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Кіріспе 

 

Еліміздің экономикасы рыноктық қатынастар заңнамалары және 

талаптары негіздерінде дамып келеді. Экономикалық ғаламдануы және болып 

жатқан құбылыстар басқарудың тиімділігін арттыру үшін жаңа ой-пікірлер мен 

тұжырымдарды қолдануды қажет етеді. Сонымен қатар экономиканы реттеудің 

обьективтік қажеттілігін ӛмір күнделікті дәлелдеп отыр. Осы бағытта 

әдебиеттер мен оқу құралдарын әзірлеп білім алушыларды, оқырманды 

рыноктық экономиканы реттеу әдістеріне дағдыландыру маңызды мәселе. Ол 

әдістер мен құралдар «Экономиканы мемлекеттік реттеу» курсында оқытылады 

және үйретеді. 

 «Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәні экономика саласындағы оқитын 

мамандықтардың оқу бағдарламасы бойынша базалық пән болып табылады. 

Осы пән бойынша мемлекеттік тілде әзірленген оқулықтар мен оқу 

құралдарының саны жеткіліксіз, сондықтан мемлекет тілінде жазылған оқу 

құралдарына сұраныс жылдан-жылға артып келеді. Ұсынылып отырған оқу 

құралы бакалавриат және магистратура бағдарламалары бойынша экономика 

мамандықтарына арналған және «экономиканы мемлекеттік реттеу» типтік 

бағдарламасына сәйкес жазылған. 

 Бірінші бӛлімдегі кейстер мерзімдік басылымдардағы мақалалар және 

басқа ақпараттар кӛздерінен және жергілікті кәсіпкерлік іс-тәжірибесінен 

алынған. 

 Кейс- әдіс бойынша экономиканың даму стратегиясын  зерделеуде 

«қалай», «не себепті» деген сұрақтарға білім алушылар тарапынан дұрыс жауап 

беруге ұмтылыстар жасалады. Кейс – әдістің дамуына шетелдік ғалымдар үлкен 

үлес қосып келеді. Кейс- әдіс оқу үдерісінде жаңадан ендіріліп келе жатқан 

әдіс. 

Екінші бӛлімінде экономикалық мамандықтарда оқытылатын пәндер 

бойынша  іс-тәжірибеде жиі кездесетін есептер мен есептеулер, түсіндірме 

сӛздіктер (глоссарий) келтірілген. Глоссарий яғни түсіндірме сӛздік 

экономикалық әдебиеттерде жиі кездесетін түсініктер мен сӛздердің 

анықтамасын беру арқылы ой-пікірлерді тиянақтау, нақтылау мүмкіндіктері 

жасалған. 

Оқу құралында экономиканы мемлекеттік реттеу қоғамда қалыптасқан 

тарихи үлгілері, шетелдік және отандық ғалымдардың ой-пікірлері мен 

тұжырымды соның ішінде, әсіресе макроэкономикалық реттеу механизмдері 

мен құралдарына жете кӛңіл бӛлінген, сондай ақ экономиканы мемлекеттік 

реттеудегі макроэкономикалық категориялардың бір-бірімен байланыстары 

және тәуелді мысалдары, кәсіпкерлік пен мемлекеттің қатынастары қамтылған. 

 Оқу құралы «Экономиканы мемлекеттік реттеу» пәні бойынша кредиттік 

технология негізінде тәжірибелік сабақтарды оқытушының басшылығында 

жүргізуге қолайлы етіп әзірленген. Сондықтан білім алушының жалпы 

экономикалық ой-пікірін қалыптастыру және кеңейту мақстында кейстер, әрбір 

негізгі тақырып бойынша теориялық анықтамалар, сызбалар, есептер және 

бақылауға арналған сұрақтар келтірілген. 
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 Оқу құралында келтірілген курстық жұмыс, реферат жазу тақырыптары, 

аралық және тест бақылау сұрақтары, глоссарий білім деңгейінің сапасын 

арттыруға ықпалы бар. 

 Автор ұсынып отырған оқу құралы орта, жоо-да білім алушылары және 

оқушыларға пайдалануға ыңғайлы әзірленген. 
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1 – Бӛлім.  Кейстер 

Тапсырма - 1. Қазақстанның 2010-2020 жж. үдемелі индустриалды-

инновациялық бағдарламасы 

 

   І.  1997 жылғы  алғашқы  жолдауы: 2030  жылғы  Стратегиялық  

бағдарлама,  кейбір  аталған  межелге  33 жылда  емес  бір  мүшел  уақытта  қол  

жеткіздік: 

 1. ЕҚЫҮ – ның  56  ел  бас  қосқан  Саммиті ; 

 2. Осы  жылдары  800 мыңнан астам  отандастар  елге  келді,  бұл  шара 

дүнежүзінде  3 мемлекетте   іске  асырылады, халықтың  саны  1,5 млн  арқан; 

 3. Астана  құрылысы;   

 4. ҚР  халқаралық разреві 60  млрд   доллар;  

 5. 120 млрд   доллар  инвестиция  тартылды; 

 6.126  елге  200 ден  астам  ӛнім  түрін шығарамыз; 

 

2010 жылы  ІЖӚ – 7 %,  ӛнеркәсіп ӛндірісі  - 10 %,  ӛңдеу ӛнеркәсібі – 19 %  

жетті,  орташа  айлық   2007 жылы  - 53 мың болса  2010 жылы  80  мыңды  

құрады.  Ұлттық  әл- ауқат деңгейі 110 ел  арасында  50 орынға кӛтерілді. 

Орташа  айлық жалақы  5,5 есеге, зейнетақы 4  есеге кӛбейді.  

 Денсаулық саласында  500 жуық  нысандар  құрылған, білімге  бӛлінген  

қаражат  10  есеге кӛбейді,  750  жаңа мектеп  салынды,  1117 балабақша,  4185 

орталықтар  ашылды. 

 ІІ.  Үдемелі иновациялық индустриаландыру бағдарламасының  жалғасы: 

1. 1994 жылы  жан  басына  шаққанда  ІЖӚ – 700 доллар  болса  2010 жылдың 1 

қарашасында 9000 доллар немесе 12 есеге артқан; 

2. Индустриалдық – иновациялық  даму  бойынша  бір  жылда  152  кәсіпорын  

қосылып,  24 мың жұмыс  орны  ашылды. 

3. 2014 жылға  дейін  жалпы құны 8,1 трлн. теңгені құрайтын 294 инвестициялық 

жобаны жүзеге  асыру жоспарланған,  164 мың тұрақты құрылсқа 207 мың 

құрылысшыларға жұмыс орны  ұйымдастырылды.  

 

ІІІ. 2020 жылға қарай  қол  жеткізетін межелер: 

 

   1. ІЖӚ  ӛсуі 30 % болса,  ӛңдеуші салалар алда  болады; 

2. Ұлттық  қордың  активтері ІЖӚ – нің 30 % құрайды; 

3. Экономиканың шикізаттық емес салаларын инвестиция 30% артады; 

4. ІЖӚ ШОБ үлесі 40 %  жетеді; 

5. Халықтың саны  18,0 млн адам болады; 

6. Жұмыссыздық  деңгейі 5 % дейін  тӛмендейді; 

- 2014 жылы  ауыл  шаруашылығында  еңбек  ӛнімділігі 2  есеге, 2020 жылы 4,0 

есеге ӛседі; 

- аграрлық секторда  мал  шаруашылығына басымдық  беріліп,  2016 жылы ет  

экспорты 60 мың тоннаға жетеді,  бұл  4 млн. тонна бидай экспортымен тең, осы 

мақсатқа 130 млрд, теңгелік несие ресурсы бӛлінеді,  ауылдық жерден 20 мың 

жұмыс орындары  ашылады., 100 мыңнан  астам ауыл тұрғындарының кіріс  
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кӛзіне  айналды.  бұл  шараның  мультипликаторлық ықпалы бар машина  жасау,  

химия, тамақ  ӛнеркәсібі, жем-шӛп,  техника  жӛндеу т.б.  

- қуат тиімділігін арттырып,  шығындарды азайтатын кешенді жоспары 

бекітіледі; 

- ӛндіріс  саласының жаңа парадигмасын, яғни, дамыту  бағдарламасын бекіту 

қажет; 

- бизнес  қуатты болса,  мемлекет те қуатты; 

- меншікті  қорғаудың құқықтық тетіктері енгізіледі,  аса қауіпті емес 

қылмыстарға бостандығынан айырмау,  2000 жуық адам  босатылады; 

- құқық қорғау органдарының аппараты  саны 15 %  қысқартырылды; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы  күрес  жалғастырылуда,  соңғы 2 жылда  

40 тан астам республикалық деңгейдегі лауазымды тұлғалар жауапқа тартылған, 

солардың  арасында  39 әкіммен олардың орынбасарлары бар; 

-қр  бизнес мүддесі  үшін реформа жүргізуде кӛшбасшы мемлекттер қатарында  

табылды,  осы кӛрсеткіш бойынша  183 елдің ішінде  59- шы орынды  иеленген; 

- кедендік одақ: Ресей және Беларусиямен  сауданы 38 % артқан,  экспорт 52,4 %, 

кедендік баж 25,0 %  артқан.  бизнесті бәсекелестікке ықпалдандарады. 

 

Талқылауға арналған сұрақтар 

1) Қазақстан экономикасын қазіргі макроэкономикалық кӛрсеткіштері; 

2) үдемелі инновациялық бағдарламаның 2014 жылға қол жеткізетін 

кӛрсеткіштері; 

3) 2020 жылға қарай қол жеткізетін межелерін атап беру және түсіндіру; 

4) Аграрлық саладағы бірінші кезекте орындалатын мақсаттар; 

5) Ӛнеркәсіп және бизнес саласында орындалатын міндеттер. 

 

Тапсырма -2. Үдемелі индустриалды-инновациялық бағдарламадағы 

жаңа  әлеуметтік саясат 

 

Біздің  бағдарламамыздың басты  мақсаты – халықтың әл –ауқатын  

нығайту; 

- осы  бағытта :  білім беру, денсаулық  сақтау  және тілдерді дамыту; 

- 1 мамыр 2011 жыл мынадай жаңа бағдарламалар  әзірледі; 

а)  жұмыспен  қамтудың  жаңа  стратегиясы  

б) тұрғын – үй коммуналдық  шаруашылық 

в) халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз  ету 

 Білім  беру: 

- білім берудің  12 жылдық моделі; 

- кәсіптік және техникалық білім берудің мазмұнын толық жаңғырту; 

- жоғары білім берумен ғылымды  дамыту,  білім сапасын  арттыру бойынша 

шаралар. 

Үкіметке  тапсырма: 

- ЖОО – ның иновациялық қызметке кӛшу тетігін қалыптастыру; 

- білім берудің сапасын  арттыру,  жаңа құқықтық – экономикалық құралдарын 

ендіру, тұрғын үй құрлысындағы  жинақ банкі тәсілін  ендіру; 
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- мектепке дейінгі  білім беру  және тәрбиелеумен қамтылатын балалар  үлесі 

2015 ж 74 %, 2020 ж -100 % ға жетеді; 

- 2020 жылы оқудың 12 жылдық жүйесіне торлықтай  ӛту, ол үшін 2015 жылға  

қарай 400 мектеп құру; 

- 2015 жылы білім беру ұйымдары 50 %,  ал 2020 жылы 90 % электронды 

оқытуға  ӛту; 

- 2020 жылы ЖОО – 30 % тәуелсіз аккредитациядан  ӛтеді; 

- иновацияны және ГЗ нәтижелерін ӛндіріске ендіретін ЖОО үлесі 5 % артады. 

Денсаулық сақтау: 

- қаржыландыру  2002 жылы іжӛ 1,9 % нан  2010 жылы 3,2 % ұлғайды.  

- шетелдік клиникалармен  байланысы  бар 150  телемедицина орталықтары 

құрылды; 

- бала  туу 25 % артты, адам  ӛлімі 11 % кеміп,  халықтың табиғи ӛсімі  1,7 % 

артқан; 

- 2013 жылы біртұтас  ұлттық  денсаулық  сақтау жүйесі енгізу аяқталады; 

- аурудың  алдын  алу жүйесі  ендіріледі; 

- кӛліктік коммуникацияны  дамыту, поездар  ұйымдастыру, жұмылғыш 

медициналық кешенді  50  бірлікке  жеткізеді; 

- санитарлық авиацияға 16  тікұшақ алу  тапсырылды; 

- жол  бойындағы  медицина; 

- 2015 жылы ӛмір  сүру  денгейі 70  жасқа, ал 2020 жылы  72 жасқа ұзарту 

кӛзделді; 

- 2015  жылы  350  дәрігерлік   амбулатория, фельдакуш  пункті  және  емханалар 

салынады. 

Тілдерді  дамыту: 

- 2017 жылы – 80 %  жеткізу,  2020 жылы – 95 %  ; 

- үш  тілді  білуі  керек.  2020 жылы – 20 %  тұрғындар  ағылшын тілін  білуі 

керек. 

Жұмыспен  қамтудың  жаңа  стратегиясы: 

- «Жол картасы» жұмыссыздықты азайтуға ықпалы  болды  және қалалар мен 

ауылдарда инфрақұрылымды  жақсартты: 

- экономикаға   білікті кадрлардың  жаңа генерациясы  қажет,  оның резерві  ӛзін-

ӛзі  еңбекпен камтып  отырғандар  ішінде;  

- 2011 жылы 1 мамырына дейін  халықты еңбекпен  қамтудың  жаңа 

бағдарламасын әзірлеу  тапсырылды; 

а) әрбір қазақстандық  елді индустриаландыруға  қатнасу  үшін  оларды  тегін  

оқытып  жұмысқа  тарту  мүмкіндігін  жасау  қажет; 

б) «Жол  картасын» жалғастырып  әрбір  отбасына әсерін  жеткізу   қажет; 

в) селолық  кәсіпкерлікті  дамыту  шараларын  кӛру  қажет; 

г) селолық инфроқұрылымдар  дамытылып ағын  суға,  микро несиелер және 

табиғи  гранттарға қол  жетімділік кеңейтілді; 

д) микро  несие беруде  еңбекпен қамту жағынан басымдық беру керек; 

е) 2011 жылы 3 млрд. 2012-2015 ж.ж. 10-15 млрд.  теңге бӛлінетін болды; 

ж) жұмыссызға жұмыссыз  болғаны  үшін емес, мамандық  алуға  грант  

беріледі. 
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Мемлекет  тек  еңбекке қабілетсіздер  мен аз  қамтамасыз  етілгендерге  ғана  

кӛмек  береді. 

ТКШ – ны жаңғырту: 

- соңғы  10 жылда тұрғын  үй қоры  30 млн. ш/м ұлғайды,  яғни 1 млн, адам пәтер  

алған; 

- сумен,  жылумен, электр және  газбен қамтамасыз  ету жүйелеріне  кең 

ауқымды жаңғырту жүргізім   2015  жылы 31 мың км кӛп пәтерлі тұрғын 

үйлерді  иеленді. 

Сапалы  ауыз  су: 

- соңғы  8 жылда орындалған жұмыстардың нәтижесінде   орталықтандырылған  

сумен  қамтамасыз  ету ауылда – 41 %,  қалаларда 71 % дейін  ӛскен; 

- дегенмен  ауылда да, қалада да  сумен қамтамасыз  ету  жұмыстары  жетерлік; 

- 2020  жылы орташа  республика бойынша  ауыз  суға  қол  жетімділік 98  % 

жету  керек, ал  қалаларда  100 %,  ауылда 80 % құрау  қажет; 

Табыстарды  арттыру: 

- үстіміздегі жылы  зейнетақылар,  степендия кӛлемі, бюджеттік сала  

қызметкерлерінің еңбек  ақыларын  30%  ӛсіреміз; 

- осы  табыс  кӛздері 2012 жылы  2008 жылмен  салыстырғанда 2  есеге ӛседі; 

- үш  жылдық әлеуметтік   даму  бағдарламасы  жасалғаны  белгілі; 

- 2011 жылы «Тәуелсіздіктің 20  жылдығы» деп  жарияланды. 

Сыртқы  саясат: 

- Ресей, Қазақстан  және  Беларусь Кеңес Одағы  дамытуы; 

- Қазақстан – ЕО 2020 энергетикалық партиясын  жасап  қабылдауды  ұсынамыз,  

энрегия тасымалын  тұрақтандыруға қол  жетеді; 

- Ауғаныстан бойынша арнайы донорлық  конференция  ӛткізуге  бастамашылық 

танытпақпыз; 

- Каспидегі тұрақтылық пактісін  қабылдау жоспарланған; 

- БҰҰ жалпыға  ортақ  ядросыз әлем деклорциясын  қабылдауды  ұсынамыз; 

- Қырғызстанға кӛмек  бағдарламасын  қабылдау; 

- үстіміздегі жылы  Қазақстан Ислам конференциясы ұйымына жетекшілік етеді,  

осы  ұйымның  азиялық   векторын  күшейту  алға тартылады. 

«Бақ берерде   елге ырыс  қонады,  ұстанған жолы  дұрыс болады».    

 

Талқылауға  арналған  сұрақтар 

 

1) Үдемелі индустриалды-инновациялық бағдарламадағыжаңа  әлуметтік 

саясат; 

2) денсаулық сақтау саласында қол жеткізетін межелер; 

3) жұмыспен қамтудың жаңа стратегиясы; 

4) сапалы ауыз су бағдарламасы; 

5) табыстарды арттыру шаралары; 

6) Қазақстанның сыртқы саясатының негізгі бағыттары. 
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Пайдаланылған   әдебиеттер. 

 

1. Қазақстан Республикасы  Президентінің 1997 жылғы  қазақстан  халқына  

алғашқы  жолдауы. 

2. Қазақстан – 2030  стратегиясы 

3. Н.Ә.Назарбаев «Болашақтың  тргесін  бірге қалаймыз»  2011 жылғы  

Қазақстан  халқына  жолдауы   ІІ  Е Қ 29 ақпан 2011-2014  

 

Тапсырма -3. М. Әуезовтың «Құн» повесі 

 

 Әбіш бай – байлығы кӛп, қолында билігі шоғырланған адам. Оның 

еркімен, тағдырдың жазмышы бір десе болады. Кӛрші ауылдардың 

тұрғындарына Әбіш сӛзін бұлжытпай орындайды, бәрін басқаратын, қыстауға 

кӛшуді де, жайлауға қоныстандыратын да, шӛп шабу, оның уақыты және орны 

Әбіштің бұйрығымен орындалады. Қалаға барғын келсе Әбішке бас иіп рұхсат 

алу керек, рұхсат берема, жоқ па белгісіз. Мұқтар Әуезовтың осы сӛздерінде 

қазақ жеріндегі байлардың, атақты адамдардың күші мен ықпалы айқын 

кӛрсетілген. 

 Бұл шығармада кедей Жақсылық туралы айтылады, ол байдың қатаң 

билігіне бағынғысы келмейді, ауылдан бӛлініп шығуды аңсайды. Сүйтіп 

жайылымы нашар, қонысқа жайсыз Ақкүрек деген жерге кӛшіп барып жер 

ӛңдеумен, егіншілікпен шұғылданады. Бірінше кезеңде екі ӛлшем (екі пұт) 

астық себіп, қысқы азық-ауқатқа жететін және келесі жылға тұқымдыққа 

қалатын ӛнім жинайды. Осылай жылдан жыл ӛтеді. Сонда оның айтқаны: 

«Қанша уақыт босқа тер тӛгіп жүрген екенмін. Байлық аяқ астындағы жерде 

жатыр екен ғой. Тек еңбек етсең болды, құдайдың ӛзі жер арқылы ырызқыңды 

береді. Осы күннен бастап мен егін салатын диқанмын, тек осы кәсіпке 

сенемін» деген екен. 

 Осы уақиғаға қазіргі жағдайдың кӛзқарасымен баға берсек Жақсылық – 

толыққанды егіншілікпен айналысатын жеке кәсіпкер. Ол ӛзінің мойнына 

барлық қиыншылықты және тәуекелділікті алып ӛзінің құралдарымен 

іскерлікпен айналысқан тұлға. Бірақ ол егіншілік жасаған жер оның меншігі 

емес еді, ол кезде мүндай түсінік жоқ болатын. Солай етіп жерге меншік 

құқығы болмаса да еңбек етуге ықпалы болып оның ӛнімділігін арттыруға бар 

күшін салды. 

 Ол жерде жай ғана ӛзінікі сияқты ӛңдеуге ықпалы болып, сол жерден 

барынша кӛп жеміс табуға барлық іс-әрекетті жасады. Солай етіп 

Жақсылықтың жұмысы алға басты , қарапайым адамдардың арасында кӛзге 

ілікті, кӛреалмаушыларда болды. Жақсылық  ӛзі аяққа тұрып қойған жоқ, 

кедей кӛршілеріне қайрымдылық жасай бастады. Бұл жаңартпашылық кең 

далаға, елге тарқалды. Бұл әнгіме Әбіш байдың құлағына да жетті. Ол нашар 

«қажетсіз» жерді бергеніне ӛкінеді. Ол Жақсылықтың бұлай тез уақытта оның 

билігінен шығып кетеді деп ойламаған. Енді бай туысқандарымен қосылып 

жер ӛңдеуші диқанға қиянат жасай бастады. Ол ӛзінің інісі Құрманға 
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Жақсылықтың егістігіне бір үйір жылқыны айдап салып, егінді ысырап 

қылады. 

 Жақсылықтың байдан әрнәрсені күткен, бірақ мұндайды күтпеген еді. 

Қараңғы түнде емес, айдың ашық тал түсте үлкен табын жылқы бидай 

алқабын таптап жоқ қылады, аттардың аяғының астында үзіліп түскен 

бидайдың басақтары қышырлайды. Аттар осқырынып, бас кӛтермей бидайды 

жеп кетеді. Кӛз алдында тер мен қан тӛккен бидай ӛнімі жоқ болып, 

болашаққа сенім, жанұяның сенімі шайқалады. 

 Осындай жағдайға ызаланған Жақсылық сол табыннан жылқы ұрлауға 

бел байлайды, бірақ мұның дұрыс еместігін тез түсінеді.  Сүйтіп жұрттан естіп 

жүрген қаладағы билік ӛкілдеріне арыздануға барады. Оның алдына 

Құрманмен жағаласып тӛбелесіп, қан болып қала билігінен, байдың 

зорлығынан, зомбылығынан құтқаруды ӛтінеді. 

 Бірінше ол милиция бастығына арызданып «Қайда барамын, барлық 

үмітім сізде. Егер араша түспесеңдер бала-шағаммен дүниені тентіреп кетемін. 

Енді мені Ақкүректе жұмыс істеуіме байлар жол бермейді, олардың 

барлығының ой-пікірі бір» дейді. 

 Милиция бастығы тыңдап болып, бұл мәселені шешуге менің құзыретім 

жетпейді, жоғарыдағы билікке бар реп шығарып салады. Жақсылық күнімен 

әр есікті бір қағып жүріп әділдікті орнатуға кӛмек сұрайды. Ақыры бір шенді 

қабылдап, тыңдап «аулыңа бара бер,  жауапты қызметкер адам жіберіп 

тексеремін, мәселені шешеміз» дейді. Жақсылықтың кӛңілі жібіп кӛзі ашылып 

ауылға қайтады, әрі күтеді, бері күтеді ешкім ауылға келмейді. 

 Сол кезде атақты байлар жиналып Жақсылықты бұл жерден қуып 

жіберуге, еш жерге қоныстануға рұқсат бермеуге келіседі. Жақсылықтың сағы 

сынып «бастық кӛмек беруге уәде беріп еді ғой» - деп, амалсыздан басының 

ауған жағына тентіреп кетеді. 

 Осы жағдайды талдау биліктің монополиялық, бюрократиялық және 

лоббизмге берілгендігін аңғаруға болады. 

 Билік бар жерде бюрократия бар. Бюрократия адамдарға заңдардың 

билігінің тек бір ғана формасы.  Қоғамда оның кейбір жақтары жағымсыз, 

жойушы жағдайларға алып келеді. Бюрократияның ғасырлар бойы 

қалыптасқан түрлері: ат-үсті қарау, созылмалылық, консервативтік және 

мәселеге жеңілдікпен қарау. Бюрократия – жазылмайтын ауруға ұқсайды, ол 

билік және басқару аппараты бар жерде тұрақты орын алады. 

 Тағы бір атап ӛтетін мәселе бұл лоббизим проблемасы. Жақсылықты 

құрту үшін бай барлық аумақтағы атақты әріптестерін шақырып ӛзінің 

дегеніне кӛндірген.  

 Лоббизим – билікке қысым кӛрсетуге әрекеттенеді, Әбіш бай ӛзін 

қолдағаны үшін байларға сыйақылар беруге уәде еткен. 

 

Талқылау үшін сұрақтар 

 

1. Лоббизим мен бюрократияның арасы қандай байланыста болады. 

2. Бюрократияны жеңу шаралары бар ма? 
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3. «Мемлекетте міндетті түрде бюрократия болады деген» ұғым дұрыс па? 

4. Осы кейсте жазылған жағдайды «қоғамдық таңдау теориясымен» 

байланыстыруға бола ма?  

 

Тапсырма -4. Т.Драйзер «Қалқан» романы 

«Қалқан» американың атақты жазушысы Т.Драйзердің жазған белгілі 

романы 

 

Т.Драйзер ӛзінің басты кейіпкерін «квакер» ролінде яғни «Достар 

қоғамы» атындағы діни қозғалыстың мүшесі ретінде кӛрсетеді. Бұл қозғалыс 

Пенсильванияда дамыған оның бастамашысы Вильям Пенна, оның «күнделігі» 

квакерлердің күндіз-түні оқитын кітабына айналған. 

Квакерлердің қағидасы баюға, қымбат заттар сатып алуға қарсы болған. 

Олар еңбек сүйгіш, қатаң тәртіп сақтайтын, бір-біріне кӛмектесетін қоғам 

құрған. Оларда мейірімділік, достық қатынас басым болып тек құдайға сеніп 

мүнәжат жасауды, ішкі дүниесін кӛңіл күйін осы қағидамен қолдаған. 

Оның персонажы Салон Баржа – адал, әділ және жақсылық пен 

ӛнегелілікпен ерекшеленетін. Оның ӛмірінің мәні адамдарға жақсылық жасау, 

адамдардың ӛзара қатынасында әділ болу, ӛзінің жақын адамдарына ұстын 

болу, құдайдың жақсылыққа бастайтын жолын қолдау болатын. 

«Қалқанда» екі драмалық сюжет бар. Олардың біреуі жалпылама: 

квакерлердің ӛнегелілік жүйесіндегі және қоғамдық күш ретіндегі тағдыры; 

екіншісі жеке бастың яғни Салон Баржаның трагедиялық тарихы. 

Романның басты конфликті – ӛнегелілік идеясын немесе әдепті мінез-

құлық нормасының қоғамды бақылауға алған, адамдардың «жаңа 

мінездерімен» қақтығысы. Бұл қақтығыс екі деңгейде болады: әлеуметтік-

тарихи және жеке бастың. 

Романда Сало Баржа – біреуге бала, біреуге әке, біреудің ері, әрі квакер 

және банктің қазынашысы болып жұмыс атқарады. Ол МЭН штатының ең бір 

түпкіріндегі жерінде  қызмет атқарады, ол жерге жаңа ұғымдар жетпестен, 

ескіше тәртіптер ұзақ сақталған. 

Содан бір күндері жанұялық жағдаймен Баржа Пенселванияға кӛшеді, 

бұл тез дамып келе жатқан штат еді, орталығы Филаделфия. Жанұяның 

жағдайы жан-жақты ӛзгеріске ұшырайды: бұрынғы кішігірім ферманың орнына 

үлкен зәулім сарайдай үй,  әкесінің жұмысы бұрынғы ауыр жер ӛңдеу 

жұмысының орнына коммерциялық іс-әрекеттер дамиды, үй-тұрмыс күрт 

кӛтеріліп жақсарады, туған туыстары мен достары тек ауқатты адамдар болады, 

оларда байлығы мол, зәулім үйлерде ӛмір сүретіндер болады. 

Ӛмір ӛте келе Салон үйленеді, балалы-шағалы болады, ӛзінің үйіне ие 

болып едәуір материалдық жетістіктерге қол жеткізеді. Оның қасіреті мынада 

болады, ол ескі квакерлік жағдайының моральдық рухын сақтай отырып 

сонымен бірге коммерциялық әлемде алдынғы қатарда болуға ұмтылады.  Ӛзіне 

қарым-қатынастағы ортаға белгісіз жағдайда, бір жағдайдан екінші жағдайға 

ӛте отырып оның санасында коммерцияның заңдылықтары құдайдың 

құдыретімен қалыптасады деген ой пікір билейді. Ол айналасына квакерлік 
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қағидаларды ұсынып жеткізуге дәрменсіз жағдайға жетеді. Ол ӛз үйінде ӛзіне 

тән тәртіп, ӛзіне жағымды жағдай орнатады. Бірақ мұндай тәртіп, әдеп-ғұрып 

оның балаларына ұнамайды, мұндай жағдайды олар ұят санайды, жаумен 

теңестіреді. Олар басқа әлемде ӛсе бастайды, оларды басқа мәселелер 

қызықтырады. Сондықтан оларға үй-тұрмысы қапасқа айналады, сондай 

жағдайға шыдамай масқара ӛлім (стю арт), жалғыз бастылық (Айсобел), 

остранизм (Этта), рухсыз ӛмір (Доротея және Орвилл). Солон оларды қатты 

сүйеді, бірақ кӛмек беруге әлжуаз. Оларға жақсылық тілей отырып зұлымдық 

жасайды. 

Жазушы оқырмандарға елдегі банктерді және монополияны, биржалық 

алыпсатарлықты, мемлекеттік аппараттағы адам тӛзгісіз сыбайлас 

жемқорлықты, ӛндіріс пен капиталдың шоғырлануын, техникалық 

жетістіктермен қатар сауатсыздықты, фантастикалық байлық пен кедейшілікті, 

бұл жерде байлардың саны ондаған болса, кедейшілік миллиондардың тағдыры 

еді.  

Солон Баржаның жұмыс орны сауда құрылыс банкі болатын, оның 

мақсаты- ақша қаражатының эмиссиясына құқық алу. Сол кезде ақшаға 

сұранысты қанағаттандыру үшін Үкімет «Банктік жеңілдіктер Актісі» 

шығарылады. Бұл құжат бойынша имидж жоғары банкілерге ӛзінің негізгі 

капиталынан үш есе артық сомаға бағалы қағаздар шығаруға рұқсат берілген. 

Осыған байланысты банкілер 400 мың долларға банкнот шығарып адам 

есітпеген үлкен пайызбен алыпсатарларға таратады. Осы операцияның 

нәтижесінде қаржылық тоқырауға ұшырайды, жекеменшік іскерлерді 

кедейлендірумен аяқталады. 

Мұндай жағдайдың негізгі себебі банкілерде нормативті-құқықтық база 

болмаған, шығарылған ақшаның алтын эквиваленті жоқ болған. Екінші мәселе 

банк ӛзінің құзырындағы қаржының 75% артық сомаға ссуда беруі мүмкін емес 

еді, яғни жекеменшік капиталы және салым сомасынан аспауы керек еді.  

ҚР заңдары бойынша екінші деңгейдегі банкілер ӛзінің негізгі қорының 

мӛлшерінің 20% артық несие беруіне болмайды. Осы шаралар ақша-несие және 

монетарлық саясаттың негіздерін құрайды, оларға жататындар: 

- қайта қаржыландыру мӛлшерлемесі; 

- қор биржасындағы операциялар; 

- ең тӛменгі резервтер саясаты; 

- банкілердің еркін келісімдері. 

«Қалқан» романы жазылған кезде монетарлық саясат түсінігі болмаған, 

сондықтан онда бұл құрам жоқ.   Бұл түсінік кейіннен эволюциялық жолмен 

шықты, ал бізде банктік реформалар ревалюциялық жолмен жүзеге асырылған.. 

 

Талқылауға арналған сұрақтар 

 

1) Сіздің пікіріңіз бойынша квакерліктің оңтайлы жайлары болған ба? 

Болса олар қандай? 

2) квакерліктің негізгі қағидалары қандай және олардың коммерциямен 

қарама-қайшылықтары; 
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3) не себепті капитализмнің монополистік кезеңі келгенде квакерлік ағым 

жойылып кетті? 

4) сол кездегі заңнамалар бойынша берілетін ссуданың ең жоғарғы 

мӛлшері қанша еді? 

5) Қазақстанда мемлекет пен екінші деңгейлі банктердің арасындағы 

қарым-қатынас қалай реттеледі? 

 

Тапсырма -5. Экономикалық реформалаудың «Қазақстандық жолы» 

 

 Әлем тарихында капитализмнен социализмге ӛткен елдердің тәжірибесі 

бар, оның керісі яғни социализмнен капитализмге кӛшкен бірде бір ел жоқ, 

ондай тәжірибе болмаған. Осы бағыттағы алғашқы қадамды Қазақстан және 

басқа Кеңес одағының құрамында және ықпалында болған республикаларға 

жасау қажет болды. Жалпы олардың саны 28 мемлекет еді. 

 Осы орайда АҚШ, дамыған Батыс елдері, Халықаралық валюта қоры 

(ХВҚ), Бүкіләлемдік банк (ББ) оларға рынокқа ӛтудің екі жолын ұсынды. 

1) «Шоковая терапия» (есеңгірету емі) яғни мемлекеттің экономика 

саласындағы құзырын барынша шектеу, қоғамдық мүлікті жаппай 

жекешелендіру, бағаны босатып жіберу, экономикалық байланыстар 

мемлекет тарапынан реттелмей әрбір кәсіпорын және кәсіпкерлердің ӛз 

еркіне беру тетіктері. 

2) «Вашингтонский консесус» (Вашингтондық бәтуа) яғни ХВҚ,ББ және 

АҚШ қаржы министрлігі бірігіп нашар дамыған мемлекеттерге рынокқа 

ӛту үшін жасаған үсынысы. Олар: жаппай жекешелендіру, әлеуметтік 

кӛмекті барынша шектеу, бюджет тапшылығын азайту, ұлттық ақшаны 

оның долларға қатынасымен есептеу, еңбекақыны үнемдеу т.б. 

Халықаралық ұйымдар осы шараларды орындаған жағдайда ғана кӛмек 

беретін болды. Қазақстан, Ресей, Украина, Орталық Азия және Кавказ 

мемлекеттері бірінші жолды таңдады, оның шарттарының орындалуына қарап 

ХВҚ қаржылай жәрдем кӛрсетті. Егемендік алған 20 жылдың жартысы рынокқа 

ӛтудің «Шоковая терапия» жолының қиыншылықтарын жеңуге кетті. Бірден 

ЖІӚ 40% тӛмендеп кетуі, бағалардың он-жүз есе ӛсуі, инфляция деңгейінің 

жоғарылығынан бәсекелестік орта қалыптаспады, сыбайлас жемқорлық етек 

жайды, халықтың жинаған қорының кӛбінен айрылды, тұрмыс жағдайы 

тӛмендеді. Нәтижесінде жаппай бұқара кәсіпорындар, жер телімін сатып алуға 

толығымен қатыса алмады. Оның орнына шетел капиталы ең тиімді салаларды 

иеленуге қол жеткізді. 

Осыған қарамастан Президенттің басшылығында Қазақстан ашық 

демократиялық қоғам құрып жатқан ел екендігіне шетелдің дамыған 

мемлекеттері, халықаралық ұйымдар кӛз жеткізді.  

Осындай сенімділіктің нәтижесінде Қазақстанға тәуелсіздік жылдары 120 

млрд. доллардан артық инвестиция тартылды. Бұл кӛрсеткіш ТМД елдерінің 

арасында ең жоғарысы еді және еліміздегі реформаларды тоқтатпай жүргізуде 

шешуші рӛл атқарады. 
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Қазақстанда реформалардың тоқтамай және жедел жүруіне Қазақстан 

халқының, қоғамның таңдаған бағытынан таймауы, кӛрсеткен табандылығын 

сипаттайды. Сонымен қатар кӛптеген қиыншылықтарды жеңуде 1997 жылы 

жарияланған «Қазақстан -2030» Даму стратегиясы маңызды рӛл атқарды. 

Бұл стратегияның басты бағыттары: 

- ұлттық қауіпсіздік; 

- ішкі саяси тұрақтылықты сақтау; 

- ашық экономикаға негізделген экономикалық ӛсу; 

- Қазақстан азаматтарының денсаулығын сақтау; 

- әл-ауқатын ӛсіру; 

- энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану; 

- инфрақұрылым, кӛлік және байланыс салаларын дамыту; 

- кемелді мемлекет құру. 

Орындалу мерзімі 4 кезеңнен тұратын Стратегия аяқталғанда Қазақстан 

дамыған елдер санатына қосылуы керек.  

1-кезең: 1997-2009, 2-кезең: 2010-2014, 3-кезең: 2015-2020, 4-кезең: 2021-

2030 жж. 

Еліміздегі сан алуан реформалардың ішінде: бірінші басымдық осы 

экономика саласында түйінді халыққа жария етті. «Алдымен экономика» 

стратегиялық тұжырымдамасы дүниеге келді. Осы тұжырымдаманы орындау 

үшін заңнамалық базасын Президент ӛз қолына алып 140 астам жарлықтары 

жарияланды.  

Қазақстан халқы реформалардың жемісін кӛре бастады, шетелдік мамандар 

реформалардың нәтижелік ерекшеліктерін бағалай отырып біздегі реформаға 

«Қазақстан жолы» деген ат қойып айдар тақты. 

Қақазстан әлемдегі 170 елмен экономикалық байланыс орнатқан, солардың 

ішінде алдыңғы 50 елдің қатарына қосылу мақсатында «Бәсекеге қабілетті 

Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық 

үшін» деп атауымен 2004 жылы жарияланған жолдауының маңызы зор. 

Экономиканың даму қарқынын үдетіп, оны тұрақты ұстап тұру мүмкіндігі осы 

бәсекеге қабілеттілікке байланысты. Егемендіктің 20 жылында еліміз әлем 

елдерінің орташа табысы бар елдердің қатарына қосылды. Осы жылдары  

Қазақстанның ЖІӚ 12 есе ӛсіп, әлемдегі 180 елдің бел ортасынан орын алдық. 

2003-2015 жж. арналған индустриалды-инновациялық даму стратегиясы 

экономиканы технологиялық тұрғыдан қайта жарақтандыруға, «Қазақстан 

жолының» ӛте күрделі тармағын дамытуға арналған. Осы бағдарламада 

Қазақстанның индустриалды елге айналуы кӛзделген. Мұның негізінде білім 

және ғылым жаңалығын кең пайдаланатын инновациялық технологиялар 

жатыр. АҚШ, Батыс Еуропа, Жапония, Оңтүстік-Шығыс Азия «жолбарыстары» 

жылдық ішкі жалпы ӛнімнің 50-80% инновациялық технологиялар негізінде 

алынған. Осындай жолға түсу үшін ұлттық инновациялық жүйе, технопарктер, 

даму институттары құрылып жұмыс істеуі маңызды.  

2008-2009 ж.ж. әлемдік экономикалық және қаржылық дағдарыс Қазақстан 

экономикасына теріс әсерін тигізді, одан тиісті қорытынды шығарылып 

дағдарыстан тез шығу шаралары кӛрілді. 
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Соның негізгісі 2010-2020жж. арналған үдемелі индустриалдық-

инновациялық даму бағдарламасы қабылданды. Орындау мерзімі бес жылдан 

екі кезеңге бӛлінген, мақсаты – экономика саласын, оның технологиялық, 

жаңашылдық деңгейі мен тиімділігі жағынан Қазақстанды әлемдегі ең дамыған 

50 елдің қатарына қосу болып табылады. 

Бұл бағдарламаның негізгі бағыттары: 

- индустриалдық негізде және керекті инфрақұрылымдарды жасақтай 

отырып экономиканың жедел және тұрақты дамуын қамтамасыз ету; 

- еліміздегі адам капиталының бәсекеге қабілеттілігіне осы салаға 

инвестиция бағыттауды арттыру арқылы қол жеткізу; 

- халықтың тұрғын үйі, тұрмыс, әлеуметтік салаларының саласын арттыру. 

Бағдарламаның мақсаттары: 

- ІЖӚ ӛсуі кемінде 30%; 

- ӛңдеуші салалардың ӛсімі игеруші салаларға жетеді немесе асып кетеді; 

- экономиканың шикізаттық емес салаларына жалпы инвестиция 30% 

артады; 

- 2014 жылға дейін жалпы құны 8,1 трлн. теңгені құрайтын 294 

инвестициялық жоба жүзеге асырылады; 

- еңбек ӛнімділігі жалпы экономикада 2 есеге, ал агроӛнеркәсіпте 4 есеге 

артады; 

- халықтың азық-түлікке деген сұранысының 80% ӛз ауыл шаруашылық 

салаларында ӛндіріледі; 

- негізгі инвестиция ӛңдеуші салаларға 20 млрд. доллар тарту кӛзделген; 

- білім және ғылым саласына қазір ЖІӚ-нің 3,9% жұмсалса, бұл кӛрсеткіш 

артып әлемдегі орташа кӛрсеткішке жеткізіледі (5,1%). 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) Қазақстанның экономикалық реформалауға таңдаған жолы. 

2) «Шоковая терапия» жолының мәні мен мазмұны. 

3) «Вашингтонский консесус» әдісінің маңызы. 

4) «Қазақстан 2030» стратегиялық бағдарламасы және негізгі бағыттары, 

орындалу кезеңдері. 

5)  Реформалаудың «Қазақстан жолының» нәтижелері мен жетістіктері. 

6) ҚР 2010-2020ж.ж. үдемелі индустриалды-инновациялық бағдарламасы 

және негізгі бағыттары. 

7) Стратегиялық бағдарламаның негізгі мақсаттары. 

8) Кедендік одақ және Еуропалық экономикалық кеңістік. 

 

Тапсырма - 6. Қазақстан индустриалды елге айналады 

 

 Қазақстанның 2010-2014 ж.ж. Үдемелі индустриалды инновациялық 

дамуының мемлекеттік бағдарламасын Президент Жарлығымен бекітілді. Ол 

еліміз ӛркендеуінің 10 жылдық стратегиясының алғашқы 5 жылдық 

индустриалды жоспары болып табылады. 
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 Мұндағы барлық мақсат-міндеттер нақты тетіктермен, тиісті 

қаржыландырумен, тиімділік кӛрсеткіштерімен тиянақталған. Осы орайда 

Үкімет ӛндірістік қуаттарды оңтайлы орналастыру схемасын, сондай-ақ 

республикалық және ӛңірлік маңызы бар жлбалар қамтылған 

индустриаландыру Картасы қабылданды. Бағдарламада экономиканың басым 

салалары белгіленген, олар: 

- агроӛнеркәсіптік  кешен;  

- металлургия; 

- мұнай ӛңдеу; 

- энергетика; 

- химия мен фармацевтика; 

- құрылыс материалдары; 

- кӛлік пен инфокоммуникациялар; 

- мәшине жасау; 

- уран және атом ӛнеркәсібі; 

- жеңіл ӛнеркәсіп; 

- туризм мен ғылым. 

Осы бағдарламаның алғашқы жылы (2010 ж) Қазақстанды 

индустриаландыру картасына енген 152 нысан қатарға қосылды, олардың 

жалпы құны 800 млрд. теңгеден артық, сол кәсіпорындарда жаңадан 23 мың 

жұмыс орны ашылды. Оған қоса сол жылы отыздан астам инвестициялық 

сипаттағы іс-шараларды жүзеге асырып 9,6 млрд. АҚШ долларына тең келетін 

екі жақты 150 құжатқа қол қойылды. Ӛңдеуші кәсіпорындарға бағытталған 

инвестицияның кӛлемі 2 млрд. долларға артты. 

Ал, 2011 жылы 200-ге жуық жоба іске қосылып, 21 мың жұмыс орнын ашу 

кӛзделген. 

Мемлекеттік бағдарлама аясында 13 салалық және 10 функциялық 

бағдарламалар қабылданды. Функциялық бағдарламалар қолдаудың жүйелік іс-

шараларына орай жасалады. Қазір қазақстандық үлесті арттыру, тариф саясаты, 

бәсекелестік, сауда, инновация, минералдық-шикізат база, инвестиция тарту, 

электр қуатын дамыту, техникалық реттеу бойынша осындай бағдарламалар 

қабылданған. 

Мемлекет басшысының ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту  жӛніндегі 

тапсырмасына орай отбасылық бизнестің ауылдық жерде жүзеге асыруға 

болатын 100 түрі бойынша ақпараттық анықтамалық материалдар дестесі 

әзірленген. Солардың ішінде: мал бордақылау, қыш-құмыра кәсіпшілігі, 

тыңайтқыш дайындау, шаштараз ашу, құлпынай ӛсіру тағы сол сияқты 

кӛптеген кәсіптер бар. Бұл құжаттар дестесінде шағын несие алудан бастап, 

бизнесті ашудың, жүргізудің технологиясы, экономикалық есептеулер егжей-

тегжейлі жасалған. 

Елімізде әлеуметтік мәселелердің шешілуі отандық ӛндірісті ӛркендетуге 

бағытталған жаңа экономикалық саясаттың қалай жүзеге асырылатындығымен 

тікелей байланысты. Жаңа экономикалық саясат негізі бұл – ұлттық 

экономиканы әртараптандыру және бәсекеге тӛзімділігін арттыру жоспарлары. 
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Ал жоспарлар негізі қаржы кӛзі болып табылады, ол шетел инвестициясы 

екенін жақсы білген дұрыс. 

Үкімет отырысында Елбасы инвестиция тарту ел байлығын арттырудың, 

халықтың әл-ауқатын жақсатрудың ӛзекті арнасы екендігін атап кӛрсетті.   

Инвестиция тартуды қолдау үшін арнайы іс-шараларды жүзеге асыру қажет. 

Инвестиция тарту, арнаулы экономикалық аймақтарды дамыту және экспортты 

ынталандыру жӛнінде салалық бағдарламалар бар. 

Қазақстанның негізгі инвесторлары кімдер деген сұрақ туындайды? Ең 

алдымен «Форбс Глобал 2000» тізімінен 18 компанияны осы іске тартуды 

мақсат етіп отыр. 

Елімізде шетелдік инвесторларды инвестиция салуға ынталандыру бойынша 

бірқатар шаралар іске асырылады: 

- индустрия және жаңа технологиялар министрлігі шетелдік инвесторлар 

үшін ортақ терезеге айналды; 

- 12 тілде Қазақстан туралы, елдің экономикалық саясаты жайында ақпарат 

тарататын инвестициялық веб-портал ашылған; 

- «Инвестициялар туралы» заңға сәйкес инвестициялық преференциялар: 

құрал-жабдықты және оларға қосалқы бӛлшектерді импорттау кезінде 

кеден бажынан босату, жер бӛлу, ғимарат беру сияқты гранттар 

ойластырылған; 

- шикізаттық емес салаға инвестиция тартуды ынталандыруға қатысты 

заңнаманы жетілдіру қажет; 

- экспорттаушыларға сервистік қолдауды жолға қою шаралары; 

- шетелдерде экспорт бойынша ӛңірліктер ашу, рыноктың жағдайын 

зерттеу. 

Алдағы кезеңде Қазақстанда агроӛнеркәсіп кешен және ауылшаруашылық 

ӛңдеу істерінің кӛкейкесті болуына байланысты бірқатар жобалар іске 

асырылады. 

Ӛнеркәсіпті және стратегиялық бағдарламаны орындау үшін энергетика 

саласына кӛңіл бӛлінеді, 2014 жылы электр энергиясын ӛндіру 97,9 млрд. 

квт/сағатқа жетеді, ал тұтыну кӛлемі 96,8 млрд. квт/сағатты құрайды. 

 

Талқылауға  арналған сұрақтар 

 

1) 2010-2014 ж.ж. үдемелі индустриалды-инновациялық даму 

бағдарламасының мақсат-міндеттері; 

2) бағдарламадағы экономиканың басым салалары; 

3) бағдарламаның 2010 және 2011 жылдардағы негізгі кӛрсеткіштері; 

4) бағдарламаны қолдаудың жүйелік іс-шаралары; 

5) кәсіпкерлікті және отбасылық бизнесті дамыту шаралары; 

6) елімізде индустрияландыруда инвестицияның орны; 

7) қазақстанның негізгі инвесторлары кімдер? 

8) шетелдік инвесторларды инвестиция салуға ынталандыру шаралары. 
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Тапсырма -7. Қазақстан Республикасының ұлттық қоры 

 

Ұлттық қордың негізгі мақсаты мемлекеттің қор жиынтығын қалыптастыру 

арқылы республикалық және жергілікті бюджеттің әлем рыногындағы баға 

құбылмалылығына тәуелділігін азайту яғни тұрақтылық қызметті атқару. 

Ұлттық қор- ҚР Ұлтық Банкі үкімет шотында шоғырландырылған қаржы 

активтерінің жиынтығы. ҚР әлеуметтік-экономикалық дамуының 3-5 жылдық 

индекативті жоспары құрамында мұнайдың, металлдың және басқа экспортқа 

шығарылатын шикізаттық ӛнімдердің тұрақты есептік бағалары анықталады. 

Осы кӛрсеткіштер негізінде тауар ӛндірушілерге орташа ӛткізу бағалары 

белгіленіп соған сәйкес мемлекеттік бюджеттің шикізат секторынан түсетін 

табыстары айқындалады. Шикізат тауарларына тұрақты бағаларды белгілеу 

есептеулері әлемдік бағалардың динамикасын болжамының тӛменгі денгейі 

қабылданғаны дұрыс. 

Қорды қалыптастыру үдерісінде оның экономиканы тұрақтандыру қызметін 

кепілді түрде атқару мақсатында бюджет түсімдерін орындау барысында 

бекітілген тӛлемнен және алымнан артқан шикізат салаларынан бекітілген 

тӛлем және міндетті алымдардың аудармаларының мына түрінен артқан 

мӛлшері есептеледі: 

- табыс салығы; 

- қосылған құн салығы; 

- жоғары денгейлі пайдадан алынған салық; 

- бонустар; 

- роялттер. 

Қордың жиынтық функциясын атқару тӛмендегілер есебінен 

қалыптастырылады: 

- мемлекеттік және жергілікті бюджетке салықтар және басқа міндетті 

тӛлемдер есебінен ресми трансферттер 10% мӛлшерінде; 

- қорды басқарудан түскен инвестициялық табыс; 

- басқа түсімдер. 

Қордың жұмсалатын шығындары: 

а) мемлекеттік және жергілікті бюджетке түсімдер ретінде, шикізаттық 

секторларға бекітілген салық және міндетті тӛлемдер және нақты 

түскен сомасы арасындағы айырманы яғни жоғалтулардың қайтарымы 

ретінде; 

б) ҚР Президенті, Үкіметі белгілеген мақсаттарға республикалық және 

жергілікті бюджеттерге мақсатты трансферттер үшін; 

в) қорды басқару шығындарын қайтару үшін. 

