілік деңгейін жоғарлатуда АҚШ фирмаларына карағанда 
3 -4  есе қаржы көп жұмсайды. Үзіліссіз білім алу Ж апонияда жүм ыс 
үдерісінің бір бөлігі. Бұндай жапондық жүйе аркылы фирма 
қызметшілері кем дегенде 2-3 мамандық алуға мүмкіндік алады.

Дүние жүзіндегі бмлрд. Халыктың Змлрд.-қа жуығы кедейшілікте 
өмір сүруде, 100 миллиондай бала баспанасыздар санатында. Қазіргі 
кезде әлемде 800 миллиондай адам аштық азабын тартып отыр. 
1996жылы бүкіләлемдік аштықпен күрес туралы халықаралық 
конференция өтті. 2002 жылдың маусым айында Римде 182 ел 
өкілдері «Бес жыл өткен соң» деп аталатын азык-түлік бас косуында 
декларация кабылдап, 2015 жылға дейін ашаршылыкка ұшырагандар 
санын 2 есе қыскарту жөніндегі өз міндеттемелерін мәлімдеді.

2002 жылы 2 -4  кыркүйегінде Йоханнесбург (Оңтүстік Африка 
Республикасы) дүние жүзінің 110 елінен келген ресми делегациялар, 
бейресми ұйымдар, кәсіподақтар, іскер топтар өкілдері, «Түракты 
даму» женіндегі Йоханнесбург міндеттемелері» атты саяси 
декларация қабылдады. Саммитке қатысушылар 3 блокка бөлінуге 
бейім болғанын атауға болады, олар АҚШ, ЕО өкілдері және дамушы 
елдердің делегеаттары.

Декларацияда элемдік кездесуде бас коскан мемлекеттер мен 
үкіметтер басшылары адамгершілікке және қаскорлық ниетке
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негізделген жаһандык коғам күру ісіне адал екенімізді айгактаймыз, 
ондай коғамнын басты максаты барша адам баласынын адам атына 
лайыкты емір сүруіне кол жеткізу болып табылатынын мәлімдейміз, -  
деп жариялады.

Жердің табиги ресурстарын шектен.тыс пайдаланбай-ак әлемдегі 
барлык халыктын эл-аукатын арттыру көзделді. Бүл үшін ең басты үш 
салада -  экономикалык даму, табиғи ресурстар мен айналадагы 
ортаны сактауда және әлеуметтік өркендеуде іс-кимылды өзара 
ықпалдастык жолымен жүргізу шарт. Сонымен саммит кедейшілікпен 
күрес мәселелерін талкылады. Жалпы жұмыссыздык мәселесі 
нарыктык экономикадагы негізгі сұрактардың бірі болып табылады, 
сондыктан оны шешпей экономиканың тиімді кызметін жүргізу 
мүмкін емес.
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Бакалаусұрактары

1. Мемлекеттің экономикаға араласуы туралы белгілі шетел 
экономистерінің пікірлері.

2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің кейнстік теориясының 
рөлі. (неокейнстік).

3. Қытай экономикасын мемлекеттік реттеу.
4. Үлыбританиядағы мемлекеттік кәсіпкерлік.
5. Ж апонияда халықты жұмыспен камтуды мемлекеттік реттеу.
6. Франциядағы экономиканы мемлекеттік реттеу.
7. Италиядагы мемлекеттік кәсіпкерлік.
8. Канадада аймактық даму ерекшеліктері.
9. Сирияда экономиканы мемлекеттік реттеу.
10. Ж апонияда экономиканы мемлекеттік реттеу.
11. Ж екелеген елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеудің 

әдістері (қүралдары).
12. Ш етелдерде фискалдык және монетарлык саясатты негіздеуде 

жэне жүзеге асыруда колданылатын әдістер.
13. АҚШ -та экономиканы мемлекеттік реттеу.
14. Ш етел мемлекетгерінде экономиканың дамуын индикативтік 

жоспарлаудың методологиялық негіздері мен функциялары.
15. Жекелеген елдердегі әлеуметтік-экономикалық даму 

жоспарларын жасау органдары.
16. Ш етелдерде мемлекеттік меншікті баскарудың қазіргі 

багыттары.
17. АКШ -тагы мемлекеттік кәсіпкерлік.
18. Франциядағы мемлекеттік кэсіпкерлік.
19. ФРГ-дагы мемлекеттік кәсіпкерлік.
20. Жапониядағы және басқа елдердегі мемлекеттік кәсіпкерлік
21. Дамыган елдердегі мемлекеттің индустриялык саясатын 