Қорды жинақтау және одан инвестициялық табыс алу мақсатында сенімді 

және ӛтімділігі жоғары қаржы активтеріне жайғастырылады. 

Президент  қорды басқару кеңесінің құрамын қалыптастырады және 

бекітеді: 

- кеңеске міндетті түрде атқарылатын нұсқаулар береді; 

- іс-әрекетін бақылайды, ал үкімет есеп және есептілік түзу ережелерін 

әзірлейді және бекітеді; 
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- қорға аударма үлестер тәртібін анықтайды; 

- Ұлттық банк Үкіметпен бірлесіп ақпараттық материалдар ұсыну тәртібін 

әзірлейді; 

- қорды аудит жасауды қамтамасыз етеді; 

- Ұлттық банк инвестициялық операцияларын жасау және дербес қорды 

инвестициялау ережелерін әзірлейді және бекітеді. 

Кеңестің қызметіне мыналар жатады: 

а) қорды пайдаланудың концептуалдық мәселелерін қарастыру және 

анықтау жолдары; 

б) қорды пайдалану кӛлемі, бағыттары бойынша ұсыныстарды және 

оның қалыптасуының жылдық есебін қолдану. 

Қордың ашықтығын қамтамасыз ету үшін конкурстық негізде сыртқы 

аудит ӛткізіледі және қортындылары БАҚ-да жарияланады. 

Қор 2001 жылы құрылған содан бері яғни 1.01.2011 жылғы мәліметтер 

бойынша түсім сомасы 40,0 млрд АҚШ долларынан  асып, дамып келеді. 

Сонымен қатар 100% мемлекеттік қорға «ҚР Даму Банкі» жатады. Оның 

қызметі ақша құралдарын белгілі мерзімге бейін жинақтап, болашақ ұрпаққа 

қаржы активтерін қалыптастыру, сыртқы қарыздарды қайтару, дефолтқа жол 

бермеу. 

Талқылау үшін ұсынылатын сұрақтар 

 

1) сіздің пікіріңіз бойынша шынайы сектордан қаржы секторына ақшаны 

ығыстыру яғни Қазақстан экономикасынан ақшаны шығарып «Жатақ 

ақшаға» айналдыру қаншалықты дұрыс? 

2) Қорды бақылау және реттеу іс-әрекетіне қоғамдық институттарды 

қатыстыру керек пе? 

3) Екі банклік және қаржылық құрылымдар: ұлттық қор және «ҚР даму 

банкі» бірін-бірі қайталап тұрған жоқ па? 

4) Осы қаржыларды ғылымға қажеттілігі бар пайдалылығы жоғары 

салаларға бағыттап, кӛп пайда алатын және пайдасы жоғары 

салалардан тауаша тапқаны дұрыс емес пе? 
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жинағы, 2001,№ 45 

2. Ұлттық қорға табыстарды бағыттау ережелері // ҚР Президенті және 

Үкіметі актілер жинағы, 2001,№18. 

3. М.Ауезов «Будущим поколеням» // Деловая неделя, 2000, 22 октября 

 

 

Тапсырма -8. Шағын және орта бизнестің дамуына тосқауылдар қандай? 

 

Бізге белгілі болғандай әрбір елдің экономикасы оның үлкен-кішілігіне 

қарамастан шағын және орта кәсіпкерлікке негізделіп даму табады. Дамыған 
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мемлекеттерде шағын және орта бизнестің ЖІӚ-дегі үлесі 60-80% дейін жеткен. 

Бұл елдерде мӛлшерлері шағын кәсіпорындар тұрғындарды жұмыс 

орындарымен, тауарлар және қызметтермен қамтамасыз етеді. 

 Орта және шағын бизнестің маңыздылығы рыноктық экономика дамыған 

елдерде арта түседі және құрылымдық факторларды қалыптастыруда басты 

рӛлді ойнайды: 

- бәсекелестік ортаны дамытады; 

- рынокты тауарлар және қызметтермен толықтырады, ұлттық қолӛнерін 

дамытады; 

- жергілікті билік органдарының экономикалық базасын нығайтады; 

- ауылдарды, кіші және орта қалаларды дамытуға септігін тигізеді. 

Қазір елімізде 233,7 мың шағын және орта бизнес кәсіпорындары жұмыс 

істеп келеді, олардың ЖІӚ-дегі үлесі 20% артты, осы кӛрсеткішті екі-екі жарым 

есеге арттыру міндеті қойылған яғни 40-50% жеткізу. 

Шағын кәсіпорындар негізінен сауда-саттыққа, автомобиль жӛндеуге, үй-

тұрмыста пайдаланылатын бұйымдарға мамандандырылған. Кіші 

кәсіпорындардың саудаға бейімделуінің себебі ол үшін қомақты капитал 

салымының  айналма құралдық қажеті жоқ, сонымен қатар ақша қаражатының 

айналымын жеделдету мүмкіндігі бар. 

Мемлекетімізде әрбір сегізінші ірі кәсіпорын ӛнеркәсіп саласында жұмыс 

істейді, бұл салаға шағын және орта кәсіпорындардың ықпалы мен әсері 

шамалы. 

ҚР статистикалық агенттігінің мемлекеттік тіркелім негізінде заңды 

тұлғалар туралы деректер және олардың жіктелуі 1 кестеде келтірілген. 

Кәсіпорындар жұмыскерлерінің тізімдік санына және ӛндірген ӛнім құнына 

байланысты: шағын (50 адамға дейін), орта (51-ден 250 адамға дейін) және ірі 

(250 адамнан кӛп) деп сыныпталған. 

 

1 кесте. Шағын, орта және ірі кәсіпорындар туралы деректер 

(01.01.2007ж) 

Түрі  Саны, мың Соның ішінде зерттелген шағын кәсіпорындар 

Саны, мың Жұмыскерлер, 

мың адам 

Ӛндірілген ӛнім, 

қызмет млн.тг 

Шағын  233,7 95,9 780,6 4496,0 

Орта 12,1 - - - 

Ірі 2,6 - - - 

Барлығы  248,4 - - - 

 

Шағын және орта бизнесті қолдау бойынша ҚР Президентінің алғашқы 

жарлығы «Шағын және орта кәсіпкерліктің белсенділігін арттыру туралы» 1997 

жылы шыққан. Одан бері осы саланы қолдау бойынша 4-5 ӛте маңызды 

құжаттар қабылданды. 

Сол құжаттарда анықталған міндеттерді орындау үшін кәсіпкерлікті 

қолдау Орталығы құрылған, ал облыстарда, қалаларда және аудандарда осы 

орталықтың бӛлімдері құрылып жұмыс істейді. Олар сенімді 
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телекоммуникациялық жабдықтармен және білікті кадрлармен қамтамасыз 

етілген. Олардың Еуроорталықтағы бизнес құрылымдары және сауда 

палаталарымен тікелей байланыстары бар, тиісті бизнес ақпарат алу 

мүмкіндіктері жасалған. 

Сонымен қатар «Қазақстан Бизнес Сервис» қоғамдық қоры, Трейнинг-

Орталық құрылып Еуропа мемлекеттерімен ақпараттық байланыс орнатылған, 

кәсіпкерлер форумдары, трейнингтері және басқа кездесулері болып тұрады. 

Бұл орталықтар жекеменшік бизнесті қолдау, инвестиция тарту,  бизнес-

жоспар түзуге және консальтингтік қызметтерге кӛмектеседі. 

Елбасы 2011 жылға халыққа Жолдауында шағын және орта бизнесті 

дамытуды экономикада басыңқылық берілетін сала ретінде атап ӛтіп арнайы 

міндеттер жүктеді.  

Шағын және орта бизнесті дамытуға тосқауылдар мыналар: 

- әкімшілік тосқауылдар, шенеуніктердің бюрократиялық қарым-қатынасы және 

сыбайлас жемқорлық; 

- несиенің қол жетімділігінің күрделілігі; 

- салық жүктемесінің ауырлығы; 

- орынсыз тексерулер мен айыппұлдар. 

Кәсіпкерлер есеп -қисаптың, салық салудың есебінің күрделілігін атап 

ӛтеді. Несиенің қол жетімсіздігінен айналма құралдың жетіспеушілігі шағын 

бизнестің дамуын тежейді. Шағын және орта бизнесті дамыту бойынша заңдар 

мен нормативтік актілердің орындалуының әлжуаздығы. Осы тосқауылдарды 

жою, кәсіпкерлік іс-әрекеттерді үйлестіру шағын және орта бизнесті дамытуға 

септігін тигізеді. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) сіздің пікіріңіз бойынша орта және шағын бизнесті дамытудағы ӛткір 

мәселелер қандай? 

2) сіздің пікіріңіз бойынша орта және шағын бизнесті дамытуға қандай 

тосқауылдар бар? 

3) не себебті екінші деңгейлі банклер шағын және орта бизнесті 

қаржыландыруға ынталы емес? 

4) шағын және орта бизнесті дамытуға салық жүйесінің кемшіліктері неден 

құралады? 

5) мемлекет шағын және орта бизнесті дамыту үшін қандай шараларды жүзеге 

асыруы керек? 

6)  шағын және орта бизнесті дамыту бағдарламасының мақсаты қандай,    

болжамдар жасаңыздар. 

 

Тапсырма -9. Қазақстанды ӛркениетке орташа тап жеткізеді 

 

Қазақстан әлі ӛтпелі кезеңнен ӛте алған жоқ, әлі жолда  тұрмыз. Бұл кезеңді 

айналып ӛтуге болмайды, АҚШ,Батыс Еуропа, Жапония басқа дамыған 

мемлекет құру үшін осы кезеңнен ӛту қажет, бірқатар маңызды мәселелерді 
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шешу керек болады. Солардың бірі қазақ қоғамында  орташа тапты 

қалыптастыру. 

Орташа тапты қалыптастыру арқылы елдердегі жаңартуға, жаңғыртуға, 

экономика саласында тұрақты даму мен белсенділікке қол жеткізуге болады. 

Әлем ӛркениетке жету тек орташа тап арқылы орындалады. 

Ӛте байлар мен ӛте кедейлер жіктелуінің ортасында осы тап дамыған 

елдерде халықтың 60%үлесін алады және қоғамның негізгі бӛлігі болып 

саналады. Бұл тап ӛзінің кәсіби табысымен немесе еңбегіне алатын 

жалақысымен заман талабына сай ӛмір сапасын жанұясына қамтамасыз ете 

алатын адамдар. Сонымен қатар сол заманға сәйкес мінез-құлқы қалыптасқан, 

әлеуметтік және жаңашылдық белсенділігімен ерекшеленетін адамдар табы. 

Қазақстан қоғамының орташа табы құрылып болған жоқ. Кейбір 

зерттеулерге сүйенсек оның үлесі біздің елімізде 15 % аспайды. Орташа таптың 

негізгі бӛлігін кәсіпкерлер, ең алдымен шағын және орта бизнес ӛкілдері 

құрауы керек. Шағын және орта бизнестің үлесі ЖІӚ-де тек 30% құрайды, ал 

дамыған елдерде бұл кӛрсеткіш 60% асады. Қазақстандағы экономикалық 

реформалардың қарама-қайшылығы және басты кемшілігі осында.  

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жолында мемлекет тарапынан 

бірқатар қолдаулар кӛрсетіліп келеді: салықты жеңілдету, лицензия алуды 

шектеу, несие алуға кӛмектесу тағы басқалар. Дегенмен бұл салада серпінді 

алға жылжу мен белсенділік байқалмайды. Бұл салаға тосқауылдар жетерлік, 

оларға жататындар орынсыз тексеру мен бақлаудың кӛптігі, мемлекеттік 

қолдауды күшейту қажеттілігі бар. Бұл саланың негізін құрайтындар сауда, 

ұсақ-түйек жӛндеу, қызмет кӛрсету, ӛңдеуші салаларда нашар дамыған, 

олардың инновациялық деңгейі тӛмен. 

Бүгін халықтың 32% ӛзін-ӛзі қамтамасыз ететіндер және олардың басым 

кӛпшілігі ұсақ тауарлы шаруа қожалықтары, бұлардың тұрмыс деңгейі де, 

еңбек ӛнімділігі де тӛмен, жұмыссыздар деңгейін арттыру әлеуеті жоғары, олар 

аграрлық салаға бӛлінген несиені пайдалана алмайды. Бүгінгі күнде бұлар 

индустриялды-инновациялық бағдарламаға қатынаса алмай шетте қалып отыр. 

Орташа таптың екінші басым бӛлігін құрайтындар жалдамалы және 

интелектуалдық мамандық иелеріде жатады: ғалымдар, кәсіби білімі жоғары 

инженерлер, менеджерлер яғни ой еңбегінің ӛкілдері. Сондай-ақ орта буын 

мамандары: дәрігерлер, мұғалімдер, бюджет және әлеуметтік қызмет кӛрсету 

салаларының қызметкерлері тағы басқалар. Елімізде қаржы саласының 

мамандары болмаса (банк, қаржы т.б.) басқаларының тапқан табыстары орташа 

тап құрылымына қосуға болмайды. 

Кейбір әлеуметтік зерттеулер бойынша біздің елде орташа таптың санатына 

жату үшін жоғарыда аталған мамандардың орташа табысы жан басына 

шаққанда 2-2,5 мың доллар және 25-30 шаршы метр тұрғын үйі болуы керек. 

Басқа бір зерттеулер бойынша әрбір азаматтың орташа ең тӛменгі табысы 60-70 

мың теңгеден кем болмауы керек. Біздің жағдайда бұл кӛрсеткіштерден алшақ 

жатқандар саны басым. 

Салыстыру үшін еліміздің әлеуметтік саласының кейбір белгілі 

кӛрсеткіштерін келтірейік. 2001-2009 жылдары халықтың тұтыну тауарлары 
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мен қызмет кӛрсетуіне жұмсаған қаржысы 2,06 трлн. теңгеден 8,42 трлн. 

теңгеге дейін яғни 4 есеге ӛскен. Осы жылдардың орташа табысы жан басына 

шаққанда 7670 теңгеден 34736 теңгеге дейін яғни 4,5 есеге артқан. Тек соңғы 

жылдардың ӛзінде зейнет ақы, әлеуметтік кӛмек, шәкіртақы, мемлекеттік 

қызметкерлердің жалақысы 2-2,5 есеге артты. 

Бірақ жоғарыда кӛрсеткеніміздей бұл кӛрсеткіштер заман талабына сәйкес 

келмейді, сондықтан әлеуметтік саланы дамытуда мәселелер баршылық. 

Орташа таптың үшінші ӛлшемі адами капиталды барынша дамытып, терең 

де сапалы білім беру жүйесін қалыптастыру, мамандар дайындауды әлемдік 

деңгейге жеткізу. Еліміздің халқының әлеуметтік-экономикалық мінез-құлқын 

барынша шыңдап, олардың жаңалыққа, жаңа экономикаға, еңбекке деген 

белсенділігін, инновациялық қабілетін арттыруға ынталандыру. 

БҰҰ 2010 жылғы деректері бойынша Қазақстан 169 елдің ішінде осы 

кӛрсеткіш бойынша 66-шы орынды иеленген яғни жоғары деңгейде дамып келе 

жатқан елдер қатарына жатады. Бізбен қатарлас келе жатқан елдер Ресей, 

Украйна, Грузия, Армения тағы басқалар. Ал, Түркіменстан -87-ші, Ӛзбекстан-

102-ші, Қырғыстан-109-шы, Тәжікстан-112-ші орында. 

Ендігі біздің міндетіміз адами дамуы ӛте жоғары 42 елдің қатарына қосылу, 

бұларда жан басына шаққан ЖІӚ 20-35 мың доллар деңгейінде, ал орташа ӛмір 

сүру деңгейі 78-81 жасқа дейін. Біздің мақсатымыз осы деңгейге жақын келу. 

Елбасы әлеуметтік жанғырту мәселелеріне кӛңіл бӛле тұрып, осы бағыттағы 

аса маңызды мемлекеттік бағдарламаларды бекітті: білім беру, денсаулық 

сақтау және тілдерді дамыту. Сонымен қатар Үкіметпен жергілікті органдарға 

жұмыспен қамтудың жаңа стратегиясын, тұрғын үй-коммуникалдық 

шаруашылықты дамыту, халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету 

бағдарламасын жасап қабылдауды тапсырды. 

Қазақстанда байлар мен кедейлердің арасы алшақ. Әлеуметтік сала 

мамандары қоғамдағы халықты табысы жағынан әрқайсысы 20% бес топқа 

жіктеген. 

2001-2009 ж.ж. ең аз табысы бар бірінші топтың үлесі 7,3% дан 9,7% дейін 

ӛскен, ал ең кӛп табысы бар бесінші топтың үлесі 41,9% дан 37,0% тӛмендеген. 

Байлар сан жағынан аз болғанымен саясатқа, экономикаға ықпалы зор. 

Алдағы уақытта ерекше кӛңіл бӛлетін мәсе бұл ауыл экономикасы, ауылдың 

әлеуметтік жағдайы. Еңбек ӛнімділігі, ӛмір сапасы ең тӛмен осы сала. 

Ауылдағы рыноктың дамуына тосқауылдар: 

1) шағын ауыл, үлкенді-кішілі ұжым болып істейтін ауыл адамдарының 

кӛбі біздегі рыноктық қатынастан ӛз орнын таба алмай отыр; 

2) әрбір шаруа қожалығын керек техника және технологиямен 

қамтамасыз ету үшін 200-300 мың доллар қаржы қажет, оларда ондай 

мүмкіндіктер жоқ; 

3) жер телімдері олардың иелерінен ұзақ жерде орналасқан, 

коммуникация желілері жоқ; 

4) мемлекет тарапынан қолдау жеткілікті емес, басқа елдермен 

салыстырғанда еселеп тӛмен; 

5) ӛңдеуші кәсіпорындар ауылда аз; 
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6) кәсіби деңгейі жоғары мамандар аз,оларды толықтыру жұмысы 

жоқтың қасы. 

Ауыл экономикасынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін мына 

шараларды іске асыру қажет: 

1) жаңа озық техника негізінде кӛкӛніс ӛндіретін, мал бордақылайтын, 

ауыл шаруашылық ӛнімдерін терең ӛңдейтін кәсіпорындарды дамыту 

қажет; 

2) жеке шаруашылықтарды қолдауды күшейту қажет; 

3) жоғарыдағы екі бағытқа кірмеген шаруа қожалықтарын біріктіріп 

оларды ӚК-терге, колхоздарға айналдыру дұрыс. 

Осы жолдармен 2016 жылға ет экспортын 60 мың тоннаға жеткізіп, оның 

құнын 4 млн. тонна бидай құнына теңестіру, осы мақсатқа мемлекет 

тарапынан 130 млрд. теңгелей несие беру, 20 мыңнан астам жұмыс 

орындарын4 ашу кӛзделген. Ауылдағы шағын кәсіпкерлікке 2011 жылы 3,0 

млрд. теңге микронесие беру, 2012-2015 ж.ж. 10-15 млрд. теңгеге дейін 

арттыру жобаланған. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) орташа тап түсінігі және кӛрсеткіштері; 

2) орташа тапты қалыптастырудың шетелдік тәжірибелері және оның 

ӛлшемдері; 

3) орташа тап және шағын-орта бизнестің байланыстылығы; 

4) орташа таптың құрылымдары және сипаттамалары; 

5) Қазақстанда әлеуметтік саланы жаңғырту бағыттары; 

6) ауыл экономикасын дамыту бағыттары және алға қойылған міндеттері. 

 

Тапсырма -10. Халықты жұмыспен қамту бағдарламасы 

 

 Әлемдік жұмыссыздықпен күресті жүргізетін беделді ұйым – 

Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ). ХЕҰ есебі бойынша 2010 жылы әлемде 250 

млн. адам жұмыссыздықтың зардабын тартқан, яғни 2007 жылмен 

салыстырғанда 27,6 млн. адамға артқан. Ал, 2011 жылы бұл мәселе ӛткірлігін 

тӛмендетпейді, себебі болжамдар бойынша жұмыссыздар саны 203,3 млн. 

адамды құрайды. Осы орайда Қазақстанда « Жұмыспен қамту-2020» 

бағдарламасы қабылданды. Жұмыссыздықтың жалпы жағдайын талдау үшін 

әлемдік жағдайды сараптан ӛткізейік. 

 Жер шарында әрбір шаршы шақырымға орта есеппен алғанда 40 адамнан 

келеді, бұл кӛрсеткіш әлемнің әртүрлі аумақтарында ауытқиды. Мысалы, халық 

тығыз орналасқан жерлерде 1 шаршы шақырымға 100 адамнан келсе, ал сирек 

орналасқан жерлерде 1 адамнанда айналмайды. Батыс Еуропа мен Азияда 

1ш/ш-ға 100 адамнан келсе, Австралияда 4 адамнан, Монғолия, Ливия т.б. 2 

адамнан келеді. Жер шарында халықтың әртүрлі орналасуы табиғи 

ресурстардың тапшылығымен түсіндіріледі, бұл проблема халықаралық кӛші-

қон (миграциясы) арқылы шешімін табады.  
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 Жұмыссыздықпен күрестің әлемдік бірнеше әдістері бар: 

1) американдық модель бойынша еңбекке қабілетті азаматтардың елеулі 

бӛлігі үшін еңбек ӛнімділігі тӛмен, бірақ кӛп адамды қамтуға бағытталған 

жұмыс орындарын құру жолы; 

2) скандинавиялық модель бойынша мемлекеттік секторда табысы орташа, 

еңбек ақысы қанағаттанарлық жағдайдағы жұмыс орындарын ашу, 

жұмыссыздарды солай қарай бағыттау. Бұл модель негізінен мемлекеттік 

қаржы есебінен орындалады; 

3) еуропалық модель бойынша еңбек ӛнімділігін арттыру арқылы халықты 

жұмыспен қамту, мұнда жұмысшылардың жалақысы біршама жоғары 

болады; 

Капитализм ӛнеркәсіптің дамуына үлкен ықпал етті, соның нәтижесінде 

бұрын ауыл шаруашылығымен айналысып келгендердің басым кӛпшілігі бірте-

бірте зауыт, фабрикаларға жұмыс істеуге ауысты. 

 

Бұрынғы КСРО елдеріндегі жұмыссыздық деңгейі. 

 

Республикалар Жұмыссыздар саны, 

мың адам 

Жұмыссыздық деңгейі, 

% 

Ресей  6832 9,2 

Украина  1926 8,6 

Грузия  63 14,0 

Қазақстан  200 8,2 

Армения  200 16,4 

Әзербайжан  300 6,0 

Түрікменстан  500 25,0 

Ӛзбекстан  2000 20,0 

Тәжікстан  200 7,4 

Молдова  76 6,4 

Литва  137 15,8 

Эстония 95 15,5 

Латвия  230 21,7 

Қырғыстан  532 6,3 

 

Ӛнеркәсіптегі ҒТП дамуы енді еңбекті автоматтандырып адамдарды түрлі 

автоматты-құрал жабдықтар алмастырды. Сүйтіп жұмысшылар қызмет кӛрсету 

салаларына қарай ойысуға мәжбүр болды. Қазіргі күні ӛнеркәсіптік дамыған 

елдерде халықтың 60 % қызмет кӛрсету салаларында еңбек етіп келеді. Осыған 

байланысты жұмысшы күштерінің бәсекелестік қабілетін барынша арттыра 

түсу қажеттілігі бар. 

Бастауыш білімдері барлардың арасында жұмыссыздар 10,9%, толықтай 

орта білімі жоқтарда-8,4%, толық орта білімділер арасында 5,7 % және жоғары 

білімділер арасында-3,9% құраған. 
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Сондықтан Елбасымыз «Әр адам ӛз кәсібінің шыңына шығу үшін ол ең 

алдымен білімді болуы керек» деп жиі айтып жүр. 

Еңбек қатынастары саласындағы халықаралық сарапшылар 

жұмыссыздықтың ӛзін бірнеше түрге бӛледі: 

- фрикциондық; 

- құрылымдық; 

- циклдық; 

- маусымдық; 

- ерікті жұмыссыздық. 

Осылардың ішінде Қазақстанға құрылымдық жұмыссыздық тән болып тұр. 

Құрылымдық жұмыссыздық дегеніміз технологиялардың ӛзгеруімен 

дамуына байланысты болып келеді. 

Елге жаңа технологиялар мен еңбек қатынастарының жаңа түрлері 

ендірілген кезде жергілікті халық сол технологияларда бірден жұмыс істеп кете 

алмайды. Осындай жағдайда құрылымдық жұмыссыздық пайда болады. 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы бойынша жұмыссыз халықты қайта 

оқыту арқылы жаңа мамандық беру, жаңа жағдайға бейімдеу кӛзделген. Жұмыс 

іздеуші тиісті мемлекеттік органмен хабарласа отырып тіркелу мен бірге оқуға 

келісім шарт түзеді. 

Әлемде кедейлікті туындататын басты фактор жұмыссыздық, олардың саны 

1 млрд. адамды құрайды. Қазақстанда жұмыссыздықпен күрестің үш бағыты 

анықталған: 

1) адамдарды тұрғылықты жері бойынша жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу 

арқылы жұмыспен тұрақты қамту. Бұл бағыт ӛз бетінше жұмыспен 

айналысушылар, жұмыссыздар және табысы аз адамдарды қамтиды. Оларға 

мынадай мемлекеттік қолдаулар кӛрсетіледі: 

- кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстарына 

тегін жолдама беріледі және оқу орнына бару шығындары тӛленеді; 

- лайықты бос жұмыс орындары іздестіріледі және жұмысқа, оның ішінде 

әлеуметтік жұмыс орындарына орналасуға жәрдем беріледі; 

- жұмысқа психологиялық бейімдеу шаралары ұйымдастырылады, 

2) жеке ісін ұйымдастыру арқылы азаматтардың экономикалық бейімділігін 

арттыру болып табылады. 

3) егер жұмыс іздеушінің жоғарыдағы екі бағытқа қосылуға мүмкіндігі 

болмаған жағдайда оған бағдарламаның үшінші бағыты ұсынылады.  

Бұл бағыт жұмыс іздеушіні экономикалық әлеуеті тӛмен елді мекендерден 

экономикалық ӛсу орталықтарына ӛз еркімен кӛшіруге жәрдемдесу мақсатын 

кӛздейді. Кӛшіру бір ауданның немесе облыстың аумағында жүргізілуі мүмкін. 

 

 

 

 

Талқылауға  арналған сұрақтар 
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1) әлемде жұмыссыздықпен күресетін халықаралық ұйым және 

міндеттері. 

2) жер шарында 1ш/ш келетін адамдар санын талдау; 

3) жұмыссыздықпен күрестің бірнеше әлемдік әдістері; 

4) бұрынғы ксро елдерінде жұмыссыздық деңгейінің талдауы; 

5) біліміне қарай жұмыссыздық үлесінің кӛрсеткіштері; 

6) жұмыссыздық түрлері және қазақстанға тән түрі; 

7) құрылымдық жұмыссыздықтың анықтамасы және мәні; 

8) «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасының жұмыспен қамту 

бағыттары және олардың қағидаттары. 

 

Тапсырма -11. Қазақстан Республикасының экологиялық проблемалары 

 

 ҚР-ның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету экологиялық жүйенің 

ӛміршеңдігін тұрақтандыратын және дамытатын саяси үдеріс. 

Адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасы ресурстарды пайдалану 

болғандықтан осы мәселені жан-жақты қарастыру қоғамның экологиялық 

қатынастарын қалыптастырудың басты факторы болып табылады. 

 Біздің елдің ең бірінші экологиялық проблемасы республикамыздың 

ӛнеркәсібіне шетел инвестициясының кӛптеп тартылуы нәтижесінде 

қалыптасып отыр. Экологиялық саясаттың негізгі табиғатпен қатынастығы 

сауаттылыққа тіреледі, бұл қағидат әдетте кӛп пайда табу мақсатымен қарама-

қайшы келіп отырады. Осындай жағдайдың теріс әсерінен ӛнеркәсіп 

кәсіпорындары маңында 18 млрд. тонна ӛндірістік қалдықтар мен шығындылар 

жиналған. Астана қаласында ескі құбырлардан 40% су жоғалтылады. 

 Үлкен ӛнеркәсіп қалалардың: Алматы, Жамбыл, Теміртау, Ӛскемен, 

Зырян, Шымкент, Балхаш т.б. ауа бассейіні ластанып, оның құрамында улы 

заттардың (ауыр метеллдар, шаң-тозаң, күкірт, кӛміртегі газдары және 

басқалар) концентраттары мүмкін нормадан ондаған есе артық. 

 Экологиялық ластанудың жоғары деңгейінің қалыптасуы ӛндіріс 

күштерінің стратегиялық дұрыс орналастырмау нәтижесі, ӛнеркәсіптің 

экономикалық тиімділігі жоғары, бірақ теріс әсері бар экологиялық факторлар 

есепке алынбаған. 

 Қазіргі кезде мұнай кеніштері Теңіз, Қарашығанақта табиғатқа үлкен зиян 

келтіретін ӛндіріс ұйымдастырылып ондаған млн. тенге тұратын күкірт сутегі, 

меркантин сияқты улы заттар атмосфераға шығарылып жатыр. 

 Адамзат тіршілігі үшін ӛсімдікті және жан-жануарларды қорғау маңызды 

мәселе. Бұл жағдай түрлі ғылыми-зерттеулер нәтижелерімен дәлелденген. 

Табиғатты кейбір флора және фаунаның жойылып кетуі сыртқы әсерлерге 

тұрақтылықты азайтады. Сол жан-жануарларды жойылуымен бірге олардың 

генетикалық аппараты  яғни ақпараттық бағдарламасы жоғалады. Әдетте бұл 

ақпараттар кӛзі жануарлардың параметріне тиісті тәжірибені жинақтау үшін 

қажет. 

 Республикамызда генофондты (тектілікті) сақтап қалу аса маңызды 

мәселе, Аралда, Каспийде және Балхашта экологиялық жүйенің бұзылуы, 
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жердің шӛлейттенуі, миллиондаған тың жерлердің жыртылуы, қоршаған 

ортаның ластануы, жабайы жануарлар мен ӛсімдіктер түрлерінің санының 

қысқаруына алып келеді. Жабайы ӛсетін 5600 ӛсімдіктің 300 артығы қызыл 

кітапқа ендірілген, 850 омыртқалы жәндіктердің 129 жойылу алдында тұр. 

Қазіргі аумақты қорғау жұмыстары мен оның қарқыны генофондты сақтап 

қалуды қамтамасыз ете алмайды. 

 Ормандарды сақтау оны дұрыс пайдаланумен бірге жүргізілуі қажет. 

Орман ағаштарын кесу, ӛндіріске пайдалану жылдамдығы оның табиғи 

ӛсімінен қалыптасуынан аспауы керек. 

 Жердің шӛлейттенуі ӛсімдіктердің азайуы және жойылуымен, 

топырықтың эрозиясымен, қатуымен, тұздануымен, батпақтануымен, құм 

басқан ӛңірдің кӛбейуімен байланысты жүреді, осылардың нәтижесінде 

құнарлығы және ӛнімділігі тӛмендейді. Қазақстанның 50% жерінің шӛлейттену 

қаупі бар, оған қоршаған ортаның деградация үдерісі себеп болып отыр. 

 Қазақстан аумағында барлық су кӛздері трансшекаралық болып 

табылады: Есіл, Тобыл ӛзендері Ресейге қарай ағады, ал Жайық Ресейден 

Каспийге құяды. Ертіс ӛзені бірдей екі кӛрші елмен байланыстырады, 

Сырдария-Ӛзбектанмен,  Қырғызстанмен, Іле-Қытаймен.  

 Қазақстанның экологиялық проблемаларын екі басты проблемаларға 

бӛлуге болады: 

- ресурстарды дұрыс пайдалану;  

- ресурстарды үнемдеу. 

Осы бағытта яғни табиғатты пайдалану және ресурстарды үнемдеудің 

экологиялық негіздері 1997 жылы қабылданған стратегиялық экологиялық 

концепция болып табылады. Осы негізде нормативтік-әдістемелік базалық 

құжаттар жасалып, экологиялық аудандастыру жүзеге асырылды. 

Сонымен қатар Қазақстанда экологиялық жағынан таза табиғи кӛздер 

жеткілікті. Соларға жататындар желмен жұмыс істейтін электроқозғағыштар, 

күн сәулесі энергиясы, бұл кӛздер шағын тұтынушылар үшін ӛте қолайлы, 

экологиялық таза және арзан. 

Мемлекет экологиялық бағдарламалар бекітіп миллиондаған қаржыны осы 

салаға бӛліп келеді. Кӛптеген адамдардың түсінігі бойынша экологиялық 

проблема бұл қоршаған ортаның ластануы, сирек кездесетін жануарларды 

сақтап қалу қиыншылықтары деп түсінеді. Бірақ ондай емес, нақты ӛмірде 

экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ӛмірдің барлық жағын 

қамтитын әлеуметтік-экономикалық ӛзгерістер қажет: тұрақты даму тапқан 

экономика, ӛмір сүру жағдайының жақсаруы, денсаулық, білім және саналы 

түрде қоршаған ортаны сақтау және жақсарту бойынша түсініктердің болуы. 

 

Талқылау үшін сұрақтар 

 

1) экологиялық саясатты қалай түсінесіз? 

2) экологиялық саясаттың табысты жүзеге асыру факторлары қандай? 

3) Аралдың, Каспийдің, Балхаштың экожүйелерінің бұзылуының 

салдары қандай? 
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4) не себепті экологиялық қауіпсіздікке немқұрайлы кӛзқарас 

қалыптасқан? 

5) экологияны қорғауға бағытталған мемлекеттік саясат қандай? 

Жақсарту мүмкіндіктері қандай? 

6) ҚР экологиялық проблемалардың экономикалық аспектілері қандай? 

7) ҚР экологиялық жағдайды жақсарту бойынша қандай ұсыныстар 

енгізер едіңіз? 

8) ҚР экологиялық жағдайға тиімді әсер ететін мемлекеттік механизмдер 

қандай? 

 

Тапсырма -12. Салық салу моделі, икемділігі және оның  болашақ 

болжамы 

 

Салықтар бірнеше қызметтерді атқарады және олар Қазақстанда 

қабылданған рыноктық экономиканың модельдерімен сәйкестендірілуі қажет.  

1. Қайта бӛлу қызметі. Рыноктық экономикаға бағыт алған елде, салық 

негізінен халықтың кедей жігін қорғау үшін маңыздылығы бар және осы 

мақсатта пайдаланылады. Халықтың арасындағы мүгедектер, науқас және 

жұмыссыз адамдар үшін байлардың табысын кедейлердің және әлжуаз 

жігінің арасында бӛлісу үшін салық механизмі қолданылады. Нақ осындай 

жүктемені жеке тұлғаларға салынатын прогрессивтік салықта кӛтереді. 

2. Қызықтырушы қызметі. Іскерліктің кейбір басыңқы берілетін жағдайлары 

Үкімет тарапынан қолдауға қызмет етеді. Оларға жататындар: ӛндірісті 

белсенді модернизациялау, технологиялық «алға ұмтылыс», ерекше 

маңызды инвестициялық жобалар және басқалар. Мұндай жағдайларда 

табысқа салынатын салық тӛмендетіледі немесе нӛлге тең болады, 

шекаралық баж салығы жоғарылатылып отандық тауар ӛндірушілердің 

мүдделері қорғалады (импортқа салынатын салық). 

Дамыған еркін экономикалық модельмен жұмыс істейтін елдерде салық 

жеңілдіктері және преференциялар қолданылады. 

1980 жылдары АҚШ-та Үкмет осындай жолмен фабрикаларды 

модернизациялаған, еңбек ӛнімділігін арттырған кәсіпорындарды қолдап 

қызығушылығын арттырған. Үкімет жаңа станоктар мен жабдықтар сатып 

алған фирмаларға салықты азайтқан. Сондықтан отандық тауар ӛндірушілерге 

салықтық жеңілдіктер және преференциялар беру маңызды құрал, себебі 

олардың босалқы қаржылық капиталы жоқ, кредит алуға мәжбүр болып оларды 

қайтару керек. Осылай етіп ӛндіріс шығындары артып рынокта бәсекелестер 

арасында жеңіліске ұшырап жатады. 

3. Шектеу қызметі. Шектеулер акциз, сатудан түскен салық түрінде 

қолданылады. Бұл салық біріншіден кең қолданылатын тауарлар алкоголь 

ішімдіктері, сигареталар (темекі ӛнімдері). Мұндай салық екі қызметті 

атқарады адамдарды «жаман қылықтан» қорғайды, екінші мемлекет 

қазынасын толықтыруға қатынасады. Басқаша айтқанда мемлекеттің 

алкоголизммен күресу құралы ретінде және әлеуметтік салаға инвестиция 

жасау болады. 
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4. Мемлекеттік шығындарды қамтамасыз ету қызметі. Бұл жалпылама қызмет 

салықтардың барлық түріне қатынасы бар. 

5. Іскерлік белсенділікті реттеуші қызметі. Салықтың мӛлшерімен мемлекет 

тікелей әсер етеді, мысалы, ақша санына. 

Салық жүйесін қолдануда барлық қызмет түрі басымдыққа ие бола алмайды, 

бірақ оның әрқайсысы бюджетті қалыптастыруға қатынасады, бюджет кірісін 

ұлғайтады немесе кемейтеді. Сондықтан әр жылы экономиканың нақты 

жағдайына сәйкес мемлекеттік бюджет туралы заң қабылданады, бюджеттің әр 

жылғы кірістері және шығыстары анықталады, бұл жерде салықтардың 

қызметтері нақты анықталады. Әр жылғы бюджет туралы заң ӛзінің нақтылығы 

және шынайылығымен ерекшеленеді, экономикалық заңдардың ішіндегі ӛмірге 

ең икемді заң – бюджеттік заң. 

Рыноктық экономика дамыған елдерде салық жиналуы 90-100% құрайды. 

Салық түсімдері дамушы және посткеңестік мемлекеттерде тӛмендеу, себебі 

бұл елдерде заңды орындау деңгейі тӛмен және бірқатары дағдарыстан шыға 

алған жоқ. 

Мемлекеттен тіркеуден ӛтпеген тауарлар мен қызметтер «кӛлеңкелі» 

экономикаға жатады, мұндай жағдай кең тараған құбылыстардың бірі болып 

табылады. Әртүрлі дерек кӛздеріне сүйенсек «кӛлеңкелі» экономика ЖІӚ-нің 

40% дейін жетеді.  

Әртүрлі салықтардың ара қатынасы экономиканың жағдайына байланысты 

ӛзгеріп отырады. Дағдарыс жағдайында, жандану басталған кездерде жанама 

салықтың маңыздылығы арта түседі. Бұл кезде бюджет кірісіне тікелей 

салықтардың ықпалы аз болады. (кесте-1) 

 

Кесте-1 ҚР мемлекеттік бюджетіндегі жалпы кірістегі негізгі салықтардың 

үлес салмағы. 

 

Салықтар жылдар 

2006 2007 2008 2009 

ҚҚС 30,3 28,8 37,6 29,7 

Акциздер 6,1 8,2 1,7 6,1 

Жеке тұлғалардың 

табыс салығы 

17,6 20,2 4,0 11,0 

Заңды тұлғалардың 

табыс салығы 

23,3 19,7 7,7 10,6 

Мүлік салығы 3,3 6,4 6,8 6,8 

Жер салығы 1,9 2,4 2,3 1,3 

 

Жоғарыда кесте-1 кӛрсетілгеніндей жанама салықтардың үлес салмағы 

тұрақты және ӛсу динамикасы байқалады. 

Қазақстанда салық салу белгілі қағидаттарға сәйкес, қаржылық ғылым мен 

іс-тәжірибе негізінде ұйымдастырылуы керек. Басты маңызы бар мәселе – 

барлық салық тӛлеушілерге салық тӛлемдерінің міндеттілігі, салық жүйесінің 
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бірлігі, әділдік және анықтылығы, салық заңының қол жетімділігі және 

жариялылығы. Осы қағидалар әлемдік экономикада кең таралған. Дегенмен 

салық және салық салу бойынша зерттеулер, ой-пікір таластары жалғасып 

болашаққа икемді моделін түзу базалар жасау қазіргі заманның талабы. 

 

Талқылау үшін сұрақтар 

 

1) салықтардың қызметтері қандай? 

2) салықтың қайта бӛлу қызметінің мәнін түсіндіру; 

3) қызықтырушы қызметінің инвестицияны арттыруға ықпалы; 

4) шектеу қызметінің реттеуші рӛлі қандай? 

5) мемлекеттік шығыстарды қамтамасыз ету орны; 

6) салықтардың іскерлік белсенділікті арттырудағы рӛлі; 

7) мемлекеттік бюджет заңы және мәні; 

8) тікелей және жанама салық түсініктері, олардың үлес салмақтары 

қандай? 

9) салық және салық салудың басты қағидаттары; 

10) салық салудың болашақтағы икемділігін арттыратын моделі қандай 

болуы керек? 

 

Тапсырма -13. Қазақстандағы кӛлеңкелі экономика 

 

 «Кӛлеңкелі экономика» түсінігі экономикалық тәжірибеде кӛпқырлы 

және іс-әрекеттердің кез келген түрін қамтиды: жанұялық шаруашылықтағы 

жеке еңбектен бастап кәсіпкерліктің барлық түріне тиісті. Жалпылама айтқанда 

«кӛлеңкелі экономикаға» жататындар: статистикалық тіркелмеген іскерлік яғни 

экономиканың ресми секторында есепке алынбаған ӛндіріс, жұмыс және 

қызмет т.б.  

 «Кӛлеңкелі экономика» бабында мұны заңсыз шаруашылық-

экономикалық іс-әрекетке жатқызады, салық тӛлемдерінен сыртта қалған, 

жалпы ішкі ӛнім есептеріне  ендірілмеген тұтыну құны.  

 Қазақстанда кӛлеңкелі сектордың қалыптасуы және дамуы бірнеше 

кезеңдерден тұрады: 

1-кезең: 1980 жылдардың ортасы, белсенді қайта құрудың уақыты, әскери 

ӛнеркәсіп кешенінің базасында бәсекелестікке қабілетті ӛндіріс 

ұйымдастыруын халық тұтыну тауарларының жетіспеушілігін (дефицитін) 

жоюға ұмтылыс жасалған кезең. 

Сол кезеңде алғашқы реформалардың бағыты: экономикалық 

қатынастарға шаруашылық есеп қағидаттарын ендіру, кәсіпорындар іс-әрекетін 

коммерцизациялау, кәсіпкерлік бастамалар мен осы бағытта белсенділікті 

дамыту болатын. Бірақ негізгі құралдар мемлекеттік меншікте болғандықтан 

кӛлеңкелі экономиканың негізгі сипаттамасы – жабық ӛндіріс пайда болды. 

2-кезең: (1989-1992ж.ж) КСРО-ның таралуына байланысты жоспарлы 

экономиканың дағдарыс уақыты. Кәсіпорындар арасында шаруашылық-

экономикалық байланыстар үзіліп, ӛндірістің құлдырауы, ақша-несие жүйесінің 
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бұзылуы, инфляцияның жоғары денгейі. Осы кезде тікелей тауар айырбасы 

жоғары дамып, ол тӛлем жасау құралына айналды. Сол кезде мемлекеттік 

кәсіпорындар ӛзінің мүддесіне жұмыс істейтін сауда құрылымдарын 

жалдамалы тұлғаларды қолдау арқылы дамытты, ӛндіріс және саудаға 

криминалдық элементтер ендіріле бастады. 

3-кезең: 1992-1993ж.ж. экономиканы түптеп реформалау уақыты, ұлттық 

валютаны ендіру. Бағаның еркіндігі (либерализация) және меншіктің дамуы, 

барлық салаларда жекешелендірудің жүруі.  

Жалпы  жекешелендіру барысында «Кӛлеңкелі экономика» шеңберіне 

сауда-коммерциялық ұйымдармен қатар қаржы жүйесі (банктер, 

инвестициялық компаниялар және қорлар) қосылып кетуі табиғи мәселе болды. 

4-кезең: 1993 жылдың соңы – 1998 ж.ж. бұл кезеңде мемлекеттің негізгі 

іс-әрекеттері экономиканы макроэкономикалық тұрақтандыруға, ұлттық 

валютаны нығайту және тұрақтандыру, заңнамалық базаны жасау, салық 

салуды, бюджеттік және банктік, сыртқы экономикалық және кеден жүйесін 

реттеуші қатынастары ендірілді. 

1993 жылы жекешелендіру кӛлеңкелі экономиканың негізгі кӛзіне 

айналды, оның негізгі әдісі кәсіпорындарды сенімді басқаруға беру арқылы, 

онан соң тӛмен бағада сату-сатып алу тендерлерін ӛткізу болды.  Бұл кезеңде 

басқару сферасында сыбайлас жемқорлық даму тапқан, капиталдарды 

шетелдерге шығару ӛріс алды (оның кӛлемі 3-10 млрд АҚШ долларына тең). 

Соңғы 6-7 жылда республикадан 45-50 млрд доллар құны бар шикізат 

шығарылған. 

5-кезең: 1999 жылдан қазіргі дейін. Экономикалық дамудың алғы 

шарттарымен қатар, кӛлеңкелі бизнестің даму табуы. Наркобизнес және қару –

жарақ сату кӛлемі ұлғаяды, сондай-ақ «кӛлеңкелі экономика» мұнай бизнесіне 

қатынаса бастады. 

«Кӛлеңкелі экономиканың» себебтері кӛп түрлі: 

1. Салық салу денгейінің жоғарылығы; 

2. Экономикалық тұрақсыздық; 

3. Экономикалық еркіндіктің шектелмеуі; 

4. Ұйымдық-құқықтық реттеудің жетілмегендігі; 

5. Меншікке құқықтың қорғалмауы; 

6. Жеке тұлғалардың табысын заңды түрде капитализация жасауға 

құқықтық жағдай жасалмауы; 

7. Моральдық-экономикалық талаптардың бұзылуы. 

«Кӛлеңкелі экономика» проблемасын шешу үшін мемлекет басыңқылық 

беретін бағыттар мыналар: 

1. Мемлекет тарапынан кӛлеңкелі экономикамен күрес бағдарламасын 

әзірлеу, қабылдау және қоғамға ендіру; 

2. Қалыптасқан жағдайға қарсы құқықтық кеңістік қалыптастыру; 

3. Қажетті құрылымдық-институционалдық қайта құруларды жүзеге 

асыру; 

4. Кедейшілікпен күрес бағдарламасын амалға асыру; 

5. Қосымша жұмыс орындарын ашу; 
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6.  Белсенді идеологиялық үгіт-насихат жүргізу. 

 

Талқылау үшін сұрақтар 

 

1. Кӛлеңкелі экономиканың даму кезеңдері. 

2. Кӛлеңкелі экономиканың пайда болу себептері. 

3. Кӛлеңкелі экономиканы шектеу жолдары мен бағыттары. 

4. Қазақстанда кӛлеңкелі экономиканың даму жолдары. 

 

Әдебиеттер 

1. Санов М. Формирование тенового сектора экономики в Казахстане // 

Евразийское сообщество, 2001,№2 

2. Кулекеев Ж. Теневая экономика в Казахстане // Экономика Казахстана, 

1997,№4-5 

3. Карагусова Г. Некоторые аспекты теневой экономики в странах 

транзитного периода // Саясат. 2000, №8-9. 

 

 

Тапсырма -14. Агроӛнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасы 

 

 1. Еңбек ӛнімділігі. 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2011 жылғы «Болашақтың іргесін бірге 

қалаймыз» атауымен Қазақстан халқына Жолдауында ауыл шаруашылығын 

дамытудың басты кӛрсеткіштері айқындалған. Мысалы, еңбек ӛнімділігі 2014 

жылға дейін 2 есе, 2020 жылға дейін 4 есеге ӛсуі кӛзделген. 

Жолдауда белгіленген осындай міндеттерді орындау үшін саланы 

техникалық және технологиялық тұрғыдан қайта жарақтандыру қажет. Ол үшін 

жаңа ірі ӛндіріс орындарын салу бойынша инвестициялық жобаларды іске қосу 

маңызды рӛл атқарады. Мұндай ірі шаруашылықтар яғни жаңаша жұмыс 

істейтін кәсіпорындардың үлес салмағы жалпы ауыл шаруашылық ӛндірісі 

кӛлемінде ұлғайта түсу бағдарламасы жүзеге асырылуы қажет. 

Осы бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында мынадай мемлекеттік қолдау 

кӛрсетіледі: 

- техника және жабдықтарды лизингке беру; 

- жеңілдетілген несие беру; 

- аграрлық ғылымды дамыту; 

- ӛндіріске жаңа технологиялар мен ғылыми әзірлемелерді ендіру; 

- инновациялық қызметтерді дамыту. 

Егін шаруашылығын индустриаландыру бойынша мына шаралар жүзеге 

асырылуы жоспарланған: 

- егістік құрылымын әртараптандыру; 

- ауыспалы егіс жүйесіне кӛшіп, дара дақылдар егісін жою; 

- қазіргі заманғы ылғал сақтау технологиясын барынша кең қолдану; 

- ауқымды кӛлемді химияландыру; 
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- жаңа жерлерді игеру, айналымнан шығып қалған  суармалы жерлерді 

айналымға қосу. 

2. Мал шаруашылығын дамыту. 

1) сапалы және мол ӛнім беретін асыл тұқымды шетелдік малдарды 

импорттау; 

2) жергілікті тұқымдардың тектік қорын жақсарту, осы мақсатта 

жергілікті жағдайға бейімделген жоғары генетикалық сипаттамасы бар 

тұқымдардың әлеуетін пайдалану; 

3) елімізде етті мал шаруашылығын дамыту және оның экспортын 

арттыру бағытында жобаны іске асыру басталып кетті. Бұл жоба 

бойынша 2015 жылға қарай ірі қара мал етінің экспорты 65,0 мың тоннаға 

жеткізу кӛзделген, осы мақсатқа 87,0 млрд. тенге қаржы қарастырылған.  

 Экспорттың жалпы кӛлеміндегі ауыл шаруашылық ӛнімдері экспортының 

кӛлемі 2009 жылғы 4,1%,  2020 жылға қарай 8,0% жетеді. 

3. Ауыл кәсіпкерлігін қолдау шаралары. 

 Ауыл халқын жұмыспен қамту денгейін кӛтеру және әрбір отбасының 

әлеуметтік жағдайын жақсарту мақсатында ауыл шаруашылығы тауар 

ӛндірушілерін және шағын бизнесті несиелендіру шаралары жүзеге асырылады: 

- бұл істерді бюджеттің қаражаты және «Ауыл шаруашылығын қаржылай 

қолдау қоры» АҚ қаржылары қолданылады; 

- «Жұмыспен қамту бағдарламасы -2020» жобасына сәйкес, Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрлігі іскерлікпен айналысатын 

азаматтарға 3 млн. тенге бес жылға береді,  сыйақысын жергілікті 

органдар белгілейді; 

- шағын несиелеу бағдарламасы бойынша ауылдық жерлерде тұратын, 

бірақ жұмыс істемейтін және табысы күн кӛріс денгейінен тӛмен жеке 

тұлғаларға: шағын несие 3 жылға дейінгі мерзімге, жылдығы 9,5% 

ставкамен, 1 млн. тенгеге дейінгі мӛлшерде беріледі. Осы мақсатқа 

республикалық бюджеттен 1,5 млрд. тенге бӛлінген; 

- 2011 жылдан бастап ірі қара мал басының аналығын және ет тұқымды 

жас малды ӛндіру үшін «Сыбаға» бағдарламасы іске асырыла бастады. 

Оны жүзеге асыру үшін республикалық бюджеттен 1,5 млрд. тенге қаржы 

қарастырылған. Бұл несие фермер шаруашылықтарына 7 жылға дейінгі 

мерзімде, 6,0% ставкамен, 7,5 млн. тенге сомасына дейін беріледі. 

1. Жаңа технологияларды ендіру. 

Республикада ӛсімдіктің ӛсуіне қажетті ылғалды тиімді және үнемді 

пайдалануға мүмкіндік беретін ылғал сақтау технологиясын енгізу кӛлемі 

жылдан жылға ұлғайып келеді. 

2010 жылы осы технология 11,2 млн. гектар дәнді дақылдар алқабында 

қолданылған, бұл кӛрсеткіш 2007 жылғы 6,2 млн. гектардан 2,2 есе артық.  

Тамшылатып суару технологиясын салыстырғанда ағын суды 2-3 есе 

үнемдеу мүмкіндігін береді. Қоректі заттарды сумен бірге ертінді түрінде 

тікелей тамыр жүйесіне беру есебінен тыңайтқыштарды пайдалану 

коэффициентін 85-90% дейін кӛтерген. Арамшӛптер болмағандықтан 

(пленкамен жабу есебінен) қатараралық ӛңдеу қажет емес. Сонымен қатар, 
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тамшылатып суаруды ендіру суармалы жерлерді тұзданудан, батпақтану мен 

эрозиядан сақтандырады, ӛнімділікті 3-5 есеге дейін арттырады. 

2010 жылы тамшылатып суарумен қамтылған егістік кӛлемі 10763,7 га 

құраған, бұл кӛрсеткіш 2007 жылғы 713 га-дан 15 есе артық. Алайда 

тамшылатып суару технологиясын жалпы кӛлемдегі үлесі 0,9% ғана құрайды, 

бұл ӛте аз. 

5. Экспорт әлеуетін дамыту.  

Мемлекетімізде соңғы 5 жылда (2006-20011ж.ж.) астық ӛндірісінің орташа 

жылдық кӛлемі 17,0 млн. тоннаны құрады, бұл кӛрсеткіш 2001-2005ж.ж. 

салыстырғанда 2,4 млн. тоннаға немесе 16,4% артық. Астық ӛндірісінің ӛсуі 

астық пен оның қайта ӛңделген ӛнімдері экспорт кӛлемін арттыруға септігін 

тигізді. 2006-2007ж.ж. астыққа шаққандағы ұнды қосып алғанда, астық 

экспортының орташа жылдық кӛлемі 7,7 млн. тоннаға тең болды. Осы мерзімде 

астық экспортынан 7,6 млрд. АҚШ доллары түсті, бұл алдынғы бесжылдықтағы 

5,3 млрд. доллардан 1,3 есеге артық.  

Қазақстан астығын үшінші мемлекеттерге экспорт жасау бағдарламасы 

жүзеге асырылуда. Осы бағытта Ираннан Әмірабад айлағы арқылы Парсы 

шығанағына шығу кӛзделген. Иран, Капказ мемлекеттерінің рыногына шығу 

үшін кӛлік-логистикалық тізбе, терминалдар құру жүргізіліп, экспортты 3 млн. 

тоннаға арттыру жобасы орындалмақ. Бұл жобаға Иран, Түркменстан, Парсы 

шығанағы елдері, Оңтүстік және Оңтүстік Азия елдері қатынасады. 

 

Талқылауға арналған сұрақтар 

 

1. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2011 жылғы Қазақстан халқына 

Жолдауында негізгі қаралған ауыл шаруашылық мәселелері қандай? 

2.   Ауыл шаруашылығында еңбек ӛнімділігін арттыру жолдары; 

3.   Ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау шаралары; 

4.  Ауыл шаруашылығын әртараптандыру проблемалары; 

5.  Агросекторды несиелендіру бағдарламалары және жүйелері; 

6. Мал шаруашылығын дамыту бағдарламасы және мақсаттары; 

7. Ауыл кәсіпкерлігін дамыту бағдарламасы; 

8. Жаңа технологияларды ендіру тиімділігі; 

9. Қазақстанда ауыл шаруашылығы ӛнімдерінің экспорттық әлеуеті және 

бағыттары. 

 

 

Ұсынылатын әдебиеттер 

 

1. ҚР 2010-2014 жылдарға және 2020ж. арналған «Үдемелі 

индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы» Егемен Қазақстан, 

2010 жыл, қазан 

2.    Н.Ә.Назарбаев «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз», 2011 жылғы 

Қазақстан халқына жолдауы, Егемен Қазақстан, 2011ж, 29 ақпан. 
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3. А.Күрішбаев  «Саланы дамытудың кілті-еңбек ӛнімділігін арттыру» // 

Егемен Қазақстан, 2011ж,25 наурыз 

4. Б.Серіков «Агроқұрылымдарды ірілендіру еңбек ӛнімділігін 

арттырудың кепілі», ҚазЭУ хабаршысы, №3, 2010ж. 

 

 Тапсырма -15. Қазақстандағы астық рыногы және оның даму 

перспективалары 

 

Мемлекеттік азық-түлік корпорациясы (МАК) ауыл тауарӛндірушілерінен 

астық сатып алумен айналысады. Корпорация мемлекеттік бағдарламаны 

бірегей атқарушы құқығына ие болып, басқа жекеменшік астық 

компанияларымен бағдарлама бағытын бӛліскен жоқ.  

Бұл бағдарламадан МАК-тың қатынасуы кӛзделмеген болатын(барлық 

операциялар Ауылшаруашылығы Министрлігі қолдайтын астық компанияларға 

жүктелген болатын), тек мемлекет басшысының тапсырмасынан соң  МАК ӛз 

үлесіне 1,5-2,0 млн. тонна астық сатып алу құқығын алды. 

Азық-түлік корпорация басшылары ӛздерінің хабарламаларында барлық 

сатып алынатын астық кӛлемі тек ауыл тауарӛндірушілер арасында 

бӛлінетіндігін білдірді және құжаттармен жұмыс жасау, сатып алынған астық 

үшін есеп айрысу қарапайым механизм бойынша орындалатын ереже 

бекітілген. Құжаттарды рәсімдеу үрдісі Үкіметтің қаулысымен анықталып, ол 

бойынша бұл схемаға облыс әкімшіліктері қатынасады, онан соң азық-түлік 

корпорациясының ӛңірлік бӛлімшелерінде жалғасады. МАК-тың орталық 

офисына құжаттарды жеткізуге біраз уақыт ӛтетін болды. Сондықтан Үкмет 

қаулысына ендірілген кейінгі түзетулерде, ӛндірушілерден астық сатып алуға 

рұқсат беру туралы шешімді жергілікті корпорация құрылымының басшысы 

шешім қабылдайды. 

МАК басшылары осы операцияның жауапкершілігін толық ӛздеріне алып 

астық сатушылардың сұранысына 24 сағат ішінде жауап береді, сондай-ақ 

жедел мерзімде: 7 операциялық күнде сатып алынған астық үшін есеп 

айрысатын болды. Ӛндірушілердің комиссияға ұсынатын құжаттар жиынтығы 

қысқартылған (бұл топқа қатынасу үшін сұраныс хат, астықтың барлығын 

растау құжаты, қабылдау түбіртегі №10, элеватор беретін «сараптау 

карточкасы»).  Жалпы мемлекет бекіткен 1 тонна астықтың бағасы 135-180 

АҚШ доллары арасында ауытқыды, бұл ауытқулар тауардың сапасына қарай 

дифференцияланады. Жоғары сапалы астық яғни клейковинасы 25% және 

натуралдық құрамы 750 г 1 литрге тең болатын болса ең жоғарғы бағада тӛлем 

жасалады. Осылай етіп коопорация күшті фермерлердің жоғары сапалы бидай 

ӛндіруі үшін қызықтыру жұмысын алып барады.  

Қазақстан экспортының әлеуеті 8-10 млн. тоннаны құрайды. Осы 

жағдайды пайдаланып коммерциялық немесе делдал компаниялар 

фермерлерден ӛнімді арзан сатып алып 1 тоннасынан 40-45 доллар маржа 

алады. Фермер шаруашылықтарында маркетинг қызметтері 

ұйымдастырылмаған, олардың «одақтары» және бірлестіктері тиімді жұмыс 
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істейді. Мемлекеттік сатып алу бағдарламасы жеткілікті деңгейде қолайлы 

жағдай қалыптастырған.  

Жоғарыда келтірілген мемлекеттік сатып алу кӛлемі жалпы ӛнім кӛлемі 

артқан жылдары барлық мәселені шешпейді, сондықтан фермерлер ұсыныстың 

артып бағаның тӛмендеген кезінде асығыстыққа жол бермеулері керек. 

Қазақстанның астық экспорттау мүмкіндігі ТМД елдері және Ресей 

рыноктарымен байланысты. Алыс шетелдерден астық сату болжамы бойынша 

ең кӛп импорт жасайтын елдерге яғни Иранға, Сауд Аравиясына бағытталған. 

Ал, Еуропа елдері тек ӛте жоғары сапалы бидайға сұраныс білдіреді. 

Әлемде ең кӛп астық тұтынатын елдер Қытай және Үндістан, бірақ олар 

ӛздерін –ӛздері қамтамасыз ету қабілетіне ие, ал соңғысы экспортқа шығара 

бастады. Қазақстанның экспорттық әлеуеті Ақтау порты арқылы  Парсы 

бұғазына шығып Иран, Марокко және басқа Парсы елдеріне астық ӛткізу. 

Қазақстан астығына субсидия бӛлінбегендіктен, оның ӛзіндік құны жоғары, 

сондықтан ол рыноктарға енуі қиындықтар тудырады. 

Ең жақын порттағы біздің бидайдың бағасы 150-160 АҚШ долларын 

құрайды, сондықтан кӛлік тасмалдау құны 55-60 доллардан артық болмауы 

керек. Осыған байланысты Қазақстанның шығындары аз, қашықтығы жақын 

рыноктарға ену әрекеті тиімді. 

Мемлекеттік сатып алу бағдарламасы астық ӛндірісін реттеу және 

қолдаушы құралдар. Осы реттеуге астық сақтау және қоймалау үшін 40 артық 

элеваторлар қатынасады. Сатып алу тӛлемдерін жүзеге асыру үшін алдынғы 

жылғы астық ӛткізуден түскен қаржы құралын пайдаланады, жетпегені 

корпорацияның резервінен алынады. Корпорацияның астық сатып алудағы 

мемлекеттік реттеуі мен қолдауы фермерлердің экономикалық тұрақты 

жұмысын қамтамасыз етеді.  

Талқылау үшін сұрақтар. 

1) Қазақстан қазіргі кезде аграрлық елге жата ма? 

2) сіздің пікіріңіз бойынша мемлекет ауыл шаруашылығын дамытуға 

араласуы керек пе? Егерде керек болса, қандай деңгейде және 

қалайша? 

3) МАК-тың астық рыногындағы монополиялық жағдайына қалай 

қарайсыз? 

4) сіздің ойыңызша астық ӛндірушілердің пайдасын арттыру жүйесін 

қалай жақсартуға болады? 

5) астық сатып алушы жеке меншік фермерлер рыноктағы жағдайын 

нығайту үшін қандай саясат алып барулары керек? 

6) сіздің пікіріңіз бойынша Қазақстан республикасы астық 

ауылшаруашылық ӛнімдерін ӛндіруге мамандандырыла алама және 

астық сату бойынша халықаралық рынокта ӛз сегментіне ие болады 

ма? 

7) біздің елімізде мемлекет тарапынан отандық ауыл шаруашылық 

тауарӛндірушілерді қолдаудың нақты жағдайы қандай? 

 

Тапсырма -16. Сапалы  ауыз су -«Ақ бұлақ» бағдарламасы 
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 Бүгінде сапалы ауыз су мәселесі әлемдік проблемалардың бірі болып 

отыр. БҰҰ Бас ассамблеясының 2010 жылғы мәліметтері бойынша, қазір дүние 

жүзінде 889 млн. адам су жетіспеушілігіне байланысты зардап шегіп 

антисанитарлық жағдайда ӛмір сүруде. Планетамызда барған сайын сапалы 

тұнды су қоры азайып келеді. ТМД мемлекеттерінің ішінде Қазақстан су қоры 

үлесі жағынан соңғы орынды иеленеді. 

 Елімізде 2002-2010 жылдары яғни 8 жыл бойы елді мекендерді сапалы 

ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында «Ауыз су» бағдарламасы жүзеге 

асырылды. Осы бағдарламаны орындау үшін қаржыландырудың барлық 

кӛздеріне 201 млрд. теңге қаржы игерілді. 

 

Кесте-1. Бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі кӛрсеткіштері. 

 

Бағдарлама кӛрсеткіштері Жылдар Ауытқу 

(+,-) 2002 2010 

Сумен қамтамасыз етілген елді мекендер 

саны 

1121 3417 +2296 

Сумен қамтамасыз етуі жақсарған 

тұрғындар саны (мың адам) 

1550 3530 +1980 

Салынған су құбыры желілері (км) 3389 13288 +9899 

 

Кесте-2. Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржының  жоспарлы 

және нақты бӛлінуі (2002-2010ж.ж)   

                                                                                                            млрд. теңге 

Бюджет түрлері жоспар нақты Орындалуы 

% 

Республикалық бюджет 169 151 89,0 

Жергілікті бюджет 83 50 60,0 

Барлығы  252 201 79,8 

 

 Жоғарыда 1-2 кестелерде келтірілгендей бұл қаржыға еліміздің 

ӛңірлерінде 13288 шақырым  су құбыры және ауыз сумен жабдықтау жүйелері 

салынған, қайта құрылған және күрделі жӛндеуден ӛткізілген. Республика 

ӛңірлеріндегі 3449 ауылдық елді мекендердің, соның ішінде, 32 шағын қаланың 

сумен қамтамасыз ету жағдайы жақсартылды. Бұл елді мекендерде 5 млн. адам, 

соның ішінде 3,5 млн. ауыл тұрғындары сапалы ішімдік суға қол жеткізді. Осы 

жылдар ішінде бұл салаға 48,5 млн. АҚШ доллары және 5,1 млн. еуро 

мӛлшеріндегі несиелер мен гранттар тартылды. 

 Микробиологиялық кӛрсеткіштер бойынша гигиеналық нормаларға сәйкес 

келмейтін су құбырларымен су кӛлемінің мӛлшері 2002 жылғы -3,2% 2008 

жылы 1,7 %  дейін, ал санитарлық- химиялық кӛрсеткіштер бойынша 2002 

жылы 7,2%-дан 2008 жылы-1,8% дейін тӛмендеді. Осы мерзім ішінде жұмыс 

істемей қалған су тарату жүйелері 299-дан 209-ға дейін қысқарды. 2002 жылы-
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445,2 мың адам ауыз суды тасмалдап пайдаланатын болса, бұл кӛрсеткіш 2010 

жылы-82,9 мың адамға дейін азайды. 

 Елімізде сумен қамтамасыз ету жүйелерін жақсартуды қажет ететін елді 

мекендер әлі де бар. Осыған байланысты республика тұрғындарын сапалы ауыз 

сумен қамтамасыз ету мәселесін түбегейлі шешу мақсатында 2011-2020 ж.ж. 

арналған жаңа «Ақ бұлақ» бағдарламасы қабылданды. 

 2011 жылғы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Жолдауда «2020 

жылға қарай ауыз сумен қамтамасыз етудің орталық желісіне қолжетімділік 

қалаларда100% құрауы тиіс. Ал ауылдық жерлерде қазіргі жағдайдан екі есе 

артық 80% дейін жетуі қажет» деп атап кӛрсетілген. Осыған байланысты 2011-

2020 жылдарға арналған бағдарламада елді мекендерді сапалы сумен 

қамтамасыз ету үшін жеке менщік инвесторларды тарту кӛзделуде. 

 Ол үшін: 

1) кейбір сумен жабдықтау нысандары заңдық негізде жеке меншік 

субьектілер иелігіне берілмек; 

2) жергілікті әкімдіктер инвестициялық тартымдылығы бар су арналарының 

жұмысы үшін орта мерзімді (1-5 жылға дейінгі), ұзақ мерзімді (5 жылдан 

артық) уақытқа арналған тарифтер белгілейді; 

3) су пайдаланушылар 100% кӛлемінде жеке есептегіш құралдармен 

қамтамасыз етіледі. 

 Ауыз су саласына жеке меншік инвесторларды тарту ауыз суды ысырап 

қылуға тосқауыл қоюды, ӛнімділігі тӛмен су шығынын қысқартады, негізгі 

қорларды жаңғыртуды қамтамасыз етіп, су пайдалануда есептегіш құралдарын 

орнату кӛлемін арттырады. 

 Жоғарыда аталған бағдарламаны табысты орындауда жер асты суларының 

қоры шешуші рӛл атқарады. Ӛйткені жер асты суларының кӛздері әрі таза, әрі 

ластанудан барынша қорғалған. 

 Осыған байланысты: 

- жер асты суларын анықтауға геологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу 

үшін 2018 жылға дейін жыл сайын 6,2 млрд. тенге қаржы бӛлінетін 

болады; 

- қазірге  дейін су қоры анықталмаған 3206 селолық елді мекендер 

маңынан жер асты су кӛздерін іздеу үшін жыл сайын 400 селелық елді 

мекендер жанынан зерттеу жұмыстары жүргізіледі, бұл жұмыстар 2018 

жылға қарай толық аяқталуға тиіс; 

- 63 қаланың сумен жабдықтау жүйесін жақсарту үшін 194 жер асты су 

кӛздеріне толық зерттеу жұмыстары жүргізілетін болады. 

 Бүгінгі таңда қалалардағы су тарту желілерінің 60% тозығы жеткен. 

Бағдарлама бойынша ауыз су сапасын жақсарту үшін тозығы жеткен су 

желілерін жаңарту мәселесі бірінші кезекте шешілуі керек. Сондықтан 

басымдық берілген сумен жабдықтау нысандарына жыл сайын құрылыс үшін 

республикалық және жергілікті бюджеттерден бӛлінетін қаржы қатаң есепке 

алынады. Жобалау зерттеу жұмыстары да қатаң бақылауға алынады. Осылай 

етіп бағдарлама орындалған кезде республикамыздың ӛңірлеріндегі қалалар 
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мен ауыл тұрғындарын толық ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесі түбегейлі 

шешімін табады. 

 

Талқылауға арналған сұрақтар 

 

1. Тұрғындарды таза ауыз сумен қамтамасыз ету проблемасы бойынша 

БҰҰ Бас ассемблеясының мәліметтері; 

2. ҚР-ның 2002-2010 жылдардағы «Ауыз су» бағдарламасының 

орындалуы; 

3. Бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі кӛрсеткіштері 

4. Бағдарламаны орындаудың қаржылық жоспарының орындалуы; 

5. Бағдарламаның орындалуының әлеуметтік жағдайды жақсартуға 

ықпалы және кӛрсеткіштері; 

6. Елімізде 2011-2020 жылға арналған «Ақ бұлақ» ауыз сумен 

қамтамасыз ету бағдарламасы және оның мақсаттары; 

7. Ауыз сумен қамтамасыз етудің жаңа қағидаттары және атқарылатын 

шаралар; 

8. Жеке меншік ауыз су арналарының артықшылықтары қандай? 

9. Жер асты су қорын зерттеу бойынша атқарылатын іс-шаралар. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

 

1. Н.Ә.Назарбаев «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» 2011 жылғы 

Қазақстан халқына Жолдауы // Егемен Қазақстан 2011ж. 29 қаңтар. 

2. ҚР салалық «Ақ бұлақ» ауыз сумен қамтамасыз етудің 2011-2020 ж.ж. 

арналған бағдарламасы. 

 

Тапсырма -17. Мақта және мақта ӛнімдері рыногы 

 

 Кӛп елдердің эксперттерінің бағалауы бойынша болашақта дамыған 

мемлекеттерде матаның қажеттілігі тӛмендеп, ал дамушы мемлекеттерде 

артады.  

 Әлемдік мата, киім-кешек және тоқыма бұйымдар рыногында 

Қазақстанның үлесі ӛте тӛмен. Қазақстанның ішкі рыногы негізінен импорт 

есебінен қалыптасқан. Кеңестік басқару кезеңінде республика халықтың тұтыну 

талабының 98% ӛзінің ішкі ӛндірісінің есебінен қанағаттандырған болса, қазіргі 

кезеңде бұл кӛрсеткіш 10% аспайды. 

 Елімізге импорт жолымен алып келінетін Қытайдың, Түркияның және 

басқалардың арзан қолды тауарлармен бәсекелестікке түсіп отандық тауарлар 

рынокта тиісті орнын ала алмай келеді. Оның себебі ӛндірістің техникалық 

деңгейінің және менеджменттің тӛмендігі мата, киім-кешек бұйымдарының 

және басқа азық-түлік емес тұтыну тауарларының ӛндірісін тӛмендетті. 

 Осы салаға мамандандырылған бірқатар ірі кәсіпорындардың ӛндірістік 

қуаты толық пайдаланылмайды, оның деңгейі 15% артпай тұр. Қазақстанда 

ӛндірілетін шикізат ресурстары: мақта, талшық, жүн, тері және басқа 
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ресурстарының басым кӛлемі ӛңделместен үшінші мемлекеттерге сыртқы 

саудаға шығарылып жатыр. 

 Статистикалық кӛрсеткіштер бойынша жеңіл ӛнеркәсіп ӛндірісінің үлесі 

жалпы ӛнеркәсіпте тӛмендеу тенденциясы 1991-1999 жылдары байқалған 

болса, 2000 жылдан бастап оңтайлы ӛзгерістер байқалады. Республика Үкіметі 

тарапынан жеңіл ӛнеркәсіп кәсіпорындарын мемлекеттік қолдау бойынша 

бірқатар шаралар жүзеге асырылып келеді. Әсіресе импорт алмастыру 

бағдарламасына сәйкес 2001-2008ж.ж. жеңіл ӛнеркәсіп кәсіпорындарын 

қайтадан қалпына келтіру, Алматы қаласы, Оңтүстік Қазақстан облысындағы 

мақта-мата ӛнеркәсіп фабрикаларының ӛндірістік қуаттарын қайта қалпына 

келтіру іс-шаралары кӛрілді. Мақта-мата, трикотаж және аяқ киім 

салаларындағы кәсіпорындардың жұмыстарын жандандырып қалпына келтіру 

үшін қаржылық қажеттілік 40-60 млн. тенгені құрайды. 

 Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жеңіл 

және тамақ ӛнеркәсібі салаларында халық тұтыну тауарларының отандық 

ӛндірісін қалпына келтіру қажет. Әлемдік тәжірибе бойынша бәсекелестікте 

жеңу үшін әрбір мемлекеттің ішкі рыногындағы сұраныс шетелдік 

фирмалардың тауарларына емес отандық тауарларға кӛп болу керек. 

 Халықтың саналуан тұтыну талабын қанағаттандыру үшін халық 

шаруашылығын түпкі дайын ӛнімі мақта, киім-кешек, аяқ киім, азық-түлік тағы 

басқа тауарлар ӛндірісін дамыту маңызды мәселе. Халық тұтынатын тауарлаға 

ішкі сұранысты арттырудың үш жолы бар: 

- әкімшілік басқару құралдарымен сұранысты қалыптастыру; 

- ӛндірілген тауарлардың бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру; 

- отандық рыноктағы шетел тауарларының интервенциясын шектеу. 

Осы жағдайды алға жылжыту үшін әртүрлі мәселелерді шешуді қажетсінеді, 

солардың ішінде барлық кәсіпорындарға жалпы сипаттағы мәселелер:  импорт 

тауарларының демпингімен күресу, тауар ӛндіруші желілерді қалпына келтіру, 

ал кейбір мәселелер кәсіпорындардың ӛздеріне жекелей қатысы барлары: 

фирманың имиджін қалпына келтіру, оның ӛндірген ӛнімдерінің ассортиментін 

жетілдіру, маркетингтік стратегияны таңдау т.с.с. 

Осы мәселелерді оңтайлы шешу мақсатында республиканың жеңіл 

ӛнеркәсібін дамыту бағдарламасын қабылдап, мақта-тоқыма кластерін дамыту 

болашағы бар. Ол үшін жеке меншік және шетел инвестицияларын тартқан 

жӛн. Осы мақсатта ұйымдастырылған «Оңтүстік» АЭА-да (арнайы 

экономикалық аймақ) болашақта 15 жеңіл ӛнеркәсіп фабрикалары 

ұйымдастырылады, осы мақсатқа 200 га жер және инвестициялар бӛлінген. 

Оңтүстік» АЭА-да қазіргі кезде  сол бағдарламаға сәйкес 3 фабрика іске 

түсірілді: Хлопкопром-целлюлоза, ОхіL-texstil, Ютекс-kz жеңіл ӛнеркәсіп 

ӛнімдеріне сұранысты арттырудың әкімшілік тетігін пайдаланып отандық 

тауарларға нақты тӛлем жасалатын мемлекеттік бұйыртпаны арттыру дұрыс. 

Бұл сұраныс әскер, күштік ұйымдар, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау 

(интернат, балалар үйі) салаларын қамтамасыз етеді. 

Отандық тауарларға сұранысты арттырудың екінші жолы оның 

бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру. Ашық рыноктық экономика жағдайында 
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яғни отандық тауар ӛндірушілер мен шетелдік фирмалардың тікелей 

жарысында бәсекелестікке қабілеттілік саланы қалпына келтірудің басты 

индикаторы болып есептеледі. 

Отандық кәсіпорындар табысты жұмыс істеу үшін шығарылатын 

тауарлардың ассортиментін кӛбейтіп ғана қоймастан ӛнімнің моделдеуін және 

дизайнын жүйелі түрде жаңартып тұру қажет. Сондай-ақ ең үлкен мәселе – сол 

рыноктық жағдайға сәйкес маркетингтік саясатты жүзеге асыру тиімді. 

Отандық тауарлар импорттық тауарлармен салыстырғанда дизайн, сапасы, 

модаға сәйкестігі және тағы басқа кӛрсеткіштері тӛмен болғандықтан рынокта 

ӛз үлесін сақтап қалу қиын болады. Рыноктағы үлесін сақтап қалу мақсатында 

бәсекелестермен салыстырғанда тұтынушыларға арзан бағадағы бұйымдарды 

ұсыну қажет. 

Рыноктағы бӛлшек сауда бағасы тӛмендегі тәсілдермен тӛмендетуге болады: 

- ӛткізу бағасын сату бағасынан қымбаттатып, жанама салықтарды азайту 

(қосылған құн салығы т.б); 

- ӛндіріс шығындарын тӛмендетіп,  ӛнімнің ӛзіндік құнын арзандату. 

Осы мақсатта яғни отандық тауарларды интервенциядан қорғау үшін 1998 

жылы «ҚР-ның импорт тауарларынан ішкі рынокты қорғау шаралары 

туралы» заңы қабылданған. 

 

Талқылау үшін сұрақтар 

 

1) ҚР-дағы мата және киім кешек рыногында қалыптасқан жағдай 

қандай? 

2) елімізде не себепті мата, киім-кешек және басқа азық-түлік тауарлары 

емес бұйымдарының кӛлемі қысқарған? 

3) ӛндірісті дамыту үшін қандай шараларды жүзеге асыру керек? 

4) мемлекет осы мәселелерді реттеу және қолдау мақсатында қандай 

шаралар кӛрді? 

5) Оңтүстік» АЭА-ның мақсаттары мен маңыздылығы. 

6) отандық тауар ӛндірушілердің бәсекелестікке қабілеттілігін арттыру 

үшін не істеу керек? 

 

Тапсырма -18. Әлемдегі мақта рыногының   жағдайын талдау  

 

Дүниежүзі бойынша 39   мемлекет мақта ӛсіру мен жалпы 80 мемлекет 

мақта талшығын ӛңдеумен айналысады. Мақта талшығының жалпы ӛндірісі 

соңғы бес жылда 21–26 млн. тоннаны құрайды, бұл кӛрсеткіш соңғы екі жылда 

5,5 млн. тоннаға артқан. Салаға 200 млн-нан астам мақта ӛндірушілер мен, 

олардың жанұясы тартылып, осынша адам терім маусымында жұмысқа 

қатысады. Дүниежүзі бойынша ӛндірілетін мақтаның 70 астамы бес аумақта – 

Қытай, АҚШ, Үндістан, Пәкістан және Орталық Азияда шоғырланған. Соңғы 

жылдары мақта талшығын ӛндіруде едәуір табысқа жеткен мемлекеттер 

қатарында Қытай, АҚШ, Үндістан және Пәкістан бар. Ең жоғарғы кӛрсеткішке 

жеткен Қытай–6,3 млн. тонна, АҚШ және Үндістанның әрбірі 5,1 млн. 
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тоннадан, ТМД елдеріндегі кӛлем 2003–2004 жылдары 1,4 млн. тоннаға, 2004–

2008 жылдары 1,7 млн. тоннаға жеткен. Соның ішінде Ӛзбекстанның үлесі 60%, 

Қазақстанның   үлесі–9–10%. Сонымен қатар Африка, Австралия, Грекия, 

Сирия, Түркия, Парагвай және Аргентинада бұл салада алға жылжу бар.  Ал, 

Орталық Азияда, Мексикада, Бразилияда, Египетте, Перу, Колумбия және 

Израильде мақта ӛндірісінің тӛмендеуі байқалады. 

Соңғы 50 жылда әлемде   мақта ӛсірілетін егістіктің кӛлемі орташа 35 млн. 

гектарды құраған, ал оның мӛлшері 29-39 млн. гектар аралығында ауытқиды. 

Мақта ӛсімдігі егістік кӛлемінің үлесі бойынша басқа ауыл шаруашылық 

егіндерінің арасында 3,8–4,8  аралығында ӛзгеріп тұрады. 

Мақта ӛндірісінің ӛсімі негізінен АҚШ пен Қытайда едәуір болған. Оған 

себеп ҚХР–да бұрынғы әкімшілік – әміршілік жүйенің орнына жұмысты 

келісім-шартпен  ұйымдастыру жүйесі ендірілген. АҚШ-та  мақта ӛсіруді 

ұйымдастырудың құқықтық негізі мемлекеттік реттеу мен қолдау арқылы 

жүргізілді, яғни мақсатты баға белгілеп тауар ӛндірушілерді қаржылай 

қызықтырудың тиімді жолдарын қолданды. Осының ықпалымен мақтаның 

ӛнімділігі гектарына 10 кг/га–ға ӛсіп, орташа ӛнім 650 кг/га–ны құрады. Ал, 

экономистердің талдаулары бойынша 2000–2008 жылдары әлем рыногында 

мақта талшығына деген сұраныс 22–23,0 млн. тоннадан артқан. 

Мақта ӛнімдерін кӛптеген елдер тұтынады, әсіресе Еуропа және Азия 

мемлекеттерінің фабрикаларында мақта ӛнімін пайдалануға басымдық 

берілген. Жалпы тоқыма ӛндірісінде пайдаланылатын талшықтың жартысын 

мақта ӛнімдері құрайды. Соңғы кезде Қытай, АҚШ, Үндістан, Пәкістан және 

Бразилия мақта талшығын ӛндірумен қатар оны пайдалануда да алда келеді. 

Бұл мемлекеттер дүниежүзілік мақтаның 58–60  сатып алады. Әлем бойынша 

экономикада  мақтаны ең кӛп пайдаланатын мемлекеттер қатарында Ресей мен 

Жапония да бар. Бірақ олар мақта ӛсірумен емес импортталған талшықты терең 

ӛңдеумен айналысады. 

Мақта бағасы, мақта ӛндірісі мен оның тұтыну кӛлемдеріне сәйкес әлемдік 

рынок та қалыптасады. Аталған факторларға мақта ӛсіретін мемлекеттердің 

әртүрлі ықпалы бар және, олар тӛрт түрлі экономикалық жолмен жүзеге 

асырылады: 

  – рыноктағы мақтаның бағасына  ықпал жасамастан  фермерлердің 

табысын арттыру; 

 – мақта ӛсіру саласында мемлекеттік реттеуді  ендіру және бақылауға алу; 

–  сыртқа мақта-маталардың және одан тігілген дайын киімдердің 

экспортын кӛбейту мақсатында мақта ӛнімдерінің ішкі рыноктағы бағасын 

реттеу;   

–    еркін рынок саясатын жүргізу және қолдау. 

Негізгі мақта ӛсіруші мемлекеттердің саясаты тауар ӛндірушілердің  

алатын табысын молайтуға бағытталған. Осы мәселеде АҚШ–тың 

бағдарламасы назар аударуға тұрарлық. Онда рыноктағы баға интервенция 

деңгейінен тӛмендеп кеткен жағдайда, ел үкіметі фермерлерге тікелей тӛлем 

жасап, олардың табыс деңгейін кӛтереді. Ал баға белгіленген мӛлшерден 

тӛмендеп кетсе, үкімет жергілікті тоқыма фабрикаларына және Америка 
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мақтасын экспортқа шығарушыларға тӛлем жасайды. Осылайша Америка 

рыногының баға бойынша бәсекелестікке қабілеттілігін сақтайды. 

Соңғы кезде, ортаталшықты мақта ӛндірісін қолдау үшін мемлекет 

тарапынан жылына 1 млрд. доллардан астам қаржы жұмсалған. Сондықтан 

АҚШ–та мақта ӛндірісінің кӛлемі 5,1 млн. тоннаға жетті. Осы мақсатқа жету 

үшін үкімет әр жылы 34 цент/кг мӛлшерінде немесе әрбір фунт ӛндірілген 

мақта үшін 15 центтен қаржы жұмсаған,  «А» индексінің орташа деңгейі 1 фунт 

үшін 71 центті құраған, ал сол  мақтаны Еуропаға жеткізу үшін тасымалдау 

шығындарын алып тастасақ 60 центке дейін тӛмендейді. Осы бағамен 

есептеулер жасағанда үкіметтің фермерлерді қолдау үшін бӛліп отырған 

қаржысы барлық табыстың тӛрттен бірін құраған. 

Бұл бағдарлама бойынша АҚШ фермерлерінде әр жылдың жағдайына 

қарай, белгілі мӛлшерде мақта егістігінің кӛлемі мемлекет тарапынан реттеледі. 

Мақта ӛсіру бойынша Еуропа Экономикалық Одағына мүше 

мемлекеттердің саясаты АҚШ–тың саясатына ұқсас. Еуродақта әр маусымда 

мақта бағасына интервенция жасалады. Ал рыноктағы баға интервенция  

бағасынан тӛмендеген жағдайда ӛндірушілерге, яғни фермерлерге мақта 

ӛңдеушілер арқылы субсидия беріледі. Мақта ӛндірісі болжам мӛлшерінен 

артық болған жылдары субсидия қысқартылады, импортқа рұқсат беріледі және 

трансферттер дүниежүзілік бағамен жүзеге асырылады. 

ЕЭО–ның 1987–1992 жылдары фермерлерді қолдау үшін жасаған қаржысы 

203 млрд. экю–ге тең болды. Ал, жалпы ӛнімнің кӛлемі 1,6 млн. тонна 

талшыққа жетті, әрбір фунт мақта үшін жұмсалған шығын 0,674 экю-ға немесе 

жылына 89 центке тең. Осы кезеңде «А» индексі 73 цент, яғни  субсидияның 

кӛлемі орташа рынок бағасынан 120 артық болған. 

 

Талқылау үшін сұрақтар 

 

1) дүниежүзі бойынша қанша мемлекетте мақта ӛсіріледі? 

2) мақта талшығының ӛндіріс кӛлемі қандай? 

3) дүниежүзі бойынша мақта ӛндірісі дамыған мемлекеттер және олардың 

жалпы ӛнімі; 

4) мақта ӛсірілетін егістік кӛлемінің орташа мӛлшері қандай? 

5) ҚХР-да мақта ӛндірісінің даму себебі; 

6) әлем рыногындағы мақта талшығына сұраныс кӛлемі; 

7) мақта ӛндірісінің даму жолдары қандай? 

8) АҚШ-та мемлекет тарапынан мақта ӛндірісін қолдау шаралары және 

оның кӛрсеткіштері; 

9) ЕЭО-ның фермерлері қолдау шаралары. 

  

Тапсырма -19. Қытайда мақта ӛндірушілерді қолдау шаралары  

 

  Қытай үкіметі тоқыма ӛнеркәсібінің сұранысына сай және ауылдық 

жердің әлеуметтік жағдайын кӛтеру мақсатында әр жылға ӛндірушілерден 

сатып алынатын мақтаның кӛлемін белгілейді, сатып алу бағасын бекітеді. 
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Осыған орай жергілікті жерлердегі үкімет уәкілдері ұлттық жоспарды орындау 

үшін ӛндірушілермен алдын ала келісім–шарт жасап, мақта егістігінің кӛлемін, 

керекті болған ӛндірістік-материалдық ресурстардың түрлерін және мӛлшерін, 

ӛндірілетін мақта-шикізатының ең тӛменгі деңгейін және сапасына қарай 

кепілденген сатып алу бағасын анықтайды. Осыған сәйкес үкімет фермерлерге 

ӛндірістік ресурстарды сатады және жеңілдетілген несие береді. Ӛндірушілер 

қызығатын баға белгілейді, ӛндірістік ресурстарға субсидия және несиелер 

беріп, қажет болған мақта кӛлемін ӛндіру үшін жан-жақты жағдай жасайды. 

Осы іс-шаралардың ішінде Қытай үкіметі ерекше кӛңіл бӛліп отырған мәселе-

мақтаны сатып алу бағасы. Мысалы, мақтаның 1 кг–ның бағасы 2003–2004 

жылдары 14,5–19,5 юаньға дейін кӛтерілген. Бұл бағаны центпен есептесек 43 

тен 84 центке дейін,  яғни екі есеге жуық ӛскен. 

Қытай мемлекеті мақта ӛсіруде орталықтанған жоспарлы жүйеден ауыл 

шаруашылық ӛңірлерде еркін рыноктық қатынастарға ӛтуге ұмтылыс жасауда, 

бұл әрекеттің ӛз ерекшеліктері  болғанымен  оның оң әсері бар. Мақта 

ӛндірудің кӛлемін бірқалыпты 5,5–6,0 млн. тонна мӛлшерінде   тұрақтандыруға 

мүмкіндік тудырып отыр. Қытай соңғы 30 жылдың ішінде әлемдегі ең басты 

мақта ӛндіруші мемлекетке айналып АҚШ–ты басып озды.  

1980 жылы БСҰ–на енуінен бастап әлем рыногындағы жаңа тауашаларды 

кеңейте бастады. Бәсекелес халықаралық рыноктық жарыстарда Қытай 

кәсіпорындары шыңдалып сыннан ӛтті. Солай етіп жаһан рыногында Қытай 

ӛнеркәсібінің маңыздылығы арта түскен. Қытайда мақта-ауыл 

шарушылығының ең маңызды дақылы және ӛнімі, солай бола тұра мемлекеттік 

экономикада мақта ӛнімдерінің импорты орын алған. Ондаған жылдардан бері 

Қытай Үкіметі мақта ӛндірісіне қолдау саясатын белсенді жүргізеді. Сондықтан 

түрлі табиғи апаттардың болуына қарамастан мақта ӛнімі тұрақты артуда.  

Егер 1950 жылы Қытай дүниежүзіндегі жалпы ӛнімнің 15% ӛндірген болса, 

бұл кӛрсеткіш 2000–2003 жылдары 25 % дейін артты (кесте 1). 

 

Кесте 1 −  Мақта ӛндірісінің әлемдегі және Қытайдағы даму деңгейінің 

салыстырмалы кӛрсеткіштері 

 

Жылдар 

 
Қытай,  

млн. тонна 

Дүниежүзі 

елдері,  млн. 

тонна 

Үлес  

мӛлшері, % 

1950-1959 1,28             8,96 14,2 

1960-1969 1,47 10,96 13,4 

1970-1979 2,23 13,08             17,0 

1980-1989 3, 4, 16,29 24,6 

1990-1999 4,61 18,77 24,5 

2000-2003 5,13 20,16 25,47 

Ескертпе - ICAC мәліметтері                                                                   
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Қытайдағы мақта ӛнімінің әлем деңгейіндегі  үлес мӛлшерінің артуы мақта 

ӛндірісінің ұйымдастыру тәсілінің ерекшелігінде, бұл «орталықсыздандыруға», 

ӛңірлердің топырағы және табиғи ерекшеліктеріне негізделген. Қытайда мақта 

ӛндіруші негізгі үш ӛңір бар– Янцзы, Сары ӛзендері ойпаттары және Хубэй. 

Негізгі мақта ӛндіруші ӛңірлерге 10 облыс және автономиялық әкімшіліктері 

кіреді. 

Ӛңірлерде мақта ӛндірісімен  ұсақталған фермерлер және жеке кішігірім 

жанұялық шаруа қожалықтарын да айналысады. Қазіргі кезде Қытайда 

жанұялық шаруа қожалықтарының саны 50 млн-нан артық, олардың әрбірінің 

жер кӛлемі орташа 0,1 га тең. Ауыл шаруашылығы құрылымдары, 

кооперативтер және ғылымның ықпалымен әрбір жанұяның ӛнімі артып келеді, 

оның деңгейі 2000 жылдан бастап дүниежүзілік кӛрсеткішке жақындаған.  

Қытайда мақта ӛнімдерін тұтыну   серпінді даму тенденциясын сақтап ке 

леді:  1980 жылдары 4 млн. тонна мақта тұтынып дүниежүзіндегі үлесі 20% 

құраған болса, бұл кӛрсеткіш 1990 жылдары тиісінше 4,5 млн. тонна, 25%, ал 

қазіргі кезде 6,5 млн. тонна, 30 % дейін жетіп, дүниежүзінде 1–ші орынға 

шықты.  (кесте-2).  

 

Кесте  −2.  Әлем рыногында және Қытайда мақта ӛнімдерін тұтыну  

 

Жылдар 

Тұтыну кӛлемі, млн тонна Қытайдың дүниежүзі 

елдерінің арасында 

үлесі, % 
Қытай  

Дүниежүзі 

елдері 

1997 4,5 19,0 23,7 

1998 4,6 18,6 24,7 

1999 4,7 20,0 23,5 

2000 5,2 20,0 26,0 

2001 5,6 20,2 27,8 

2002 6,3 21,5 29,4 

2003-2008 6,6 21,3 31,2 

Ескертпе - ICAC.мәліметтері 

 

Қытайда мақта сауда–саттығының әлем рыногына ықпалы күшейіп келеді. 

Соңғы он жылда мақта-тоқыма ӛнеркәсібі диверсификациялық даму жолына 

түскен. Мақта импорты және экспорты ырғақты жүргізіліп, ішкі рынокты 

реттеу үшін қоймаларда сақтау тәсілі ендірілген. Тоқыма ӛнеркәсібінің жоғарғы 

қарқынмен дамуына байланысты мақта ӛндірісі мен оны тұтыну кӛлемі 

жылдан-жылға артып келеді. 2004 жылы бұл салаға қосымша қаржы бӛлініп 

импорттың кӛлемі артып, оның мӛлшері ішкі рыноктың 39% құрады.  

Мақта тұтыну рыногының сыйымдылығы және тоқыма ӛнеркәсібінің даму 

тенденциясына қарай алдағы ұзақ мерзімге мақта талшығы ӛндірісіне болжам 

жасалып, мақта импортының кӛлемі анықталады. 

Соңғы 10 жылда мақтаның ішкі рыноктағы бағасын халықаралық 

бағалармен салыстыру және талдау барысында 1995 жылға дейін ішкі бағаны 
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рынок емес, мемлекет белгілеп отырғандығы белгілі. Тек 1996 жылдан бастап 

ішкі бағаны  рыноктағы қатынастар анықтай бастады және 1000 юань/ тоннадан 

тӛмен түскен жоқ. 2002 жылы Қытайдағы ішкі баға әлемдік бағадан 230 

юань/тоннаға кем болып қалыптасты, жылдан жылға ішкі бағамен әлемдік 

бағаның арасындағы ауытқу кемейіп келеді. 

Әр жылы ӛндірушілер тобымен 60 млн–нан астам келісім-шарт 

жасалынып, 3–4 отбасы кішігірім топтарға бірігіп жұмыс ұйымдастырады. 

Жергілікті ӛткізу кооперативтері ӛндіруші топтарға ӛнімнің 15 дейінгі 

кӛлемде алдын ала тӛлем жасайды. Үкімет бір кезеңде шитті мақта мен 

талшықтың бағаларын бекітіп отырады. Қытайдың Хубей провинциясының 

сақтандыру және ӛткізу кооперативтері федерациясы  мақта ӛсіруді басқаруда 

ерекше үлгі боларлықтай жұмыс атқаруда. Бұл провинция мақта ӛсіру жер 

кӛлемі бойынша мемлекетте алтыншы орынды алады, оның мақта ӛндіру 

кӛлемі жалпы елдегі кӛлемнің 8–12 құрайды, 460 мың гектар жерден 491 мың 

тонна мақта талшығын ӛндіреді, әр гектардың түсімі 1067 кг. Кооператив мақта 

ӛсіру саласын ӛзінің құрамындағы мақта корпорациясы арқылы басқарады. 

Компанияның әрбір префектурада (аудан) тоғыздан бӛлімдері, сондай-ақ 

мемлекет деңгейіндегі елуден астам бӛлімшелері бар. Мақта ӛндірушілермен 

1900 сатып алу бекеттері қызмет жасап, жеткізіп берілген ӛнімді таразыда 

ӛлшеп қабылдайды. Әрбір қаптан алынған үлгілер бойынша оның сапасы 

сұрыпталады. Жергілікті мақта ӛндірушілер қаржы тапшылығын  сезсе оларға 

алдын ала  болашақ ӛнімнің есебінен тӛлем жасалады. 

Хубей мақта корпорациясының құрамында 248 ӛңдеу зауыттары –  

джиндер бар. Сақтандыру және ӛткізу кооперативінен тыс жұмыс жасайтын 

ӛндірушілер мен кейбір жеке тұлғалардың да ӛз алдарына бӛлек джиндері бар. 

Сол сияқты Қытай әскерініңде ӛз құрамында да джиндері және тоқыма 

фабрикалары бар. Жалпы ӛндірілген ӛнімнің 70 астамы сақтандыру және 

ӛткізу кооперативтерінде ӛңделеді. 

Хубей мақта корпорациясының іс-әрекеті  кооперативтік қағидаттармен  

жүргізіледі. Әрбір жеке адамның қолына ӛзінің салған инвестициясының 

мӛлшеріне  немесе әр маусымда тапсыратын мақтасының кӛлеміне қарай  акция 

беріледі. Акция иелері алынған пайдадан ӛз үлесін алады, сонымен қатар әр 

маусымның түпкі нәтижесі және корпорацияның  жалпы алған пайдасына қарай 

сыйақы беріліп тұрады. 

Хубей провинциясында мақта ӛсірумен жалпы 50 мың адам айналысады, 

әрбір жұмысшыға ӛндірілетін ӛнімнің кӛлемі 10 тоннаға тең келеді. Мақта 

компаниясы ӛзінде жұмыс жасайтындар мен олардың отбасыларын әлеуметтік 

қамқорлыққа алған. Олар тұрғын үй, білім беру және денсаулығын сақтау 

қызметтерін толық пайдаланады. Бұл әлеуметтік шаралар жалақысы және 

сыйақысынан басқа қаражат есебінен кӛрсетіледі. 

Хубей провинциясында мақта ӛсіруді дамытудың негізгі бағыты –

ӛндірушілерді қолдау. Мақта корпорациясы олармен мақта сатып алу келісім-

шартын жасап, несие береді, тұқымдық шит және субсидияланған бағалармен 

жанар-жағармай, тыңайтқыштар бӛледі. Сондай-ақ мақта алқаптарында түрлі 
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зерттеу және жаңа технологияларды ендіру жұмыстарын жүргізеді, олардың 

оңтайлы, озық жетістіктерін барлық ӛндірушілерге жария етіп отырады. 

Хубей мақта корпорациясында сыйымдылығы 20–дан 40 мың тоннаға 

дейін үш қойма, жүктеу алаңдары және тасымалдау паркі бар. Мақтаның 

экспорты осы қоймалар арқылы жасалады.  

Ӛндірістік ресурстарды субсидияланған бағамен сату, ӛндірістік несиелер 

беру және ӛндірушілердің сеніміне кіру мақсатында  Қытай үкіметі негізгі 

қызықтырушы фактор ретінде сатып алу бағасын кӛтеріп отырады. Келісім-

шарт жүйесін ендіріп, бағаны кӛтеріп отыру фермерлерге ӛндірісті 

ұйымдастыруда еркіндік берді, осылардың  нәтижесінде ӛндіріс ұдайы дамып  

келеді. 

Мақта талшығының бағасы 1983 жылы 3,65 юань/кг болса, 2003–2004 

жылдары  4–5 есеге кӛтеріліп , 14–15 юань/ кг дейін  жетті. Бұл бағалар  әлем 

рыногындағы мақтаның бағасымен салыстырғанда юаньның инфляцияға 

ұшырауына байланысты тӛмендеу, дегенмен  жалпы мақта ӛндірісі 2,2 млн–нан 

6,3 млн. тоннаға дейін жеткен.  

1992 жылдың қазанында Қытай мемлекеттік Кеңесі «Мақтаның ұсынысын 

және бӛлу жүйесін реформалау» туралы  ережені бекітті. Бұл ұсыныстың негізгі 

мақсаты ішкі рынокты реттеу жолымен мақтаны сатып алу және сату бағасын 

белгілеу, бәсекелестік ортаны қалыптастыру. Мақтаның экспорты мен импорты 

мемлекеттің бақылауында қалдырылған.  