қалыптастыру тэжірибесі жэне оны жүзеге асырудын негізгі әдістері
22. Батыс Еуропа мен Оңтүстік-шыгыс Азияда ауыл 

шаруашылыгын болжау мен жоспарлау ерекшеліктері.
23. Шыгыс Еуропа елдерінде агроөнеркәсіп кешенін болжау 

эдістері.
24. Экономиканың мемлекеттік секторы дамыган елдерде баганы 

мемлекеттік реттеу.
25. Еуропа мен Азияның жекелеген елдерінде баганы 

мемлекеттік реттеу тэжірибесі.
26. АҚШ -та халыкты жұмыспен камтуды мемлекеттік реттеу.

58



27. Шетелдерде кедейшілік мәселелері және оны шешудің белгілі 
жолдары.

28. Канадада экономиканы мемлекеттік реттеу.
29. ФРГ экономикасын мемлекеттік реттеу.
30. Ш етелдерде мемлекеттің аймактык саясат калыптасуының 

тәжірибесі және оны жүзеге асыру әдістері.
3 1. Еуропа Одагында аймактак саясаттың калыптасуы.
32. АҚШ -та аймактык даму ерекшеліктері.
33. Италияда экономиканы мемлекеттік реттеу.
34. Жапонияда аймактык даму ерекшеліктері ытайда аймактык 

саясат жэне оны жүзеге асыру шаралары есейде экономиканы 
мемлекеттік реттеу.

37. Үндістанда аймактык саясат жэне оны жүзеге асыру 
шаралары.

38. Латын Америкасы аймактык саясат жэне оны жузеге асыру 
шаралары.

39. Африка елдеріндегі аймактык саясат жэне оны жүзеге асыру 
шаралары.

40. Оңтүстік Кореяда экономиканы мемлекеттік реттеу.
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Тесттер

1. Ж үмыс күшінін нарыгын реттеу неніц комсгімен жүзеге 
асырылады:

A) жұмыссыздарды кәсіби оқыту;
B) мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеу;
C) жұмыс орнын көбейту;
D) жұмысшы сұранысы:
E) дұрыс жауаптар А.В.

2. Эвристнкалык модельдеу ушін не колданылады:
A) жоспарлау;
B) болжамдау;
C) экономикалык модельдеу;
D) экономикалык кызметті талдау жэне болжамдау;
E) экономикалык-математикалык модельдеу.

3. Багдарламалық-мақсаттық әдіс бул:
A) Ірі халык шаруашылыгьі жүйесінің жоспарлық шешімдерінің 

жүйесін калыптастыру;
B) экономикалык динамиканы талдау жэне болжамдау;
C) еңбекпен қамтуды реттеу жүйесі;
D) еңбек ресурстарын кайта бөлу;
E) еңбек пен капиталдың өзара катынасы.

4. Кедейлік өлшемін зерделеудіц алғашқы эрекеттері қай 
елдерде болды:

A) АҚШ;
B) Жапония;
C) Польша;
D) Ұлыбритания;
E) Франция.

5. Кеденлікті анықтауда қандаіі катынастар белгіленеді:
A) абсолюттік;
B) субъективтік;
C) объективтік;
D) экономикалык;
E) дүрыс жауаптар А.В.
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6. Енбек пен капиталдыц озара қатмнасынмц Жапондык 
жүйесінде не жатыр:

A)өмір бойгы жал;
B) еңбекакының ерекше түрі;
C) фирмалар бойынша кәсіподактар;.
D) дұрыс жауаптар А.В;
E) дүрыс жауаптар A.B.C.

7. Жапония экономикасын казіргі заманғы мемлекеттік 
монополистік реттеу практикасында капиталистік үдайы ондіріс 
үрдісіне аралаеудын екі негізгі түрі анмқталады:

A) макроэкономикалык реттеу;
B) мемлекеттік протекционизм;
C) микроэкономикалық реттеу;
D) дүрыс жауаптар А.С;
E) дұрыс жауаптар В.

8. Экономикалык- математнкалык модельдерді әзірлеуге 
негізделген злеуметтік -экономикалык процесстер жэне ЭВМ 
көмегімен есептер шығару:

A) модельдеу әдісі;
B) баланстық;
C) сценарийлік;
D) эвристикалық;
E) математикалык.

9.Фраішиянын бірінші мемлекеттік жоспары:
A) 1954 ж.;
B) 1947-53 ж.;
C) 1945 ж.;
D) 1950 ж.;
E ) 1987ж.