Тоқыма ӛнеркәсібі мақта сауда-саттық корпорациясы арқылы жұмыс 

жүргізеді,  мақта компаниялары және ӛндірушілермен тікелей келісім–шартқа 

отырады. Ӛнімнің бағасы келісімді бағаға ӛтіп, алдынғы бір деңгейдегі баға 

жүйесін алмастырады. Осыған сай мақта сату және сатып алу құқығына ие 

лицензиялар беру жүйесін енгізді, бұл кӛптеген провинцияларда еркін 

рыноктың жаңа үлгісі ретінде таныла бастады. Еркін  рыноктың қатынастардың 

оңтайлы әсерінен мақта ӛндірісі артқан және оның экспорты кӛбейген деген 

болжамы орындалған. Сонымен қатар тоқыма ӛндірісі дамыған 

провинцияларда мақтаның импорты артып, олар жіп иіріп, мата тоқып мақта 

тұтыну кӛлемін арттыруға қолайлы фактор болған. 

Талқылауға арналған сұрақтар 

1) Қытайда мақта рыногын қалыптастыру және қолдау шаралары; 

2) фермерлер ӛнімдерін сатып алу бағасы арқылы қолдау; 

3) Қытайта мақта ӛнімнің тұрақты кӛлемі қандай болуы жоспарланған? 

4) Қытайдың әлемдегі мақта ӛндірісіндегі және тұтыну үлестері: 

5) Қытайда келісім-шарт жүйесінің дамуы және артықшылықтары; 

6) Хубей провинциясында мақта корпорациясының құрылымы және 

қағидаттары; 

7) Хубей провинциясында мақта талшығының ӛсу динамикасы. 

  

Тапсырма -20. Азия мемлекеттерінде мақта ӛндірісі және рыногы 

 

Мысыр және Сирия мемлекеттері мақта ӛсіру саласын дамытуды ӛз 

бақылауларына алған. Екі елде де фермерлер мақта ӛндірісін үкімет бекіткен 
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бағаға  сәйкес ұйымдастырады. Егістік жердің кӛлемін белгілеп, егілетін 

сұрыптардың түрлерін орналастыру және ӛндірістік ресурстарды пайдалану 

мемлекет жоспары бойынша жүргізіледі. Тоқыма ӛнеркәсібінің кӛпшілік бӛлігі 

мемлекет меншігіне қарасты. Фермерлерге ӛндірген ӛнімі үшін тӛленетін баға 

әлемдік рыноктағы бағадан едәуір тӛмен. 

 Бірқатар мемлекеттің Үкіметтері мақта ӛсіру саласын басқаруда 

ӛндірушілер үшін салыстырмалы түрде бірқалыпты баға белгілейді.  Ал тоқыма 

фабрикалары үшін талшық сатып алу бағасы  бәсекелестік ортада қалыптасады. 

Сонымен қатар ішкі тұтыну мӛлшерінен артық талшықты әлемдік рынок 

бағасымен экспортқа шығаруға рұқсат берілген. 

Мақта ӛндірушілерге қолданыстағы бағаны олар пайдалана алмайтын 

жағдайлар кездеседі, ӛйткені ол баға еркін  рыноктық қатынастағы бағадан 

тӛмен. Мұндай жағдай Пәкістан, Үндістан және Зимбабве мемлекеттерінде 

орын алған. Пәкістан ӛкіметі ішкі рыноктағы бағаға әсер ету мақсатында және 

мақта талшығының экспортын бақылауға алу үшін екі түрлі баға жүйесін 

қолданып келеді. Мемлекеттің экономикасында мақта ӛсіру саласының орны 

зор, жалпы валюталық табыстың 19  мақта талшығын экспорт жасаудан 

түседі,  тоқыма тауарларынан түсетін табыс – 23 тең. Мақта ӛндірумен 2,5 

млн-нан астам фермерлер айналысады, оған қосымша мақтаны баптау, жинау 

және ӛңдеу сияқты маусымдық жұмыстарға 1 млн. адам қамтылған. Пәкістанда 

қоғамдық секторда жұмыс жасайтын адамдардың үштен бірі мақта матасын 

ӛндіру саласында еңбек етеді. Сондай-ақ жекеменшік секторында, киім–кешек 

тігу ӛндірісінде 220 мыңнан  астам жұмыс орны ашылған. 

Пәкістанда мақта ӛсіру және мақта ӛнімдерін ӛңдеуге  маңыз беріп, бұл 

салаға арнайы қызығушылық танытып отыр. Мақта кешенінде мақта жібін 

ӛндірушілер  мен оны экспорт жасаушылар, фермерлер, джиншілер, мақта 

матасынан тауар ӛндірушілер және Үкімет ӛкілдерінің арасында қызу 

бәсекелестік жүреді. Соңғы жылдары Пәкістан Үкіметі тоқыма ӛндірісін 

ұлғайту мақсатында мақта талшығының экспортына шектеу қойып, 

фермерлерге мақта сату бағасына қолдау кӛрсетті, мақта экспортшыларына 

ішкі рыноктағы ең жоғарғы бағаны, ал экспорттық мақта талшығына ең тӛменгі 

бағаны қолданды. Мақтаны экспортқа шығарудың квотасын бекітті, мақта 

жеткізіп берушілерге әртүрлі салықтар белгіленді. Мақта жібі үшін экспорттық 

салықтан, ал тоқыма ӛнімдерін импорттан қорғау шараларын іске асырды. 

Мақта шикізатын ӛндіруші фермерлер үшін сату  бағасын қолдау жүйесі 

бар. Бұл жүйе бойынша Үкімет ӛндірушіні алдын ала қолдау үшін сату бағасын 

белгілейді. Сол баға маусымның соңына дейін тұрақты болады. Егер 

фермерлерді қолдау бағасы әлемдік рыноктың бағасынан тӛмен болса, фермер 

ӛндірген мақтасын жеке алушыларға сату құқығына ие. Дегенмен  фермерлерді 

қолдау бағасы олардың сенімін арттырып, мақта ӛндіруге деген ынтасын  

арттырған. 

Пәкістан үкіметі ӛзге жолдармен  де мақта ӛндіру саласына 

қызығушылықты арттырды. Соның ішінде пайдаланылатын материалдық 

ресурстарды субсидиялау, мақта тұқымының жақсартылған сұрыптарын бӛліп 

беру сияқты жолдары бар. 1990 жылдары тыңайтқыштар алу, суландыру, 
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электрмен жабдықтау және несие үшін 725 млн. рупий бӛлінген яғни сол 

маусымда ӛндірілген мақтаның әр фунтына 3 АҚШ центі бӛлінген. Осындай 

тиімді экономикалық шаралар мақта ӛнімінің кӛлемін арттыруға ықпалын 

тигізді, бірақ мақта талшығы мен жібінің арасындағы экспорттық арақатынас 

мӛлшеріне  әсері болмады. 

Пәкістанда тоқыма ӛнеркәсібінің ӛркендеуіне,  экспорттық қатынасты екі 

түрлі тауарлар – мақта талшығы және иірілген жіппен жүргізілуіне басқа да 

факторлар әсерін тигізді. 1990-2000 жылдардан бастап тоқыма ӛнеркәсібінің 

технологиялық жабдықтарына мемлекет тарапынан шектеу алынып тасталған 

соң бұл салаға капитал үшін инвестиция салуға  бірқатар жеңілдіктер жасалды. 

Сондықтан жіптің ӛзіндік ішкі бағасы әлемдік бағадан тӛмен болып 

қалыптасты. Шетке экспорт ретінде мақта ӛнімдерін шығару толығымен 

мемлекеттің бақылауына алынып, монополист үкіметтің ӛкілдігі корпорациялар 

арқылы бұл мәселені бақылауға алды. 

Азия банкі экономистерінің талдауы бойынша мемлекеттің ішкі бағалары 

әлемдік бағадан 15–ке тӛмен. Бұл тоқыма ӛнеркәсібінің дамуына оңтайлы 

экономикалық басымдық  берді. Осындай жағдайларға байланысты жіп иіру  

ӛндірісі даму жолына түсті, тауарды экспорт жасау кӛлемі артты. Мақта 

экспортына деген мемлекеттік монополия 1992 жылы тоқтатылды, оның 

орнына екі баға жүйесі ендірілді. Бұл жолмен ерекше түрде ішкі бағаның 

деңгейі және мақта талшығының экспорты толық бақылауға алынды. Сонымен 

қатар үкімет жергілікті жіп иіру фабрикаларын шикізатпен қамтамасыз ету 

мақсатында мақта талшығына экспорт квотасын ендірді. Бұл жүйе бойынша 

ішкі бағаның болжамдалған деңгейі маусымды мерзімде жарияланып отырады. 

Ондағы мақсат – ішкі бағаны тӛмендетіп, жіп иіруші  кәсіпорындарына 

экономикалық  тиімді жағдай  туғызу.   

Екіншісі – болжамдағыдан жоғары немесе ең тӛмен экспорттық баға. Бұл 

баға Үкімет комитетімен әркүні белгіленеді. Осы бағаның негізінде мақтаның 

базалық типтері экспортқа шығарылып сатылады.  Сондай-ақ кейбір жылдары 

мақта экспортаушы фирмалар болжамдағы баға мен ең тӛменгі экспорттық 

бағаның айырмасын толық мӛлшерінде экспорт салығы ретінде тӛлейді. Бұл  

мақта экспорттаушы жеке тұлғаларға едәуір шектеу қойды, оның есесіне 

жергілікті жерде ӛндірілген мақтаның толық кӛлемі сол жердегі жіп иіру 

кәсіпорынында пайдалану үшін қалдырылатын болды.  

Мақта ӛнімі ӛңдеуге жеткілікті болатын жылдары үкімет экспорттық 

салықты мүлдем алып тастайды  немесе 60 дейін кемейту жолымен экспортқа 

қызығушылықты күшейтеді. 

Халықаралық Ӛндірістік Федерациясының  иірілген жіптің ӛзіндік құнын 

есептеу және зерттеулері бойынша осы іс–әрекеттерді  ұйымдастыратын алты 

мемлекетте иірілген жіптің ӛзіндік құнының құрамында сатып алынған 

мақтаның үлесі 49–61 тең болған. Пәкістандағы жіп иірушілер басқа 

елдердеге қарағанда шикізатты 24 арзанға сатып алу мүмкіндігіне ие болды. 

Ал, жалпы жіп иірушілерге тауардың  ӛзіндік  құнының тек 12–15 

жеңілдіктері берілген. Басқа да зерттеулер бойынша Австрияның  жіп иірудегі 
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ең тиімді фирмасының пайда алу маржасының мӛлшері, Пәкістандық жіп 

иіруші фабрикалардың алған пайдасынан аз немесе сапа бойынша бәсекеде 

Пәкістаннан импорт жасалған жіптің тиімділігі басым болған. 

Осылайша әлемдік рынокта Пәкістан мақта жібінің экспорттық кӛлемі 

артты. Бір қатар мақта ӛндіретін мемлекеттерде оны ӛңдеуді ӛз елдерінде 

ұйымдастыра бастады, әлем рыногындағы мақта саудасы кӛлемінің тӛмендеуі 

байқала бастады.  

Осы мерзімде мақтаны ӛз елдерінде пайдаланудың мӛлшері әлемнің үш 

мақта державаларында –Үндістан, Пәкістан және АҚШ–та 950 мың тоннаға 

артқан. Сол сияқты Батыс және Шығыс Еуропада мақтаның ішкі тұтыну кӛлемі 

570 мың тоннаға кӛбейген. Пәкістандық мақта жібі экспортының артуы 

экспортшылармен сауда–саттыққа да әсерін тигізді. Жапония, Гонконг, 

Оңтүстік Корей және Тайвань Пәкістанның 70 мақта жібіне импорт жасайтын 

болды. Бұл ықпалға мақта экспорттаушы АҚШ және Австралия да  келісуге 

мәжбүр болды. 

Пәкістанда жіп иіру ӛндірісі дамуының негізгі бӛлегі және оның 

экспортының ұлғаюы мақта шикізатының мол ӛндірілуіне байланысты. 

Осындай ұтымды жағдай, кәсіби деңгейі жоғары жұмысшылардың жеткілікті 

болуы және тоқыма ӛнеркәсібіне қажетті технологиялық жабдықтарды сатып 

алуға жасалған инвестицияның ӛсуіне де негіз қалады. 

Тағы бір ұтымды жағдай, жіп иіру ӛнеркәсібін ӛркендету мақсатында 

шикізат ӛндіру үшін арнайы субсидия бӛлінді. 

Мақта шикізатын ӛңдеуде  алдыңғы қатардағы мемлекеттер ретінде 

Филиппин, Индонезия, Колумбия, Зимбабве, Пәкістан, Чили, Тайланд, Марокко 

және Иран аталады. Бұл мемлекеттерде 1998–2002 жылдары  фабрикалардың 

мақта тұтыну мӛлшері 74 асты, оның кӛлемі 1,33 млн. тоннаға дейін жеткен. 

Үндістан елінде мақта шаруашылығымен 1 млн. шаруа қожалығы 

айналысады, әлемдік ӛнімнің 9% ӛндіріледі, 8,7 млн. адам жіп иіру және 

тоқумен қамтылған, 8 млрд. шаршы метр  мақта матасы ӛндіріледі, тоқыма 

саласы ӛнеркәсіптің жалпы ӛнімінің 20% құрайды. 

Пәкістан, Үндістан және Зимбаведе мақта ӛндірісінің кӛлемі орташа    9,8 

млн. тоннаны құрайды. Бұл кӛрсеткіш соңғы маусымдардағы есептеулерге 

қарасақ, әлемдік мақта ӛндірісінің 1/3 жуық. Бұл мемлекеттерде ішкі баға 

халықаралық рыноктағы бағадан тӛмендеу, сондықтан еркін  рыноктың 

қатынас рыногына ӛтіп кетсе мақта ӛндірісінің кӛлемін арттырудың әлеуеті 

едәуір жоғарылайды. Осы мәселелер бойынша мамандардың пікірінше еркін 

рыноктық қатынасқа ӛту, мақтаның бағасын мемлекеттік реттеу, табыстарына 

субсидия бӛлу, ӛндіріске үкімет ӛкілдерінің  қатысуы, мақта сатудағы әртүрлі 

кедергілерді жою сияқты іс-әрекеттер мақта ӛндірісінің жалпы кӛлемін 

арттырып, оның орташа бағасын тӛмендетуі мүмкін. Ал, мақта бағасының 

тӛмендеуі одан дайындалатын тауарлар мен бұйымдардың тұтыну сұранысын 

және бәсекеге қаблетін арттырады. 

Әлем рыногының  қазіргі жағдайын талдау АҚШ, Қытай, Пәкістан және 

мақта ӛсіретін  бастапқы және терең ӛңдейтін мемлекеттерде  рыноктың 
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қатынастары жетілдіру, бәсекелестікке қабілеттілікті арттыруды озық, тиімді 

тәжрибелер бар екендігін кӛрсетеді. 

  

Талқылауға арналған сұрақтар 

 

1)  Азия елдерінде мақта ӛсіру саласын дамыту шаралары; 

2) Пәкістан Үкметінің фермерлер шаруашылығын қолдау шаралары және 

кӛрсеткіштері; 

3) Пәкістанда тоқыма ӛнеркәсібін дамыту шаралары және қағидаттары; 

4) Азия банкі экономистерінің талдау нәтижелері қандай? 

5) Пәкістанда мақта ӛнімдерін ӛңдеу және экспорт әлеуетін арттыру 

жолдары; 

6) Пәкістан, Үндістан және Зимбаведе мақта ӛндірісінің даму 

кӛрсеткіштері. 

 

Тапсырма -21. Ауыл шаруашылығына инвестициялық жобаны 

қаржылық талдау 

 

 Қаржылық талдаудың негізгі мақсаты жеке меншікке негізделген ауыл 

шаруашылық құрылымдарының: жобадағы шаруа (фермер) қожалығының, 

ӛндірістік кооперативтің, серіктестік және қауымдастықтардың іс-әрекет 

нәтижесінің қаржылық тиімділігін бағалау. Бұл бағалауда әр бір жобаға 

қатынасушы инвестордың қаржылық мүмкіндігін талдау және қаржы 

жағдайына болжам жасау. 

 Рыноктық қатынаста материалдық ресурстарды тиімді пайдаланудың ең 

маңызды индикаторы, жобаның жалпы тиімділігі және агроқұрылымға берілген 

қарыздар тӛлемінің кӛрсеткіші. Басқаруды жетілдіру және тиімді ӛзгерістер 

енгізу мақсатында тиімділікті және бәсекеге қабілеттілігін анықтау маңызды 

мәселе. Қаржы талдаудың нәтижесі бойынша агроқұрылымның, 

басқарушылардың және жобаға қатысып қаржы салушының қызығушылығын 

бағалау үшін негізгі кӛрсеткіштер анықталуы керек. 

Қаржы талдаудың бастапқы мақсаты бизнес-жоспар жасау арқылы 

барлық қатысушылардың қаржы жағдайының жобасын, қаржы кӛздерiн және 

жобаның ӛзiн қаржыландыруды шешу. Қаржы жоспары шаруа-қожалығының 

инвестиция салу, оның сомасын, мерзiмдерiн анықтау және сол инвестицияны 

жүзеге асыру мақсатында алынатын несиенiң тӛлемi, оның шарттарын 

анықтауды кӛздейдi. Осы негiздерге сүйене отырып инвестиция салудың 

жоспары жасалады және жобаға қатысушы заңды, жеке тӛлғалардың салған 

қаржысын қайтарудың мүмкiндiктерi есептеледi. Қорытындылап айтқанда, 

жоба үшiн бiртӛтас қаржы жоспарының негiзiнде сыртқы жақтан 

қаржыландырудың мӛлшерi мен уақыты анықталады. Яғни, мӛның 

инвестициялық қорлардан немесе коммерциялық банкiлерден немесе 

халықаралық қаржы кӛздерден бӛлiнетiнi белгiлi болады. Сонымен қатар 

алынған қарыздың қандай жолмен тезiрек қайтарылуы да, осы жоспарда 

айқындалады.  
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       Бизнес-жоспар бойынша инвестиция шығындарының жұмсалу мерзiмдерi 

белгiленедi. Әсiресе жол, ирригациялық жүйелердiң құрылысы және ӛңдеу 

ӛнеркәсiбi үшiн айналма капиталдың мӛлшерi анықталуы керек. 

         Инвестициялық жобаларды қаржы және экономикалық талдау үшiн 

негiзiнен бiр топ ең үлгiлi деген, ӛзiнiң жекеменшiк бюджетiне негiзделген 

шаруа қожалықтарының инвестициялық жобасын мұқият сараптаған дұрыс 

болады. Ең үлгiлi шаруа қожалығының бюджетi жобамен салыстырылып, оның 

орындалуы мұқият қадағаланады. Мұндай шаралар агробизнес жобасына 

қатынасып отырған шаруа қожалығы алатын пайдасының мӛлшерiн анықтауға 

мүмкiндiк бередi және олардың жобаға қызығушылығын ояту үшiн қажет. 

       Шаруа қожалығының табысын талдау негiзiнен сол жылғы жетiстiктерiн 

анықтау үшiн қолданылады, ондағы мақсат шаруашылықты басқаруды 

жетiлдiруге кӛмектесу. ±зақ мерзiмдi күрделi инвестицияның сол жылда 

жұмсалған мӛлшерiн анықтау үшiн талдауда қолданылған ағымдағы бағалар, 

аммортизацияның шектелген нормалары есепке қосылды. үйде тұтынған ӛнiм 

және заттық (натура) тӛлемдер сияқты қолма-қол емес кӛрсеткiштерi де 

қосылады. Сонымен қатар инвестиция жасалаған капиталдың шаруа 

қожалығының еңбегiнен түскен пайданың есебi жасалады, онан соң сол жерде 

ӛсiруге болатын балама дақылдарды егудiң пайдасымен немесе басқа жақтағы 

ұқсас мүмкiндiктерiмен салыстырады.  

       Инвестицияларды талдау ӛткiзудегi мақсат: шаруа қожалықтарына және 

басқа қатынасушыларға, сондай ақ бiртұтас қоғамға ұсынылып отырған 

инвестициялық жобаның тартымдылығын анықтау. Осы жолмен оның 

тиiмдiлiгiне болжам жасалады, инвестицияның нәтижесiнде алған табысына 

және инвестиция арқылы салынған капиталдың қайтарымының деңгейiне баға 

берiледi. 

        Мақта кешенiне арналған жобадан алынатын табыстар мӛлшерi мен 

ағымын қарапайым тәсiл-жалпы егiстiктiң жер кӛлемiн болжамдағы ӛнiмге 

кӛбейту жолымен есептеуге болар едi. Мұндай жағдайда барлық жер бiртұтас 

шаруа қожалықтарына бӛлiнбей шартты түрде алынады. Бiрақ, мұндай тәсiлде 

әр шаруашылық бойынша маңызды ақпараттар алу мүмкiндiгi болмайды. 

Соның салдарынан iс-тәжрибеде сыналмаған, қате ұсыныстар жасалады. Талдау 

заңды тұлғаға арналған жағдайда егiншiлiк жүйесiн талдауды және 

кәсiпорынның қаржылай тәуелсiздiгiн бағалауды қажет етедi. 

         Мақта кешенiн инвестициялау талдауларын бизнес-жоспарға енгiзудiң 

негiзгi мақсаты – жүзеге асырылатын iс-шаралар бойынша шаруа қожалықтарда 

жай талдау емес, олардың негiзгi типтерiн таңдап алу, болжам бойынша олар 

қатынасатын жобалардың тиiмдiлiгiн бағалау, жүзеге асыратын мерзiмде 

болжамдар жасау. Талдауда iс-тәжiрибедегi егiншiлiк жүйесiне жан-жақты 

талдау жасап, оның есептеулерiн, кестелерiн дайындайды, шаруа қожалығы 

жобаға қатысқан жағдайда қажет болатын еңбек ресурстарын анықтайды. 

Сондай ақ, ай сайын еңбек бюджетiн, ӛндiрiске пайдаланатын материалдық 

ресурстардың мӛлшерiн, осылар арқылы шаруашылықтың бюджетiн мұқият 

есептейдi, жобаның тиiмдiлiгiн, пайдалылық деңгейiн және қатынасушылардың 

алатын табысын анықтайды. 
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       Сараптауда шаруа қожалығына ұсынылған типтiк жобаның қаржылай 

нәтижесiн бағалап, қатынасушылардың қызығушылығы мен оларды үкiметтiң 

экономикалық, аграрлық саясатына сәйкес ең кем табыс деңгейiмен 

салыстырады. 

      Менеджер немесе агробизнестi ұйымдастыратын мамандар ӛндiрiстi 

басқару жүйесiнде ең үлгiлi шаруа қожалығын ұйымдастыру бойынша 

ұсыныстар жиынтығын бередi, шаруа қожалығына салынатын инвестицияны 

анықтайды. Бiрiншi мәселе-шаруаның жерiн пайдалануды қалай ұйымдастыру 

керектiгiн анықтау керек. Оған жердi пайдалану, егiстiк жердiң кӛлемiн жылдар 

бойынша анықтау, жер теңгермесiнiң кестесiн түзу кiредi. 

      Бизнес – жоспарда кешендегi әрбiр жер пайдаланушылар мен дақылдар 

бойынша егiстiк кӛлемi анықталып, дақылдардың орналасу қӛрылымы 

белгiленедi. Сонымен қатар мақта және басқа дақылдарды себу, агротехнология 

мен баптау мерзiмдерi  және ағымдаға жылда егiстiктiң кӛлемi анықталады.  

Ресурстарды пайдаланудағы екiншi мәселе – бұл еңбек. Шаруа 

қожалығына керек болатын керек болатын еңбектiң мӛлшерiн анықтау үшiн 

дақылдар түрi бойынша оны ӛсiруге қажеттi, әрбiр гектарға шығын болатын 

еңбектiң мӛлшерiн жылдар бойынша анықтау маңызды. Бӛл мӛлшердi 

технологиялық операциялар және карта бойынша және жылдың әр айы 

бойынша айқындаған дұрыс. Ол екi вариантта – бiрiншiсi жай (жобаға дейiн), 

екiншiсi жоба бойынша әрбiр жылға анықталады. 

       Егiншiлiк дақылдарының түрi бойынша 1 гектарға қажет болатын еңбек 

мӛлшерi жылдың маусымдарына және күнтүзбек айларына бӛлiнедi. Мұндай 

бӛлудiң маңыздылығы, еңбек ресурстарының қажеттiлiгiн шаруашылыққа тек 

бiр жылдың қорытындысы бойынша жалпы емес, оның мерзiмдерi бойынша 

бӛлшектену мӛлшерi де анықталады. Ол шаруа қожалығының жанұясының 

еңбегi қай мерзiмге дейiн жеткiлiктi, қайсы мерзiмде қосымша еңбек 

ресурстары жалдау керектiгiн анықтауға қажет. Сонымен бiрге кейбiр шаруа 

қожалығын басқаруға қажет болған еңбек мӛлшерiн күнтiзбек бойынша әрбiр 

күнге, аптаға бӛлiп анықтайды. Сонда барып әр айға қажеттi еңбек ресурстары 

нақты белгiлi болады. Шаруа қожалығында мақта және мал шаруашылығы 

болған жағдайда малды бағуға жұмсалған еңбек шығындары бӛлек септеледi. 

Оны бiлу үшiн табындағы бiр бас малға қажет болатын еңбектiң мӛлшерi 

анықталады. Сондай ақ малдың бас санына қарай қажеттi жем-шӛп мӛлшерi 

белгiленедi. Осы мәселелердi талдау үшiн еңбек мӛлшерiнiң әрбiр дақыл 

бойынша, әр айға бӛлiнген кестесi түзiледi. 

      Еңбек бюджетi бойынша жалдамалы жұмыс күшi қажет болса, басқарушы 

осы жобаны жүзеге асыратын ӛңiрде жалға алуға болатын еңбек 

ресурстарының бар-жоғын сараптайды. Жалпылама жоба бойынша қажет 

болатын жалдамалы еңбектiң мӛлшерiн анықтау мен шаруа қожалығына 

бағытталатын инвестицияны талдау жобаны жүзеге асырудың бiрден бiр 

кепiлдiгi. 

       Жалпы жалдамалы еңбектiң мӛлшерi сан жағынан анықталған соң ол әрбiр 

дақылдардың арасында бӛлiнiп, дұрыс операциялық шығындар жасау үшiн 
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негiз болады. Үлгi үшiн алынған шаруа қожалығының жер және еңбек 

ресурстарын пайдалану есебi анықталған соң ӛндiрiс кӛлемi белгiленедi.  

        Арнайы егiстiк жер кӛлемдерi бойынша кесте жасалады, дақылдардың 

түрлерi бойынша ӛнiмдiлiк анықталады. Екi вариантта қарапайым және жоба 

бойынша ӛндiрiс кӛлемi, сонымен қатар қосалқы дақылдардың ӛндiрiс, оның 

қаншасы малға жем-шӛп үшiн пайдаланылады, қаншасы сыртқа сату мүмкiндiгi 

барлығы айқындалады. 

        Шаруа қожалығында ӛнiмiнiң бағасын белгiлеу үшiн инвестиция үшiн 

дайындалған тiзiм бойынша бағалар кестесi жасалады. 

       Шаруа қожалығы инвестициялаудың соңғы жылында таза қалдық құн басқа 

қаржылар ағымымен бiрге шаруаның бюджетiне қосылып, жобаны 

инвестициялау есебiне кiргiзiледi. Қалдық құнның екiншi түрi – жұмысшы 

капиталы. үшiншiсi – жобаны орындауда едәуiр ұзақ мерзiмде пайдаланылатын 

қорлардың құны. Олардың құндылығы жоба бойынша инвестиция салудан асуы 

мүмкiн. 

      Ӛндiрiс кӛлемiнiң жалпы құны белгiлi болған соң қажеттi ресурстардың 

мӛлшерi және құны анықталады. Оның құрамына инвестициялар, операциялық 

шығындар және жоба үшiн жұмысшы капиталының бағалары кiредi.  

       Ең маңыздысы, мақта кешенi жобадағы есептеулерге оған қажеттi шетел 

валютасының мӛлшерi жан-жақты қаралуы керек. Шет ел инвестициялары 

тӛмендегiдей нысандарға бӛлiнуi мүмкiн: жердiң қӛнарлығын жоғарылату, 

қӛрылыстарға, жабдықтар алу мен асыл тұқымды мал басын кӛбейтуге.  

        Операциялық шығыстар жоба бойынша кестеде әрбiр дақылдың түрi, мал 

басы және жабдықтар бойынша берiледi. Шаруа қожалығы ресурстарды 

пайдалануды реттеп тиiмдiлiгiн арттыру үшiн, оның бюджетiн жан-жақты 

сараптап шығуы керек. Жобаны талдау барысында шаруашылықтың бюджетi 

анықталған соң, негiзгi жобаны iс-жүзiнде асырудан алынатын жалпы 

пайданың мӛлшерi белгiлендi. Сараптауда алдына ала жобаға дейiн алынған 

жалпы пайданы есептеп шығарады, онан соң жоба бойынша шаруа 

қожалығының бюджетi анықталады. 

       Егер жылдар бойынша агроқұрылымға кiрiс болып жатқан қаржы 

ағымдарынан, шығыс ағымдарына алып тастасақ қаржыландыруға дейiнге 

жалпы пайданың мӛлшерiн анықтаймыз. Одан соң қарапайым, инвестициясыз 

алынған жалпы пайданың мӛлшерi шегерiледi. Бӛл кӛрсеткiштер кестелерде 

тұрақты түрде кӛрсетiлiп жобаға дейiн алынған тұрақты кӛрсеткiштiң жалпы 

пайдадан айырмасы әрбiр жоба жүзеге асырылған жылдар бойынша 

анықталып, таза жалпы пайда жиынтығы есептеледi. 

       Алғашқы жылдары жоба бойынша шаруа қожалығының бюджетiн 

қаржыландырғанға дейiнгi таза пайда мӛлшерi терiс болуы мүмкiн. Мұның 

себебi, қаржыландыру үдерiсi ендi басталады. Бiрте-бiрте ағым оң белгi алады 

және шаруашылықта жобаны орындау барысында алынған қосымша ӛнiм 

кӛлемiнiң ӛлшемiне тең болады. Осы ӛлшемдi дисконттау арқылы жоба 

құндылығының ӛлшемдерiн шығаруға негiз жасалады. Яғни пайдаланылған 

ресурстардың ағымдағы таза бағасын, олардың пайдалылық деңгейiн немесе 

пайдаланылған ресурстардан алынған пайда мен инвестицияның ара қатынасын 
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шығарамыз. Барлық ресурстарды тиiмдi пайдалануға негiзделген жобаның 

құндылығын бағалап кӛрсеткiштерiне талдау жүргiзiледi. 

        Жоба бойынша қаржыландырудан соң алынған таза қалдық пайданың 

құны, нақ осы кӛрсеткiштiң қарапайым вариантында алынған соммасына 

бӛлiндiсi пайыз есебiмен шығарылады. Таза пайданың ӛсiмi шаруа қожалығы 

қатысқан жобаның жүзеге асыру мерзiмiнде алынған орташа табыстың ӛсiмiне 

шамалас болады. Таза пайда ӛсiмiнiң шаруа қожалығы жобаға қатысу үшiн 

жеткiлiктi болары және баламалы жобалардың тартымдылығын салыстыру 

арқылы жобаға қатысу мүмкiндiгi анықталады.  

        Шаруа қожалықтарының бюджеттерiнде несие алу жолдары есептеледi. 

Сондықтан да талдаушы алынған қарызды қайтаруға қажет болатын қаржының 

есебiн жасауы керек. Ол үшiн пайыздың және несиеге бастапқы алынған 

соманы қайтарып тӛлеу де тӛмендегiдей тӛжырымдамаларды пайдаланды. 

- жай пайыздың тӛленуi; 

- алғашқы алынған қарыз тӛлемi; 

- қарыз тӛлемдерiн бiр деңгейде бӛлiп тӛлеу; 

- қарыз тӛлемдерiн бiр деңгейде бӛлiп тӛлеумен бiрге пайызына 

капитализация жасау. 

      Агроқұрылымның жеке табысын ұлғайту мақсатында жобаға жаңа 

инвестиция салынады. Соның нәтижесiнде жеке қожалықтар табыстарын 

ұлғайтқан соң жобадан пайда тапқандар мемлекеттiк шығыстың қайсы 

мӛлшерiн қайтаратындығы анықталады. Дұрыс саясат жүргiзiлiп үкiметтiң 

шығындары ӛз уақытында қайтарылса одан әрi ұжымның басқа мүшлерiне 

пайда келтiретiн жаңа жобаларға инвестиция жасау мүмкiндiгi туындайды. Егер 

жобаға жұмсалған шығындар қайтарылмаса пайда тапқан кейбiр жеке 

азаматтарға қоғамның басқа жобадан пайда табуға үмiткер мүшелерi тӛлеген 

субсидияға ұқсас жағдай болады. 

       Шығындарды қайтару саясатын тұжырымдауда маңызды екi мәселе бар. 

Оның бiрiншiсi – жобаны жүзеге асыру мерзiмiнде жасалған шығындар және 

оны қайтарудың есептеулерi. Екiншiсi – жеке кiсiлер алған пайданың бiр 

бӛлiгiн (бұл кӛрсеткiш шығындардан кӛп болуы мүмкiн) тiкелей тӛлемдер 

арқылы шығындарды жабуға бағыттау және табыстың артуына байланысты 

тӛлемдердiң мӛлшерiн анықтау. Шығындарды қайтарудың есептеулерiнде 

индикативтiк кӛрсеткiштердi пайдалану қажет. 

        Бұл мәселенi қарастырған кезде тӛрт негiзгi мақсат есепке алынуы керек: 

экономикалық тиiмдiлiк, табысты бӛлу, бәсекеге қабiлеттiлiгi және қорлар. 

Шығындарды қайтару туралы пiкiрлердi қалыптастыруға кӛмектесу үшiн 

әдетте екi кӛрсеткiш қаралады. Олар шығындарды қайтару, рентаны қайтару 

индекстерi. Бұлардың арақатынастары бiрiн-бiрi алмастыра алмайды, қайта 

бiрiн-бiрi толықтырады. 

Шығындар мен пайда анықталған соң олар бағаланып, құндары белгілі 

болады. Мұнан соң талдаушы бірнеше жобаның ішінен қайсысын 

қолдайтындығын немесе қолдамайтындығы туралы қорытынды жасайды. Осы 

жағдайда қарама-қарсы екі нәрсе туындайды. Ол – жобаның ұзақ мерзімде 

жүзеге асырылатындығы және әр салада болжамдалған шығындар мен 
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пайдалардың мӛлшері. Бұл екі мәселені қарапайым жолмен немесе тәсілмен 

шешуге болады. Мақта кешенінде жобаларды пайдалануға оңтайлы 

дисконтталатын кӛрсеткіштер: таза ағымдағы құн, жобаның ішкі пайдалылық 

деңгейін және таза пайданың инвестицияға қатынасы. Осы дисконтталған 

кӛрсеткіштердің есептеулері олардың бір-бірімен ара қатынасын анықтауға жол 

ашады. 

 

Талқылау үшін сұрақтар 

 

1) ауыл шаруашылығына инвестициялық жобаны қаржылық 

талдаудың мақсаты; 

2) бизнес жоспардағы қаржылық талдау әдістері; 

3) мақта кешеніне арналған жобаларды талдаудың ерекшеліктері; 

4) еңбек нарығы және оның есептеулерін талдау; 

5) агроқұрылымдардың кірісі мен шығыстарын талдау әдістері. 
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Тапсырма -22. Суармалы жерлерге инвестицияны талдау әдістері және 

тиімділікті арттыру механизмдері 

 

 Еліміздің оңтүстігінде ірі ирригациялық нысандардың құрылуы және 

тамшылатып суаруға негізделген жаңа технологияларды ендіру инвестициялық 

жобалары агроӛнеркәсіп кешенін кепілді, интенсивті жолмен дамытуға, саланы 

әртараптандыруға және еңбек ӛнімділгін арттыруға бағытталған. Сонымен 

қатар, қазіргі кезде пайдаланып келе жатқан ирригациялық және 

меллиоративтік жүйелерді қалпына келтіру инвестициялық жобаларын іске 

асырып жердің құнарлығын, ӛнімділік жүйесін арттыру міндеті тұр. 

 Ирригациялық және мелиоративтік қорлар суармалы егіншілікте негізгі 

қордың бір бӛлігі болып табылады. Ӛндіріске ӛз әсерін ӛзінше бӛлектенбей 

басқа негізгі және айналма қорлармен бірлескен түрде тигізеді. Басқаша 

айтқанда су шаруашылығы қорларының тиімділігі басқа қорлар жетіспеген 

жағдайда (техника, минералды тыңайтқыштар т.б.) толыққанды тиімділік 

бермейді. Керісінше ирригациялық және мелиорациялық жүйе толық жеке дара 

жұмыс істеп ӛсірілетін дақылдарды ағын сумен қамтамасыз еткенмен тиімділігі 

толық болмайды. 
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 Мелиоративтік қордың ерекшелігі ӛз қызметін тек суармалы жермен 

біртұтас атқарады, одан бӛлек қарастырылмайды. Суармалы жерлердің 

мелиоративтік жағдайын жақсартудың экономикалық тиімділігі сол жерге 

жұмсалған инвестициялық қаржы мӛлшерінен алынған экономикалық 

тиімділіктің деңгейін салыстыру арқылы анықталады. Жердің ӛнімділігін 

арттырып, ауылшаруашылық ӛнімін ұлғайту суармалы жерге мелиорация үшін 

жұмсалған қаржының қойылған мақсатқа сай екендігін кӛрсетеді. Инвестиция 

салынған қаржының экономикалық тиімділігі мақта ӛндірісініің экономикалық 

тиімділігімен, сол жерден алынған жалпы ӛнімнің, таза ӛнім мен таза табыстың 

ӛсім мӛлшерімен анықталады. 

 Жалпы мемелекет және агроӛнеркәсіп кешені бойынша мелиорацияға 

жұмсалған инвестициялардың тиімділігі сол инвестиция мӛлшерінің жылдық 

ұлттық табыстың ӛсіміне қатынасы арқылы есептеледі. Ал одан тӛмендегі 

дәрежедегі басқару органдары немесе ӛңірлер, жүйелер бойынша (жергілікті 

басқару құрылымдары) таза ӛнімнің ӛсімі, сол ӛсімді алу үшін жұмсалған 

қаржының мӛлшеріне ара қатынасын анықтау арқылы есептеледі.  

Мелиорацияға жұмсалған қаржының ауыл және су шаруашылығы 

бойынша экономикалық тиімділігі үлкен мемлекеттік маңызы бар құрылыс 

жұмыстарын жүргізбес бұрын және оның схемасын жасаудан алдын 

анықталады. Егер мелиорация жұмыстары мемлекеттік реттеу, субсидиялар 

есебінен жүргізілетін болса құрылыс кӛлемінің үлкен-кішілігіне қарамай 

барлық жағдайларға сәйкес экономикалық тиімділігі анықталуы қажет. 

Агроқұрылымдар және оның ішіндегі орындалған мелиоративтік құрылыс 

жұмысының экономикалық тиімділігін анықтау үшін шаруа қожалықтары бұл 

жұмыстарды орындау үшін ӛз қаржысын жұмсады ма немесе банкіден несие 

алу жобасын таңдайды ма, анықталады. Бұл жағдайда инвестицияның  

тиімділігі шаруашылықтың таза табысы (пайдасы) арқылы анықталады.    

Мелиоративтік құрылыс жұмыстарының экономикалық тиімділігі ӛзара 

байланыста болатын кӛрсеткіштер жүйесі (құн және натура), әрбір жұмыс 

түрінің индикативтік-жоспары және осыған сәйкес жасалған іс-шаралардың 

орындалу кезеңдері бойынша анықталады. Индикативті жоспарлау, жобаны 

жасаудан бұрын есептеулер жүргізу, бас схема, салалар, әкімшілік 

териториялар және бассейн, ӛңірлер суару жүйесі бойынша болжаулар, тағы 

басқа негізгі кезеңдері кіреді. Екі кезеңді жобада бас схема және жобаның ӛзі 

жасалады. 

 Біз қарастыратын бір кезеңді жоба, сондықтан жұмысты жүргізуде   сол 

мезетте іс-ірекет жасап тұрған мелиоративтік жобаның нақты экономикалық 

тиімділігі есептеледі. 

 Мелиоративтік жобаның негізінде атқарылып жатқан жұмыстардың 

экономикалық тиімділігін анықтауда оның қоршаған ортаға тигізетін әсері, 

сонымен қатар әлеуметтік жағдайда тиімділігі есепке алынады. Мелиоративтік 

құрылыс жұмыстарының экономикалық тиімділігін анықтап талдауда 

инвестициялар салынған кезеңнен экономикалық тиімділікке қол жеткізгенге 

дейінгі уақыт аралығы да есептеледі. Бұл аралық екі бӛлшектен тұрады: 

біріншісі-құрылыс «Уақыт аралығы», екіншісі-жерді игеру «Уақыт аралығы». 
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      Құрылыс «Уақыт аралығы» дегеніміз, инвестициялық қаржының негізгі 

қорларға немесе ӛндірістік қуатқа айналдыру үшін қажет болатын орташа 

уақыт мерзімі. Оның мӛлшері ғимарат пен нысандар құрылысын жүргізудің 

мерзіміне оның ұзақтығына, инвестицялық қаржының жыл сайын бӛлінуіне 

және оның тиімділігіне тікелей байланысты. 

 Игеру «Уақыт аралығы» дегеніміз, жұмысқа түскен негізгі қорлар мен 

ӛндірістік қуаттардың жоба бойынша белгіленген тиімділікке қол жеткізуіне 

қажетті уақыт мерзімі. Бұл кӛрсеткіштердің қысқаруы ӛндірістің 

экономикасының интенсивті дамып, жобадағы ӛндірістік ӛнім мен 

шығындардың мӛлшерін сақтауды қамтамасыз етуге тікелей байланысты.  

 Осылайша құрылыс және игеру жұмыстары толық аяқталғанша 

экономикалық тиімділікке қол жеткізу қамтамасыз үдерісі жалғастырылады. 

Мелиоративтік құрылыс жұмыстарын индикативті жоспарға енгізу мен 

жобалаудың барысында инвестициялардың жалпы және салыстырмалы 

экономикалық тиімділіктері анықталады. 

 Мелиорациялық құрылыс жұмыстарына инвестиция салудың 

экономикалық тиімділігін бағалау үшін, жалпы экономикалық тиімділікті және 

осы іс-шаралардың экономикалық қайтарым деңгейі анықталады. Әрине, сол 

аймақ тұрғындарының әлеуметтік-экономикалық мүдделері де ескеріледі. Ал, 

салыстырмалы экономикалық жағынан ең тиімдісін таңдауға мүмкіндік береді. 

 ОГжМҒЗИ (ВНИИГ-иМ) әзірлеген типтік әдістемеде мемлекет бойынша 

мелиорацияға жұмсалған қаржының экономикалық тиімділігінің 

коэффициенттері анықталып бекітілген. Ол бойынша мақта шаруашылығының 

мамандандырылған аймақтары үшін 0,15, күрішке – 0,08, астық - мал 

шаруашылығына  - 0,07, кӛкӛніс- сүт – 0,12, бақша-жүзім – 0,20 жердің 

мелиоративтік жағдайын жақсарту үшін инвестициялардың жалпы 

экономикалық тиімділігі құн және натура кӛрсеткіштері жүйесі бойынша 

анықталады.  

 Инвестициялық жобаның салыстырмалы экономикалық тиімділігін 

есептеуде жобалардың бірнеше варианттарына талдау жасалады, олардың 

ішінен ең ұтымдысы таңдалады. Сондықтан мелиоративтік жүйенің құрылысын 

жүргізуде жаңа техникалық, технологиялық шешімдер, тиімді құрылыс немесе 

қалпына келтіру жұмыстарының жобаларын бір – бірімен салыстырыла отырып 

анықталады. Ең жақсы варианттардың кӛрсеткіші, ең аз жұмсалған шығында, 

салыстырма экономикалық тиімділікті анықтау. 

 Екі жобада да инвестицияларды толық қайтару мерзімі бірдей болуы 

мүмкін. Бірақ соның біреуі пайданы ұзақ мерзімде алып тұрады. Сондықтан 

толық қайтарым мерзімі баламалы екі жобаның арасында теңдестірілген 

бағалаушы кӛрсеткіш бола алмайды. Біреуі жүргізілген эксперттік бағалаудың 

негізінде анықталып, екіншісіне қарағанда кӛрсеткіштері жоғары болады. Бұл 

кӛрсеткіштің екінші кемшілігі, яғни уақыт факторын теңдестіріп есептемейді. 

Мысалы, егер тӛрт баламалы жоба бойынша бірдей инвестиция салынатын 

болса, олардың әрбірінің инвестицияны толық қайтару мерзімі де бірдей 

болады. Сондай – ақ деңгейі немесе баламалы инвестицияны пайдаланудағы 

мүмкіндігі де бірдей. 
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 Мысалы, талдаудың қорытындысы бойынша А жобаның Б-мен 

салыстырғанда басымдықтары бар, А жоба ең жоғары қайтарымға қысқа 

мерзімде жетіп, сол пайданы ертерек қайтадан инвестицияны қайталауға 

мүмкіндігі болды. Кӛп кездерді инвестицияның шығындар бірлігіне салынған 

мӛлшері негіз болады.  

 Бӛл кӛрсеткіш қалдық ӛнімнің таза құнын жалпы инвестицияның 

мӛлшеріне бӛлу жолымен анықталады. Осы несиенің негізінде бұрын жасалған 

ранжирлеудің дұрыстығын тексеруге болады.  

 Дисконттау тәсілі берген мүмкіндіктерді пайдалана отырып, сан алуан 

уақыт аралығында жобаларды бағалаудың деңгейін анықтауға болады. Бұл 

ретте, жобаны жүзеге асырудың мерзімдері әртүрлі болған кезде шығындар мен 

пайдаларды анықтау мүмкіндігі туындайды. Бұл мәселені талдауда ең дұрыс 

әдіс - әр жылғы пайдадан шығындарды шегеру арқылы таза қалдық пайданы 

анықтап отыру. 

 Осылайша сараптап жоба үшін қаржы ағымының үш дисконтталған 

құндық кӛрсеткіштерінің біреуін анықтауға болады. Олар: 

- таза ағымдағы құн; 

- ішкі рентабельдік нормасы немесе таза пайданың инвестицияға 

қатынасы; 

- шығын және пайда ағымдарының қазіргі күні дисконтталған құны, осы 

кӛрсеткіш арқылы пайданың шығындарға қатынасын анықтау.  

Жоба құндылығының дисконтталған кӛрсеткіштерін пайдалану үшін біз 

дисконттау санатын анықтауымыз қажет. Ол кӛрсеткіш таза ағымдағы құнды 

есептеу үшін пайдаланылады. Осы тәсілмен пайданың шығынға, таза пайданың 

инвестицияға арақатынастары пайдаланылады. Ӛсім санатының ең тӛменгі 

деңгейі ішкі рентабельдік деңгейін тӛмендетіп жібереді. 

 Жоба құндылығының ӛлшемін анықтайтын тікелей кӛрсеткіш – таза 

ағымдағы құн.  

 Ішкі рентабельдік норма жобаның құндылық деңгейін анықтауда ең кӛп 

қолданылатын кӛрсеткіштің бірі. Дүниежүзілік банк ӛзінің барлық жобаларына 

қаржылай және экономикалық талдау жасау үшін тӛмендегі түсініктерді 

ажырата білуді ұсынған. Егер ішкі норма рентабельдігі қаржы талдауында 

пайдаланылса оның нәтижесі «экономикалық рентабельдік норма» деп аталады. 

 Суармалы жерлерге бағытталған инвестицияның жобаларды дұрыс 

бағалау және ұтымды таңдау ауыл шаруашылығының тиімділігін, әлеуметтік – 

экономикалық жағдайда жоғарылатудың кепілі болады.  

 Жоғарыда тұжырымдалған әдістер мен механизмдер жаңа ирригациялық 

және мелиоративтік жобаларды сараптап, іріктеуде, таңдап алуда қолданбалы іс 

– тәжірибелік маңызы бар. 

 

Талқылау үшін сұрақтар 

 

1) Суармалы жерлерді қалпына келтіруге инвестицияларды талдау әдістері; 

2) Құрылыс «Уақыт аралығы» түсінігі және мәні; 

3) Игеру «Уақыт аралығы» түсінігі және мәні; 
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4) Мелиорацияның экономикалық тиімділігі коэффициенттері, олардың 

дақылдар бойынша мӛлшерлемесі; 

5) Инвестициялық жобаны талдаудың баламалы жобалар әдісі; 

6) Дисконтталған құндық кӛрсеткіштер; 

7) Ішкі рентабельділік түсінігі және анықтау әдістері. 

 

Тапсырма-23. Ірілендірілген «Кетебай» ӚК-нің артықшылықтары 

 

Кӛп жылдық ізденістеріміз бен зерттеулеріміздің нәтижесіне және мақта 

ӛсіретін ірілендірілген шаруашылықтардың тәжірибесіне сүйенетін болсақ, 

тӛмендегі нақты мысалдарды келтіруге болады. 

Қазіргі кезде Оңтүстік Қазақстан облысында ірілендірілген 184 

агроқұрылым жұмыс істейді. Мұның 163–і ӛндірістік кооперативтер, 20 

серіктестіктер, бір– бірден акционерлік қоғам және мемлекеттік кәсіпорын. 

Біздің зерттеулеріміз бойынша «Кетебай», «АШМ–сервис Орталығы», «Нұрлы 

жол» және «Арай» ӛндірістік кооперативтері жоғары және  тұрлаулы ӛндірістік 

–экономикалық кӛрсеткіштерге қол жеткізген. Еңбек шығыны аз, 

технологиялық операциялардың басым бӛлігін техника күшімен орындап  

ӛнімділігін арттырған.   

 

Тӛменде «Кетебай» ӚК құрылымы келтірілген (сурет-1) 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

Cурет 1 – «Кетебай» ӛндірістік кооперативінің құрылымы 

  

«Кетебай» ӛндірістік кооперативі бұрынғы кеңшардың бӛлімшесі негізінде 

«Қазақстан Республикасы ӛндірістік кооперативтер туралы» заңына сәйкес 

құрылған.  

ӚК жалпы жиналысы -437 
 

ӚК жалпы жиналысы -437 

ӚК тексеру комиссиясы 

ӚК басқармасы - 9 
 

ӚК басқармасы - 9 

Орындаушы 

аппарат және 

мамандар (бас 

есепші, кадр 

бӛлімі,  экономист) 

Ӛндірістік 

шаруашылық 

бӛлімі (бас 

агроном, инженер- 

ирригатор) 

Машина- трактор 

паркі (бас инженер-

механик) 

Сүт –тауар 

фермасы                       

(бас зоотехник) 

 

 
Жанар –жағармай 

бекеті (қойма 

меңгерушісі) 

Биозертхана 

(агроном- 

энтомолог) 

Ӛндірістік  

бригада  №1  

Ӛндірістік  

бригада  №3  

 

Ӛндірістік 

бригада № 2 

Ӛндірістік  

бригада  №4  

 

Ӛндірістік  

бригада  №5  

 

Ӛндірістік  

бригада  №6  

 

Ӛндірістік  

бригада  №7  

 

Ӛндірістік 

бригада № 8 

 

Ӛндірістік  

бригада № 9 
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Кооперативтің 437 мүшесі пайға берілген жер және мүлік үлестерін 

біріктірген. Ӛдірістік кооперативтің барлық жер кӛлемі 1125 га, мұның 1006 

гектары суармалы егістік. Ағын су К–25–1, К–25–2 шаруашылықаралық 

каналдары арқылы беріледі. Сонымен қатар 4 км ішкі ирригациялық жүйесі, 3 

км қашыртқы – дренаж жүйесі бар. 