10. Латын Амернкасында кедейлікті багалау барысында 
қандай катынаеты колданады:

A)кіріс жөніндегі акпарат негізінде кедейліктің абсолюттік 
көрсеткіші есептеледі;

B) әртүрлі топтар арасында халыктык түрмыс жағдайыныи 
белгілі деңгейін уакыт аралыгында салыстыру;

C) канагаттандырылмаган негізгі кажеттіліктерді есепке алу;
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D) адамдардың өздерінің материалдык жагдайын субъективтік 
түрде бағалауы;

E) дүрысы А жэне С.

11. Кедейлік проблемасын түсінуде қандаГі катынастарды  
анықтайды:

A) қанағаттандырылмаган негізгі кажеттіліктер бойынша;
B) кірістер бойынша;
C) адам әлеуетін дамыту мүмкіндіктері бойынша;
D) шыгыстар бойынша;
E) дұрысы Б жэне С.

12. Кеденлік тереңдігі нені аныктауға мүмкіндік береді:
A) мемлекет тарапынан жасалған каржылық кор көлемі:
B) кедейлер саны;
C) коғамның таптарға бөліну деңгейі;
D) кірістерді халықтың барлык таптары арасында бөлу;
E) республиканың әлеуметтік саясатын дамыту деңгейі.

13. Фрапциядағы мемлекеттік меншік үлесі күрайлы:
A) 35 %;
B) 20 %;
C) 5-10 %;
D) 7 %;
E) 40 %.

14. Банктік мекемелер резервініц міндетті минимумы» 
жоғарылату неге әкеліп согады:

A) несиелік экспансия мүмкіндігі;
B) жекеменшік банктердің несиелік ресурстарын төмендету ;
C) екінші деңгейдегі банктердің активтерін үлгай гу;
D) банктер облигацияларын кеңінен сату;
E) дұрысы А жэне В.

15. Кірістері бойынша кеденлік олшеміне арналған 
көрсеткіштерді атаныз:

A) кедейлік тереңдігі;
B) негізгі кажеттіліктерді канағаттандыру;
C) кедей халык үлесі;
D) кедейліктің киыншылыгы;
E) адам әлеуетін дамыту деңгейі.
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16. Преимущество предпринимателей при ускоренной 
амортизации:

A) увеличение оборачиваемости капитала;
B) увеличение объемов производства;
C) скрытие значительной части прибыли от налогообложения;
D) снижение налоговых ставок;
E) пайыздардың төмендеуі.

17. Ж аиония экономикасыи мемлекеттік- монополистік 
рсттеудін негізгі кызметі болып табылады:

A) гылыми өндірістерді қолдау;
B) шагын рентабельді кәсіпорынды мемлекет тарапынан колдау;
C) ел экономикасындагы мемлекеттік меншік үлесін азайту;
D) ірі жекеменшік иелерін мемлекет тарапынан колдау;
E) дамыған елдердің инновациялык кәсіпорындарын 

инвестициялау.

18. Енбек пен капиталдың өзара қатынасынын Жапондык 
жүйесінің негізіне жатады:

A) өмір бойғы жап;
B)маусымдык жап;
C)фирмалык кәсіподактар;
D) сагаттық;
E)дүрыс жауаптар А.С.

19. Полыиадагы дағдарыс жылдары:
A) 1980 ж.;
B)1985 ж.;
C)1990 ж.;
D)1970 ж.;
E)2000 ж.

20. 1947ж.Франциядағы алғашкы мемлекетгік жоспар кімніц 
күрметіне аталған:

A) Дебрелон;
B) Манне;
C) Депардье;
D) Шмидт;
E) Вульф.
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21. Болжамдық және жоспарлық көрееткіштерді есептеу үшін 
колданылатын модельдер:

A) баланстык;
B) сценарийлік;
C) дедукциялар;
D) модельдеу;
E) экономикалык-математикаылық.

22. Қай жылы Венгрида салыктык, банктік реформалар 
жүргізілді:

A) 1980-84 ж.;
B) 1990 ж.;
C)І989 ж.;
0)1987-89ж.;
Е) 1986 ж.

23. Жапониядагы жалпымемлекеттік экономикалык 
жоспарды кім бекітеді:

A) Президент;
B) министрлер кабинеті;
C) премьер министр;
D) депутаттар;
E) дуры с жауаптар А.С.

24. АҚШ енбекпен қамтуды ретгеу зжүйесінде кандай 
шаралрды пайдаланады:

A)жумыс орындарын көбейту бойынша шаралар;
B)еңбек жуктемелерін аныктау бойынша шаралар;
C)жумыс орындарын сактау жөніндегі шаралар;
0)еңбекакыны көбейту жөніндегі шаралар;
Е) дурыс жауаптар.В.С.