 «Кетебай» ӚК ауыл шаруашылық дақылдарын тиімді орналастыру 

құрылымында бірқатар ауытқулар бар. Дегенмен мұнда мақтаны басқа 

дақылдармен алмастырып егу іс–тәжірибесі ендірілген. 

 

Кесте 1 – «Кетебай» ӚК ауылшаруашылық дақылдарын орналастыру 

құрылымы  

 

Дақыл 

түрлері 

2004 ж. 2005 ж. 2006 ж. 2007 ж. 2008 ж. 
Орташа                      

5 жылда 

жер 

кӛл

емі, 

га 

үлес

, % 

жер 

кӛле

мі, га 

үлесі

, % 

жер 

кӛле

мі, 

га 

үлесі, 

% 

жер 

кӛлем

і,  га 

үлес

, % 

жер 

кӛлем

і, га 

үлесі

, % 

жер 

кӛле

мі, га 

үлес

і, % 

Барлық 

егістік 

жер 

104

0 

100,

0 
1040 100,0 1040 100,0 1040 

100,

0 
1040 

100,

0 

104

0 

100,

0 

Соның 

ішінде: 

мақта  
950 91,4 899 86,4 916 91,0 900 86,6 880 85,0 910 87,5 

Жоңыш

қа  
90 8,6 100 9,6 90 9,0 100,0 9,6 124 11,5 100 9,6 

Басқа 

дақылда

р 

- - 41 4,0 34 3,0 40 3,8 36 3,5 30 2,9 

 

ӚК-тің 2004–2008 жылдардағы егістік құрылымында үш түрлі ауыл 

шаруашылық дақылдары егілген. Олар – мақта, жоңышқа және бақша. Орташа 

бес жылда барлық егістіктің 87,8% мақта, 9,6% жоңышқа және 2,9% бақша 

дақылдары болған. Мұндай жағдай 1993–2000 жылдары әлем рыногындағы 

мақта талшығы бағысының кӛтерілуімен, шитті мақта және оның талшығын 

ӛндіру тиімділігінің жоғарылауына байланысты қалыптасқан.  

Ливерпуль тауар биржасында А.Котлук индексі 1993 жылы 70,59 (1556,23 

АҚШ доллары), 1994–91,77 (2023,16$), 1995–85,61 (1887,36$), 1996–78,59 

(1732,6$) 1997–72,21 (1591,94$). Бұл кӛрсеткіштер соңғы жылдары қалыптасқан 

бағадан (2000–2005 ж.) 1,3–1,6 есеге артық [184]. Сонымен қатар қалыптасқан 

шаруашылық жағдайда мақта ӛсіріп, баптау және ӛнімді жинауда ӚК 

техникамен толық қамтамасыз етілгендігі де есепке алынған. Ӛндірістік 

кооперативтегі жалпы техниканың баланстық құнының 62 % мақта ӛндірісіне 

бейімделген  арнайы ауыл шаруашылық машиналары. Кооператив мақта 

саласына бейімделген кәсіби деңгейі жоғары білікті мамандар және жұмысшы – 

мақташылармен жеткілікті қамтамасыз етілген. Олар – агроном, инженер – 

механик, гидротехник, механизатор және сушылар. 
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«Кетебай» ӚК–де ғылыми–техникалық прогрестің және инновацияның 

жетістіктерін ӛндіріске ендіруге мүмкіндіктер жеткілікті. Мақта егілетін жер 

кӛлемі, техника мен технология, кәсіби мамандар мен механизаторлар бұған 

алғы – шарт бола алады. Мақта ӛсіру және жинау технологиясындағы еңбек 

шығындарының жартысына жуығына жұмсалатын агрооперация – шитті  

мақтаны жинау. ӚК–те мақта жинайтын 27 машина бар, соның ішінде 

ӛнімділігі жоғары «Джон-Дир» (АҚШ) мақта теретін машинаның саны– 2. 

«Кетебай» ӚК–ің ауыл шаруашылығы техникаларының түрлері және 

кадрлармен жабдықталуы туралы мәліметтер тӛмендегі кестелерде келтірілген 

(кестелер 2,3). 

 

Кесте 2 –  Ауыл шаруашылық техникаларының түрлері және олардың жылдық 

жүктемесі      

                                                                  

Техника түрлері Маркасы Ӛлшемі 

Жыл 2008 жыл    

2004 жылмен 

салыстырғанда 

ӛсімі, % 
2004 2008 

Шынжыр табанды 

трактор  

Т- 4А,               

Д -75,               

ВТЗ-90 

бірлік 8 12 150,0 

Орташа егістік 

жүктеме   
- га 130 86,7 66,7 

Доңғалақты 

тракторлар соның 

ішінде баптау  

тракторы  

Т28х4,          

МТЗ-80х 
бірлік 15 19 126,6 

Орташа егістік 

жүктеме 
- га 63,3 46,3 73,14 

Мақта теретін 

мәшинелер  

17ХНП-1,8 

«Джон-Дир» 
бірлік 21 25 119,0 

Орташа егістік 

жүктеме 
- га 45,2 35,2 77,9 

Тасымалдаушы 

тракторлар  
МТЗ-80 бірлік 

23 

 

25 

 

108-7 

 

Тіркемелер ПТС-793-2 бірлік 26 32 123,1 

Механикалық 

жүктеушілер  

ПЭ-0,8 

ПУ-0,5 
бірлік 4 5 125,0 

Жем-шӛп дайындау 

техникалары  

Е-303 

Кир-1,5 
бірлік 2 3 150,0 

 

Жоғарыдағы 4–кестеде кӛрсетілгендей, ӚК–те соңғы 5 жылда негізгі ауыл 

шаруашылығы техникаларының саны 119,0–150,1% ӛскен, ал орташа жылдық 

егістік жүктемесі 22,1–32,3% дейін тӛмендеген. Техникамен жарақтандырылу 
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деңгейінің ӛсуі, орташа егістік жүктемесінің тӛмендеуі агротехникалық 

операцияларды дер кезінде және сапалы орындап, тұрақты ӛнім алуға 

мүмкіндік берген. 

Қажетті мӛлшердегі техникамен қамтамасыз етілуі, механизатор 

мамандарының кәсіби деңгейінің жоғарылығы әрбір жұмысшыға жүктемені 6–8 

гектарға жеткізуге, сонымен қатар  гектарынан 22–25 центнер ӛнім алуға 

ӛндірістік жағдай жасалған. Ірілендірілген кооперативтің  артықшылығы сол, 

техниканы, жұмысшы күшін қажет кезінде ең жауапты кезеңдерде ӛндіріске 

шоғырландырып бағыттауға, тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. 

Ірілендірілген агроқұрылымның мӛлшерінің жалпылама кӛрсеткіші – егістік 

алқабының параметрі. Бұл кӛрсеткіш жалпы ӛнімнің кӛлемі, ӛндірістің 

интенсивтік деңгейі туралы тұжырымдама жасауға негіз болған. Жалпы ӛнімі 

кӛп және егістік мақта алқабы ірі кешенді механизацияландырылған 

құрылымдарда еңбек ӛнімділігі жоғары, ал шитті  мақтаның ӛзіндік құны тӛмен 

болған. Ірілендірілген агроқұрылымдардың артықшылығы әсіресе мақта жинау 

науқаны мен, келесі жылдың ӛнімі үшін күзгі-қысқы жұмыстарды жүзеге 

асыруда байқалған. Мұндай ұжымдарда жиын-терімді конвейерлік-тасқынды 

әдіспен атқарып, ӛз күшімен қысқа мерзімде аяқтауға болады.   

 

Кесте 3 –  ӚК-ің жұмысшы және механизатор кадрларымен қамтамасыз                

етілуі  

 

 

Кӛрсеткіш 

Ӛлшем                

бірлігі 

Жыл 2007-2001 

жылмен 

салыстырга

нда ӛсімі, 

% 

2001 2003 2005 2007 

Барлық егістік жер га 1040 1040 1040 1040 100,0 

Жұмысшылар саны  адам 320 310 305 299 93,4 

Орташа егістік 

жүктемесі 
га 3,3 3,4 3,5 3,5 104,2 

Барлық трактор 

саны 

бірлік 54 54 56 58 106,1 

Механизаторлар  

саны 

адам 69 65 60 62 89,0 

Қамтамасыз етілу 

коэффиценті  
бірлік 1,27 1,2 1,1 1,2 95,0 

 

ӚК–те  жұмысшылар саны 2001 жылы 320 адам болған, ал,  2007 жылы 299 

адамға тӛмендеген, яғни 6,6 %. Сол мерзімде әрбір жұмысшыға орташа егістік 

жүктеме 3,3 га-дан 3,5 га–ға артқан немесе 6,1%.  

Техникалық жетістікті ӛндіріске енгізуде кәсіби деңгейі жоғары жаңа 

техника және технологияны меңгерген механизатор кадрлары шешуші рӛл 

атқарады. Бірақ олардың санының қысқару тенденциясы байқалады, 2001–2007 

жылдар арасында 5,0% азайған. Нақты бар тракторлар мен комбайндарды 
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механизаторлармен қамтамасыз етудің деңгейі тӛмендеген (1.27–ден 1.1–ге 

дейін). 

 

Тапсырма -24. «Ақалтын» ЖШС-де мақтаны дайындау, бастапқы қайта 

ӛңдеу  және    қызметтері 

 

Мақта ӛндірушілердің түпкі экономикалық, қаржылық жағдайына мақтаны 

ауа райы ашық күндері жинап, оны мақта сатып алушыларға немесе сақтау 

және жеткізіп беру, ӛңдеу үшін қоймаға қою тиімді. Шитті мақтаны жинау мен 

оны жеткізіп беруге жалпы ӛндірістік шығынның жартысынан артығы 

жұмсалатыны анықталған.   

Сонымен қатар ӛңдеуден соңғы алынатын мақта ӛнімдерінің сапасы, оның 

бәсекелестікке қабілеттілігі жинауды дұрыс ұйымдастыруға, стандарттар 

бойынша жеткізіп беруге, қабылдап алуға және қоймалда  сақтау 

технологиясына тікелей байланысты. 

Сондықтан жиын–терім маусымының алдында тауар ӛндіруші 

агроқұрылымдардың мамандары  терімшілерді, қызметкерлерді мемлекеттік 

стандарт талаптары және мақта эталон үлгілерімен таныстырып, арнайы іс–

тәжірибелер кӛрсетуі, кеңестер ӛткізіп ӛнім сапасын бақылауға алуы тиімділіғі 

мен ӛтімділігін арттырады. 

Машина терімін ұйымдастырудан алдын механик-жүргізушілер үшін 

семинар–оқулар ұйымдастырып, сапалы ӛнім жинау, техниканы тиімді 

пайдалану, мақта терімінің агротехникалсын  жақсарту, ӛнім  жол бермеу 

тәсілдерін іс– тәжірибеде кӛрсетіп, үйрету керек. 

Мақтаны машинамен жинауды ұйымдастыруда машина терімінде ең озық, 

ағымдағы технологияны пайдаланған тиімді, яғни алқап–бункер–тіркеме– 

қабылдау бекеті схемасы аса маңызды. 

Машина терімі екі рет жүргізілуі керек:  

Бірінші терім – қозаның әрбір түбінде 75–80% кӛсек ашылғанда; 

Екінші терім – қозаның әрбір түбінде қалған 20–25%  кӛсек ашылғанда. 

Жерде, мақтаның қауашағында қалған мақта қалдықтарын қолмен теріп, мақта 

қалдығын тазалаушы машинадан ӛткізу сапаны жоғарылатады. Жиналған ӛнім  

мақта теретін машиналардың бункерінен тіркемеге жүктеледі, онан соң 

қабылдау бекетіне жӛнелтіледі. Мақта теретін машиналардың жоғарғы 

агротехникалық сапада жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, тӛмендегі    іс–

шараларды орындау қажет.  

Олар:  

– мақта теретін машинаны техникалық жағынан сапалы дайындау; 

– түрлі агрегаттардың  реттеулерін техникалық шарттарға сәйкес орындау; 

– шпиндельдерге  мақтаның оралуы мен жиналып қалуына жол бермеу; 

– шпиндельдердің жүйелі түрде жуылуын, вентиляторлардың жұмысын 

қадағалау; 

– машиналарды басқаруда тек сол жақ айналымды пайдаланып, артқы оң 

доңғалақты мақтасы терілген жүйекке түсіру; 
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– шитті мақта майланып сапасын бұзбау үшін мақта түптеріне, 

шпиндельдерге,   алушы щеткаларға, ремендерге жанар-жағармайдың 

тамшылауына немесе жағылуына жол бермеу. 

Мақта шикізатының сапасын бұзбау үшін ӛндірушілермен бірге мақта 

ӛңдеуші кәсіпорындар мен оның қабылдау бекеттері тӛмендегідей міндеттерді 

атқарулары тиіс: 

– мақта ӛндіруші ӛндірістік кооперативтер, серіктестіктер және шаруа 

қожалықтары ұжымдарының мамандарын, басшыларын мақтаны мәшинемен 

және қолмен теруді сапалы түрде ұйымдастыру, оны дұрыс сұрыптау бойынша 

ережелермен таныстырып, оның толық орындалуын қамтамасыз етулері керек; 

– мақта ӛндірушілер шитті мақтаның сапасы бойынша мемлекеттік 

стандарттар, оның бағасы және басқа да осы мәселеге арналған нормативті 

құжаттармен таныстырылады. 

Шитті мақтаны ӛңдеу кәсіпорындарының қабылдау бекеттері қабылдауды 

екі мақсатта жүргізеді: 

– шитті мақтаны келісілген бағамен сатып алып, ӛнімді және ӛңдеуден соң 

алынған ӛнімдерді толығымен ӛз меншігіне айналдырады. 

–  шитті мақтаны сақтау және ӛңдеу қызметін кӛрсетіп, тиісті тӛлемақысын 

алады, ӛңдеуден алынған талшық, линт, шит, тағы басқа ӛнімдер ӛндірушінің 

меншігінде қалады, әрі қарай дербес түрде рынокқа жеткізіп береді немесе 

сатады (сурет 1). 

Қол және машинамен терілген шитті мақтаны қабылдау,  сатып алу 

мемлекеттік стандарттарға сәйкес бес сұрыптамалар бойынша орындалады. I, 

II, III, IV, V – мұны  мақтаның сыртқы кӛріністері, түрі, пісіп жетілуі, 

тығыздығы және талшықтың үзілу жүктемесінің мӛлшері бойынша анықтайды. 

Шитті мақтаны ӛңдеу нәтижесінде алынған талшық мемлекеттік стандарт 

бойынша жеті сұрыпқа бӛлінеді. Ең жоғары сапалы талшық алу үшін  

қабылдаушы-тауаршы мұқият таңдау жасап сұрыптайды. Ӛткізуге  алып 

келінген мақта шикізатының ішінен сыртқы кӛрінісі бойынша таңдап бӛлекше 

жинайды.  Мұндағы негізгі мақсаттар: 

– бірінші сұрыпты мақтаның ішінен ең жоғары сапаға ие бӛлігін бӛліп алу, 

ол  мақта бӛлшектерінің сапалығына, тығыздығына және серпіну қасиетіне 

қарай бӛлек жиналады. Мұндағы мақсат – осындай мақта шикізатын ӛңдеп 

іріктеп, сұрыпталған жоғары сапалы талшық алу.  

Басқа сұрыптар бойынша дәл осындай іс–шаралар атқарылады, әр 

сұрыптың іріктеліп, таңдап алынған жоғары сапалы партиялар бӛлек сақталады.  

Шитті мақтаны қабылдау және сатып алу екі-үш аймақтық жүйе бойынша 

жүргізіледі. Үш аумақтың тәсілмен ұйымдастырылған қабылдау және сатып 

алу пункті  келесі үш бӛлімге бӛлінеді: 

– бірінші аумақтың   қабылдаушы-тауаршысы мақтаның сапасына, оның 

ластығы мен ылғалдығының кӛрсеткіштеріне, үлгілерінің дұрыс алынуына 

жауап береді; 

 – екінші аумақтағы қабылдаушы-тауаршы мақта шикізатын ӛлшеу, 

қабылдау, дұрыс қоймалау, сақтау, тасымалдау және жүктеу мен түсіру 

бойынша толық материалды заттай жауапты тұлға болып есептеледі; 
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– үшінші аумақтағы қабылдаушы-тауаршы мақтаның партиялар бойынша  

қоймалануына, бунт пен қоймаға жиналуына, дұрыс сақталуына, ӛңдеу үшін 

зауытқа жіберілуіне жауап береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cурет  −1  Мақта  ӛнімдерін  жеткізу байланыстары 

 

Шитті мақтаны дайындау мен бастапқы  ӛңдеуде бірқатар озық 

технологияны ендірудің тиімділігі жоғары: 

– шетелдерде кеңінен қолданылатын контейнерлерге жинақтау әдісімен 

алқаптарда дайындап бастапқы ӛңдеуші кәсіпорындарға жеткізіп беру; 

– сапасын анықтайтын экспресс-зертхана аспап-құралдарын енгізу арқылы 

сол мезетте ылғалын, ластығын және кондинциялық салмағын анықтау, одан 

шығатын талшықтың, шиттің, тағы басқа ӛнімдердің мӛлшерін объективті 

анықтайтын жаңа радиоэлектроника және компьютер негізінде жасалған 

жабдықтарды ендіру андролептикалық анықтаудың қателіктерге жол бермейді; 

– шитті мақтаны қабылдау және қоймалау үшін түсіру-жүктеу, сақтау үшін 

ӛнімділігі жоғары құрғату-тазалау технологиялық жабдықтар дыңалынуы, 

машиналармен жарақтануы сапалы және аз шығындармен дайындауды 

қамтамасыз етеді. 

Оңтүстік Қазақстан облысында  «Акционерлік қоғамдар туралы» заңға 

сәйкес шитті мақтаны бастапқы ӛңдеу кәсіпорындары жекешелендіріліп 

акционерлік қоғамдар және корпорациялар ұйымдастырылған. 

 Мақта ӛндірушілер 

Мақта дайындау бекеттері (шашыраңқы) 

Бастапқы ӛңдеу кәсіпорны 

Дайын ӛнім, қоймасы 

(талшық, шит, линт) 

Сатып алушы, 

делдалдар 

қоймалары 

Сақтау және ӛңдеу 

қоймалары 

Жергілікті мақта-

тоқыма кластері 

(фабрикалар), май 

ӛңдеу кәсіпорындар 

Экспорт (кеден 

бекеті, порттар) 
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Осындай жолмен ұйымдастырылған «Ақ алтын» АҚ мақта рыногындағы 

бастапқы ӛңдеу кәсіпорны субъектісі ретінде оның шаруашылық-экономикалық 

іс-шараларынан мысал ретінде сараптаулар келтіреміз [219]. 

«Ақ алтын» ЖШС жарғысында тӛмендегідей негізгі қызметтері мен 

мақсаты анықталған: 

– шитті мақтаны қабылдау және сақтау, ӛңдеу қызметін кӛрсету; 

– шитті мақтаны сатып алу, ӛңдеу және талшықты рынокқа шығару; 

– тауар ӛндіру мен ӛткізу, басқа кәсіпорындарға, жеке азаматтарға қызмет 

кӛрсету; 

– агроқұрылымдарға сыртқы коммерциялық қызметтер кӛрсету; 

– коммерциялық, маркетингтік, сараптау және консалтингтік қызмет. 

Жауапкершілік серіктестік мақта ӛңдеу кәсіпорнының қуаты 60 мың тонна 

шикізат. Негізгі бәсекелестері «Мырзакент», «Мақтаарал», «Жетісай», 

«Нимэкс», «Контал», «Мақта корпорациясы», «Бағара» акционерлік қоғамдары 

мен серіктестіктері. 

Акционерлік қоғамда жұмыс істеушілердің саны 750 адам, соның ішінде: 

ӛнеркәсіп ӛндірісіндегі персонал – 155, мақта шикізатын дайындау жүйесінде – 

550 адам, ӛзгелері басқа құрылымдарда еңбек етеді. 

«Ақ алтын» ЖШС  мақта ӛңдеу зауыты жанында шитті мақтаны 

шоғырландыру және дайындау бекеті бар, сондай – ақ  Мақтаарал, Шардара, 

Сарыағаш  аудандарында да 35 қабылдау бекеттері ұйымдастырылған. 

Олардың  жылдық шитті  мақта қабылдау кӛлемі  1,0 мың тоннадан 3–4 мың 

тоннаға дейін. Бұл қабылдау бекеттері негізінен маусымдық  жұмыс атқарады. 

Мақта дайындау жүйесінде 4675 тауар ӛндірушілері,  соның ішінде  3 –

акционерлік қоғам,  44– ӛндірістік кооперативтер, жауапкершілігі шектелген 

серіктестіктер мен шаруа қожалықтары – 3175, 1448 жеке тұлғалар  

шаруашылық – экономикалық байланыста болып мақта дайындауды жүзеге 

асырады. Тӛменде сурет-2 «Ақ алтын» ЖШС бастапқы ӛңдеу технологиялық 

тізбегі келтірілген. 

1   –  Шитті мақта тасымалдау кӛлігі 

2   –  Мақта қабылдау бӛлімі (М-салмақ, Л-ластық, Ы-ылғалдық) 

2А–  технологиялық зертхана 

2Б – Таразы 

3   –  Құрғату –тазалау цехы 

4   –   шикізат шоғырландыру қоймасы 

5   –  тазалау цехы 

6   –  джиндеу (талшықты шиттен ажырату бӛлімі) 

7   –  талшықты тазалау 

8   –  линтерлеу (мамықты ажырату) бӛлімі 

9   –  линтті тазалау 

10 –  талшықты қалдықтарды тазалау бӛлімі 

11 – талшықты ӛнімдерді сығымдау бӛлімі 

12– 13– ӛнімдердің сапасын бақылау бӛлімі 

14  –  ӛнімдерді сақтау, сату және жеткізіп беру бӛлімі 
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Cурет-2  «Ақалтын» ЖШС-да бастапқы ӛңдеудің технология тізбегі 

 

Шитті мақтаны қабылдау тәсілдері кӛлемінің  құрылымы әртүрлі болады. 

Мысалы, 2004 жылы ӛңдеу кәсіпорны сатып алған шикізат жалпы дайындалған 

ӛнімнің 51,2% құраса, бұл кӛрсеткіш 2005–2006 жылдары 74,2–75,2% дейін 

жоғарылаған. Осы факторлар акционерлік қоғамның атқарған іскерлік 

әрекеттерінің тәуекелдік деңгейін арттырған (кестелер1,2). 

Сондай-ақ, фьючерстік келісім-шарттар бойынша дайындау кӛлемі    2,6%–

тен 18,3%–ке дейін кӛтерілген. Сақтау мен ӛңдеуге берілген  шитті мақта 

кӛлемі күрт тӛмендеп, 46,2%–тен 7,0%мке дейін түскен. Мұның негізгі себебі,  

соңғы екі маусымда шикізаттың сату бағасының күрт ӛсуі болды. 2003 жылы 

2006 жылмен салыстырғанда 1 кг шитті мақтаның сату бағасы 51,33 теңгеден 

78,89 теңгеге дейін немесе 1,5 есеге артқан. 

 

Талқылауға арналған сұрақтар 

1) мақта шикізатының сапасын арттыру бойынша атқарылатын міндеттер 

қандай? 

2) шитті мақтаны қабылдау және жеткізіп беру қатынастары; 

3) шитті мақтаны қабылдау және бастапқы қайта ӛңдеудегі озық 

технологияның тиімділігі; 

1 1 

2Б 

М 

2 2А 

Л,

Ы. 

3 

5 4 
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4) «Ақалтын» ЖШС жарғысында белгіленген міндеттер; 

5) «Ақалтын» ЖШС-ның технологиялық тізбегінің схемасын түсіндіру. 

 

Тапсырма 25. «АШМ сервис Орталығы» ӚК - техникалық қызмет 

кӛрсететін инфрақұрылым 

 

Инфрақұрылымдардың  материалдық – техникалық әлеуетін 

қалыптастыруда  рыноктағы басқа салалардың кәсіпорындарынан жаңа 

технологияны сатып алу  мен  жалға алудың маңызы ерекше. 

Осыған байланысты  рыноктық қатынасқа тән материалдық ресурстар мен 

қызметтер рыногы қалыптасты. Бұл ресурстарға сұраныстың алғы шарты 

ӛндірілген тауарға сұраныстың болуында. Мақта кешенінде ӛндіріспен 

айналысатын агроқұрылымдардың тӛлем қабілеті шитті мақтаның бағасына 

және пайдаға, тиімділігіне  тікелей байланысты. 

Мақта кешенінде пайдаланылатын ауыл шаруашылық техникаларының 

бағасы қымбат. Олардың 2006жылғы бағалары тӛмендегідей: Мақта теретін 

машиналар − «Джон-Дир» (АҚШ) – 15300 мың; ХНП-1,8 (Ӛзбекстан)-2000 

мың, тракторлар МТЗ-80Х (Беларусь) –2400 мың, ТТЗ-80, ТТЗ–100 (Ӛзбекстан) 

–1200 мың, трактор тіркемесі 4ПТС–793–2—250 мың теңге.  

Мұндай техниканы сатып алуға шаруа қожалықтарының қаржылай 

мүмкіндігі тӛмен. 2005–2008 жылдары Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 

бар болғаны 181 трактор, 47 себу сеялкасы, 60 культиватор, 74 бүркігіш, 78–ден 

астам тіркеме сатып алынған [210, б. 3]. 

Сондықтан шаруа қожалықтары ӛндірістік кооператив, серіктестік, 

қауымдастық құрып қаржы қорын жасаулары керек. Оның екі жолы 

ұсынылады:  

– шаруа қожалықтары, егістік жерін және басқа да капиталын біріктіріп, 

ірілендірілген шаруа қожалықтары жай серіктестіктерін, қауымдастығын және 

ӛндірістік кооперативтер құруы керек;  

– ауыл шарушылығын мемлекеттік реттеу жолымен республика бюджеті 

есебінен лизингке  техника сатып алу арқылы МТС– тер (мәшине 

технологиялық стансалар) ұйымдастыру қажет. МТС–тер ӛздерінің «Сервистік 

орталықтары» арқылы агротехникалық қызметтер кӛрсетеді. 

Сонымен қатар МТС–тердің қызмет функциясына шаруалардың қолында 

бар техниканы жӛндеу және қосалқы бӛлшектерді қалпына келтіру кіреді.      

Қазақстан Республикасының бюджетінен ауылшаруашылық техникаларын алу 

үшін бӛлінген қаржы сомасы (теңге есебімен). 

2001 жылы – 1179,2 млн, 2002 жылы – 1069,9 млн, 2003 жылы – 3676,8 

млн,     2004 жылы – 3800 млн.  2008 жылы ОҚО  ауылшаруашылығына жәрдем 

қаражат кӛрсетуге 4,2млрд, 2009 жылға 5,045млрд теңге бӛлінген.   

Мақта саласында шаруа қожалықтарына агротехнологиялық қызмет 

кӛрсететін инфрақұрылымдар толық қалыптаспаған.  Барларының материалдық 

– техникалық базасы ескірген, қызмет кӛрсету тарифтері жоғары, 

агротехнологиялық операциялардың сапасын қадағалау, дер кезінде орындау 

жүйесі және бақылау механизмдері жаратылмаған. 
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Агротехнологиялық  және техникалық қызметтерді ұйымдастыруда үлгі-

нысан ретінде «Ауыл шаруашылық машиналары сервис Орталығы» ӛндірістік 

кооперативінің ӛндірістік шаруашылық жағдайын қарастырайық. 

Ӛндірістік кооператив бұрынғы «Қазауылшаруашылық техникасы» 

бӛлімінің материалдық – техникалық базасының негізінде құрылған. Ол жаңа 

рыноктық қатынастарға ӛту реформаларына бейімделе отырып техникалық 

қызмет  кӛрсетеді.  

Ауыл шаруашылық  ӛнімдері мен халық тұтыну тауарларына сұранысты 

толық қанағаттандыру мақсатында тӛмендегідей жұмыстар мен қызметтерді 

ұйымдастырады: 

– ауыл шаруашылық агроқұрылымдарына агротехнологиялық, жӛндеу 

және техникалық, тасымалдау тағы басқа қызметтер кӛрсету; 

– ауыл шаруашылық ӛнімдерін соның ішінде мақта  шикізатын және халық 

тұтынатын тауарларды ӛндіру, ӛңдеу және жеткізіп беру; 

– тауарлармен қамтамасыз ету, жеткізіп беру, сату, сатып алу, 

коммерциялық, аралық және сыртқы экономикалық делдалдық іс–әрекетімен 

айналысу; 

– жанар–жағармай бекеттерін құру және мұнай ӛнімдерін сату, тасымалдау 

қызметтерін атқару; 

– трактор және ауыл шаруашылық мәшинелерін, олардың бӛлшектерін, 

агрегаттарын жӛндеу және қалпына келтіру. 

Ӛндірістік кооперативтің балансындағы негізгі қорлардың жалпы құны 122 

млн. 714 мың теңгеге тең. Соның ішінде жердің құны – 1,829 мың, ғимараттар  

– 34056 мың, мәшинелер, жабдықтар және беріліс құралдары – 68535 мың, 

кӛлік құралдары – 3200 мың, басқа негізгі құралдар – 882 мың және 

аяқталмаған құрылыс – 14217 мың теңгені құрайды. 

Ғимараттар мен құрылыс нысандарына бас шеберхана құрамындағы 12 

цех, АҚШ шығарған «Джон-Дир» мақта теретін машиналары мен агрегаттар, 

қосалқы бӛлшектерді жӛндеу, қалпына келтіру шеберханасы, еріту–құю, 

қосалқы тапсырыстарды орындау цехы, 3 ауыл шаруашылық мәшинелерін 

жарнамалау, сынау және сақтау алаңдары, жанар-жағармай бекеті 

механизаторлардың демалыс үйі, кеңсе және диспечерлік қызмет үйі кіреді. 

Ӛндірістік кооператив мақта саласына жаңа техника мен технологияны 

ендіру бойынша жүйеліжұмыс жүргізген. Мақтаны ӛсіру және ӛнімді жинауда 

жаңа техникамен, агротехнологияны қолданудың экономикалық тиімділігі 

дәлелденіп ӛндіріске ендірілген.  

2007 жылы «Ауыл шаруашылық машиналар сервисі орталығы» 

кооперативі «Джон-Дир» фирмасының 7810 модельді тракторын және сол 

фирманың 975 маркалы соқасын, 726 модельді чизель-култиваторын сатып 

алып, оны 665,8 гектар егістік жерде пайдаланады, салыстырмалы 

хронометриялық эксперименттер  ӛткізіледі.  

Ескі Т–4А маркалы тракторы және тіркемесі ауыл шаруашылығы 

машиналары мен жаңа − 7810 моделді «Джон-Дир» фирмасының тракторы, 

тіркеме агрегаттарының шығындарын салыстырғанда тӛмендегідей нәтижелер 

алынды. 



 

72 

Екі түрлі агрегаттың  шығындарын  салыстыру  әдісімен  есептегенде: 

796,9 мың теңге қаржы  шығыны  жаңа  техниканы  пайдаланудан  үнемделген. 

Сондай-ақ 665,8  га алқап жұмыстарының   шығыны  қысқартылып, 1312,9  мың 

теңге үнемделген  немесе әрбір  гектарға жұмсалатын  ӛндірістік 

 

Кесте 1 – «Ауыл шаруашылық  машиналары сервис орталығы» ӚК-інде жаңа 

техника мен технологияны қолданудың тиімділігі (1 қаңтар, 2007 жыл).   

 

Орындалған агротехнологиялардың 

аты 

Орындалған 

кӛлемі, га 

1 га 

қызметінің 

бағасы, 

теңге 

Барлық 

сома, мың 

теңге 

Жер жырту: трактор 7810, 975 «Джон 

Дир.» фирмасы. 
761 7365 5605 

Жер жыртудан соң микротегістеу. 215,8 2442,22 1099,0 

Жер жыртудан соң арықшыларды 

тегістеу  

 ГН – 2,4 

665,8 570,22 123,1 

Сор шаюға дайындап пал алу МВ – 6 665,8 830-02 552,6 

Палды тегістеу 665,8 452-16 301,1 

Жерді тырмалау(ылғал жабу), трактор 

7810 
665,8 1200 799,0 

Бірінші рет қопсыту, трактор 7810 665,8 3500 2330,0 

Қопсытудан соң тырмалау, трактор 7810 665,8 1200 799,0 

Шит себу трактор МТЗ-80Х 665,8 1260,18 839,0 

Бірінші культивация, трактор МТЗ-80Х 665,8 1009,96 672,4 

Екінші культивация, трактор МТЗ-80Х 665,8 1009,96 672,4 

Үшінші және одан кейінгі культивация 

МТ 3-80  
665,8 857,68 571,0 

Суару: СНП – 500 насос агрегатын 

қолдану 
454 3300 1498,2 

Мақтаны дефолиация жасау. бүркегіш 

6500 
665,8 440 293,0 

Мақтаны мәшинемен теру, «Джон – 

Дир.»комбайны 993 
665,8 17008,22 11324 

Мақта шикізатын МТЗ – 80  

тракторымен тасымалдау. 
- 38,93 т/км - 

  

«Джон–Дир» фирмасы 7810  моделді тракторының  негізгі  

артықшылықтары:  

– дизель  отынының  үнемді жұмсалуы;  

– доңғалақтан жерге түсетін  үлес  қысымының кемдігі; 

– жоғары  жылдамдығы,  басқарудың  жеңілдігі; 

– механизаторға  жасалған жұмыс орнының  қолайлылығы (жылы кабина, 

кондиционер, басқаруда компьютерді пайдалану т.с.с).  
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Жоғарыда келтірілген  факторлар дер  кезінде  күзгі  жыртуды  аяқтап, 

жерді  тегістеуге, сорын шайып, қысқа  мерзімде  шитті себуге  мүмкіндік  

туғызады  және  мақта  ӛнімінің    артуына негіз болады.  

«Ауыл  шаруашылық  мәшинелерінің  сервис орталығы»  ӛндірістік   

кооперативінің  балансындағы және агроқұрылымдардың техникалары  

белгіленген  уақытта  ағымдағы жӛндеу мен техникалық  қызмет кӛрсетуден 

ӛтеді.  

Жӛндеуаралық және техникалық қызмет кӛрсетудің мерзімін  анықтауда 

қозғағыштың  мото-сағаты мен  шығын болған дизель  отынының  мӛлшері 

негіз  болды. Соңғы он жылда техникаларды күрделі жӛндеудің қажеттілігі 

туындаған жоқ. 

Себебі, «Джон–Дир» фирмасы шығарған техниканың жӛндеуаралық 

мерзімі ұзақ. Мысалы мақта теретін мәшинені күрделі жӛндеуден ӛткізу үшін 

ол 30000 мото–сағат жұмыс істеуі керек. Қазіргі тәжірибеге сүйенсек,  орташа 

бір маусымда 600 мото–сағат жұмыс жасайды, яғни 50 жылға дейін күрделі 

жӛндеусіз жұмыс істеуі мүмкін. Сондықтан, оларға маусым алдында 

техникалық қызмет кӛрсетіледі. Онан соң жұмыс жасаған уақытына қарай 

белгілі кӛлемдегі ағымдағы техникалық қызметтер жасалады.  

«Джон–Дир» фирмасы шығарған техниканың кейбір қосалқы бӛлшектері 

тозады, оларды жӛндеуден ӛткізіп қалпына келтіру немесе толығымен 

алмастыру қажет. Мысалға, мақта теретін машинаның шпинделі 4 жылда бір 

рет, 975 маркалы соқаның пышағы 20 га жер жыртқан соң, 726 маркалы 

чизельдің казаяқ жұмысшы органы 20 га жерді ӛңдеген соң ауыстырылады. 

Сондықтан жасалған кесте бойынша ӛз уақытында техникалық қызмет кӛрсету 

тіркеме машинаның сапалы жұмыс жасауының негізгі шарты болып табылады. 

 

Талқылауға арналған сұрақтар 

 

1) мақта кешенінің инфрақұрылымын қалыптастырудағы «АШМ 

Сервис Орталығы»-ӚК орны; 

2) «АШМ Сервис Орталығы»-ӚК міндеттері мен қызмет кӛрсету 

функциялары; 

3) ӚК-тің негізгі қорлары және жаңа техникамен жарақтандыру деңгейі 

қандай? 

4) жаңа техника мен технологияны қолданудың экономикалық 

тиімділігі; 

5) «Джон-Дир» фирмасы 7810 модель тракторының артықшылықтары.  

 

 

 

 

Тапсырма 26. Қазақстандағы исламдық қаржыландыру жүйесін 

қалыптастыру және ерекшеліктері 
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Қазақстан Орталық Азиядағы алғашқы болып исламдық банкингтің моделін 

құрып, классикалық банк жүйесімен ислам банкингін үйлестіру жұмыстарын 

жүргізуде. Ол үшін «Банктер және банк қызметі туралы», «Бағалы қағаздар 

рыногы туралы» заңдарға және басқа бірқатар басқада нормативтік құқықтық 

актілерге елдегі исламдық қаржыландыруға қатысты түзетулер енгізіліп 

құқықтық жағдайлар жасалды. 

Қазіргі кезде Қазақстанда мынадай исламдық қаржы институттары тіркеліп 

жұмыс бастады: AL Hilal банкі, Исламдық инвестиция қоры «Fattah finanse» 

және сақтандыруды жүзеге асыратын «Такафул» сақтандыру компаниясы 

ашылып тіркелген. 

Қазақстанда исламдық қаржыландырудың дамуы инвесторларға 

инвестициялаудың баламалы құралдарын ұсынады, жалпы алғанда ел 

экономикасын қаржыландыруға қолдау кӛрсететін қосымша кӛздеріне 

айналады. 

Қазіргі исламдық қаржыландыру секторы әлемдегі ең жедел дамушы сектор. 

Оның әлемдік активтері 1 трлн. долларға жеткен және ӛсу қарқыны 15-20% 

құрайды. 

Исламдық қаржы жүйесінің артықшылықтары мен олқылықтары мынадай: 

Артықшылықтары: 

- исламдық қаржы жүйесінің әлемдік қаржы дағдарысына қарсы едәуір 

тұрақтылығы; 

- дағдарыстан соң исламдық қаржыландыру институттары артық ӛтімділік 

кӛрсетіп отыр. 

Исламдық қаржы жүйесінің тұрақтылығы мыналар мен қамтамасыз етілген: 

- мәмілеге қатынасушылар арасында тәуекелдер мен кірістердің әділ 

бӛлінуінде.  

Мәмілеге қатысушылардың екі торабы жобалардың табыстылығы мен 

инвестициялардың қайтарымдылығы үшін жауапкершілігі бірдей. Олардың 

арасында ӛзара сенімге, әділдікке, шындыққа, айқындылыққа және 

транспаренттілікке негізделген. Міне біздегі дәстүрлі қаржыландыру жүйесімен 

салыстырғандағы артықшылықтары осылар. 

Сондай-ақ исламдық қаржыландыруда ақша тауар емес, ол тек құн шамасы 

ретінде қарастырылады, сондықтан валютамен алыпсатарлыққа тыйым 

салынған. 

1) исламдық қаржыландырудың негізгі қағидаттарының негізгісі 

пайыздық ставкаға тыйым салынған, сондықтан депозиттер мен 

кредиттер жоқ. 

2) банк клиенттің жобасын қаржыландыра отырып, тең инвестор болады, 

сондықтан жобаның пайдасын да тәуекелділігін де екеу ара бӛліседі. 

3) алыпсатарлыққа тыйым салынып, белгісіздікті болдырмайды. әрбір 

мәмілені жасамас бұрын оған мынадай талап қойылады: 

қатысушылары, мәні, мерзімдері және т.б. нақты айқындалуы тиіс. 

4) мына тауарлармен сауда жасауларына тыйым салынған: темекі, 

алкоголь ішімдік, қару-жарақ, шошқа еті, құмар ойындарын 

ұйымдастыру т.б. 
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Біздің елдегі ислам банктерімен жұмыс істеу қиындықтары: 

1) институционалдық және құқықтық базаның жеткіліксіздігі. 

2) исламдық қаржыландыру құралдарын реттеу, бақлау және салық салу 

тетіктерін қалыптастыру қажет. 

3) мемлекет және шариғат бақлауын жүзеге асыру үшін мамандардың 

жоқтығы. 

Исламдық банк қаржыландыру географиясы тӛмендегідей: 

1) Таяу Шығыс елдерінде 71%активтері бар. 

2) Азия елдеріндегі активтері – 24% құрайды. 

3) Батыс елдерінде Ұлыбританияда активтері бар. 

Мемлекеттерді алатын болсақ, олар: Иран, Сауд Арабиясы, Малазия, 

Кувейт, БАӘ, Бахрейн, Катар, Ұлыбритания, Туркия және т.б. елдер. 

Қазақстандағы активтері 2011 жылы 70 млн. долларға жеткізу кӛзделген, 

соның ішінде: AL Hilal банкі телекоммуникацияға, сауда, құрылыс және 

басқа салалардағы жобаларға 23 млн. доллар қаржы бӛлді. 

Исламдық Даму Банкі (ИДБ) агроӛнеркәсіп кешені үшін рынокке жабдық 

пен техника сатып алуға 30 млн. доллар, «Батыс Еуропа- Батыс Қытай» 

кӛлік-тасмалдау жобасына 400 млн. доллар бӛліп отыр. Жалпы 2011 жылы 

Қазақстан бойынша исламдық қаржы жүйесі арқылы 500 млн. доллар қаржы 

тартылды.  

Ендігі кезекте Исламдық Банк,  «Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ  Ұлттық Холдингі 

және олардың еншілес компаниялары құрылған исламдық арнайы қаржы 

компаниялары исламдық бағалы қағаздардың (сукук) эмитенттері болуға 

жұмыс алып барады. Мұндай компнаия ТМД және Орталық Азия елдерінде 

бірінші болады. 

 

Исламдық банкинг глоссарийі 

 

Мудабара – пайда мен зиянды бӛлу. 

Мушарака- бірлескен қызмет туралы келісім. 

Мурабаха – сатып алу – сату шарты. 

Кард Хасан – заем. Заем талап ету бойынша кері қайтарылады. Несиелік 

пайызға тыйым салынған, бірақ кредиторға сыйлық беруге болады. 

Иджара – осы операцияның негізінде арендаторга заттай түскен кірісті 

пайдалану құқығы беріледі. 

Такафул – исламдық сақтандыру. 

Сукук – исламдық бағалы қағаздар, инвестициялық және инфрақұрылымдық 

жобаларды іске асыру үшін шығарылады. 

Бай ал-Кали би ал-Кали – борышты борышқа сату, мысалы, форварттық 

келісім-шартты ол үшін тӛлемнің мерзімін кейінге қалдыра отырып сату. 

Riba – ӛсім алу – борыштан несиелік пайыз алуға тыйым. 

Charar – белгісіздік – қажетті шектен шығып кеткен қасақана тәуекелге 

тыйым және келісім шарттағы белгісіздік. 

Maisar- құмарлық – кездейсоқ жағдайдың тоғысуы нәтижесінде пайда алу. 

Тыйым салынған тауарлар мен, қызметтермен мәмілелерге тыйым салынған. 
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ІІ БӚЛІМ. Анықтамалар және тапсырмалар  

 

1-тапсырма. Экономиканы мемлекеттік реттеу пәні, мақсаты және 

негізгі бағыттары. 
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 Рыноктық экономика күрделі жүйе, оның дамуы мен жетілдірілуі 

бірқатар жағдайларға тәуелді. Сондықтан әлеуметтік жағдай мен экономиканың 

рынок пен мемлекетттің ӛзара байланысын реттейтін механизм қажет. Осы 

қажеттілікке орай «Экономиканы мемлекеттік реттеу» (бұдан былай ЭМР) 

деген ұғым қалыптасқан. ЭМР қоғам мүшелеріне тиімді рыноктық 

қатынастарды қамтамасыз ету мақсатында әлеуметтік-экономикалық 

үдерістерге ықпал етудің әдістері мен құралдарын қолдану арқылы еліміздің 

эконмикасына мемлекеттің араласуын зерттейтін ғылыми-экономикалық пән. 

ЭМР пәнінің мақсаты-мемлекеттің экономиканы реттеу және араласу 

заңдылықтарын, тәртіптерін және принциптерін айқындап кӛрсету. Бірақ әрбір 

шаруашылық шешімнің оңды және теріс нәтижесі болуы мүмкін. ЭМР ӛмірдегі 

барлық жағдайға дәлме-дәл келетін шешім табуға ұмтылмайды, ол мүмкінде 

емес. Сонымен Э.М.Р. мақсаты нақты қалыптасқан жағдайларды ескере отырып 

оңтайлы шешім қабылдауға кӛмектесу. Экономиканы мемлекеттік реттеу 

кеңістік немесе уақыт шеңберінде ӛзара байланысты және бір-біріне қарама 

қайшы келетін қоғамдық әлеуметтік күштерді жан-жақты зерттеп, олардың 

дәлелдеген сипаттамасын жасауға бағытталады.  

Экономиканы мемлекеттік реттеу курсының құрылымы мына тӛмендегідей: 

1. Экономиканы мемлекеттік реттеу оның принциптері, мақсаттары және 

қайшылықтары; 

2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің қаржы бюджет механизмі; 

3. Экономиканы мемлекеттік реттеудің ақша несие механизмі; 

4. Экономиканы мемлекеттік реттеудің конъюктуралық, құрылымдық және 

аймақтық бағыттары; 

5. Әлеуметтік саясат. 

6. Экологиялық мәселелерді мемлекеттік реттеу т.б.  

Ғаламдық деңгейге экономиканың дамуындағы маңызды мақсат-бұл барлық 

қоғам мүшелерінің әл-ауқатын жоғары деңгейге кӛтеру. 

Осы мақсаттан әлеуметтік құрылымның негізгі мақсаттары туындайды: 

-қоғамның еркін дамуы; 

-құқықтық тәртіп; 

-ішкі және сыртқы қауіпсіздік. 

Қоғамның еркін дамуын қамтамасыз етудің мәні: қоғамдағы жеке 

адамдардың еркіндігі қанша жоғары бағаланатын болса, мемлекеттегі 

экономикалық еркіндік соншалықты маңызды даму факторы ретінде 

бағаланады. Ӛзіндік экономикалық мүмкіндіктері шектеулі елдерде оның 

экономикалық саясатында маңыздылығымен жауапкершілігі арта түседі. 

Сонымен экономиканы мемлекеттік реттеу бұл бір-бірімен күрделі 

байланыстағы және тәуелділіктегі кең ауқымды мақсаттар мен міндеттердің  

жиынтық жүйесін құрайды. Қазіргі кезде Қазақстан үкіметінің ең маңызды 

міндеттері: халықтың әлеуметтік жағдайын кӛтеру,қаржы тұрақтылығын 

қамтамасыз ету мен  инфляция деңгейін бір қалыпты реттеп отыру. Ол үшін заң 

шығарушылық, атқарушылық және бақылау шараларын жетілдіре түсу қажет. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 
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1) экономиканы мемлекеттік реттеу пәні мен негізгі бағыттары; 

2) экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары мен міндеттері; 

3) мемлекеттің экономикаға араласуының себептігі; 

4) экономиканы мемлекеттік реттеу маңыздылығы мен ролі; 

5) экономиканы мемлекеттік реттеу курсының құрлымы қандай? 

6) экономиканы мемлекеттік реттеу обьективтік қажеттілігі; 

7) экономиканы мемлекеттік реттеу негізгі міндеттері; 

8) экономиканы мемлекеттік реттеу әдісімен құралдары; 

9) экономиканы мемлекеттік реттеумемлекет мақсаттарымен міндеттеріне 

қол жеткізу үшін қандай шараларды жүзеге асыру керек. 

 

2-тапсырма. Экономиканы мемлекеттік реттеу пәнінің маңызы мен 

құралы  
Тақырыптың құрылымы: 

1. Экономиканы мемлекеттік реттеу пәні, мақсаттары, негізгі бағыттары; 

2. Экономиканы мемлекеттік реттеудің обьективті қажеттілігі; 

3. Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі міндеттері, әдістері мен 

құралдары; 

4. Экономиканы мемлекеттік реттеудің обектілері мен субьектілері; 

Жоғарыдағы тақырып құрылымы бойынша жазбаша тапсырма орындап 

мына бақылау сұрақтарына жауап беру керек: 

1) экономиканы мемлекеттік реттеу пәні мен негізгі бағыттары; 

2) экономиканы мемлекеттік реттеудің  мақсаттары мен міндеттері; 

3) мемлекеттің экономикаға араласуының себептері; 

4) экономиканы мемлекеттік реттеудің маңыздылығы мен ролі; 

5) экономиканы мемлекеттік реттеу пәнінің құрылымы қандай? 

6) экономиканы мемлекеттік реттеудің обьективтік қажеттілігі; 

7) экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі міндеттері; 

8) экономиканы мемлекеттік реттеудің әдістерімен құралдары; 

9) мемлекет мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін қандай шараларды 

іске асыру керек? 

10)  экономиканы мемлекеттік реттеудің мемлекеттік емес субъектілеріне 

сипаттама. 

 

3 тапсырма. Мемлекет пен экономиканың ӛзара байланыстылығының 

тарихи сипаты 

 

Мемлекет пен экономиканың ӛзара байланыстылығының классикалық 

үлгісі. 

 Шотландық экономикалық теорияның классигі экономист, философ 

А.Смиттің пікірі бойынша экономика «ӛздігінен», сырттан ешкімнің 

араласуынсыз дами алады. Нақты айтқанда бағалар жүйесі жеке адамдардың 

қызығушылығын  арттыра отырып, қоғамдық нысандардың жетістіктерін 

арттыра алады. 
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 Осылайша рыноктың ―кӛрінбейтін қолы‖ жеке тұлғаның еркі мен ойына 

тәуелсіз нәтижемен қамтамасыз етеді. Яғни, рынок ―дәлелденген және 

қарапайым еркіндік жүйесі‖  идеясын жүзеге асыра алады. 

 Д.С. Милль ағылшын экономисі ―laissez faire‖ – ―ортақ тәжрибелік 

принцип ретінде болу керек және күрделі мәселелер мемлекет тарапынан 

шешімін табу керек‖ деген баста қағиданы ұстанады. Оның ойынша мемлекетке 

ең басты экономикалық функциялар жүктелуі тиіс. Мысалы, жеке меншікті 

қорғау мен салықтарды алу тәртібі сияқты маңызды қызметтерді мемлекет 

орындау керек. Мемлекет – ―түнгі күзетші‖ түсініктері XVII ғасырдың соңы 

мен XX ғасырдың басында болған батыс экономикасындағы тәуелсіз - 

кәсіпкерлік капитализм мен тәуелсіз рынок дәуірінің қалыптасуы мен даму 

шарттарына сәйкес пайда болды. 

 Неоклассикалық бағытты жақтаушылар экономиканы мемлекеттік 

реттеудің әртүрлі әдістерін ұсынды. Олардың басым кӛпшілігінің пікірі 

мынадай: мемлекет рыноктық экономиканың заңдарын бұзбауы керек, ол 

экономикалық үрдістерді тиімді басқара алмайды. Бірақ XIX ғасырдың 

соңынан бастап, материалдық ӛндірісте болатын ӛзгерістердің әсерінен бірте-

бірте мемлекеттің экономикалық қызметтері арта түсті. 

 Сонымен классиктер мен неоклассиктердің тұжырымынан мынадай 

қортынды жасауға болады: ӛндірістің шоғырлануы мен орталықтандыру, 

бәсекелестік қатынастардың күрделенуі, экономикалық байланыстардың 

шиеленісуі, әлеуметтік мәселелердің ӛсуі сияқты мәселелер қоғамға 

мемлекеттің араласуын қажет етеді. 

Мұндай жағдайда мемлекет ӛзіне бірқатар жаңа функцияларды алады және  

экономикалық үрдістерді белсенді реттейтін  күшке айналуы қажет. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) мемлекет пен экономиканың ӛзара байланыстылығының классиканың 

үлгісі 

2) А. Смит Д.С. Милльдің мемлекеттік реттеу бойынша ой-пікірлері мен 

тұжырымдары. 

3) мемлекеттік реттеудің неоклассикалық байланыстарының  әдістері 

қандай? 

4) мемлекет пен экономикалық ӛзара байланыстығының классикалық 

үлгістегі рыноктың негізгі принциптері қандай? 

5) рынокта «кӛрінбейтін қол» теориясының негізін қалаушы ғалым. 

6) рынокта мемлекеттің функциясында «түнгі күзетші» қағидасының «түнгі 

шығу мерзімі»  

7) экономикалық байланыстары тәуелсіз, болған рыноктық бәсекенің негізгі 

қағидалары қандай? 

8) неоклассикалық бағытты жақтаушылар экономиканы мемлекеттік 

реттеудің қандай әдістерін ұсынған? 
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4-тапсырма Мемлекет пен экономиканың ӛзара байланыстылығының 

Маркстік үлгісі 

 

К. Маркстің теориялық қағидасы жоспарлы социалистік экономиканы 

ұйымдастыру болып табылады. 

 Мемлекеттің экономикалық қызметіне мыналар жатады: 

- ӛндіру мен тұтынудың тарихи формасын қоғамдық негізде ұйымдастыру яғни 

қоғамға негіздеуі; 

- мемлекет экономикалық жүйедегі басым сектор ретінде қарастырылады. 

К. Маркетың негізгі қағидасының мәні мыналар: 

Мемлекет ӛңдірістің негізгі құралдарын орталықтан басқарып, экономикалық 

үрдістерді  жоспар бойынша объективті түрде жүргізу керек. Ресурстарды 

пайдалануға қатысты барлық шешімдер орталықтан қабылданады. 

Орталық органдар: 

- қандай ӛнімдер шығару керек? 

- қанша кӛлемде және қандай сапада? 

- қандай технологиямен ӛндірілуі керек? 

- қандай шикізаттан жасалуы керек? 

- осында жинақталып белгілі кәсіпорынға мемлекеттік тапсырыс беріледі. 

Бұл жүйенің артықшылығы қоғамда жұмыспен қамту денгейі жоғары болады. 

Экономиканы, ӛнім бағасы мен еңбекке ақы тӛлеу жағдайы, ресурстарды 

пайдалану қатаң бақылауда керекті бағыттарға жұмсалады. 

Бұл үлгінің басты белгілері: 

- негізгі ӛндіріс құралдарына меншіктің болуы КСРО-да негізгі ресурстардың 

кӛлемі 98% дейін жеткен; 

- ӛндіру мен тұтыну арасындағы экономикалық байланыстар, аймақтар мен 

салалар арасындағы қарама-қайшылықтар жоспарлы түрде болды. Жоспар тек 

экономикалық саланы емес, қоғамдық ӛмірдің барлық салаларын ӛзіне 

бағындырды; 

- ӛндірілген тауарлар мен қызметтердің бағасы орталықтан белгіленіп, баға 

тұрақтылығы сақталды, яғни олар не сұраныстың, не ұсыныстың кӛлемін 

анықтай алмады. 

- бәсекелестіктің негізгі нысаны ретінде формальдық бәсекелестікті 

сипаттайтын социалистік жарыс болды. Осы принциптерді негізге ала отырып, 

мемлекет барлығына қамқоршы рӛлін ойынады. 

Қорытынды: экономика жоспарлы түрде мәжбүрлеу жолымен ешқашан 

дамыған емес. Мемлекет жалғыз ӛзі барлық үрдістерді реттей алмайды. Ол 

қоғамға нарық механизмінің басты элементін енгізу арқылы ғана жанама түрде 

ықпал жасайды. Мемлекет заңды тұлғалардың қолынан келмейтін маңызды 

қоғамдық мәселелерді реттеуші күш ретінде кӛрінуі керек. 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1. К.Маркстың  экономикалық теориялық қағидасы; 

2. К. Маркс қағидасының мәні; 

3. К. Маркс ұсынған жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері; 
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4. Рыноктық экономикада мемлекеттің атқаратын қызметі; 

5. К. Маркстік үлгінің қорытындысы қандай? 

 

5 тапсырма. Мемлекет пен экономиканың ӛзара байланыстылығының 

кейнстік үлгісі 

 

 Әлемдік экономикада ХХ ғасырдың басындағы экономикалық ӛрлеудің 

басты қозғаушы күші болып табылатын кейнстік үлгі ӛнеркәсіптің қарқынды 

дамуымен сипатталады. 

 Осыған байланысты мемлекет әлеуметтік –экономикалық мәселелерге 

негізделген экономикалық қызметтер атқаруының қажеттілігі артты. 

 Аталған үлгінің негізгі белгілері мынадай: 

- негізгі ӛндірістік ресурстарға ірі монополиялық меншіктің болуы және негізгі 

әскери күш пен ӛндіріс салаларына мемлекеттік сектордың үстемдік етуі; 

- бәсеклестік күрестің түрлері мен әдістері ӛзгеріп, еркін бәсекелестік 

жетілмеген бәсекелестікке алмасты; 

- монополиялық кәсіпорындар белгілі шеңберде бағаларға қатал бақлау орната 

отырып, ӛндіріс кӛлемін реттеді; 

- мемлекеттер арасында экономикалық дамудың айырмашылығы байқалып, бай 

мен кедей елдердің арасындағы алшақтығы ұлғайып, ол әсіресе аймақтарда  

ұлғая түсті; 

- экономикалық дамудың циклдық ӛзгерістері: ӛрлеу, құлдырау, тоқырау және 

жандану фазалары 8-10 жылда үнемі қайталанып, экономикалық құбылыс 

болып қалыптаса бастады. Экономика ӛзін-ӛзі реттей алмай циклдық динамика 

бірқалыпта сақталмады. 

 Бұл үрдістер ―Ұлы депрессия‖ деп аталатын 1929-1933 жылдарда болған 

дүниежүзілік  тоқырау кезінде айқын кӛріне бастады. 

 Экономиканың рыноктық механизмдерінің элементтері арқылы реттеу 

монополиялық тенденцияларды, жиынтық сұраныс кӛлемінің азаю себебін, 

жұмыссыздық, кедейшілік және т.б. үрдістерді реттей алмады. Бұл мәселелер 

мемлекеттік реттеуді қажет етті. 

ХХ ғасырда кӛрнекті экономис Д.М. Кейнс экономиканың циклдық түрде 

дамуын жеделдету, толық жұмыспен қамту, жиынтық сұраныс кӛлемін 

арттыру, табыстарды қайта бӛлу сияқты экономикалық үрдістерге мемлекеттің 

араласуының қажет екендігін дәлелдеп берді. 

Мемлекет кӛретін шараларға мыналарды жатқызды: 

- мемлекеттік шығындарды ұлғайту; 

- инвестициялық несиелік және салық саясатын құру; 

- трансферттік тӛлемдер мӛлшерін кӛбейту; 

- басқада экономикалық және әкімшіліктік құралдарды қолдану. 

Мемлекет қоғамның экономикалық ӛміріндегі маңызды орны мен 

рынокпен қатар экономикалық үрдістерді реттеудегі белсенділігі оның тең 

құқықты субъект екендігін дәлелдеді. 

ХХ ғасырдың 50-70 –ші жылдарында пайда болған мемлекеттің 

экономикаға маңызды ықпалын негіздеуші ―Мемлекеттік диржизм‖ мектебін 
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кейнстік ағымның бір түрі деп санауға болады. Олар экономикалық үрдісті 

басқаруға, тиімді құрылымды қайта құруға, экономикадағы құлдырауды 

болдырмауға негізделген іс-әрекеттер. 

Кейнстік ағымның негізгі қағидасы ―мотор‖ ғылыми-техникалық 

жетістіктің қозғаушы күші деп саналады. Мемлекет қоғамның ең жаңа 

жетістіктеріне ерекше назар аударуы және жаңа ӛзгерістерге бейімделуге  тиісті 

жағдай жасауы керек. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) ―Ұлы депрессияның‖ себептері және салдары; 

2) ―Мемлекеттік диржизм‖ ұғымының мәні; 

3) мемлекет пен экономиканың ӛзара байланыстылығының кейнетік 

үлгісінің жалпы тұжырымы; 

4) мемлекеттік реттеуде мемлекет кӛретін шаралар; 

5) кейнстік үлгі ―мотор‖ ұғымы; 

6) кейнстік үлгінің негізгі үлгілері мен қағидалары. 

  

6 тапсырма. Қазіргі заманғы экономикада мемлекет пен экономиканың 

байланыстылығы 

 

 Батыс елдерінің қазіргі дәуірі аралас экономикамен сипатталады. Оның 

пайда болуы алғашқы кезеңдегі экономиканы индустрияландырумен тығыз 

байланысты. Дамып келе жатқан ӛндірістің шоғырлануы ғаламдық деңгейдегі 

интеграцияның және трансұлттық компаниялардың құрылуына алып келді. 

Халықаралық еңбек бӛлінісі тереңдетіліп, кең интеграциялық топтар 

қалыптасады. Бұл үрдіс ӛнеркәсіптің негізгі салаларын дамытуда, 

инфрақұрылымды дамытуға мемлекеттің экономикаға белсенді араласуын 

қажетсінеді. 

 Сонымен қатар әлеуметтік салалардың білімнін, денсаулықтың 

маңыздылығының артуы олардың мемлекеттік реттеуге араласуын қажет етеді. 

Ал табыстардың қоғам арасында әділетсіз бӛлінуі мемлекеттің ролін күшейте 

түседі. Бұл кезеңде адам факторының ролі артады, адамның интеллектуалды 

қабілеті мен мамандану дәрежесі, кәсіпкерлік қабілеті ӛсе түседі. 

Демократиялық қозғалыстар әртүрлі әлеуметтік топтардың тепе-теңдігін 

сақтауға әрекеттенеді. 

 Аралас экономиканың белгілері мыналармен сипатталады: 

- ірі монополистік және корпоративтік, мемлекеттік, шағын жеке және т.б. 

меншік түрлерінің пайда болуы. Мұндай экономиканың пайда болуына жоғары 

дамыған экономикалық, техникалық және ӛндірістік технологияның базасының 

артуы мен қызмет кӛрсетуші институтционалдық әлеуметтік құрылымның 

жандануы себеп болды; 

- ӛндірісте қолданылатын табиғи ресурстар кӛлемін үнемдеу, қоршаған ортаны 

ластамау, экологиялық қауыпсіздікті қамтамасыз етуі; 
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- экономиканың жаһандануы, ортақ мәселелерді шешуге тығыз байланыста 

интеграциялық үрдістің тез күшейуімен ерекшеленеді; 

- әлемдік нарық одан әрі ұлттық қосалқы шарттармен және белгілі 

шектеулермен реттеледі. 

Бұл үрдістің барлығы мемлекеттің экономикадағы рӛлін арттыра түседі, бірақ 

қоғам дамуына сәйкес оның экономикалық қызметтерінің нысандары, әдістері 

мен бағыттары ӛзгереді. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) экономикалық жаһандану үрдісі түсінігі; 

2) қазіргі заманға аралас экономиканың маңыздылығы және сипаттамалары; 

3) аралас экономиканың негізгі белгілері; 

4) аралас экономиканың пайда болу себептері қандай? 

5) аралас экономиканың сипаттамалуы және мемлекеттік реттеудің рӛлі 

қандай? 

 

7-8 тапсырмалар. Экономикалық ӛсудің сипаттары мен кӛздері 

  

Адамдардың әл-ауқаты ұлттық табыстың деңгейіне байланысты. Ұлттық 

табыстары жоғары, бай елдер кедей елдермен салыстырғанда ӛмір сүрудің жаңа 

сапалық деңгейлерін қамтамасыз ете алады. Ұзақ уақыт мерзімдерінде барлық 

елдерде шамамен жан басына шаққанда табыстар орташа есеппен ӛседі. Әрбір 

келесі ұрпақ алдыңғы ұрпаққа қарағанда артық табыс табады. 

 Экономикалық ӛсу дегеніміз белгілі кезең аралығында нақты ӛндіріс 

кӛлемінің артуы, оны бағалау ЖІӚ ӛсу қарқынымен есептеледі, елдің 

экономикалық ӛсуін сипаттайды. Ал халықтың әл-ауқатының дәрежесі жан 

басына шаққандағы ЖІӚ кӛрсеткішімен сипатталады. 

 Экономикалық ӛсудің кӛздері мыналар: 

- пайдаланылатын ресурстар (еңбек, капитал, шикізат, жер) мӛлшерін және 

тиімділігін арттыру; 

- жаңа тиімділігі жоғары ӛндіріс тәсілдерін шығару 

Тӛмендегі кесте – индустриялық және дамушы елдерде халықтың жан басына 

шаққандағы ЖІӚ 1990 жылғы бағада келтірілген, сол кестені 2000-2010 

жылдардағы деректермен Қазақстан республикасын қоса отырып толықтыру 

қажет.  

 

 

 

 

 

Кесте-1 Индустриалды және дамушы елдерде халықтың жан басына 

шаққандағы ЖІӚ (АҚШ доллар) 

 
 1820 1870 1900 1913 1950 1973 1992 2000 2010 
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Индустриялдық елдер          

Канада          

Франция          

Жапония          

АҚШ          

Қазақстан          

Дамушы елдер          

Аргентина          

Чили          

Перу          

Үндістан          

Индонезия          

Оңтүстік корея          

Тайланд          

Египет          

Гана          

Тандания          

Қазақстан          

 

Макроэкономиканы талдауда және реттеуде Р. Солоу моделінң маңызы бар. 

Бұл модель мынадай сұрақтарға жауап бере алады: 

- қандай жағдайларда экономика тұрақты қалыпта болады? 

- неліктен экономика даму талабы? 

- экономиканың ӛсуіне инвестициялардың ықпалы қандай? 

- капиталды арттыруға бағытталатын ӛнім үлесі қандай болуы керек және 

қандай рӛл атқарады? 

 Солоудың экономикалық ӛсу моделі. 

Бұл модель бойынша ӛндіріс кӛлемі (Y) капитал құрылды (K), еңбек мӛлшері 

(L) және қолданылатын технологиямен анықталады: 

Y=F(K,L) 

Ү=
L

Y
 - бір жұмысшыға шығарылған ӛнім; 

L

K
K   - бір жұмысшыға келетін капитал; 

 

У 

 

 

 

 А(К) 

 

 

К 

                               К  Капиталмен жарақтандырылу 

Жоғарыда ӛндірістік функция А(К)=F(K,1) 

сызбасы келтірілген. Бұл график бойынша капиталмен жарақтану деңгейінің 

артуы жалпы ӛнімнің ӛсуіне алып келеді. 
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Қорлану нормасы 0-1 шегінде болады. Ӛндіріс кӛлемі у= А(К) болғандықтан, 

бір жұмысшыға шаққандағы инвестициялар i=sf(k), ал тұтыну с=(1-S) A(k) 

функцияларымен анықталады. Тӛменде бір жұмысшыға шаққандағы ӛнімнің 

тұтынуға және қорлануға бӛліну сызбасын келтіреміз: 

 

 

   У 

 

(K) 

 

                                             С                 S f(K) 

 

   у i 

 

 K 

Солоу моделінің басты теңдеуі: 
KkfSK *)(   

Бұл жерде: )(kfS – бір жұмысшыға шаққандағы инвестиция; 

                     K - капиталдың тӛзу мӛлшері; 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) халықтың әл-ауқатын бағалайтын кӛрсеткіш, оның ӛмір сүру сапасына 

ықпалы қандай? 

2) экономикалық ӛсудің анықтамасы; 

3) экономикалық ӛсудің кӛзідері қандай? 

4) Индустриалды және дамушы елдердің жан басына шаққандағы ЖІӚ 

мӛлшері, ӛсім қарқына, салыстырмалы талдау жүргізу керек; 

5) ҚР-да соңғы 10 жылда жан басына шаққанда ЖІӚ ӛсу қарқыны және оның 

болжамдары қандай? 

6) ҚР-ның кӛрсеткіштерін индустриалды және дамушы елдермен салыстырып 

талдау; 

7) ҚР-ның кӛрсеткіші қайсы елдердің кӛрсеткішімен сәйкес келеді? 

8) макроэкономикалық талдауға Р.Солоу моделі қандай сұрақтарға жауап 

береді? 

9) Р. Солоу моделі бойынша ӛндіріс кӛлемі бір жұмысшыға шығарылған ӛнім 

кӛлемі, бір жұмысшыға келетін капитал мӛлшері функцияларын жазып 

түсіндіру; 

10) Р. Солоу моделінің капиталымен жарақтану сызбасын түсіндіру; 

11) Р. Солоу моделінің басты теңдеуі және оның сызбасын түсіндіру; 

12) ҚР-ның ЖІӚ-нің ӛсім динамикасының сызбасын орындау және түсіндіру. 

 

Есеп 
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1. Экономикалық ӛндіріс kzY   функциясымен сипатталады, мұнда k  - 

капитал запасы, z - еңбек мӛлшері, амортизация нормасы ,1,0  қорлану 

нормасы S=0,3; стационарлық тәртіпте еңбек бірлігіне шыққандағы тұтыну 

мӛлшерін анықтау керек. 

 

9 тапсырма. Транзиттік экономика және Қазақстанның кӛлік – 

тасымалдау жүйесін дамыту стратегиясы 

  

     Транзиттік экономика – қоғамның ӛндіргіш күштерінің даму кезеңдеріне 

сәйкес келетін транзиттік қатынастардың жиынтығы. Қазақстанның қазіргі 

жағдайында экономиканың шешуші инфрақұрылымдық құрамы ретінде 

транспорттық – коммуникациялық жүйе маңызды рӛлге ие. Себебі Қазақстан 

2,725 млн. шаршы шақырым жерді алып жатыр, 1 шаршы шақырым жерге 

халықтың тығыздығы орта есеппен 6.1 адамды құрайды. Сонымен қатар еліміз 

шикізат және ӛндіріс ресурстарына бай мемлекет болып табылады. Кӛлік-

тасымалдау кешені әлемдік экономикамен интеграциялануға әлемдік рынокқа 

кіруге қолайлы жағдай туғызады, шығындарды тежеуге мүмкіндік жасайды. 

      Қазақстан барлық транспорт түрлеріне ие сондықтан мемлекет кӛлік – 

коммуникациялық жүйені оңтайлы дамытуы, олардың тиімді құрылымын 

қалыптастыру және орналастыру бағдарламасын қабылдаған. Қазақстанның 

трансұлттық қатынастарының жай-күйін, даму перспективаларын айқындау 

маңызды мәселе. Осы тұрғыдан білім алушы мына тапсырмаларды жазбаша 

орындауы керек. 

1. ―Турксиб‖ темір жолының схемасын әзірлеу, қашықтығын анықтау және екі 

бағытта негізгі тасымалданатын жүктер түрлерін белгілеу; 

2. Кеден Одағын байланыстыратын темір жол схемасы, әр мемлекет аумағында 

ұзындығы, тасымалданатын жүктердің түрлері (Қазақстан, Ресей, Белорусия); 

3. ҚР аумағында темір жол торабын дамыту бағдарламасының схемасын 

әзірлеу: Жетіген – Қорғас, Шар-Ӛскемен, Жаңа ӛзен Түркменстан шекарасы 

4. ОҚО-ның және Мақтаарал ауданының темір жол кӛлігінің қазіргі жағдайы 

және дамыту перспективалары; 

5. Батыс Еуропа – Қытай автомобиль жолының схемасы, облыстар бойынша 

кесінділер  қашықтығы, транзиттік экономикадағы маңыздылығы; 

6. ҚР-ның ішкі автомобиль жолдарының негізгі бағыттары (Оңтүстік-

Солтүстік, Батыс-Шығыс, Орталық Қазақстан) аймақтар арасында 

экономикалық байланыстарды нығайтудағы орны; 

7. Қазақстан Республикасының теңіз-су жолдары: 

Ертіс, Жайық ӛзендері, Ақтау айлағы, олардағы жүк тасымалдау ағымы және 

схемалары 

8. ҚР-ның әуе жолдары байланысты, әуе жолдары компанияларының даму 

бағыттары, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының әуе байланыстары 

қандай қалалармен орнатылған? 

9. Мемлекетіміздің мұнай тасымалдау – құбыр жүйелерінің схемалары және 

ӛндірістік – техниканың сипаттамалары: КҚК, Ақсу – Алашонкау, Омбы – 

Павлодар, Атырау – Самара; 
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10. Қазақстанның газ тасымалдау-құбыр жүйелерінің схемасы және ӛндірістік-

техникалық сипаттамалары: Орта Азия – Орталық, Түркменстан - Ӛзбекстан – 

Қазақстан – Қытай, Бейнеу – Саксаул – Қызылорда – Шымкент – Жамбыл – 

Алматы – Қытай шекарасы. 

Жоғарыдағы тапсырмаларды орындау үшін ұсынылған әдебиеттермен бірқатар 

әлемнің және Қазақстанның аумақтық - әкімшілік карталарын, аумақтық – 

экономикалық даму жағдайлары бойынша әдебиеттер, анықтамалар және 

энциклопедияларды және мерзімді басылымдар мен интернет сайттарды 

пайдалану тиімді. 

 

10-11 тапсырма. Қазіргі ақшалай – несие жүйе құрылымдары, олардың  

ЭМР-дегі ролі 

 

 Рыноктық экономикадағы елдердің қазіргі ақшалай – несие жүйесі 

құрылымдары кӛп тізбекті жүйе болып қалыптасқан. Кӛпшілігінде ол үш 

тізбекті жүйе: 

- Орталық банк; 

- банктік сектор – коммерциялық, жинақтаушы, ипотекалық, инвестициялық 

банктер; 

- банктік емес сектордың қаржылық арнаулы мекемелері, сақтандыру 

компаниялары, зейнетақы қорлары, инвестициялық компаниялар 

     Соның ішінде банктік ақша – несие жүйе құрылымы екі деңгейлі жүйе: оның 

жоғарғы жағында ҰБ, ал тӛменгі жағында коммерциялық банктер. Қазақстанда 

Ұлттық банк рыноктық экономиканың институты ретінде 1995 жылы ―ҚР 

ұлттық банкі‖ және ―Банктер мен банк іс әрекеттері‖ заңдылығына сәйкес 

құрылған. 

       ҚР-ның Ұлттық Банкінің (ҚРҰБ) негізгі функциялары мыналар: 

1) қолма қол ақша шығару (эмиссия); 

2) алтын-валюта резервін сақтау; 

3) екінші деңгейдегі коммерциялық банк үшін кредитор болу. Бұл 

коммерциялық банктер ӛтімділігі бойынша мәселе туындаған жағдайда Ұлттық 

банк кредитіне ұсыныс жасауға болады деген ұғым; 

4) мемлекеттік қаржы агенті болуы, ҰБ салымдар мен қазыналық ссудасын 

береді; 

5) ―банк банкирі‖ болу, ҰБ салымдар ашады және коммерциялық банктерге 

ссуда береді; 

6) коммерциялық банк іс-әрекетін бақылау мен байқау; 

7) ақша – несие саясатын жүзеге асыру 

       Коммерциялық банктер кредиторлар мен салымшылар қаржылық аралықты 

(делдал) болып жұмыс істейді. Коммерциялық банк операциялары пассивті 

(құралды тарту) және активті (құралды орналастыру) ретінде болып бӛлінеді. 

Сонымен қатар делдалдық және сенімді операцияларды орындайды. 

       Банк кірісі әртүрлі кредиттер мен депозиттер бойынша пайыздар 

арасындағы айырымнан құрылады.  ҰБ ақша-несие немесе монетарлы саясатын 
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құралы ретінде ЖІӚ-ді инфляцияға ұшыратпау үшін ақшаны бақылауда ұстап 

отырады. 

 ҰБ-тың рыноктық экономикадағы негізгі мақсаты мынадай: 

- экономикалық ӛсу; 

- баға тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша жан-жақты салаларды қамту; 

- қаржы рыногындағы тұрақтылық; 

- валюта рыногындағы тұрақтылық. 

 Ақша – несие саясаттың соңғы мақсаты кӛбінесе мемлекеттің 

экономикалық саясатымен және мақсаттарымен сай келеді. Бірақ ҰБ барлық 

мақсатқа тікелей қол жеткізе алмайды, себебі барлық айнымалыларды реттеу 

мүмкіндігі болмайды. Сондықтан ҰБ аралық мақсаттарды бақлап отыратын 

операцияларды бақлайды. Оларға жататындар: 

- ақша агрегаттары (ақша ұсынысы); 

- пайыз тӛлемі; 

- валюта алмастыру бағасы; 

ҰБ мақсаттарын орындау үшін мына құралдарды қолданады: 

- ашық нарықтағы операциялар; 

- есепті немесе дисконтты тӛлемдер; 

- міндетті резервтер нормасын реттеу; 

Ашық нарықтағы операциялар ол құнды қағаздар дамыған елдер үшін тән және 

олардың ақша несие саясатының басты құралы. 

 Есепті тӛлем мен дисконт саясатын қалыптастыру ҰБ-тың монетарлы 

саясатының маңызды құралы. Есепті тӛлем (дисконт тӛлемі) бұл кредит 

бойынша ұлттық банк орнатқан пайыздық мӛлшерлеме, ол коммерциялық 

банктер арқылы беріледі. Сонымен бірге ―қайта қаржыландыру тӛлемі‖ 

(рефинансирование) термині қолданылады. 

 Есепті тӛлем – резервтерін толтыруға уақытша қажетін қанағаттандыруға 

коммерциялық банктерге ҰБ бере алатын ссуданың ең тӛменгі тӛлемі. Біраз 

ұзақ мерзімге кредиттер жоғары тӛлеммен және құнды қағазға сүйеніп беріледі. 

Мұндай кредитпен тӛлем беру ломбардтты тӛлем деп аталады. 

 Рыноктық экономикада есептік тӛлем несиелер арасындағы банк аралық 

рынок үшін индикатор болады, онда шынайы несиелеу үрдісі мен қарыз беру 

жүреді. Іскер орталықтар есепті тӛлем ӛзгерісін қатал бақылайды. Оның 

жоғарылауы немесе тӛмендеуі үкіметтің инфляциямен күресі туралы ақпарат 

береді, осы жолмен экономикалық ӛсімді қолдайды, экономикалық құлдырауы 

немесе қызуын тұрақтандыру саясатын алып барады. 

 ҰБ ақша-несие саясатының үшінші құралы-міндетті резервтер 

нормасының ӛзгеруі. Әртүрлі елдерде міндетті резервтер нормасы әртүрлі 

мӛлшерде ауытқиды: ол 1-15% аралығында болып салымның түріне және 

мезгіліне тікелей байланысты. 

 

 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 
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1) рыноктық экономикада ақша – несие жүйесінің құрылымы қандай? 

2) ақша – несие жүйесінің тізбектері және міндеттері қандай? 

3) ҚР Ұлттық Банкі және ―Банктер мен банк іс-әрекеттері‖ туралы заңдары 

4) ҚР ұлттық банкінің негізгі функциялары қандай? 

5) ҰБ рыноктық экономикадағы негізгі мақсаттары; 

6) ҰБ бақлаушы және реттеуші құралдары реттеуге рӛлі қандай? 

7) есепті тӛлем және дисконт санаты қандай? 

8) есепті тӛлем түсінігі және мәні қандай? 

9) міндетті резервтер нормасы құралының маңызы? 

10) ҰБ мен коммерциялық банктер арасындағы реттеуші қарым-қатынас 

нормалары. 

Есептер 

1. Міндетті резервтер нормасы 15%  болсын. Банктік жүйенің қолма-қол ақша 

массасынан 5 есе артық. Міндетті резервтердің жалпы кӛлемі 300 млрд. тг., 

экономикадағы ақша ұсынысының кӛлемі қанша? 

2. Ақшалай база 200 млрд. долл., міндетті резерв нормасы 10%, ал қолма-қол 

ақша қатынасы 0,3 тең. Депозиттер кӛлемі қанша? 

 

12 тапсырма. Бюджет – салық саясатының салыстырмалы тиімділігі 

 

 Ынталандырушы фискальды саясатының салыстырмалы тиімділігі 

ығыстыру нәтижесінің мӛлшерімен анықталады. Егер ығыстыру нәтижесі ӛнім 

шығарылымының нәтижесінен аз болса, онда басқада тең шарттармен 

фискальды саясат тиімді. 

 Ығыстыру нәтижесі екі жағдайда аз болуы мүмкін: 

1) егер инвестициялар мен таза экспорттың сезімталдығы пайыз 

мӛлшерлемесінің динамикасынан аз болса 

 

 R   LM 

 

 

 

 

                                                               JS` 

 Is тik 

y 

Егер ақша нарығында пайыз мӛлшерлемесінің ӛсуіне инвестициялар мен таза 

экспорттың сезімталдығы аз болса, онда сезімталдық коэффициенті d және n 

кішірек. Бұл кезде z үлкен ӛзгереді J мен Xn азырақ ығыстырады да J ӛсімі 

үлкен болады. Суретте бұл жағдай JS қисығымен сипатталады, LM  қисығының 

маңыздылығы жоқ. 

2) егер ақшаға сұраныс пайыз мӛлшерлемесінің динамикасына ӛте сезімтал 

болса, онда ақша нарығын теңестіру үшін z- тың аз ғана жоғарылауы жеткілікті, 

z жоғарылауы аз болғандықтан, ығыстыру нәтижесі аз болады. 
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Ынталандырушы фискалды саясатта тіктеу JS қисығы мен жатықтау LM 

қисығын үйлестіру кезінде ең тиімді жағдай қалыптасады. 

 

 R 

 LM жатық 

 

 

 

 JS`(тik) 

 

 y0          y1     y 

 Бұл жағдайда ығыстыру нәтижесі ӛте аз, себебі пайыз мӛлшерлемесінің 

ӛсуі аз ғана, d және n коэффициенттері де аз. У жалпы ӛсім у0 у1 мӛлшерін 

білдіреді. Ыңталандырушы фискалды саясат салыстырмалы түрде тиімді 

болады, егер ығыстыру нәтижесі   шығарылған ӛнім ӛсімінің нәтижесінен 

артық болса. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1. Ынталандырушы бюджет – салық саясатының әсері қандай? 

2. Ығыстыру нәтижесі түсінігі және оның ӛнім шығарымымен салыстыру 

нәтижелері қандай? 

3. Қандай кезде z үлкен ӛзгереді, ал J мен Xn аз ығыстырылады 

4. Осыған байланысты JS қисығын сызып кӛрсету және түсіндіру керек 

5. Ынталандырудың фискалды саясатында JS және LM қисығын үйлестіру 

қандай нәтиже береді? 

6. Бұл жағдайда ығыстыру нәтижесі қандай болады? 

7. LM жатық, JS` тік болған сызбаны түсіндіру керек. 

 

Есептер 

 

1. JS қисығының теңдеуі: у=1700-100z 

2. LM қисығының теңдеуі: у= 500+100z,  P=2 

а) егер үлкен мемлекеттік шығыстарды 50ге ӛсірсе, қандай шамаға JS қисығы 

жылжиды? JS қисығының теңдеуі қалай ӛзгереді? 

б) егер керісінше ұлттық банк ақша ұсынысын 200 ге ӛсірсе (алғашқы 

мемлекеттік с) сатып алу кӛлемге, қандай шамаға LM жылжиды? LM 

қисығының теңдеуі қалай ӛзгереді? 

 

 

 

 

13 тапсырма Ақша – несие саясатының салыстырмалы тиімділігі 
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 Ынталандырушы монетарлы саясаттың тиімділігі инвестициялар мен таза 

экспорттық динамикасына ақша массасын арттыру мен пайыз мӛлшерлемесін 

тӛмендетуден түсетін ыңталандырушы нәтиженің мӛлшерімен анықталады. 

 Мұндай ынталандырушы нәтиже ығыстыру нәтижесіне қарама қарсы 

жүреді. 

 Тӛмендегідей екі жағдайда инвестициялық J мен таза экспорттық Xn 

динамикасына ынталандырушы нәтиженің мӛлшерлерін салыстырмалы түрде 

жоғарылайды. 

1) егер инвестициялар J мен таза экспорттың Xn сезімталдығы пайыз 

мӛлшерлемесінің z динамикасынан жоғары болса, бұл сызбада жатықтау JS 

қисығына сәйкес келеді 

 

       R LM 

 

 LM 

 

 

 JS (жатық) 

                                                       У күшті монетарлы саясат (JS қисығы 

жатықтау). 

Бұл жағдайда ақша массасы М ӛскенде азғана тӛмендеу, J инвестициясы мен Xn 

таза экспорттың елеулі ӛсуіне алып келеді, У аса ұлғалды. LM қисығының 

маңыздылығы жоқ  

2) егер ақшаға сұраныс пайыз мӛлшерлемесінің динамикасына сезімтал 

болмаса. Бұл жағдайда сызбада тіктеу LM қисығына сәйкес келеді. Мұндай 

ақша массасынан M ӛсімі пайыз мӛлшерлемесінің күрт тӛмендетіп жібереді, 

нәтижеде инвестициялар J мен таза экспорт Хn қатты ӛседі, d,n 

коэффициенттері салыстырмалы түрде  аз болсада, JS қисығының кӛлбеу 

бұрышының маңыздылығы жоқ. 

 

   LM (тік) 

 

        LM1 

 

                  JS(жатық) 

 

 

                                    J0                 J1 у 

Күшті монетарлы саясат (JS қисығы жатық және LM қисығы тіктеу) 

 Жоғарыда сызбада кӛрсетілгендей ыңталандырушы ақша-несие саясат 

салыстырмалы түрде тіктеу LM қисығы мен жатықтау JS қисығы 

үйлестірілгенде аса тиімді болады. Бұл жағдайда z  пайыз мӛлшерлемесінің 

тӛмендеуі елеулі және d,n коэффициенттері де үлкенрек. Сондықтан у ӛсімі 

(у0у1) аса үлкен. 
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 Пигу нәтижесі бағалар нәтижесінің тӛмендеуімен, оған байланысты 

ақшаның нақты массаларының артуы нәтижесіндегі тұтынушылық 

шығыстардың ӛсуін білдіреді. 

 Бюджет-салық саясаты мен ақша-несие саясатының бірігіп қолданылуы 

немесе тұрақты пайыз мӛлшерлемесі шартында ӛнім шығарылымын арттыруға, 

болмаса тіркелген шығарылым деңгейінде пайыз мӛлшерлемесін азайтуға 

мүмкіндік береді. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1. Ынталандырушы   монетарлы  саясаттың тиімділігі неде? 

2. Инвестициялар J мен таза экспорттың Xn динамикасын салыстыру 

жағдайдары қандай? 

3. Инвестициялар J мен таза экспорт Xn динамикасынан сезімталдығы z 

мӛлшерлемесінен жоғары болса JS қисығының сызбасы қандай болады? 

4. JS қисығын сызбасын түсіндіру; 

5. Егер ақшаға сұраныс пайыз мӛлшерлемесінің динамикасына сезімтал 

болмаса LM сызығы қандай болады? 

6. LM сызығын сызбасын түстендіру; 

7. Күшті монеторлық саясаттың ені жағдайы қандай? 

8. Пигу нәтижесі түсінігі және мәні; 

9. Бюджет-салық және ақша-несие саясатын бірлестіріп қолдануы қандай 

нәтиже береді? 

 

Есеп  

1. Бастапқы фискалды және монетарлы саясатының параметрлерінде бағалар 

деңгейі 2 ден 4 дейін. қандай шамаға және қандай бағытта LM қисығы 

жылжиды. LM қисығының теңдеуі қалай ӛзгереді? 

 

 

14 тапсырма. Жалпы ішкі ӛнімді (ЖІӚ) анықтау әдістері 

 

 Ӛткен ғасырдың ортасынан бастап макроэкономиканың даму үдерісінде екі 

бағыт қалыптасқан: 

а) неоклассикалық 

б) кейнстік 

 ДЖ. М. Кейнстің ―Жұмыстылық, пайыз және ақшаның жалпы теориясы‖ 

атты еңбегі жарық кӛргенге дейін мақроэкономикалық тәсіл қолданылмаған. 

Бұл еңбекке дейін неоклассикалық кӛзқарас басым болып ―жетілген бәсеке 

рыногы экономиканы заңдылықтар негізінде ресурстарды тиімді орналастыруға 

алып келеді‖ деген пікір қалыптасқан. Мұндай жағдайда мемлекет тек сыртқы 

шекараны, жеке меншікті қорғаса болды. 

 Бірақ 1929-1932 ж.ж. «Ұлы депрессия» жұмыссыздыққа, дағдарысқа алып 

келген соң рыноктағы тепе-теңдікті сақтау күрделі екендігін ӛмір кӛрсеткен. 
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 Сондықтан Д.М. Кейнс ӛзінің жоғарыда аталған ғылыми еңбегінде 

экономикаға мемлекеттік белсенді араласуын немесе интервенционизмнің 

қажеттілігін дәлелдеген. 

 Неоклассикалық жүйені қолдайтын ғалымдар: А. Смит, Д. Рикардо, Дж. 

С. Милл, Ж.Б. Сэй және оларды жақтаушылар рынокқа ӛзін-ӛзі реттей алатын 

жүйе ретінде қарап, оған мемлекеттің араласуы пайда емес, зиян келтіреді 

дейді. 

 Бұл теорияға қарсы Дж. М. Кейнс мектебінің ӛкілдері және оның ізін 

басушылар неоклассиктердің пікіріне қарсы ―рыноктық жүйенің ӛзін-ӛзі реттеу 

мүмкіндігі немесе автоматты түрде түзелуі‖ ең басты пікіріне күмән келтіреді. 

Сүйтіп рыноктың тұрлаулы қызмет етуі үшін мемлекеттік қолдау керектігін 

атап кӛрсетеді. 

ЖІӚ ӛлшеудің үш әдісі: 

1) ӛндірістік әдіс (қосылған құн әдісі); 

2) шығыстарды сомалау әдісі; 

3) кірістерді сомалау әдісі 

1. Қосылған құн – фирмалардың тауарды сатудан  түскен табысы мен басқа 

фирмалардан шикізаттарды жартылай фабрикаттарды сатып алу 

шығындарының айырмасы. Қосылған құнға таза салықтар және амортизация 

қосылады. 

2. Шығындарды сомалау әдісі бойынша ЖІӚ (ү)  

xg NGJC   

Мұнда: С – жеке тұтыну немесе тұтыну шығыстары; 

              Jg – таза инвестиция (к салымы) 

              G – мемлекеттік сатып алу немесе тұтыну; 

              Nx – тауар мен қызымет экспорты 

3. Кірістерді сомалау әдісі. Қосылған құн-фирманың ӛндіріс факторлары 

иелеріне еңбек ақы, пайда, пайыз, рента сияқты кіріс түріндегі кӛлемі. Барлық 

қосылған құн сомасы барлық кірістер сомасына тең болулары керек. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) ӛткен ғасырдағы макроэкономикалық дамудың бағыттары қандай? 

2) неоклассикалық бағыттың мәні мен маңызы. 

3) кенестік бағыттың ерекшіліктері қандай? 

4) жалпы ішкі ӛнімді (жіӛ) анықтаудың әдістері? 

5) қосылған құн түсінігі және анықтамасы; 

6) шығыстарды сомалау әдісі; 

7) кірістерді сомалау әдісі; 

 

 

 

 

15-16 тапсырма. Жиынтық сұраныс және жиынтық ұсыныс 
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 Жиынтық сұраныс – бұл тауарлар мен қызмет кӛлемі яғни үй 

шаруашылықтарының, фирманың және үкіметтің кез келген баға деңгейінде 

сатып алуға дайын нақты ұлттық ӛнім кӛлемі. 

 Сатып алушының АД – жиынтық сұранысының элементтері: 

1) тұтыну (С) 

2) инвестиция (J) 

3) мемлекеттік шығындар (G) 

  Жиынтық сұраныс GJCy  ; 

Экономикада ӛндірілген ӛнімді тұтынудың (С) толық формалары бойынша 

ЖҰӚ-нің 2/3 бӛлігі осыған кетеді, сондықтан экономикада тұтыну маңызды 

мәселе. 

 Инвестиция (J) фирмаларда, үй шаруашылықтары да инвестициялық 

тауарларды қолданады. Оларды капитал қорын кӛбейту үшін, капитал 

шығарылған жағдайда орнын толтыру үшін сатып алады. 

 Инвестициялық жоба тиімді болу үшін алынатын табыс шығындардан 

жоғары болуы керек. Инвестициялық жобалар % мӛлшерлемесіне (z) тікелей 

байланысты 

   zJJ   - % мӛлшерлемесі мен инвестицияның арасындағы 

байланыс 

 z 

 

 j=z(j) 

 

 

 j 

Мемлекеттік шығындар (G) қызмет кӛрсету мен тауаларға сұраныстың үшінші 

бӛлігі жиынтық сұраныстың  ақша теориясымен мына теңдеумен сипатталады: 

   PYMV   
Мұнда М – ақша ұсынысы; 

    V – ақша айналымының жылдамдығы; 

    Р – баға 

    Y - ӛндірілген ӛнім және кӛрсетілген қызмет кӛлемі 

 Ақша ұсынысы ӛндірілген ӛнім кӛлеміне және баға деңгейіне тәуелді: 

    M/P=(M/P)=KY 

Мұнда K=1/y; 

Бұл теңдеу нақты ақша ұсынысы M/P=(M/P) сұранысқа, ал сұраныс ӛнім 

кӛлеміне пропорционалды екенін кӛрсетеді: 

 

 

 

 

 

 

 Р 
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   АД2 

АД 

 

                                                             АД1 

У 

 Жиынтық сұраныс қисығы  АД тӛмен оңға қарап бағытталған. Баға (Р) 

кӛтерілсе У (ӛнім кӛлемі) қысқарады, бұл ӛзгеріс АД қисығы бойынша болады. 

  Жиынтық ұсыныс – бұл ағымдағы баға деңгейіндегі нақты ұлттық ӛнім 

кӛлемі, яғни баға деңгейімен нақты ұлттық ӛнім кӛлемінің арасындағы 

тәуелдікті  кӛрсетеді. Жиынтық ұсыныс AS қисығымен сипатталады. 

 

         Р                             
LRAS AS

1 

 

        Р0 A AS2 

 B 

        Р` 

       Р1 C                             AД1  

   AД2 

   

 у` у0 у 

 Қысқа  және ұзақ мерзімді кезеңде АД-AS 

А – нүктесі экономикадағы толық жұмыстылық кезіндегі тепе-теңдік нүктесі.    

Жиынтық сұраныс азайғанда АД1 қисығы АД2 қисығына дейін жылжиды. 

  Нәтижесінде ӛндіріс азаяды да, тауар шығарылымы у0 – ден у1 дейін 

қысқарады, ал жұмыссыздық ӛседі. Бағалдар деңгейі тӛмендейді Р0  ден Р` 

дейін, ӛндіріс тӛмендегеннен кейін жалақы тӛмендейді, экономика А      В      С  

 жолынан ӛтеді. 

 Жалпы экономикадағы тербелістер жиынтық ұсыныс пен жиынтық 

сұраныстың ӛзгеруінен басталады. 

 Экономистер сыртқы әсерден болған ӛзгерістерді сілкіністер немесе 

шоктар деп атайды. Олардың әсері ӛндіріс кӛлемі, жұмысбастылықпен 

сипатталады. 

 Осындай жағдайды тұрақтандыру мемлекеттік саясатқа байланысты. 

Оның негізін ақша саясаты құрауы керек. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) жиынтық сұраныстың анықтамасы; 

2) жиынтық сұраныстың жабық экономикадағы негізгі компоненттері; 

3) тұтыну – жиынтық сұраныстың компоненті ретінде; 

4) тұтыну кӛлемінің функциясы; 

5) инвестиция мен нақты пайыз санатының байланыс сызбасы; 

6) мемлекеттік шығындар мен олардың құрылымы; 

7) жиынтық ұсыныстың анықтамасы; 
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8) Классикалық жағдайдағы жиынтық ұсыныс, сызбасы; 

9) АД- AS моделінің мәні қандай? 

10) қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі ад- as модельдерінің арасындағы 

тепе-теңдік; 

11) экономиканы тұрақтандыру саясаты; 

12) серпілістер мен шоктар , тепе-теңдік саясаты. 

 

Есептер 

Тепе-теңдік баға деңгейі мен экономика үшін шығаруды табыңыз: 

1) тұтыну С=30-15p, инвестициялар J=40, мемлекеттік шығындар G=25, 

жиынтық ұсыныс Q
3
=6+2p 

2) егер мемлекеттік шығындар 35 – ке дейін ӛссе, оларға кӛлемі мен баға 

деңгейі қандай болады? 

 

17-18 тапсырма. Ақша – несие саясаты және мемлекеттік реттеу 

 

 Ақша ұсынысы дегеніміз – экономикадағы айналымдағы ақша кӛлемі 

немесе ақша массасы. Ақша массасының кӛлемін реттеу саясаты ақша саясаты 

деп аталады. 

 Ақша ұсынысын реттеудің негізгі 3 құралы бар: 

1) ашық нарықтағы операциялар яғни мемлекеттік құнды қағаздарды сату және 

сатып алу. Ақша массалық резервтері тӛмендетуі, экономикада мәліметтер 

азаяды,  табыс тӛмендейді және керісінше; 

2) міндетті резервтер нормасы, оның белгісі тг.zz.  Егер міндетті резервтер 

нормасы артса, артық ақша резервтері (М) тӛмендейді, табыс деңгейі 

тӛмендейді және керісінше; 

3) есеп мӛлшерлемесі z пайыз десе, артық ақша массасы резервтері тӛмендейді, 

соның нәтижесінде табыс деңгейі тӛмендейді және керісінше 

  Ақша массасының кӛлемі: M=GU+Д 

Мұнда: GU – қолма-қол ақша 

     Д – депозиттер яғни банк шотындағы ақша 

 Ақшаға сұраныс бұл шынайы ақша қорына сұраныс, яғни оның сатып алу 

қабілеті ескеріледі. Сатып алу қабілеті баға деңгейіне (Р) байланысты. Шынайы 

ақша қорына сұраныс мына формула мен анықталады: 
Д

Д

P

M
M 








 ; 

Мұнда: М – ақшаның номиналды мӛлшері 

     Р – баға индексі; 

     Д – сұраныс (demand – ағылшын тілінде) 

Ақша сұраныстың негізгі себептері: 

а) трансакциялық себеп. Күнделікті азық-түлік ӛнімдерін, ұзақ қолданатын 

тауарларды алу, тұрмыстық – коммуналды шаруашылық, оқуға тӛлем т.б. осы 

сұраныс шамасы ЖІӚ кӛлеміне тәуелді 
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б) сақтану себебі, экономикалық субъектінің кездейсоқ жағдайға арналған 

ақшасы. 

в) алыпсатарлық себебі, ақша құралын құндылықты сақтау функциясы ретінде 

пайдаланады. Әрбір адам ӛзінің ақша құралын қандай түрде сақтауы пайдалы 

екенін ӛзі шешеді. Негізінен облигация алып пайыз ӛсімінен пайда табады, ол 

пайыз мӛлшерлемесіне тәуелді. 

Ақша нарығындағы тепе-теңдік.  

 

LM қисығы 

  i M
S
- ақша ұсынысы 

i1 E 

i0 М
Д
- ақша сұранысы 

i2 M 

 

Ақша ұсынысы мен сұраныс қисығындағы нүктеде қиылысу Е тепе-

теңдікті пайыздық мӛлшерлемені (i0) орнатады. 

 LM 

            z2 

 

  z1 (v1z1) 

 

 

 

 v1            v2         v 

LM – ақша нарығындағы тепе-теңдік қисығы 

LM – қисығының барлық нүктелерінде ақшаға сұраныс оның ұсынысына тең. 

 Дискрециялы (икемді) ақша- несие саясаты экономиканы қолдауға 

бағытталады, жиынтық сұранысты басқару тұрақты мемлекеттің рӛлі 

айқындалады. 

 Ыңталандырушы дискрециялық саясат – бұл ―арзан ақша‖ саясаты, 

ӛндіріс құлдырағанда қолданылады. Мұнда ҰБ ақша ұсынысын ұлғайтады, 

оның пайыздық тӛлемі тӛмендейді, инвестиция үдерісі қолдау табады. ЖІӚ ӛсуі 

байқалады. 

 VAДJiM s  

 Экономика қызғанда тежеуші ақша-несие саясаты немесе ―қымбат ақша‖ 

саясаты инфляциямен бірге жүреді трансмиссиялық механизм мынадай болады: 

 VAДJiM S  

 М. Фридман басқарған монетаризм жақтаушылары ақша – несие саясатын 

―ереже бойынша‖ саясатты қолдануды ұсынады. 

 Бұл саясат монетарлық саясат деп аталады, ақша ұсынысының және 

пайыздық мӛлшерлемесінің тұрақтануы. Сатып алушы қабілетін 

тұрақтандыруға жауапкершілікті монетаристер үкіметке жүктейді, олар ақша 

ұсынысын реттеуге алады. 