25. Польшадағы естен тану терапиясынын мацызды бөлігі 
болып табылады:

A)катаң шекутелген манитарлық саясат;
B) бюджеттік тапшылыкты жою;
C) қатаң ақша саясаты;
D) саяси кірістерді катан шекету;
E) дурыс жауаптар A.D.
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26. Ен төменгі күнкөріс децгейін есептсудің әлемдік 
практикасында кандай әдістер колданылады:

A) нормативтік;
B) кұкықтық;
C) статистикалык;
D) дұрыс жауаптар А.С;
E) математикалык.

27. Елдс белгіленген денгейден томен Для населения, чей 
доход уровня потребления или другой применимый показатель 
уровня жизни находится на уровне ниже, установленного в 
стране черты бедности являются:

A) кедейлік тереңдігі;
B) кедей халық улесі;
C) кедейлік қиыншылығы;
D) кедейлік қиыншылыгы мен тереңдігі;
E) кедейлік кеңдігі.

28. Бір қате жауап тацдаңыз: АҚШ-та ецбекиен камтуды 
реттеу жүйееінде мемлекет кабылдайтын шаралар:

A) жүмыс орындарын ұсынуды улкейту жөніндегі шаралар;
B) еңбек жүктемелерін кайта бөлу бойынша шаралар;
C) жүмыс орындарын сақтау бойынша шаралар;
D) жұмыссыздарга женілдіктер беру;
E) жауаптары А жэне В.

29. Төмендегі принцип кай елге тән: накты кэсіпорындагы 
жүмые стажы мен жасына байланысты енбекакысы 
жоғарылайды.

A) АҚШ;
B) Франция;
C) Жапония;
D) Үлыбритания;
E) Швеция.

30. Венгрияда кан жылдары негізгі банктік, салықтык 
реформалар және жпна нарықтык институттар қүру бойынша 
шаралар жүргізілді.

A) 1950-53;
B) 1980-83;
C) 1989-90;
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D) 1987-89;
E) 1970-72.

31. Дуры с жауапты тандацыз: Жалпы экономикалык жэне 
стратегиялык жоспарлауда кап да и әдістер бар?

A) эвристикалык модельдеу, әлеуметтік-экономикалык 
процесстерді модельдеу, аналитикалык;

B) багдарламалык-максаттык, баланстық, сараптамалык, 
математикалық;

C) Индекстік, әлеуметтік-экономикалық процесстерді модельдеу, 
аналитикалык, сценарлык;

D) эвристикалык модельдеу, әлеуметтік-экономикалық 
процесстерді модельдеу, баланстык, аналитикалык,экономикалык- 
математикалық, сараптау жэне багалау, багдарламалык-максаттык;

E) А жэне D.

32. Ен төменгі кункөріс денгейін есептеу эдістері:
A) нормативтік;
B) статистикалык;
C) аралас;
D) А жэне С . ;
E )А , В, С.

33. Кедейлік аныктамасына кагынастар:
A) абсолюттік;
B) объективтік;
C) статистикалык;
D) А жэне С;
E) А, В, С.

34. Төмендегі мысал кандай к а т ы  к а с к а  жатады: «Кедейлік- 
аска деген кажеттілікті коса есептегенде, ен төменгі 
кажсттіліктерді канағаттандыруга қатысты, адамды 
матерналдык жагдайлардан айыру».

A) кіріс көзіне байланысты;
B) негізгі кажеттіліктерге байланысты;
C) адам әлеуетін дамыту мүмкіндігіне байланысты;
D) A ,C;
E) А, В, C.
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35. Франциядағы анмақтар арасындағы қаражаггы болу 
жөніндегі енбекпсн камту үл ітм қ  корынын шсшімін кай орган 
бекітеді

A) Еңбекпен камтудың жогаргы комитеті;
B) Экономика Министрлігі;
C) Қауіпсіздік Министрлігі;
D) Әлеуметтік сала департамент!;
E) Экономикалык жэне әлеуметтік кеңес.

36. Адамнын кедейлік денгенін кандай көрсеткіиі арқылы 
аныктауға болады және белгіленген кеденлік деңгейіне катысты 
кедей халықтын жнынтық кірісінің орта таішіылыгын корсетсді:

A) кедейлік киыншылығы;
B) кедейлік тереңдігі;
C) кедейлік денгейі;
D) негізгі қажеттіліктер;
E) тұтыну шыгындары.
37. Ен төменгі күнкоріс денгейін ссептеу әдістерінс жатады:
A) аралас;
B) нормативтік;
C) статистикалык;
D) А жэне В;
E) А, В,С.

38. Ецбекпен камту проблемасымен мемлсксттік кызметтін 
кенінен айналысуы кай елге тэн:

A) АҚШ;
B) Жапония;
C) Германия;
D) Франция;
E) Канада.

39. Қай елде үкіметті орталыксыздандыру бар:
A) Франция;
B) АКШ;
C) Канада;
D) Жапония;
E) Швеция.

40. Ресмн түрде кедейлік деңгейі дсп таны лмайды ...
А) Австралия;
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B) Жапония;
C) Швеция;
D) АҚШ;
E) Венгрия.

41. Польшада өткізілген «естен тану тсрапиясынын» 
шаралары болып табылмады ...

A) «арзан акша» саясаты;
B) ресурстарды орталықтандырып белу саясатынан толык кету;
C) баганың негізгі көлемін ырыктандыру;
D) жаңа устемдіктер орнату;
E) В,С.

42. Францнядагы аймақгар арасындағы енбекпеи камтудын 
улттык қорының шешімі:

A) қауіпсіздік министрлігі;
B) экономика министрлігі;
C) еңбекпен қамтудың жоғаргы комитеті;
D) экономикалык кеңес;
E) D ,С.

43. Абсолюттік және субъектнвтік катынас аркылы не 
анықталады:

A) еңбекпен қамту;
B) инфляция;
C) кедейлік;
D) А ,В;
E) А ,С.

44.Қандай ұйымда жумыекерлер осы кәсіпорын аясында 
жүмыс істейтін косіподақкка біріктірілген:

A) салалық;
B) өндірістік;
C) фирмалык;
D) А ,В;
E) А ,С.

45. Франциядагы қай мемлекеттік баскару органы зацдарга 
қол кояды, оның нәтижелеріне талдау жасайды, реформаларды 
зерделеуші ретінде болады:
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A) Әлеуметтік катынастар жэне ұлттық ынтымактастық 
министрлігі;

B) Министраралык комитеттер;
C) Енбекпен камтудың жоғаргы комитеті;
D) Экономикалык және әлеуметтік кеңес;
E) Экономикадын тыс қызмет министрлігі.

46. Не «Естсн тану терапиясыиын» манмзды болігі болып 
табылады

A) фискальдық саясат;
B) катаң ақша саясаты;
C) салык саясаты;
D) катаң ішкі саясат;
E) катан сырткы саясат.

47. Окигапын даму мүмкіндігінің бірнеше баламалы 
нүскаларын күру барысында жәнетандау үшін қандай болжамдау 
әдісі колданылады:

A) альтернативтік
B) экономикалык;
C) аналитикалык;
D) баланстык;
E) сценарлық.

48. Қоғамныи белгілі турмые жағдайындагы эртүрлі тонтары 
арасында және уакыт аралыгында кандай қатынас салыстыру 
мүмкіндігін береді:

A) абсолюттік;
B) салыстырмалы;
C) субъективтік;
D) Объективтік;
E) нормативтік.

49. Бір күнгі үлттық валютанын сатып алу мүмкіндігінін 
тепе-тендігі бойынша егер онын күнделікті кірісі бір АКШ 
долларыиан аспаса, қандай корсеткіш бойынша адам кедей дсп 
саналады:

A) сатып алу кабілеттілігі;
B) кедейлік тереңдігі;
C) кедейлік қиыншылыгы;
D) ең төменгі күнкөріс деңгейі;
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Е) абсолюттік кедейлік деңгейі.

50. Қай елдіц жүйесінде жүмыс күшіне сүранысты  
калыптастыру қолданылады:

A) А Қ Ш ;'
B) Исландия;
C) Ирландия;
D) Дания;
E) Қытай.
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МББжҚФ оку-әдістемелік кеңесінде макұлданган 20/<< ж. /£  (  '/ 
№ у//  хаттама

ОӘК төрайымы д  £  Жакишева

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 
оку-әдістемелік кеңесінде макұлданған 2016 ж. _£_ч № _ _ £ £ _  
хаттама

/К Е Л ІС ІЛ Д І
МББжҚФ деканы Т. Я. Эрнаэаров 2016 ж. /0 V

АжСМБ н/б Г. С. Баяхметова 2016 ж. f L/

МАҚҰЛДАНДЬІ ,
ОӘБ бастыгы А. Б. Теміргалиева 2016 ж. -'і ’ ^