 Ақша массасының ӛсуі қарқыны ЖІӚ ӛсу қарқынына сай келуі керек. 
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 Ақша – несие саясаты реттеу Кейнс және монетаристер теориясына 

негізделіп бәсекелес жағдайда реттеуге қолданылады. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) ақша ұсынысының анықтамасы; 

2) ақша саясаты түсінігі және мәні; 

3) ақша ұсынысын реттеудың құралдары; 

4) ашық операциялар түсінігі; 

5) міндетті резервтер нормасы; 

6) есеп мӛлшерлемесі Z пайыздық деңгейі түсінігі; 

7) ақша массасының кӛлемі; 

8) ақшаға сұраныс түсінігі; 

9) шынайы ақша қорына сұраныс формуласын түсіндіру; 

10) ақшаға сұраныстың негізгі себептері; 

11) трансакциялық себеп; 

12) сақтану себебі; 

13) алыпсатарлық себебі; 

14) ақша нарығындағы тепе-теңдік сызбасын түсіндіру; 

15) LM – ақша нарығындағы тепе-теңдік қисығы; 

16) дискрециялы (икемді) ақша-несие саясаты; 

17) ынталандырушы дискрециялық саясат түсінігі, оның трансмиссиялық 

механизмі; 

18) тежеуші ақша-несие саясаты, оның трансмиссиялық механизмі. 

 

Есептер 

1. Банк депозиті 950 мын долларды құрайды, банктің жалпы резервтері 220 мын 

долл. тең,  міндетті резервтер нормасы 20%. Банктің артық резервтерінің кӛлемі 

қанша? 

2. Коммерциялық банктердің депозиттерінің сомасы 400 млрд. долл. тең, 

берілген кӛлем 340 млрд. долл. артық резервтер 12 млрд. долл., міндетті ре 

нормасы қанша? 

 

19-20 тапсырма. Жұмыссыздық және оған қарсы шаралар 

 

 Экономикалық цикл – нақты ЖІӚ ұсынған, іскерлік белсенділіктің жиілік 

тербелу деңгейі. Экономикалық әдебиеттерде циклдың тӛрт фазасын кӛрсетеді: 

1) құлдырау – вс кесіндісі; 

2) дағдарыс – сd кесіндісі; 

3) жандану – dc кесіндісі; 

4) ӛрлеу – ef кесіндісі; 

 Батыс әдебиеттерінде екі фазасын ұсынады: 

1) рецессия bd кесіндісі (recession) 

2) ӛрлеу – df кесіндісі (expansion) 

Экзогенді – сыртқы факторлар 
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Эндогенді – ішкі факторлар 

Циклдер мерзімдері бойынша: 

 Қысқа мерзімді – 2-4 жыл (американдық Дж. Катчин) 

 Орта мерзімді – 8-10 жыл (француз К. Жуглер) 

 Ұзақ мерзімді – 48-55 жыл (орыс Н.Д. Кондратеев) 

Жұмыс күші, немесе экономикалық белсенді тұрғындар, оған жұмыс істеушілер 

мен жұмыссыздар жатады. 

Х Е Ұ анықтауы бойынша жұмыссыз деген жұмыс істеуге қабілетті, бірақ 

жұмыс істемейтін және соңғы тӛрт аптада белсенді жұмыс іздеуші адамды 

айтады. 

 Жұмыссыздықтың түрлері: 

а) фрикциондық жұмыссыздық – бұл адамдардың жұмыс орнын ауыстырумен 

немесе жаңа жұмыс орнын іздеумен байланысты жұмыссыздықтың түрі 

Б) құрылымдық жұмыссыздық – еңбекке деген сұраныс құрылымының еңбек 

ұсынысына сай келмеуінен пайда болатын жұмыссыздық. 

В) циклдік жұмыссыздық – бұл экономиканың құлдырау кезеңінен пайда 

болатын жұмыссыздық. 

Жұмыссыздық деңгейі: 

100*
Z

U
U   

Мұнда: U – жұмыссыздықтың деңгейі %; 

    U – жұмыссыздық мӛлшері, адам саны; 

    Z – жұмысшы күші, адам саны 

 Фрикциондық және құрылымдық жұмыссыздық қоса алынып табиғи 

жұмыссыздық немесе жұмыссыздықтың тепе-теңдігі деп аталады. 

 ЖІӚ шынайы кӛлемі, жұмыссыздықтың табиғи деңгейінде туындаушы 

экономикалық ӛндірістік потенциалын анықтайды. 

 ―Табиғи жұмыссыздық деңгейі‖ сӛз тіркесі ағылшын тілінде қысқарған 

сӛз NAIRU  алмастырады, оның мәні инфляцияны жылдамдатпайтын 

жұмыссыздық деңгейі деген түсінікті береді. 

 Жұмыссыздықтың табиғи деңгейі мына формуламен анықталады: 

q

q

R

F
UT





 

Мұнда: TU  - жұмыссыздықтың табиғи деңгейі; 

     F – оларға жұмыс орны бар жұмыссыздар; 

     R – экономикалық белсенді халық саны, адам; 

     q – жұмысын жоғалтып жатқан жұмыссыздар үлесі %; 

       - жұмыс тауып жатқан жұмыссыздар үлесі, %. 

 Жұмыссыздықтың табиғи деңгейіне ықпал ететін факторлар: 

а) демографиялық фактор; 

б) еңбек ақының тӛменгі деңгейі; 

в) кәсіподақтардың әрекеттері 

 Жұмыссыздық әлеуметтік ахуалды қиындатады, сонымен қатар ЖІӚ 

тӛмендетіп шығынға ұшыратады. 
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 Табиғи деңгейден нақты жұмыссыздық деңгейін игеру ( TU -U) 

жұмыссыздықтың ыдырауы деп аталады. 

 Американдық экономист А. Оукен жұмыссыздық ыдырауының 1%, ЖІӚ 

3% ауытқуына алып келгендігін анықтаған. 

 Әртүрлі зерттеулер бұл шамалардың қатынасы: 

1:3, 1:2,5, 1:2 тен деп тұжырым жасаған. 

Осы орайда А. Оукен заңы бойынша нақты ЖІӚ - нің 2% тӛмендеуі 

жұмыссыздық деңгейін 1% жоғарылатады. 

 T

T

HT UUY
Y

YY



 

Мұнда: YT – толық жұмыспен қамтылған жағдайдағы әлеуетті ӛндіріс кӛлемі; 

     YH – ұлттық ӛндірістің нақты кӛлемі; 

     U – жұмыссыздықтың нақты деңгейі; 

    UТ – жұмыссыздықтың табиғи деңгейі; 

    Y – А. Оукен коэффициенті 

Оукен қисығы екі жағдайда қозғалады 

а) толық жұмыспен қамтылған кезде ұлттық табыс ӛзгерсе 

б) жұмыссыздықтың табиғи деңгейі ӛзгерсе; 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) экономикалық цикл түсінігі; 

2) экономикалық циклдың фазаларын сызба бойынша түсіндіру; 

3) Батыс әдебиеттеріндегі келтірілген цикл фазалары 

4) экзогенді және эндогелді факторлар; 

5) циклдердің мерзімдері бойынша бӛлінуі; 

6) жұмыс күші түсінігі және оған жататындар; 

7) жұмыссыз түсінігінің анықтамасы; 

8) жұмыссыздықтың түрлері және сипаттамалары, себептерін атап беріңіз. 

9) жұмыссыздық деңгейін анықтау әдісі 

10) табиғи жұмыссыздық анықтамасы және анықтау жолдары. 

11) жұмыссыздықтың табиғи деңгейіне әсер ететін факторлар 

12) Оукен заңы және оның формуласы 

 

Есептер 

1. Экономика келесі деректермен сипатталады: 

 Жалпы халық саны 200 млн. адам, жұмыссыздық саны 112 млн., еңбекке 

жарамды халық саны 160 млн., фрикциондық жұмыссыздар саны 6.0 млн., 

құрылымдық жұмыссыздар 2 млн., циклдік жұмыссыздар 5 млн., нақты 

жұмыссыздық табиғи деңгейінен 4%  артық, әлеуетті ЖІӚ 2500 құрайды, Оукен 

коэффициенті 2,4 тең. табу керек:  d – нақты жұмыссыздық деңгейін  е – нақты 

ЖІӚ. 

2. Экономика келесі деректермен сипатталады: 

а) жұмыссыздық деңгейі: 
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 1991 жыл – 5%, 1992 - 4%, 1993 - 5%, 1994 жыл - 6% 

б) табиғи жұмыссыздық деңгейі - 6% тен, Оукен коэффициенті – 3 тең. 

 Табу керек: 

1) Әр жылда нақты ЖІӚ әлеуеті деңгейінен салыстырмалы ауытқуы қанша? 

2) Егер 1993 жылы нақты ЖІӚ 2000 құраса, әлеуетті ЖІӚ қанша болады? 

 

21-22 тапсырма. Инфляция және инфляцияға қарсы саясат 

 

 Жұмыссыздықпен қатар инфляция макроэкономикалық тұрақсыздық 

құбылысы. Оның салдары әлеуметтік экономикалық шиеленістер туындатады. 

 Инфляция – экономикадағы бағалар деңгейінің  ұзақ және тұрақты ӛсуі. 

Тауарлар мен қызметтердің барлық түріне баға ӛспеуі мүмкін, бірақ жалпы 

немесе орташа бағаның деңгейі ӛседі, тауарлар топтары бойынша бағаның ӛсуі 

әртүрлі деңгейде болады. 

 Инфляцияның ішкі және сыртқы себептері бар. 

Ішкі себептері: 

- тұтыну тауарларын ӛндіретін салалардың ӛндіріс құралдарын ӛндіретін 

салаларға қарағанда артта қалуы; 

- мемлекеттік бюджет тапшылығы; 

- экономиканың циклдік дамуының кӛрінісі яғни микро-макродеңгейлердегі 

сәйкессіздіктері; 

- сыртқы саудадағы мемлекеттің монополиясы; 

- рынокта баға қалыптастыратын монополистердің болуы; 

- салықтардың, несие пайыздарының жоғары болуы. 

Сыртқы себептері: 

- әлемдік құрылымдық дағдарыстар (шикізаттық, энергетикалық, экологиялық, 

азық-түліктік); 

- ұлттық валютаның шетел валютасына айырбасталуы. 

 Инфляцияға кері құбылыс дефляция деп аталады – бұл бағаның ұзақ 

мерзімді, тұрақты тӛмендеуі. 

 Инфляция қарқыны – баға деңгейінің жоғарылау қарқыны. 

Инфляция деңгейі мына формуламен анықталады: 

0

0

Б

ББ
U q


  

Мұнда: Uq – инфляция деңгейі; 

    Б – ағымдағы кезеңдегі бағалардын орташа деңгейі 

    Б0 – базалық жылдағы бағалардың орташа деңгейі 

 Инфляцияны ӛлшеу әртүрлі баға индекстерінің кӛмегімен жүргізіледі. 

1. Тұтынушы баға индексі (ТБИ) тұтынушы тауарлары мен қызыметтің 

стандартты қоржынын сатып алуға кеткен уақытпен ӛлшенеді.  

2. Ӛндіруші баға индексі (ӚБИ) кӛтерме сауда немесе ӛндіріс сатысындағы 

бағамен ӛлшенеді. 

 Инфляция келесі белгілер бойынша бӛлінеді: 

1. Экономиканы мемлекеттік реттеудің дәрежесіне байланысты: 

а) ашық – рыноктық экономикаға тән еркін баға кезіндегі инфляция; 
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б) жасырын – қатаң мемлекеттік реттеу кезіндегі әрекет ететін инфляция. Ол 

тауарлар мен қызыметтер тапшылығынан пайда болады. 

2. Бағалардың ӛсу қарқынына байланысты: 

а) тұрақты – жылдық қарқыны 10%- ға дейін болатын инфляция; 

б) секірмелі – жылдық қарқыны 20-200% дейін болатын инфляция; 

в) гиперинфляция – жылдық қарқыны 200% артық немесе айлық қарқыны 50% 

асатын инфляция. 

3. Алдын ала болжау дәрежесіне байланысты: 

а) күтілетін инфляция – мұнда инфляция әсерінен болатын жоғалтулардың 

алдын алып азайтуға мүмкіндік болады; 

б) күтілмеген инфляция – нақты табыстардың тӛмендеуіне және несие беруші 

мен алушылардың арасындағы табыстың қайта бӛлінуіне алып келеді. 

4. Инфляцияны тудыратын факторларға байланысты: 

а) сұраныс инфляциясы – жиынтық сұраныстың жиынтық ұсыныстан артып 

кетуінен туындайтын инфляция. Ол ақша массасының ӛсуімен байланысты. 

б) шығындар инфляциясы - ӛнім бірлігіне кететін орташа шығындардың 

артуынан пайда болатын инфляция. Бұл кезде ұсыныс кӛлемі сұраныстан қалып 

отырады. 

 Инфляцияның әлеуметтік – экономикалық әсерлері: 

- инфляция рыноктық механизмді бұзады, бағалар рынок субъектісінің нағыз 

қажеттілігін және оның динамикасын кӛрсете алмайды; 

- инфляция тиімділіктің қайта бӛлінуіне әкеледі. Қайта бӛлінетін тиімділіктер 

күтпеген инфляция жағдайында күштірек болады. Осы кезде қарыз берушілер 

ұтады, кредиторлар ұтылады; 

- инфляция жағдайында шынайы кірістер мен тұрғындар жағдайы тӛмендейді, 

инфляцияға қарсы кіріс компенсациясы толық жаба алмайды. 

- инфляция инвестициялық шешім қабылдағанда тәуекелділікті күшейтеді. 

Экономиканың нақты секторына ақша салу рационалды емес болады. Бұл кезде 

алып-сату пайдалы. Инфляция шынайы ЖІӚ қысқаруына алып келеді, ұлттық 

байлықты тӛмендетеді. 

 Филлипс қисығы – инфляция мен жұмыссыздықтың арасындағы 

тәуелділікті кӛрсетеді. 

                 
 

 

 

 

 

 U 

               Сурет-1  Филлипс қисығы 

Жоғарыдағы суреттен кӛрініп тұрғандай бұл кері тәуелділік. 

Инфляция деңгейі 3 фактормен шартталған: 

а) күтілетін инфляция; 

б) жұмыссыздықтың табиғи деңгейінің ауытқуы; 

в) шикізат бағаларының ӛсуінен пайда болған ұсыныс есеңгіретулері; 
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  ЕЖЖUU ТK

H    

Мұнда: UH – инфляцияның нақты деңгейі; 

     U
K
 – инфляцияны күтілетін деңгейі; 

     Ж – жұмыссыздықтың нақты деңгейі; 

     Ж 
Т 

– жұмыссыздықтың табиғи деңгейі 

     Е – ұсыныс есеңгіретулері; 

       - эмпирикалық коэффициент, ол жоғары инфляцияның циклдық 

жұмыссыздыққа реакциясын кӛрсетеді. 

 Жұмыссыздық деңгейі мен инфляцияның бір мезгілде ӛсу деңгейін 

зерттеген ғалым М.Фридман ӛз теориясын ұсынған. Бұл теорияға сай 

экономика даму табу үшін табиғи жұмыссыздық деңгейіне ұзақ уақыт 

тұрақтылық керек. Үкіметтің оны түсіруге жасаған іс-әрекеті бағаны 

жоғарылатып, инфляция қарқынын кӛтереді. 

 Қысқа мерзімді инфляцияда Филлипс қисығы тура болады.  

 Ӛзара байланысқан макроэкономикалық құбылыстарын былай етіп 

кӛрсетуге болады: 

жинақы сұранысты қолдау  жұмыссыздық деңгейін табиғи деңгейден 

тӛмендету – инфляция қарқынын ӛсіру – шынайы еңбек ақына кӛтеруді талап 

ету – жеке қожалықтардың кірісінің тӛмендеуі    еңбекке сұранысты қысқарту  

   жұмыссыздықты табиғи деңгейге жеткізу. 

 Инфляциямен күрес бірнеше шаралардың жиынтығынан тұрады, себебі 

рыноктық экономиканың кӛптеген факторларына тәуелді. Ол факторлар Үкімет 

жағынан бақылауға берілмейді. 

 Инфляцияға қарсы саясат бағалардың жалпы деңгейін тұрақтандыруға 

бағытталған макроэкономикалық саясат, ол екі блоктан тұрады: 

1) жиынтық сұранысты реттеу; 

2) жиынтық ұсынысты реттеу. 

 Инфляцияға қарсы саясатты талдауға негізгі екі бағытты атаған жӛн: 

1) Кейнстің бағыты. Ол белсенді бюджеттік саясатты қолдайды, мемлекеттік 

шығыстармен салықтарды икемді пайдаланып, тӛлеу қабілеті бар сұранысқа 

ықпал етеді; 

2) монетарлы саясат, бұл экономиканы ақша – несие саясаты арқылы реттейді. 

Реттеудің бұл түрі ұлттық банк арқылы орындалады. Ол айналымдағы ақша 

массасын және несие пайызын ӛзгерту арқылы инфляцияны тежейді. 

 Инфляция жағдайында Үкіметтің міндеті жиынтық ұсынысты қолдауға 

әрекет жасайды, ол үшін ӛнім ӛндірісін ұлғайтады, бағаның деңгейін 

тӛмендетуге кӛмектеседі. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) инфляцияның экономикалық анықтамасы; 

2) инфляцияның ішкі себептері қандай? 

3) инфляцияның сыртқы себептерін атау керек; 

4) дефляция дегеніміз не? 
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5) инфляция деңгейін анықтайтын формуланы түсіндіру; 

6) баға индекстерінің түрлері қандай? 

7) тұтынушы баға индексінің мәні; 

8) ӛндіруші баға индексінің мәні; 

9) инфляцияның бӛліну белгілері қандай? 

10) эмр дәрежесіне байланысты бӛлінуі; 

11) бағалаудың ӛсу қарқынына байланысты; 

12) алдын ала болжау дәрежесіне байланысты; 

13) инфляция тудыратын факторларға байланысты; 

14) инфляцияның әлеуметтік – экономикалық әсерлері; 

15) филлипс қисығын сызып түсіндіру керек; 

16) инфляция деңгейінің шарттары қандай? 

17) инфляция деңгейінің формуласын түсіндіру; 

18) М. Фридман теориясының мәні мен маңызы; 

19) ӛзара байланысты макроэкономикалық құбылыстар тізбесі; 

20) инфляция қарсы күрес саясатының бағыттары қандай? 

21) инфляцияға қарсы саясаттың кейнстік бағыты 

22) инфляцияға қарсы саясаттың монетарлық бағыты; 

23) инфляция жағдайында үкіметтің қолданатын шаралары. 

 

Есептер 

1. Филлипс қисығының теңдеуінің түрі мынадай: 

U=U
T
-0,3 (Ж -Ж

T
)+E 

Күтілетін инфляция 10% тең табиғи жұмыссыздық 5%, ұсыныс шоктары жоқ. 

Ұлттық банк инфляцияны тӛмендету мақсатында экономикада ақша массасын 

қысқартты, нәтижеде жұмыссыздық 10% дейін ӛсті. Нақты инфляция қарқыны 

қанша, егер инфляциялық күтулер ӛзгермесе. 

2. Филлипс қисығының теңдеуінің түрі мынадай: 

U=U1 – 0,5(Ж - Ж
k
), бұл жерде U

k
=0,06 

Егер нақты инфляция деңгейі алдыңғы кезеңге қарағанда 5% тӛмен болса, 

нақты жұмыссыздық қанша болады? 

 

23-24 тапсырма. Агроӛнеркәсіп кешенін мемлекеттік реттеу және қолдау 

  

 ҚР-ның басыңқылық берілетін негізгі саласының біреуі – агроӛнеркәсіп 

кешені. Бұл саланың негізгі мақсаты азық-түлік   қауыпсіздігін қамтамасыз ету 

және жеңіл, тамақ және басқа ӛнеркәсіп салаларын шикізатпен қамтамасыз ету. 

Осы орайда еліміздің табиғи ресурстары: ауылшаруашылық жерін – 222,3 млн. 

га, сонын ішінде егістік жер – 36 млн., жайылымдық жер – 182 млн., шабындық 

жер – 5 млн. гектарды құрайды. Әрбір жан басына шаққанда 2.2га ӛңделетін 

жер келеді. Сонымен қатар республикада 2.4 млн. га суармалы жерлер және 

ағын су кӛздері бар. 

 Соңғы жылдары мемлекетіміз орташа 18-20,0 млн. тонна астық жинап 

сонын 8-10 млн. тоннасын экспортқа шығаруға қол жеткізді. Сонымен қатар 
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азық-түлік ӛнімдерінің бірқатар түрлері жергілікті мүмкіндіктер мен әлеуеттер 

жетерлік бола тұрып шетелдерден импорт жолымен алып келінеді. 

 Оның басты себебі агроӛнеркәсіп кешенінде рыноктық экономикаға ӛту 

реформаларының нәтижелерінің тӛмендігі, негізгі құралдармен қамтамасыз ету 

ӛнеркәсібі салаларында дайын ӛнім (техника, минералды тыңайтқыштар, 

жанар-жағар май) түрлерінің бағаларының жоғарлығы және ӛзгерушеңдігі. Осы 

проблеманы реттеу және ауыл шаруашылығы тауарландыру ӛндірушілерді  

қолдау мақсатында мемлекет қайтарымсыз сүбсидия бӛлу механизмін 

қолданып келеді. 

 Субсидия – тауарӛндірушілерге қажетті ресурстарды, шикізат 

бағаларының  ӛзгерулеріне байланысты шығындарын жабу, ӛндірушілерді 

қолдау мақсатында мемлекеттік бюджеттен қайтарымсыз бӛлінген қаржы 

құралы. 

Қазақстан үкіметінің шешімімен субсидия ағын суға (40-80%), жеңілдетілген 

жанар-жағар майы және минералды тыпрайтқыштар мен химикаттарға 

бӛлінген. 

  Ауылшаруашылығының басым бағыттары және 2011 жылы бӛлінетін 

субсидиялар туралы мәліметтер. 

I. ОҚО бойынша ӛсімдік шаруашылығының басым бағыттары мыналар болып 

анықталған: 

1. Күздік бидай; 

2. Дәндік жүгері; 

3. Күріш; 

4. Майлы дақылдар (сафлор, күнбағыс, рапс т.б.); 

5. Мақта; 

6. Қант қызылшасы, 

7. Кӛкӛніс және бақша ӛнімдері; 

8. Картоп; 

9. Жабық топырақтағы кӛкӛністер (жылыжайлар); 

10. Жеміс - жидектер; 

11. Жүзім;  

12. Жемшӛптік дақылдар. 

II. ОҚО ауылшаруашылығында басым бағыттар дақылдары бойынша сүбсидия 

мӛлшері 

 

қ/с Ауыл шаруашылығы басым дақылдарының 

атауы 

1 га арналған 

мемлекеттік сүбсидия 

мӛлшері, теңге 

1 Дәнді дақылдар (базалық сүбсидиялар 

нормасы) 

400 

2 Аймақтық ғылыми негізделген 

агротехнологияларды сақтай отырып 

ӛсірілген дәнді дақылдар 

800 

3 Дәнді жүгері 2800 

4 Күріш 15500 
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5 Майлы дақылдар 3400 

6 Қант қызылшасы 42000 

7 Ӛнеркәсіп үлгіде тамшылатып суару жүйесін 

қолданып ӛсірілген қант қызылшасы 

50000 

8 Картоп 12000 

9 Кӛкӛніс және бақша ӛнімдері 12000 

10 Ӛнеркәсіптік үлгідегі тамшылатып суару 

жүйесін қолданып ӛсірілген кӛкӛніс – бақша 

дақылдары 

24000 

11 Жеміс жидектер 2500 

12 Мақта 12000 

13 Ӛнеркәсіптін үлгідегі тамшылатып суару 

жүйесін қолданып ӛсірілген мақта 

24000 

14 Жүзім 2500 

15 Жем-шӛптік дақылдар (ӛткен жылғы егілген 

кӛпжылдық шӛптерді қоспағанда) 

800 

16 Қорғалған топырақтағы кӛкӛністер 1300000 

 

III. Тыңайтқыштар мен гербециттердің1 тоннасына субсидияланатын түрлері 

және субсидия мӛлшері 

 

қ/с Минералды тыңайтқыштар атауы 1 тонна 

тынайтқышты 

субсидиялау 

% дейін 

1 тонна 

тынайтқыш 

бӛлінетін 

субсидия 

мӛлшері, 

теңге 

1 Аммиак селитрасы 50 23376 

2 Аммофос 50 39120 

3 Жай суперфосфат 50 20400 

4 Карбомид (толықтырылған) 50 43200 

5 Аммофос (толықтырылған) 50 55200 

6 Аммиак селитрасы (толықтырылған) 50 38400 

7 Аммонит сульфаты 50 6925 

8 Фосфор ұнтағы қапта 50 4410 

9 Суперфосфат (толықтырылған) 50 11520 

10 Сульфо аммофос 50 30720 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) агроӛнеркәсіп саласының негізгі мақсаттары мен міндеттері; 

2) Қазақстан ауыл шаруашылығына арналған табиғи ресурстары; 

3) мемлекетімізде астық ӛндіру кӛлемі және экспорты қанша? 

4) АӚК-де мемлекеттік реттеудің және қолдаудың объективтік қажеттілігі; 
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5) субсидия түсінігі және анықтамасы; 

6) субсидия бӛлінетін табиғи және материалдық ресурстар қандай? 

7) ауыл шаруашылығында субсидия бӛлінетін басым бағыттары; 

8) ауыл шаруашылығының басым бағыттарына бӛлінетін субсидияның 

мӛлшерлері қандай? 

9) тыңайтқыштардың түрлері және берілетін субсидия мӛлшері қандай? 

 

Есептер 

1. ―Кетебай‖ ӚК мақта егістігі – 860 га, жүгері дәні – 80 га, бақша-кӛкӛніс 40 га, 

картоп – 10 га, барлығы 260 тонна азотты, 120 тонна фосфорлы тыңайтқыштар 

қолдайды. 

―Кетебай‖ ӚК –і алатын сүбсидия сомасын есептеу керек. 

2. ―Кетебай‖ ӚК жылына 6.0 млн. м
3
 ағын су пайдаланады, осы алынған ағын 

судың 80% ӛзі ағып барады, 20% насос сорғылдысымен алынады. Ағын суға 

тӛленетін сүбсидия сомасын анықтау керек. 

 

25 тапсырма. Аймақтар экономикасын дамытуды мемлекеттік реттеу 

  

 Аймақтар экономикасын дамытуды мемлекеттік реттеу сол аймақтың 

ресурстық әлеуеттерінің тиімділігін арттыруға және жаңа әлеуеттерін іске 

қосуға бағыттау жолымен экономикалық- әлеуметтік мақсаттарға қол жеткізу. 

Ол үшін аймақтық дамуды тиімді басқару саясаты алға тартылуы керек. 

 ҚР үшін аймақтық даму мақсаттары тӛмендегі бағыттарда жүргізілуі 

керек: 

1. Әрбір аймақтағы тұрғындардың әлеуметтік – тұрмыстық жағдайдың 

теңестіру және жақсарту; 

2. Дағдарыстық артта қалған аймақтарды деңгейі жоғары ӛңірлерге жеткізу 

бағдарламасын қабылдау және жүзеге асыру; 

3. Тұрақты экономикалық ӛсімді, кешенді дамуды қамтамасыз ету. 

 Мемлекетіміз кен байтақ оның аймақтарына тән ӛзіндік ерекшеліктері 

бар; олар мыналар: 

- экономикалық әлеуетінің әртүрлігі; 

- республикалық еңбек бӛлінісі және мамандандырылуы; 

- әлеуметтік даму деңгейі; 

- реформалардың нәтижесі т.б. 

 Аймақтарды дамытудың негізгі мақсаты олардың экономикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету яғни әлеуметтік – экономикалық, саяси 

тұрақтылықты қамтамасыз ету қабілеттілігі, ӛмір сүру сапасын жоғарғы 

стандарттарға жеткізу, табиғат ресурстарын пайдалану тиімділігін жоғарылату, 

ішкі және сыртқы қауіптердің  ықпалына қарсы тұру. 

 Аймақтар дамуы үшін жалпы кедергілер мына тӛмендегідей: 

- жұмыссыздық; 

- ірі ӛндіруші кәсіпорындардың тоқтап қалуы немесе толық қуатымен жұмыс 

істемеуі; 

- экологиялық мәселелердің кӛбеюі; 
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- шағын қалалардың немесе кенттердің дағдарыстық жағдайы. 

 Аймақ дамуының әлеуметтік қатерлері 

- жан басына шаққанда табыстың тӛмен деңгейі және табыстардың ең тӛменгі 

деңгейінен тӛмен халық үлесінің артуы;  

- кедейшілік, шикзат әлеуеті тӛмен және жұмыссыздық жоғарылығы; 

- халық жалақысынан тӛмен деңгейі үлесінің артуы; 

- жан басына шаққандағы табыс пен жалақының алшақтықтары. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар мен тапсырмалар 

 

1) аймақтар экономикасын мемлекеттік реттеудің мәні және жолы; 

2) аймақтарды дамытудың мақсаттары және бағыттары қандай? 

3) ҚР-ның аймақтарына тән ерекшеліктері қандай? 

4) ҚР – сы ОҚО және Мақтаарал айданындағы жұмыссыздық деңгейі 

қандай, салыстырмалы кесте түзу және талдау. 

5) Мақтаарал ауданындағы тоқтап қалған немесе толық қуатымен жұмыс 

істемейтін кәсіпорындар. Оларды жұмысқа қосу үшін не істеу керек? 

6) ӛңірдегі негізгі экологиялық мәселелер қандай және оларды жақсарту 

жолдары? 

7) ҚР, ОҚО және Мақтаарал ауданында жан басына шаққанда табыс, 

кедейшілік деңгейі 

8) халықтық жалақысының тӛлем деңгейінің үлесі қанша? 

9) ҚР, ОҚО және басқа облыстар арасында жалақы бойынша 

алшақтықтарды салыстыру. 

 

26-27 тапсырма. Жоспарлаудағы әдістемелік ұсыныстар жиынтығы 

  

 Еркін рыноктық экономиканы мемлекеттік реттеудің басты құралы – 

жалпы мемлекеттік жоспарлау болып табылады. 

 Жалпы мемлекеттік жоспарлау - әлеуметтік экономикалық дамудың 

басыңқы бағыттарын анықтайды, сондай ақ нақты міндеттер мен мақсаттарға 

жету шараларын белгілейді. 

 Мемлекеттік жоспарлаудың түрлері: 

- мемлекеттік бюджеттік жоспарлау; 

- мемлекеттік әлеуметтік – экономикалық бағдарламалар; 

- мемлекеттік тапсырыс; 

- кешенді бағдарламалар; 

- мемлекеттік сектордың даму жоспары. 

 Республикалық жоспарлауды мемлекеттік басқару органдары әзірлейді. 

Жергілікті жоспар – жергілікті басқару органдары арқылы жүргізіледі. 

 Кәсіпорын жоспары – бизнес – жоспар кәсіпорынның мүмкіндіктерін 

ескере отырып жасалады. 

Мысал ретінде ҚР –ның әлеуметтік экономикалық даму жоспарынан 

құрылымын ұсынамыз: 

1. Әлеуметтік – демографиялық кӛрсеткіштер: 
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- жалпы халық саны, мың адам; 

- экономикада жұмыс бастылардың саны мың адам; 

- зейнеткерлердің тағы басқалардың саны мың адам 

2. Маңызды макроэкономикалық кӛрсеткіштер: 

- жалпы ішкі ӛнім (ЖІӚ) есебімен алдынғы жылмен салыстырғанда; 

- жан басына шаққандағы ЖІӚ, мың теңге 

3. Сыртқы сауда айналымы, млн. АҚШ долларға % алдыңғы жылмен 

салыстырғанда: 

- тауар экспорты млн. АҚШ доллары, % алдыңғы жылмен салыстырғанда; 

- тауар импорты, млн., АҚШ доллар % алдыңғы жылмен салыстырғанда; 

- сауда балансы, млн., АҚШ доллары. 

4. Инвестициялық сфера: 

- негізгі капиталға инвестициялар барлығы, млн., теңге 

сонын ішінде: 

- республикалық бюджет есебінен; 

- жергілікті қаржы есебінен; 

- мемлекеттік немесе жекеменшік кәсіпорындар қаржы құралдары есебінен; 

- халық қаражаты есебінен; 

- шетел инвесторлар қаржы есебінен 

5. Маңызды әлеуметтік нысандарды және ӛндірістік қуаттарды іске қосу: 

- әлеуметтік сфера нысандары; 

- ӛндірістік қуаттар 

6. Тұрғын ұйлерді жұмысқа қосу, барлық қаржыландыру кӛздері есебінен 

ш/метр, млн. тенге 

7. Ӛнеркәсіп ӛнімдері ӛндіріс, құн есебінде: 

- тау-кен ӛнеркәсібі; 

- ӛңдеу ӛнеркәсібі; 

- электроэнергияны газды және суды ӛңдіру және бӛлу. 

8. Ауыл шаруашылығы: 

Ауыл шаруашылығы жалпы ӛнімі соның ішінде: ӛсімдіктері саласының ӛнімі; 

малшаруашылық ӛнімі; ауыл шаруашылық ӛнімдерінің ең маңызды түрлерінің 

ӛндірісі. 

9. Кӛлік және байланыс; 

10. Шағын және орта бизнес; 

11. Тұрғындарды әлеуметтік қорғау; 

12. Еңбек ресурстарының еркін тепе-теңдігі; 

13. Білім беру: 

- мектепке дейінгі тәрбие мекемелері; 

- жалпы орта білім мекемелері; 

- бастапқы кәсіби білім беру; 

- орта кәсіби білім беру; 

- жоғарғы білім беру; 

14. Денсаулық сақтау; 

15. Мәдениет және ақпарат; 

16. Қоршаған ортаны қорғау; 
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17. Су ресурстары; 

18. Орман ресурстары және арнайы қорғалатын табиғи аумақтар; 

19. Аң аулау шаруашылығы; 

20. Балық ресурстары; 

21. Минералды ресурстар. 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) жоспарлаудың эмр-дегі орны мен маңызы; 

2) мемлекеттік жоспарлаудың түрлері; 

3) Республикалық жоспар; 

4) жергілікті және кәсіпорын жоспарлауы; 

5) ҚР-ның әлеуметтік – экономикалық даму жоспарының құрылымы; 

6) 1-4 пункттерді таратып айту мысалдар келтіру; 

7) 5-8 пункттерді таратып айту және мысалдар; 

8) 9-12 пункттерді таратып айту және мысалдар; 

9) 13-16 пункттерді таратып айту және мысалдар; 

10) 17-21 пункттердің сипаттамалары және мысалдар. 

 

28-29 тапсырма.Бәсекелес ортаны мемлекеттік реттеу 

  

 Бәсекелес ортаны мемлекеттік реттеудің мәні-бұл бәсекелестік ортаны 

қадағалау және қажет болған жағдайда монополияға қарсы саясатты жүргізеді, 

яғни монополияның қарқынды дамуына жол берілмейді. 

 Монополия – бұл ӛнім, қызмет, ресурс ӛндірілуін шектейтін ӛнеркәсіп 

фирма немесе ұйым. Монополияда ірі компаниялар, мекемелер түрінде болады. 

Олар рыноктық бағаға, ұсыныс кӛлеміне, тауар және қызмет сату бағытына 

ықпал жасайды. 

 Ірі компаниялар рыноктағы тауар ӛндірушілер ретінде, олардың активтері 

мӛлшері, пайда, жұмыспен қамтылған адамдар санымен, акционерлер санымен 

бағаланады. 

 Кӛп жағдайда олар рыноктың кӛп бӛлігін бақылауға алады, сондықтан 

ӛзін монополист ретінде кӛрсетеді. 

 Жалпы монополист жаман емес оның бәсекелестікті тоқыратуы жаман, 

олар бәсекеге тосқауыл жасау арқылы қоғамға мынадай жағымсыз жағдайлар 

туындатады: 

- қоғамның қажеттілігі бойынша ресурстарды дұрыс бӛлмеу, баға мен ұсыныс 

кӛлемін монополиялық үстемдік жасап, бағаны ұстап тұру үшін ӛндіріс кӛлемін 

шектеу т.б; 

- жоғары бағада тұтынушылар тауар, ӛнім алу үшін кӛп шығынданады; 

- монополия ӛндірістік техникалық тоқырауға, еңбек жағдайының тӛмендеуіне 

алып келеді. 

 Осындай жағдайларды болдырмау үшін мемлекет монополияға қарсы 

саясат жүргізеді. Бұл саясаттың негізгі мақсаты – мемлекет билігінде 

монополияға қарсы құралдар жиынтығын қалыптастыру, оларды 
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монополиялық іс әрекеттерге қарсы қолдану. Осы жолмен барлық фирмаларды 

және басқа шаруашылық субъектілерінің арасында тең бәсекелестік орта 

қалыптастыру, әділетті бәсекеге қол жеткізу. 

 Монополияның пайда болуының басты себебі ӛндірістің және 

капиталдың бір ортаға шоғырлануы. 

 Шоғырланудың  бағыттары: 

- кӛлденең диверсификация: бір саладағы компаниялардың бірігуі немесе әлсіз 

кәсіпорындарды күшпен қосып алу; 

- вертикальды диверсификация: ортақ технология арқылы әртүрлі саладағы 

фирмалардың бірігуі; 

- тікелей технология жағынан байланысы жоқ әртүрлі саладағы фирмалардың 

бірігуі. 

 Монополияны ұйымдастыру нысандары: 

1. Картель - ӛндірістің кӛлемі бағалары бойынша келісу; 

2. Синдикат – кәсіпорындардың дербестігін сақталып тек бірлесіп тауар ӛткізу 

мақсатында ұйымдасқан бірлестік; 

3. Концерн – бірнеше бағыттағы фирмалардың бірыңғай қаржы орталығына 

бірігуі; 

4. Конгломерат - шаруашылық іс-әрекетінде байланысы жоқ компаниялардың 

бірігуі. 

 Қазақстанда 1991 жылдың мауысымында ―Бәсекенің дамуы туралы және 

монополиялық іс-әрекетті шектеу туралы‖ заң қабылданды. Он жылдан соң 

яғни 2001 жылы монополияға қарсы іс-әрекеттерді қалыптастыру барысында 

жинақталған іс-тәжірибені есептеп ―Бәсеке және монополиялық іс-әрекетті 

шектеу туралы‖ заң толықтырылып қабылданды. 

 Бұл заңдардың негізгі мақсаттары: 

- бәсекені реттеу мен қолдау кӛрсету; 

- шаруашылық субъектілерінің, тауар рыногында экономикалық билігі бар 

қызметін бақлау; 

- тұтынушылардың мүдделері мен құқықтығын қорғау; 

- шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуды қолдау.  

ҚР-ның монополияға қарсы заңы еуропалық үлгіге сәйкес келеді, ол тӛмендегі 

реттеулер жиынтығымен қамтамасыз етілген; нормативтік реттеу; 

ұйымдастырылған реттеу; заңға тәуекелді реттеулермен 

 Экономиканы монополиға қарсы реттеу жүйесі мынадай элементтерден 

құрылған: 

- антимонополиялық заңның сапалық және сандық кӛрсеткіштеріне 

монополистердің кӛзқарасына сараптау; 

- мемлекеттік реттеуге жататын монополиялық іс-әрекеттердің түрлері; 

- әділетсіз баға қалыптастырылған, тиым салынуға тиіс фирмалардың тізімін 

анықтау; 

- монополияға қарсы органдардың құрылымын белгілеу, олардың мақсаты 

қызметі және ӛнімдігін анықтау; 

- монополияға қарсы заңды бұзғаны үшін жауапкершілік 
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 ҚР-да үкіметтің құрамында: ҚР-сы бәсекені қорғау мен табиғи 

монополияға қарсы агенттігі құралып жұмыс атқарып жатыр. Агенттік екі 

бағытта жұмыс атқарып келеді: 

1)  антимонополиялық заңның сақталуын қадағалау және бағаны қалыптастыру 

заңдылығы мен тұтынушылардың құқықтарын қорғауды бақлау; 

2) нақты монополиялық іс-әрекет пен монополистік субъектілерінің 

шаруашылықты жүргізу жағдайын реттеу 

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) бәсекелес ортаны мемлекеттік реттеудің мәні және мазмұны; 

2) монополия түсінігі және анықтамасы; 

3) ірі компаниялардың экономикалық сипаттамасы және монополияға 

бейімділігі; 

4) монополияның бәсекеге тосқауылы және қоғамдағы жағымсыз 

жағдайлары; 

5) мемлекеттің монополияға қарсы саясатының мәні мен маңызы; 

6) монополияның пайда болу себептері; 

7) монополияны ұйымдастыру нысандары; 

8) ҚР-ның ―Бәсекенің дамуы туралы және монополиялық іс-әрекетті 

шектеу туралы‖ (1991 ж), ―Бәсеке және монополиялық іс-әрекетті шектеу 

туралы‖ (2001 ж.) заңдары; 

9) жоғарыда аталған заңдардың басты мақсаттары қандай? 

10) экономиканы монополияға қарсы реттеу жүйесінің элементтері қандай? 

11) ҚР-сы бәсекені қорғау және табиғи монополияға қарсы Агенттігінің 

атқаратын жұмыс бағыттары қандай? 

 

30-31 тапсырма. Әлеуметтік мәселелерді мемлекеттік реттеуде табысты 

бӛлу әдісі 

 

 Әлеуметтік саясаттың және оны мемлекеттік реттеудің негізгі буыны – 

халықтың табысын қалыптастыру саясаты. Адамдардың алатын табыс деңгейі – 

олардың тұрмыс жағдайының басты кӛрсеткіші болып табылады. Табыс деңгейі 

адамдардың материалдық және рухани ӛмірінің мүмкіндігін бағалайды. 

Халықтың табыс деңгейіне жалақыдан басқа баға деңгейі, рыноктың тұтыну 

тауарлармен қамтамасыз етілуінің ықпалы бар. 

 Халықтың табыс деңгейі тӛмендегі кӛрсеткіштер мен сипатталады: 

- номиналды табыс (NY) – бұл адамдардың белгілі уақыт аралығында табатын 

ақша сомасы; 

- қолда қалатын табыс (ҚТ) – бұл адамдардың жеке тұтыну мен сақтауға 

жұмсай алатын табысы. Ол, ҚТ=NУ-С яғни номиналды табыстан жеке 

салықтарды және міндетті тӛлемдерді шегергенде қалатын табыс; 

- нақты (шынайы) табыс (НТ) – белгілі уақыт арасында қолда қалатын табысқа 

сатып алуға болатын тауарлар мен қызметтер кӛлемі яғни мұнда баға 

деңгейінің ӛзгеруі ескеріледі. 
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 Салық тӛлемдері мен басқа да алымдар арқылы халықтың табысы тӛмен 

бӛлігіне кӛмек беру арқылы әлеуметтік реттеу саясатын жүргізу жолымен 

мемлекет табысты әділетті қайта бӛлуді жүзеге асырады. 

 Экономикалық теорияда табыстың бӛлу теңсіздігін ӛлшеу үшін Лоренц 

қисығы пайдаланылады. 

 Кӛлденең сызық бӛлігінде алынатын табыстың жиынтық үлесі тік сызық 

бойында аз табыс алушыдан бастап бүкіл халық табысының жиынтық үлесі 

келтірілген (сурет - 1). Бұл сызбада абсолютты тең табысты 45
0
 орналасқан 

табыс пайызы 

             %                                                        

           100                                             C  

   

           60                                                                                   

 20 А 

 

 0                                    В          халық пайызы  

     

 ОС сызығы кӛрсетеді. Нақты ӛмірде басқаша халықтың 40% - 10% табыс 

алады, 60% халық - 20% алады және т.с.с. Мұндай жағдай сызбаның ОАС 

қисығымен сипатталады яғни Лоренц қисығымен . ОА – дан алыстаған сайын 

қоғам мүшелерінің табыс айырмашылығы артып баратындығын кӛреміз. ОАС 

үшбұрышын ОАВ үшбұрышынан бӛлу арқылы табысты бӛлу теңсіздігінің 

деңгейін анықтауға болады, бұл кӛрсеткіш Джини коэффициенті деп аталады. 

Егер Джини коэффициенті нӛлге тең болса онда қоғам теңдік жағдайда болады, 

ал егер 1 тең болса қоғамда кӛпшілігі кедей, аз бӛлігі ерекше бай болады. ОАС 

үш бұрышының ауданы ӛскен сайын Джинни коэффициенті ӛседі. 1980 жылда 

Джини коэффициенті Жапонияда -0,270, Швецияда 0,291, ФРГ- 0,295, АҚШ -

0,329, Бразилияда – 0,565, ал Ресейде 1992 жылы – 0,289 тең болған. 

 Мемлекеттің әлеуметтік саясатnы реттеудің басты мақсаты – осы 

айырмашылықты барынша теңестіру яғни қоғамның барлық мүшелеріне 

материалдық жағдай жасау. Ол үшін ӛнімді дұрыс бӛлу, трансферттік тӛлемдер 

және табыстарды тұрақтандырудың мемлекеттік бағдарламасын жасау қажет.        

 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) әлеуметтік саясат және оны мемлекеттік реттеудің негізгі буыны қандай? 

2) халықтың тобы деңгейінің сипаттамасы және тәуелділіктері қандай? 

3) халықтың табыс деңгейінің кӛрсеткіштері қандай? 

4) нақты табыстың анықтамасы; 

5) мемлекеттің табысты бӛлу саясаты және механизмдері қандай? 

6) Лоренц қисығын сызып түсіндіру және мәні; 

7) К.Джини коэффициентінің мәні және анықтау жолдары қандай? 

8) әлеуметтік жағдайда мемлекеттік реттеудің нысандары қандай? 

 



 

114 

32 тапсырма. Экологиялық саясат және оны мемлекеттік реттеу 

шаралары 

  

 Экологиялық жағдайды жақсарту ұлттық қауіпсіздікті жақсартудың 

негізгі талабы болып табылады. Мемлекеттің ӛркендеуі халықтың 

денсаулығына тікелей байланысты. Бұл мақсаттарды орындау үшін мемлекеттік 

реттеуді, бюджеттің шығындарын арттыру, нақты экологияның жағдайына 

бақлау орнату және іс-шараларды ұйымдастыру қажеттілігі артып келеді. 

 Осы орайда 1996 жылы 30- сәуірдегі ҚР Президентінің ӛкімімен 

―Экологиялық қауіпсіздік‖ тұжырымдамасы мақұлданған 

Бұл тұжырымдамада: 

- ӛтпелі кезеңнің экологиялық басымдықтары; 

- жекешелендірудің экологиялық мәселелері; 

- табиғатты қорғаудың заңнамасы; 

- табиғатты пайдаланудың экономикалық құралдары; 

- қоршаған орта мониторинг жүйесін құру мәселелері қаралған. 

 Осы тұжырымдамадан соң 1995 жылы ―Мұнай туралы‖ заң, ―Жер 

қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы‖, ―Қоршаған ортаны қорғау 

туралы‖, ―Орман, су және жер кодекстері мен заңдар қабылдайды‖. ―Қазақстан 

- 2030‖ стратегиясының басымдықтарын ескере отырып ҚР-сы дамуының 2010 

жылға дейінгі стратегиялық жоспарына сәйкес әзірленді. Осыған сәйкес 

экологиялық қауіпсіздіктің кезеңдері анықталып, мақсаттары айқындалды: 

Бірінші кезең (2004-2007 жылдар) – қоршаған ортаның ластану деңгейін 

тӛмендету және оны тұрақтандыру жӛніңдегі іс-әрекеттер жоспарын әзірлеу. 

 Екінші кезең (2008-2010 жылдар) – қоршаған ортаның сапалық 

кӛрсеткіштерін тұрақтандыру және табиғатты пайдалануға экологиялық 

талаптарды жетілдіру. 

 Үшінші кезең (2011-2015 жылдар) – қоршаған ортаның сапасын жақсарту 

мен тұрақты экологиялық дамудың қолайлы деңгейіне қол жеткізу. Осыған 

байланысты ҚР-ның Үкіметі қоршаған ортаны қорғау саласында мынадай 

міндеттер атқарады: 

- табиғи ресурстарды пайдаланудың әртүрлі бағыттары бойынша ұлттық 

экологиялық бағдарламалар әзірлеу; 

- қоршаған орта сапасының нормативтері мен шаруашылық және ӛзге де 

қызметтерге қойылатын талаптарды анықтау және бекіту; 

- қоршаған ортаны ластағаны үшін табиғи ресурстарды қалпына келтіру 

толықтыру және қорғауға ақы тӛлеу тәртібін бекіту; 

- міндетті экологиялық сақтандыру жүргізу тәртібі мен ережесін белгілеу; 

- қоршаған орта мен табиғи ресурстардың мемлекеттік мониторингтік 

құрылымын, мазмұнын және оны алып беру тәртібін белгілеу; 

- қоршаған ортаны қорғау саласында ақпарат беру мен мемлекеттік 

статистиканы жүргізуді ұйымдастыру. 

 Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық әдістері 

қолданылады, олар: жоспарлау мен қаржыландыру, жергілікті салықтар мен 

алымдарды ендіру, арнаулы тӛлемдер, айыппұлдар, экономикалық жағынан 
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ынталандыру, келтірілген зиянды ӛтеу, мемлекеттік қорлардың қоржындарын 

пайдалану т.б. 

Бақылауға арналған сұрақтар 

 

1) экологиялық жағдайдың жалпы ұлттық жағдайдың басты құрамдас бӛлігі 

ретінде маңызы; 

2) экологиялық қауіпсіздік тұжырымдары қандай? 

3) осы салаға сабақтас қабылданған заңдар және олардың маңыздылығы 

қандай? 

4) ―Қазақстан - 2030‖ бағдарламасымен анықталған басыңқылықтар мен 

кезеңдері қандай? 

5) бірінші кезеңнің мерзімі мен мақсаттары; 

6) екінші кезеңнің мерзімі мен мақсаттары; 

7) үшінші кезеңнің мерзімі мен мақсаттары; 

8) қоршаған ортаны қорғау бойынша  Үкіметтің міндеттері қандай? 

9) қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық әдістері қандай? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 БӚЛІМ.   Курстық жұмыстар және рефераттар жазу тақырыптары 
 

1. ―Экономиканы мемлекеттік реттеу‖ пәнінің маңызы мен құрылымы; 
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2. ―Экономиканы мемлекеттік реттеу‖ пәнінің мақсаты мен негізгі бағыттары; 

3. Мемлекет пен экономиканың ӛзара байланыстылығының тарихи сипаты; 

4. Экономиканы мемлекеттік реттеудің ғылыми - әдістемелік негіздері; 

5. ЭМР-дің объектілері мен сүбъектілері; 

6. ЭМР-дің әдісі мен механизмдері; 

7. ЭМР-дің объективті қажеттілігі; 

8. ЭМР-дің теориялық астары мен оның объектісі; 

9. ЭМР-де макроэкономикалық және әкімшілік әдістердің арақатынасы; 

10. ЭМР жӛніндегі ҚР-ның маңызды мемлекеттік шаралары; 

11. ҚР-сы жағдайында ЭМР-дің шетелдік тәжрибелерін пайдалану 

мүмкіндіктері; 

12. Қазақстан жағдайында шетелдік макроэкономиканы реттеу тәжрибесін 

ендіру жолдары; 

13. Жиынтық сұраныс және ұсыныстың теориялық негіздері; 

14. Транзиттік экономика және оның міндеттері; 

15. ҚР-да транзиттік экономиканы дамыту шаралары; 

16. Мемлекеттік ӛнеркәсіп саясатының дамуы; 

17. Жоспарлар мен ақша қатынастарының ӛзара байланысы; 

18. Жоспарлаудың ғылыми – методикалық негіздері; 

19. SWOT – талдауының маңызы мен міндеттері; 

20. ҚР-да ӛнеркәсіп кешеңдерінің дамуын мемлекеттік реттеу негіздері; 

21. ҚР-да ӛндіргіш күштерін рационалды орналастыру жолымен реттеу; 

22. ҚР-ның 2010-2020 ж.ж. индустриалды – инновациялық бағдарламасының 

мақсаттары; 

23. Қазақстан экономикасын индустриаландырудың негізгі қағидалары; 

24. Агроӛнеркәсіп кешені экономикасын мемлекеттік реттеу; 

25. Агроӛнеркәсіп кешенінде реформаларды жетілдіруде мемлекеттік реттеу 

негіздері; 

26. Әлеуметтік-экономикалық мәселелерді мемлекеттік реттеу; 

27. Стратегиялық жоспарлаудың негіздері мен әдістері; 

28. ―Қазақстан - 2030‖ стратегиялық бағдарламасы; 

29. Қаржы секторын нығайтуды мемлекеттік реттеу; 

30. ҒТ-лық саясаттың мақсаттары және мемлекеттік реттеу механизмдері; 

31. Жұмыспен қамту және еңбек рыногын мемлекеттік реттеу; 

32. Еңбек рыногын реттеудің механизмдері; 

33. ҚР-дағы еңбек рыногының ерекшеліктері; 

34. ҚР-ның инвестициялық және инновациялық концепциясы; 

35. Инвестицияның  басыңқы бағыттары мен сфераларын мемлекеттік реттеу; 

36. Қаржы инвестициялары және лизинг түсінігі мен маңызы; 

37. Бәсекелестік ортаны қалыптастыру және монополияға қарсы саясат; 

38. Мемлекеттік экономиканы реттеудегі ақша – несие саясаты; 

39. Ақша – несие саясатының құралдары; 

40. Бюджеттік салық жүйесін мемлекеттік реттеу; 

41. Аймақтар экономикасының дамуын мемлекеттік реттеу; 

42. Аймақтар дамуының негізгі міндеттері мен бағыттары; 
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43. Табиғи ресурстарды мемлекеттік реттеу; 

44. Әлеуметтік жағдайды мемлекеттік реттеуде табысты бӛлудің рӛлі; 

45. Жоспарлаудағы әдістемелік ұсыныстар жиынтығы; 

46. Агроӛнеркәсіп кешенінде мемлекеттік реттеу және қолдау шаралары; 

47. Жұмыссыздық және А. Оукен заңы; 

48. Экономикалық ӛсудің сипаттары мен кӛздері; 

49. Бюджет – салық саясатының салыстырмалы тиімділігі; 

50. Инфляция және инфляцияға қарсы саясат; 

51. Мемлекеттің сыртқы экономикалық саясатты реттеу іс-әрекеттері; 

52. Қоғамның ӛндірістік және интеллектуалдық әлеуетін пайдалануды реттеу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 БӚЛІМ. Аралық бақылау сұрақтары 

 

1) экономиканы мемлекеттік реттеу пәні мен негізгі бағыттары; 
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2) экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары мен міндеттері; 

3) мемлекеттің экономикаға араласуының себептігі; 

4) экономиканы мемлекеттік реттеу маңыздылығы мен ролі; 

5) экономиканы мемлекеттік реттеу курсының құрлымы қандай? 

6) экономиканы мемлекеттік реттеу обьективтік қажеттілігі; 

7) экономиканы мемлекеттік реттеу негізгі міндеттері; 

8) экономиканы мемлекеттік реттеу әдісімен құралдары; 

9) экономиканы мемлекеттік реттеу мемлекет мақсаттарымен міндеттеріне 

қол жеткізу үшін қандай шараларды жүзеге асыру керек? 

10) мемлекет пен экономиканың ӛзара байланыстылығының 

классиканың үлгісі 

11) А. Смит Д.С. Милльдің мемлекеттік реттеу бойынша ой-пікірлері мен 

тұжырымдары; 

12) мемлекеттік реттеудің неоклассикалық байланыстарының  әдістері 

қандай? 

13) мемлекет пен экономикалық ӛзара байланыстығының классикалық 

үлгісіндегі рыноктың негізгі принциптері қандай? 

14) рынокта «кӛрінбейтін қол» теориясының негізін қалаушы ғалым; 

15) рынокта мемлекеттің функциясында «түнгі күзетші» қағидасының 

негіздері;  

16) экономикалық байланыстары тәуелсіз, болған рыноктық бәсекенің 

негізгі қағидалары қандай? 

17) неоклассикалық бағытты жақтаушылар экономиканы мемлекеттік 

реттеудің қандай әдістерін ұсынған? 

18) К.Маркстың  экономикалық теориялық қағидасы; 

19)  К. Маркс қағидасының мәні; 

20)  К. Маркс ұсынған жүйенің артықшылықтары мен кемшіліктері; 

21)  рыноктық экономикада мемлекеттің атқаратын қызметі; 

22)  К. Маркстік үлгінің қортындысы қандай? 

23) ―Ұлы депрессияның‖ себептері және салдары; 

24) ―Мемлекеттік диржизм‖ ұғымының мәні; 

25) мемлекет пен экономиканың ӛзара байланыстылығының кейнстік 

үлгісінің жалпы тұжырымы; 

26) мемлекеттік реттеуде мемлекет кӛретін шаралар; 

27) Кейнстік үлгі ―мотор‖ ұғымы; 

28) Кейнстік үлгінің негіздері мен қағидалары. 

29) экономикалық жаһандану үрдісі түсінігі; 

30) қазіргі заманға аралас экономиканың маңыздылығы және 

сипаттамалары; 

31) аралас экономиканың негізгі белгілері; 

32) аралас экономиканың пайда болу себептері қандай; 

33) аралас экономиканың сипаттамалуы және мемлекеттік реттеудің рӛлі 

қандай? 

34) халықтың әл-ауқатын бағалайтын кӛрсеткіш, оның ӛмір сүру сапасына 

ықпалы қандай? 
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35) экономикалық ӛсудің анықтамасы; 

36) экономикалық ӛсудің кӛзідері қандай? 

37) Индустриалды және дамушы елдердің жан басына шаққандағы ЖІӚ 

мӛлшері, ӛсім қарқыны, салыстырмалы талдау жүргізу керек; 

38) ҚР-да соңғы 10 жылда жан басына шаққанда ЖІӚ ӛсу қарқыны және 

оның болжамдары қандай? 

39) ҚР-ның кӛрсеткіштерін индустриалды және дамушы елдермен 

салыстырып талдау; 

40) ҚР-ның кӛрсеткіші қайсы елдердің кӛрсеткішімен сәйкес келеді? 

41) макроэкономикалық талдауға Р.Солоу моделі қандай сұрақтарға жауап 

береді? 

42) Р. Солоу моделі бойынша ӛндіріс кӛлемі бір жұмысшыға шығарылған 

ӛнім кӛлемі, бір жұмысшыға келетін капитал мӛлшері функцияларын 

жазып түсіндіру; 

43) Р. Солоу моделінің капиталмен жарақтану сызбасын түсіндіру; 

44) Р. Солоу моделінің басты теңдеуі және оның сызбасын түсіндіру; 

45) ҚР-ның ЖІӚ-нің ӛсім динамикасының сызбасын орындау және 

түсіндіру. 

46) рыноктық экономикада ақша – несие жүйесінің құрылымы қандай? 

47) ақша – несие жүйесінің тізбектері және міндеттері қандай? 

48) ҚР Ұлттық Банкі және ―Банктер мен банк іс-әрекеттері‖ туралы заңдары; 

49) ҚР ұлттық банкінің негізгі функциялары қандай? 

50) ҰБ рыноктық экономикадағы негізгі мақсаттары; 

51) ҰБ бақлаушы және реттеуші құралдары реттеуге рӛлі қандай? 

52) есепті тӛлем және дисконт санаты қандай? 

53) есепті тӛлем түсінігі және мәні қандай? 

54) міндетті резервтер нормасы құралының маңызы? 

55) ҰБ мен коммерциялық банктер арасындағы ретіндегі қарым-қатынас 

нормалары; 

56) ынталандырушы бюджет – салық саясатының әсері қандай? 

57)  ығыстыру нәтижесі түсінігі және оның ӛнім шығарымымен салыстыру 

нәтижелері қандай? 

58)  қандай кезде z үлкен ӛзгереді, ал j мен xn аз ығыстырылады; 

59)  осыған байланысты js қисығын сызып кӛрсету және түсіндіру керек; 

60)  ынталандырудың фискалды саясатында JS және Lm қисығын үйлестіру 

қандай нәтиже береді? 

61)  бұл жағдайда ығыстыру нәтижесі қандай болады? 

62)  LM жатық, JS` тік болған сызбаны түсіндіру керек; 

63) ынталандырушы   монетарлы  саясаттың тиімділігі неде? 

64)  инвестициялар j мен таза экспорттың xn динамикасын салыстыру 

жағдайдары қандай? 

65)  инвестициялар j мен таза экспорт xn динамикасынан сезімталдығы z 

мӛлшерлемесінен жоғары болса js қисығының сызбасы қандай болады? 

66)  js қисығын сызбасын түсіндіру; 
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67)  егер ақшаға сұраныс пайыз мӛлшерлемесінің динамикасына сезімтал 

болмаса lm сызығы қандай болады? 

68)  lm сызығын сызбасын түстендіру; 

69)  күшті монеторлық саясаттың ендіру жағдайы қандай? 

70)  Пигу нәтижесі түсінігі және мәні; 

71)  бюджет-салық және ақша-несие саясатын бірлестіріп қолдануы қандай 

нәтиже береді? 

72) ӛткен ғасырдағы макроэкономикалық дамудың бағыттары қандай? 

73) неоклассикалық бағыттың мәні мен маңызы; 

74) кенестік бағыттың ерекшіліктері қандай? 

75) жалпы ішкі ӛнімді (жіӛ) анықтаудың әдістері? 

76) қосылған құн түсінігі және анықтамасы; 

77) шығыстарды сомалау әдісі; 

78) кірістерді сомалау әдісі; 

79) жиынтық сұраныстың анықтамасы; 

80) жиынтық сұраныстың жабық экономикадағы негізгі компоненттері; 

81)  тұтыну – жиынтық сұраныстың компоненті ретінде; 

82)  тұтыну кӛлемінің функциясы; 

83)  инвестиция мен нақты пайыз санатының байланыс сызбасы; 

84)  мемлекеттік шығындар мен олардың құрылымы; 

85)  жиынтық ұсыныстың анықтамасы; 

86)  Классикалық жағдайдағы жиынтық ұсыныс, сызбасы; 

87)  АД- AS моделінің мәні қандай? 

88)  қысқа және ұзақ мерзімді кезеңдердегі АД- AS модельдерінің 

арасындағы тепе-теңдік; 

89)  экономиканы тұрақтандыру саясаты; 

90)  серпілістер мен шоктар , тепе-теңдік саясаты; 

91) ақша ұсынысының анықтамасы; 

92)  ақша саясаты түсінігі және мәні; 

93)  ақша ұсынысын реттеудың құралдары; 

94)  ашық операциялар түсінігі; 

95)  міндетті резервтер нормасы; 

96)  есеп мӛлшерлемесі Z пайыздық деңгейі түсінігі; 

97)  ақша массасының кӛлемі; 

98)  ақшаға сұраныс түсінігі; 

99)  шынайы ақша қорына сұраныс формуласын түсіндіру; 

100)  ақшаға сұраныстың негізгі себептері; 

101)  трансакциялық себеп; 

102) сақтану себебі; 

103)  алыпсатарлық себебі; 

104)  ақша нарығындағы тепе-теңдік сызбасын түсіндіру; 

105)  ZM – ақша нарығындағы тепе-теңдік қисығы; 

106)  дискрециялы (икемді) ақша-несие саясаты; 

107)  ынталандырушы дискрециялық саясат түсінігі, оның трансмиссиялық 

механизмі; 
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108)  тежеуші ақша-несие саясаты, оның трансмиссиялық механизмі. 

109) экономикалық цикл түсінігі; 

110)  экономикалық циклдың фазаларын сызба бойынша түсіндіру; 

111)  Батыс әдебиеттеріндегі келтірілген цикл фазалары 

112)  экзогенді және эндогелді факторлар; 

113)  циклдердің мерзімдері бойынша бӛлінуі; 

114)  жұмыс күші түсінігі және оған жататындар; 

115)  жұмыссыз түсінігінің анықтамасы; 

116)  жұмыссыздықтың түрлері және сипаттамалары, себептерін атап 

беріңіз. 

117)  жұмыссыздық деңгейін анықтау әдісі 

118)  табиғи жұмыссыздық анықтамасы және анықтау жолдары. 

119)  жұмыссыздықтың табиғи деңгейіне әсер ететін факторлар 

120)  Оукен заңы және оның формуласы 

121) инфляцияның экономикалық анықтамасы; 

122) инфляцияның ішкі себептері қандай? 

123) инфляцияның сыртқы себептерін атау керек; 

124) дефляция дегеніміз не? 

125) инфляция деңгейін анықтайтын формуланы түсіндіру; 

126) баға индекстерінің түрлері қандай? 

127) тұтынушы баға индексінің мәні; 

128) ӛндіруші баға индексінің мәні; 

129) инфляцияның бӛліну белгілері қандай? 

130) Эмр дәрежесіне байланысты бӛлінуі; 

131) бағалаудың ӛсу қарқынына байланысты; 

132) алдын ала болжау дәрежесіне байланысты; 

133) инфляция тудыратын факторларға байланысты; 

134) инфляцияның әлеуметтік – экономикалық әсерлері; 

135) Филлипс қисығын сызып түсіндіру керек; 

136) инфляция деңгейінің шарттары қандай? 

137) инфляция деңгейінің формуласын түсіндіру; 

138) М. Фридман теориясының мәні мен маңызы; 

139) ӛзара байланысты макроэкономикалық құбылыстар тізбесі; 

140) инфляция қарсы күрес саясатының бағыттары қандай? 

141) инфляцияға қарсы саясаттың кейнстік бағыты 

142) инфляцияға қарсы саясаттың монетарлық бағыты; 

143) инфляция жағдайында үкіметтің қолданатын шаралары. 

144) агроӛнеркәсіп саласының негізгі мақсаттары мен міндеттері; 

145)  Қазақстан ауыл шаруашылығына арналған табиғи ресурстары; 

146)  мемлекетімізде астық ӛндіру кӛлемі және экспорты қанша? 

147)  АӚК-де мемлекеттік реттеудің және қолдаудың объективтік 

қажеттілігі; 

148)  субсидия түсінігі және анықтамасы; 

149)  субсидия бӛлінетін табиғи және материалдық ресурстар қандай? 

150)  ауыл шаруашылығында субсидия бӛлінетін басым бағыттары; 
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151)  ауыл шаруашылығының басым бағыттарына бӛлінетін субсидияның 

мӛлшерлері қандай? 

152)  тыңайтқыштардың түрлері және берілетін субсидия мӛлшері қандай? 

153) аймақтар экономикасын мемлекеттік реттеудің мәні және жолы; 

154)  аймақтарды дамытудың мақсаттары және бағыттары қандай? 

155)  ҚР-ның аймақтарына тән ерекшеліктері қандай? 

156)  ҚР – сы ОҚО және Мақтаарал айданындағы жұмыссыздық деңгейі 

қандай, салыстырмалы кесте түзу және талдау. 

157)  Мақтаарал ауданындағы тоқтап қалған немесе толық қуатымен жұмыс 

істемейтін кәсіпорындар. Оларды жұмысқа қосу үшін не істеу керек? 

158)  ӛңірдегі негізгі экологиялық мәселелер қандай және оларды жақсарту 

жолдары? 

159)  ҚР, ОҚО және Мақтаарал ауданында жан басына шаққанда табыс, 

кедейшілік деңгейі 

160)  халықтық жалақысының тӛлем деңгейінің үлесі қанша? 

161)  ҚР, ОҚО және басқа облыстар арасында жалақы бойынша 

алшақтықтарды салыстыру; 

162)  жоспарлаудың ЭМР-дегі орны мен маңызы; 

163)  мемлекеттік жоспарлаудың түрлері; 

164)  республикалық жоспар; 

165)  жергілікті және кәсіпорын жоспарлауы; 

166)  ҚР-ның әлеуметтік – экономикалық даму жоспарының құрылымы; 

167)  1-4 пункттерді таратып айту мысалдар келтіру; 

168)  5-8 пункттерді таратып айту және мысалдар; 

169)  9-12 пункттерді таратып айту және мысалдар 

170)  13-16 пункттерді таратып айту және мысалдар 

171)  17-21 пункттердің сипаттамалары және мысалдар 

172) бәсекелес ортаны мемлекеттік реттеудің мәні және мазмұны; 

173)  монополия түсінігі және анықтамасы; 

174)  ірі компаниялардың экономикалық сипаттамасы және монополияға 

бейімділігі; 

175)  монополияның бәсекеге тосқауылы және қоғамдағы жағымсыз 

жағдайлары; 

176)  мемлекеттің монополияға қарсы саясатының мәні мен маңызы; 

177)  монополияның пайда болу себептері; 

178)  монополияны ұйымдастыру нысандары; 

179)  ҚР-ның ―Бәсекенің дамуы туралы және монополиялық іс-әрекетті 

шектеу туралы‖ (1991 ж), ―Бәсеке және монополиялық іс-әрекетті шектеу 

туралы‖ (2001 ж.) заңдары. 

180)  жоғарыда аталған заңдардың басты мақсаттары қандай? 

181)  экономиканы монополияға қарсы реттеу жүйесінің элементтері 

қандай? 

182)  ҚР-сы бәсекені қорғау және табиғи монополияға қарсы Агенттігінің 

атқаратын жұмыс бағыттары қандай? 
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183) әлеуметтік саясат және оны мемлекеттік реттеудің негізгі буыны 

қандай? 

184)  халықтың тобы деңгейінің сипаттамасы және тәуелділіктері қандай? 

185)  халықтың табыс деңгейінің кӛрсеткіштері қандай? 

186)  нақты табыстың анықтамасы; 

187)  мемлекеттің табысты бӛлу саясаты және механизмдері қандай? 

188)  Лоренц қисығын сызып түсіндіру және мәні; 

189)  К.Джини коэффициентінің мәні және анықтау жолдары қандай? 

190) әлеуметтік жағдайда мемлекеттік реттеудің нысандары қандай? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 бӛлім. Қорытынды бақылау тест сұрақтары 

 
<guestion> Жоспарлау дегеніміз 
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<variant>жоспар жасауды, оның орындалуын ұйымдастыруды бақылауды қамтитын 

үдеріс 

<variant>экономикалық үдерістерге қоғамдық ӛндіріске  қатысушылардың қызметін 

үйлестіру 

<variant>қоғамдық ӛндірісті саналы түрде реттейтін үдеріс 

<variant> экономикалық үдерістердің нақты перспективасын зерттейтін процесс 

<variant> қандай да болмасын объектіні болжамын жасау процесі 

<guestion> А. Смиттің пікірі бойынша сыртқы сауда саласында мемлекет үшін келесі 

саясат жүргізу тиімді 

<variant>еркін сауда  

<variant> ашық экономика 

<variant> протекционизм 

<variant> экспортты ынталандыру 

<variant> автаркия 

<guestion>Қазіргі кезеңдегі ауыл шаруашылығының негізгі даму бағыттары  

<variant>ауыл шаруашылығының дамуын тұрақтандыру, фермерлік шаруашылықтарды, 

жеке шаруашылықтарды және жер қатынастары 

<variant>жеке меншікті, тауар-ақша қатынастарын, құн заңын, құнды қағаздар нарығы 

<variant>жер нарығын дамыту, нарықтық экономика жағдайында еркін саудаға кӛшу 

<variant> шағын және орта бизнесті дамыту 

<variant> интенсивтендіруді, кооперацияны, агроӛнеркәсіптік интеграцияны дамыту 

<guestion>Қазақстанның экспортының тауарлық құрылымында ең кӛп үлес салмағын 

келесі тауарлар қамтиды 

<variant> минералдық ӛнімдер 

<variant>құнды металлдар  

<variant>химиялық ӛнімдер, пластмасса, каучук 

<variant>азық-түлік тауарлары және оларды ӛндіруге қажет шикізат 

<variant> құнды емес металладр және олардың жасалған ӛнімдер 

<guestion>Экономикалық ӛсу дегеніміз 

<variant>ЖҰӚ-ң абсолютті және салыстырмалы ӛсуі 

<variant>экономиканың негізіг салаларының дамуы 

<variant>шаруашылық субъектілерінің ӛнім ӛндіруі 

<variant> жалпы ӛндірісте дайын ӛнімнің ӛсуі 

<variant> халық тұтынатын тауарлардың кӛбеюі 

<guestion>Халықтың ӛмір сүру деңгейін сипаттамайтын кӛрсеткіш 

<variant>нақты жалақы динамикасы 

<variant>әскери техниканың ӛндірісі 

<variant>білім берудің жеткіліктілігі 

<variant> жан басына шаққанда негізгі тамақ ӛнімдерін тұтыну 

<variant> тұрғын үймен қамтылуы 

<guestion>Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде, әлемдік сауданың 

либерализациялану мүмкіндігін келесі ұйымның шеңберіндегі елдер арасындағы келісім 

туызады 

<variant>БСҰ  (WTO) 

<variant>ГАТТ  (GATT) 

<variant>ЮНКТАД (UNCTA<variant> 

<variant> БҰҰ 

<variant> ЕО  

<guestion>Трансұлттық компаниялардың маңызды белгілеріне жатады 

<variant>шет елдерде филиалдарының болуы 

<variant>тауарлардың кӛп түрлерін ӛндіру 

<variant>нарықта монополиялық билікке ие болу 
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<variant> валюталық резервтерге ие болу 

<variant> тауарлардың экспорты 

<guestion>Жұмысшы кұшін импорттаушы елдің маңызды ұтысы 

<variant>шетелдік жұмысшылар жергілікті халыққа жағымсыз жұмыс орындарын 

толықтырады 

<variant>жергілікті еңбек нарығында бәсекелестік күшейеді 

<variant>мемлекеттің әлеуметтік шығындары азаяды 

<variant> елдегі демографиялық жағдай жақсарады 

<variant> шетелдік жұмысшылардың келуі жұмыссыздықтың деңгейін тӛмендетеді 

<guestion>Әлемдік экономика (шаруашылық) дегеніміз-бұл 

<variant>ӛзара тығыз байланысты және тәуелді ұлттық экономикалардың жиынтығы  

<variant>әлемдегі барлық елдердің ұлттық нарықтарының жиынтығы 

<variant>елдер арасындағы тауар-ақша қатынастарының ӛрісі 

<variant> елдер арасындағы валюта-қаржы қатынастардың жиынтығы 

<variant> индустриалды дамыған елдердің ұлттық экономикаларының жиынтығы 

<guestion>Басқа елдерге қарағанда елдің тауарды баламалы (қатысты) аз еңбек 

шығындармен ӛндіру қабілеті келесідей аталады: 

<variant> салыстырмалы артықшылықтар 

<variant>саудалық артықшылықтар 

<variant>технологиялық артықшылықтар 

<variant>абсолюттік артықшылықтар 

<variant> сауда жағдайларындағы артықшылықтар 

<guestion> «Еңбекті артық елдер капитал сыйымды тауарларды, ал капиталы артық елдер 

еңбек сыйымды тауарларды экспорттайды» деген тұжырым келесі теорияға жатады 

<variant> Леонтьев парадоксына  

<variant>Хекшер-Олин моделіне  

<variant>Рыбчинский теоремасына 

<variant>Салыстырмалы артықшылықтар теориясына 

<variant> Столпер-Самуэльсон теоремасына  

<guestion>Тауардың ӛмірлік цикл теориясы келесі тауарлардың әлемдік саудасын 

түсіндіре алады 

<variant>ӛңдеуші ӛнеркәсіптің ӛнімдері 

<variant>ӛнеркәсіптік шикізат 

<variant>энергоресурстар 

<variant> ауыл шаруашылықтың шикізаты 

<variant> азық-түлік 

<guestion>Протекционизм саясаты құралдарына жатады 

<variant> импорттық квоталар 

<variant>отандық тауарларды халықаралық стандарттарға сәйкес келтіру 

<variant>монопольдық жоғары бағаларға тыйым салу 

<variant>монопольдық тӛмен бағаларға тыйым салу 

<variant> импортты несиелеу 

<guestion>Тікелей инвестициялар шет ел инвесторына келесіні қамтамасыз етеді 

<variant>шет елдік кәсіпорындыбасқару және бақылау жүргізуді 

<variant>шет елдік кәсіпорындардың акциялары мен облигацияларының бір бӛлігіне ие 

болуды 

<variant>шет елдік компанияларының акцияларын сатып алуға құқықты 

<variant> дивиденд және пайыз түрінде табыс алуды  

<variant> әлемдік қаржы нарықтарында несие алуға мүмкіндікті 

<guestion>Жұмысшы күшін экспорттауынан пайда болатын, жағымды деңгейі 

<variant>жұмыссыздықтың деңгейі тӛмендейді  

<variant>елдегі демографиялық жағдай жақсарады 
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<variant>елде жалақы ставкасы тӛмендейді 

<variant> жергілікті ебек нарығында бәсекелестік күшейеді 

<variant> мемлекеттік әлеуметтік шығындары ӛседі 

<guestion> «Кейбір елдер технологиялық жаңа тауарлардың ӛндірісі мен экспортына, ал 

басқалары белгілі (таны<variant>тауарлардың ӛндірісіне маманданады» деген кӛзқарас 

келесі теорияға байланысты 

<variant> тауардың ӛмрлік цикл теориясына  

<variant>масштабтыңэффекті теориясына 

<variant>салыстырмалы артықшылықтар теориясына 

<variant>жетілмеген бәсеке теориясына  

<variant> хлықаралық бәсекелестік теориясына 

<guestion>Нарықтық баға деңгейін ӛзгерту 

<variant>фискалдық саясатты тӛмендетеді 

<variant>мемлекеттік шығындар мен салықтардың мультипликациялық әсерін арттырады 

<variant>фискалдық шара әсерін күшейтеді 

<variant> фискалдық саясат жүргізуде іс жүзінде болмайды 

<variant> фискалдық саясат нәтижесінде кӛрінбеді 

<guestion>Осы валютлық конференцияның ешімі бойынша АҚШ доллары резервтік 

влютаға айналды және «алтынның 1 унциясы 35 долларға тең деген крс бойынша алтынға 

айыбасталатын болды 

<variant>1944ж. Бреттон-Вудс конференциясы 

<variant>1687ж. Париж конференциясы 

<variant>1922ж. Генуя конференциясы 

<variant> 1976ж. Ямайка конференциясы  

<variant> 1971ж. АҚШ-тың Үкімет органдарының конференциясы  

<guestion>Қалқымалы валюта бағамдары жүйесінде валюта бағамы анықталады 

<variant>валюталық нарықтағы сұраныс және ұсыныспен 

<variant>елдің экспорт кӛлемімен 

<variant>елдің импорт кӛлемімен 

<variant> елдің алтын запасы мӛлшерімен 

<variant> әлемдік тауарлық нарықтардағы сұраныс және ұсыныспен  

<guestion>Тӛлем балансы құрамындағы ағымдағы операциялар шотына кіретіндер  

<variant> тауарлардың экспорты және импорты+ 

<variant>капиталдардың экспорты және импорты 

<variant>резервтік активтердің ӛзгеруі 

<variant>халықаралық несиелік операциялар 

<variant> инвестициялардан  халықаралық қозғалысы 

<guestion>Шетелге тауарларды жеткізумен байланысты транспорттық шығындардың 

ӛсуі келесі әсер етуі мүмкін 

<variant>сатылатын тауарлардың саны азаяды 

<variant>елдер арасындағы саудада бейтарифтік шектеулер азаяды 

<variant>елдер арасындағы саудада тарифтік шектеулер ӛседі 

<variant> сатылмайтын тауарлардың саны азаяды  

<variant> отандық тауарлардың ӛндіру кӛлемі артады 

<guestion>Елдің сыртқы сауда тапшылығы дегеніміз-бұл 

<variant>сауда балансы сальдосының теріс болуы 

<variant>экспорттан түскен валюталық табыстардың жетіспеушілгі  

<variant>экспорттың импорттан артық болуы 

<variant> импорттық тауарларға сұраныстың ұсыныстан артық болуы 

<variant> сауда балансы сальдосының оң болуы 

<guestion>Монополистік бәсеке шеңберіндегі халықаралық сауданың моделі немен 

түсіндіреді 
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<variant>мастаб эффектісінің негізінде халықаралық сауда ӛткізу нарықтарда кеңейтеді  

<variant>елдер ӛндіріс факторларға әр түрлі пропорцияда иелену негізнде халықаралық 

саудаға қатысады 

<variant>халықаралық саудадан алынған табыстар елдердің арасында бірыңғай 

бӛлінбейді 

<variant> сауданың кӛлемі ӛскен сайын транспорттық шығындар ӛседі 

<variant> тауарлардың әлемдік нарығында ірі фирмалар монополистік компанияларға 

айналады 

<guestion>Елдердің арасында дифференцияланған тауарлардың ішкі салалық сауданың 

себептерінің біріне жатады 

<variant>осы елдердің тұтынушылардың әр түрлі талғамдары 

<variant>кедендік салықтардың жоғары деңгейі 

<variant>тауарлардың ӛндірісінде маусымдық айырмашылықтары 

<variant> кедендік салықтардың тӛмен деңгейі 

<variant> осы тауарларды ӛндіру шығындардың әртүрлі деңгейі 

<guestion>Тауардың ӛмірлік цикл теориясы бойынша хлықаралық сауданың себебі 

келесіде болады 

<variant> елдердің арасындағы технологиялық деңгейі бойынша динамикалық 

айырмашылықтар 

<variant>жеке елдердің белгілі тауардың ӛндіруіне байланысты салыстырмалы 

артықшылықтары 

<variant>елдердің арасындағы табиғи-климаттық ағдайлары бойынша айырмашылықтары 

<variant>елдердің арасындағы орташа жалақы деңгейі бойынша айырмашылықтары 

<variant> жеке елдердің ішкі нарықтарында бәсекелестік деңгейі бойынша 

айырмашылықтары 

<guestion>Әлемдегі интеграциялық бірлестіктердің кӛбісі қзіргі таңда экономикалық 

интеграцияның келесі деңгейінде тұр 

<variant>еркін сауда аймағы 

<variant>валюталық одақ 

<variant>ортақ нарық 

<variant> экономикалық және саяси одақ 

<variant> кедендік одақ 

<guestion>Ямайка валюта конференциясында қабылданған халықаралық валюталық 

жүйенің принциптерінің біріне жатады 

<variant>валюта бағамдарының кез келген тәртібін елдердің таңдау құқығын орнату 

<variant>халықаралық тӛлем құралы ретінде ағылшын фунт стерлингін қолдану 

<variant>халықаралық есеп айырысу құралы ретінде АҚШ долларын қолдану 

<variant> алтын стандарт енгізу 

<variant> валюталардың алтын паритеттерін орнату 

<guestion>Ұлттық валютаның девальвациясымен байланысты келесі жағдай пайда 

болады 

<variant>елдің тауарлары халықаралық нарықтарда арзандайды 

<variant>шет елдерден сатып алынатын тауарлар арзандайды  

<variant>импорт ӛседі, ал экспорттық тауарлар қымбаттайды 

<variant> проценттік ставкалар тӛмендейді 

<variant> ұлттық валютаның айырбас бағамы ӛседі 

<guestion>Ресми алтынвалюталық қорларды құру мақсаты 

<variant> елдің халықаралық қаржы міндеттемелеріне қатысты тӛлем қабілеттілігін 

қамтамасыз ету        

<variant>орталық банктің коммерциялық банктеріне несие беру үшін 

<variant>ұлттық валютаның алтын мазмұнын қамтамасыз ету 

<variant>халықаралық валюта-қаржы ұйымдарының қызметіне қатысу үшін 
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<variant> ұлттық қаржы нарығының тұрақтылығын қолдау үшін 

<guestion>Аймақтық басқарудың қазіргі кезеңдегі маңызды әдісі 

<variant> мақсатты бағдарламалар 

<variant>коэффициенттер әдісі 

<variant>есептеудің кӛп шешімділігі 

<variant>«дельфи» әдісі 

<variant> байланыстық әдіс 

<guestion> «Елдерге еркін сауда тиімді болады» деген идеяны ең алғашқы рет ұсынған 

<variant>экономист-классиктер 

<variant>меркантилистер 

<variant>австралиялық мектеп 

<variant> кейнсиандық мектеп 

<variant> неоклассикалық мектеп 

<guestion>Хекшер-Олин теориясында жеке елдердің салыстырмалы 

артықшылықтарының себебі болып келеді: 

<variant>елдердің ӛндіріс факторларымен әр түрлі деңгейде қамтамасыз етілуі 

<variant>ӛнімдердің бірыңғай түрлерін ӛндіру технологиясыныңы айырмашылығы 

<variant>экспорттық және импорттық бағалардың әр түрлі арақатынасы 

<variant> әр түрлі елдердің тұтынушыларының әр түрлі талғамдары 

<variant> ӛндіріс факторлардың әр түрлі мобильдігі (жылжымалдылығы) 

<guestion>Қазіргі кезде халықаралық сауданың негізгі кӛлемін келесі елдер қамтиды 

<variant> ӛнеркәсібі дамыған елдер 

<variant>ӛтпелі экономикадағы елдер 

<variant>жаңа индустриалдық елдер 

<variant>мұнай экспорттаушы елдер 

<variant> дамушы елдер 

<guestion>Интенсивті экономикалық ӛсудің маңызды факторы 

<variant> ғылыми-техникалық прогесс 

<variant>табиғи ресурстардың ӛсуі 

<variant>жұмыс күш санының ӛсуі 

<variant>капиталдың ӛсуі 

<variant> қолданылатын факторлар санының ӛсуі 

<guestion>Қоғамдық ӛндірістің тиімділігіне әсер ететін және стратегиялық жоспарлауда 

ескерілетін негізгі факторларды атаңыз 

<variant>ҒТП, сыртқы экономикалық байланыс құрылымы мен салалық құрылымдардың 

алға жылжуы, ӛндіргіш күштерді орналастырудағы ӛзгерістер, мамандандырылудың 

тереңдеуі мен дамуы, ӛндірісті құрамалау  

<variant>ҒТР, саяси және әлеуметтік реформалардың алға басушылығы, әлеуметтік 

қамтамасыз ету, еңбек ӛнімділігінің ӛсуі 

<variant>ӛндірісте ҒТП-ң жетістіктерін қолдану және мемлекеттік ұлттық 

бағдарламаларының орындалуы 

<variant> ӛнеркәсіпте еңбек ӛнімділігінің жоғарлауы 

<variant> ҒТП, елдегі саяси жағдай, ӛндіргіш күштерді орналастырудағы ӛзгерістер, 

еңбек ӛнімділігімен салыстырғандағы қормен қаруландырудың ӛсуі, әлеуметтік 

сферадағы ӛзгерістер 

<guestion>Бүкіләлемдік сауда ұйымы келесі келісімнің негізінде пайда болды 

<variant>ГАТТ (GATT) 

<variant>ЮНКТАД (UNCTA<variant> 

<variant>Бреттон-Вудс конференциясы 

<variant> Ямайка конференциясы 

<variant> ASEAN 
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<guestion>Кӛп елдердің территориясында орналасқан, бірақта бір орталықтан бақыланып 

отырған халықаралық ӛндіріс жүйесін құру келесі компанияларға тән болады 

<variant>трансұлттық корпорацияларға 

<variant>акционерлік компанияларға 

<variant>ӛндірістік бірлестіктерге 

<variant>монополияларға 

<variant> фирмаларға 

<guestion>Жұмысшы күші миграциясының қазіргі кездегі дүниежүзілік орталықтарына 

жататындар 

<variant>АҚШ және Канада 

<variant>Жапония және Қытай 

<variant>Шығыс Еуропа елдері 

<variant> Солтүстік Африка елдері 

<variant>Орталық Азия елдері 

<guestion>Халықаралық экономиканың зерттеу тақырыбы болып келеді 

<variant> әртүрлі мемлекеттерге қатысты шаруашылық субъектердің тауарлар мен 

ӛндіріс факторлармен алмасу саласындағы ӛзара әрекеттесу заңдылықтары 

<variant>нарықты жүйе ретінде ұйымдастырылған қоғамдық ӛндірістің іс-әрекет жасау 

және даму принциптері 

<variant>тауарлар мен ӛндіріс факторларға сұраныс пен ұсыныстың ӛзара әрекеттесу 

заңдылықтары 

<variant>әртүрлі ұлттық экономикалық жүйелерінің іс-әрекетінің заңдылықтары және 

ӛзгешіліктері 

<variant> ұлттық экономикалар шеңберіндегі жеке шаруашылық субъектердің тауарлар 

мен ӛндіріс факторлармен алмасу саласындағы ӛзара әрекеттесу заңдылықтары 

 <guestion> «Әр елге салыстырмалы аз еңбек шығындарын қажет ететін тауарды ӛндіруге 

мамандану тиімді болады» деген идеяны ұсынған 

<variant>Д. Рикардо 

<variant>Э. хекшер 

<variant>А. Смит 

<variant> Б. Олин 

<variant> Дж. Милль 

<guestion>Леонтьевтің парадоксы бойынша, Хекшер-Олин теориясына қарсы екінші 

дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде АҚШ  

<variant>еңбек сыйымды тауарларды экспорттады, ал капитал сыйымды тауарларды 

импорттады 

<variant>капиталдыэкспорттады, ал еңбекті импорттады 

<variant>теріс сауда балансына ие болды 

<variant> капитал сыйымды тауарларды экспорттады, ал еңбек сыйымды тауарларды 

импорттады 

<variant> еңбекті экспорттады, ал капиталды импорттады 

<guestion>Масштабтың эффекті теориясының авторы 

<variant> П. Кругман 

<variant>Д. Рикардо 

<variant>А. Смит 

<variant>Р. Вернон 

<variant> Б. Баласса 

<guestion>Қазіргі жағдайда басымды кӛп елдедің сыртқы сауда реттеуі саясаты  

<variant> еркін сауда және протекционизм элементтерін біріктіру 

<variant>протекционизм  

<variant>квоталарды қолдану 

<variant>фритредерлік 
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<variant> импортты тарифпен шектеу 

<guestion>Шығу кӛздері бойынша шет елдік капитал салымдары келесідей бӛлінеді 

<variant> мемлекеттік және жекеменшік капитал 

<variant>қаржылық және банктік капитал 

<variant>кәсіпкерлік және қарыз капиталы 

<variant>ӛнеркәсіптік және саудалық капитал 

<variant> коммерциялық және банктік несиелер 

<guestion>Жоғары маманданған жұмысшы күшін қабылдаушы елдер келесі жағымды 

жағдайға ие болады  

<variant>білім алуға байланысты шығындардың ұнемдеуіне  

<variant>жұмыссыздық деңгейінің тӛмендеуіне  

<variant>иммгранттардың қатысуымен ӛндірілген ӛнімдердің бағасының тӛмендеуіне 

<variant> жалақы деңгейінің тӛмендеуі арқылы жұмыс берушілердің ұтыс алуына  

<variant> демографиялық жағдайдың жақсаруына 

<guestion> «Кейбір елдер технологиялық жаңа тауарлардың ӛндірісі мен экспортына, ал 

басқалары белгілі (таны<variant>тауарлардың ӛндірісіне маманданады» деген кӛзқарас 

келесі теорияға байланысты 

<variant> тауардың ӛмірлік цикл теориясына 

<variant>жетілмеген бәсеке теориясына  

<variant>масштабтың эффекті теориясына 

<variant>халықаралық бәсекелестік теориясына 

<variant> салыстырмалы артықшылықтар теориясына 

<guestion>Ортақ нарықтың элементтеріне кіретін 

<variant>капиталдардың, жұмысшы күшінің және  тауарлар мен қызметтердің еркін 

қозғалысы 

<variant>бірыңғай валюта және тауарлар мен қызметтердің еркін қозғалысы 

<variant>бірыңғай тариф және бірыңғай валюта 

<variant> бірыңғай тариф және тауарлар мен қызметтердің еркін қозғалысы 

<variant> бірыңғай тариф және жұмысшы күшінің еркін қозғалысы 

<guestion>Банкноттарды алтынға айырбастау және алтынды еркін шетке шығару мен 

шеттен енгізу-бұл келесі валюта жүйесінің сипатына жатады 

<variant> алтын стандарт 

<variant>алтындевиздік стандарт 

<variant>Бреттон-Вудс валюталық жүйе 

<variant>кӛпвалюталық стандарт 

<variant> алтындолларлық стандарт 

<guestion>Ұлттық валюта бағамына ықпалын тигізетін фактор 

<variant>елдің тӛлем баласының жай-күйі 

<variant>тұрғын халықтың әл-ауқаты 

<variant>жұмыссыздықтың деңгейі 

<variant> елдің ішкі нарығының сыйымдылығы 

<variant> тұрғын халықтың саны 

<guestion>Елдің тӛлем балансы тӛмендегі бӛлімдерден тұрады: 

<variant>ағымдағы операциялар балансы, капиталдар балансы және резервтік активтер 

<variant>тауарлардың экспорты және импортының балансы 

<variant>қызмет кӛрсету экспорты мен импортының балансы 

<variant> елде орналасқан және шет елдерге кететін қаржы активтердің балансы 

<variant> тікелей және портфельдік инвестициялардың балансы 

<guestion>Сатылмайтын тауарлардың әдеттегі (типті) үлгісі болып келеді 

<variant>тұрмыстық қызмет кӛрсету 

<variant>сапасы тӛмен тауарлар 

<variant>ӛнеркәсіптік ӛнім 
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<variant> азық-түлік 

<variant> ауыл шаруашылығының ӛнімдері 

<guestion>Мемлекетаралық протекционизмнің күшеюі келесі әсер тигізеді 

<variant>сатылатын тауарлардың саны азаяды 

<variant>сатылатын тауарлардың саны кӛбейеді 

<variant>транспорттық шығындар ӛседі 

<variant> валюта бағамдары ӛседі 

<variant> сатылмайтын тауарлардың саны азаяды 

<guestion>Халықаралық сауданың жаңа теорияларында саудаға келесі фактордың әсер 

тигізуі анықталады 

<variant>ғылыми-техникалық прогресстің 

<variant>халықаралық сауданың либерализациялануы 

<variant>әлемдік саудада мемлекет рӛлінің ӛсуі 

<variant> әлемдік нарықта жетілген бәсеке орнатылуы 

<variant> елдердің арасында саудалық кедергілердің кӛбеюі 

<guestion>Масштабтың эффекті теориясына сәйкес, елдер ӛндіріс факторларымен 

шамамен бірыңғай пропорцияда қамтамасыз етілген жағдайда халықаралық сауданың 

болуы мүмкін 

<variant>елдердің жаппай ӛндіріс эффекті бар салаларға мамандануы 

<variant>импорттық кедендік тарифтердің әр түрлі деңгейі 

<variant>белгілі тауарларды ӛндіруде ұлттық фирмалардың әлемдік нарықтарда 

монополиясы 

<variant> тауарлардың ӛндіру шығындарында салыстырмалы артықшылықтарға 

негізделген елдердің мамандануы 

<variant> тауардың ӛмірлік циклының бар болуы  

<guestion>Тауардың ӛмірлік цикл теориясы бойынша халықаралық сауданың себебі 

келесіде болады 

<variant>елдердің арасындағы технологиялық деңгейі бойынша динамикалық 

айырмашылықтары 

<variant>елдердің арасындағы орташа жалақы деңгейі бойынша айырмашылықтары 

<variant>жеке елдердің белгілі тауардың ӛндіруіне байланысты салыстырмалы 

артықшылықтары 

<variant> елдердің арасындағы табиғи-климаттық жағдайлары бойынша 

айырмашылықтары 

<variant> жеке елдердің ішкі нарықтарында бәсекелестік деңгейі бойынша 

айырмашылықтар 

<guestion>Әлемдегі интеграциялық бірлестіктердің кӛбісі қазіргі таңда экономикалық 

интеграцияның келесі деңгейінде тұр 

<variant>еркін сауда аймағы 

<variant>валюталық одақ 

<variant>ортақ нарық 

<variant> келенлік одақ 

<variant> экономикалық және саяси одақ 

<guestion>Алтындолларлық стандарт кезінде келесі валюталық бағамдар жүйесі 

қалыптасты 

<variant> қатаң бекітілген валюта бағамдары 

<variant>икемді валюта бағамдары  

<variant>номиналды валюта бағамдары 

<variant>еркін қалқымалы валюта бағамдары 

<variant> басқарылатын икемді валюта бағамдары 

<guestion>Валюталық интервенция дегеніміз 

<variant>шет ел валютасын сату-сатып алу арқылы ұлттық валюта бағамына әсер ету 



 

132 

<variant>ұлттық валютаны сату сатып алу арқылы шет ел валютасы бағамына әсер ету 

<variant>шет ел капиталының елге келуі мен елден кетуін үкіметтің реттеп отыруы 

<variant> үкіметтің халықаралық есеп айырысуларды жеделдетуге бағытталған әс-әрекеті 

<variant> шет ел валютасының елге келуін кӛбейту мақсатында тауарлар экспортын 

ынталандыру 

<guestion>Белгілі бір уақыт кезеңіндегі ел резиденттерінің резидент еместермен жүзеге 

асырылған экономикалық келісімдер сомасы-бұл 

<variant>елдің тӛлем балансы 

<variant>елдің сыртқысаудалық айналымы 

<variant>елдің валюталық табыстар кӛлемі 

<variant> елдің сыртқысаудалық сальдосы 

<variant> нақты тиімді валюта бағамы. 

<guestion>Амортизациялық есептеулер бойынша заңды номалар қандай әсер ету 

әдістеріне жатады 

<variant>тікелей әсер ету әдістері 

<variant>ақылы әсер ету әдістері 

<variant>жанама әсер ету әдістері 

<variant> ақысыз әсер ету әдістері 

<variant> халықаралық әсер ету әдістері 

<guestion>Сыртқы саудаға қатысты А. Смиттің теориясы-бұл 

<variant> абсолюттік артықшылықтар теориясы 

<variant>технологиялық артықшылықтар теориясы 

<variant>салыстырмалы артықшылықтар теориясы 

<variant>тауардың ӛмірлік цикл теориясы 

<variant> ӛндіріс факторлардың арақатынасы теориясы 

<guestion>ҚР Үкіметінің жалақы деңгейін реттеуде қолданатын кӛрсеткіші 

<variant>есептеу кӛрсеткіші 

<variant>жалақының тӛменгі мӛлшері 

<variant>ӛмір сүру деңгейі кӛрсеткіші 

<variant> минималдық тұтыну тауарлары кӛрсеткіші 

<variant> халықтың нақты табыстарының кӛрсеткіші 

<guestion>Қазіргі кезде халықаралық сауданың негізгі кӛлемін келесі елдер қамтиды 

<variant> ӛнеркәсібі дамыған елдер 

<variant>мұнай экспорттаушы елдер 

<variant>ӛтпелі экономикадағы елдер  

<variant>дамушы елдер 

<variant> жаңа индустриалдық елдер 

<guestion>Экономиканы м емлекеттік реттеуде интенсивті ӛсудің тӛмендегі факторлары 

ескеріледі 

<variant>қолдану мен еңбек ӛнімділігінің деңгейін жоғарылату 

<variant>күрделі қаржылардың шығындарын ӛтеу мерзімін азайту 

<variant>жаңа ӛндірістік қуаттарды іске қосу және кеңейту 

<variant> қосымша жұмыс күшін тарту 

<variant> шетел инвестицияларын тарту 

<guestion>ҚР-на инвестициялау  үшін экономиканың тұрақсыз секторлары 

<variant>ауыл шаруашылығы 

<variant>АӚК-ін қайта ӛңдеу салалары 

<variant>мұнай және газ ӛндірісі 

<variant> нарық инфрақұрылымы 

<variant> тұтыну тауарлар ӛндірісі 

<guestion>Үкімет сыртқы сауда саласында жүргізетін саясаттың түрлері 

<variant>еркін сауда және протекционизм 
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<variant>автаркия және ашық экономика  

<variant>тарифтік және бейтарифтік 

<variant> ӛндірістік және аграрлық  

<variant> фискалдық және монетарлық  

<guestion>Қазіргі кездегі экономикада бұл кәсіпорындар халықаралық ӛндірісті іске 

асырады 

<variant>трансұлттық компаниялар 

<variant>жекеменшік фирмалар 

<variant>синдикаттар 

<variant> ірі ұлттық компаниялар 

<variant>акционерлік қоғамдар 

<guestion>Жұмысшы күшін экспорттаушы елдің ұтысына жатады 

<variant>эмигранттардың отанына жіберетін валюталық аударымдары 

<variant>жұмыссыздық деңгейінің ӛсуі 

<variant>жалақы деңгейінің тӛмендеуі арқылы ӛндіріс шығындарының азаюы 

<variant> мемлекеттік шығындардың ӛсуі 

<variant> демографилық жағдайдың жақсаруы 

<guestion>Әлемдік нарықтың қалыптасуы келесі тарихи кезеңге жатады 

<variant>ұлы географиялық ашулар, капиталдың алғашқы қорлану 

<variant>индустриалды сатыдан постиндустриалды экономикаға ӛту 

<variant>ХХ ғ. 50-70 жж. әлемдік экономиканың жылдам даму 

<variant> отарлық жүйенің құлдырау 

<variant> құл иелену қоғамынан ортағасырлар заманына ӛту кезінде 

<guestion>Салыстырмалы артықшылықтар принципі бойынша елдер келесі тауарлардың 

ӛндірісіне маманданады 

<variant>баламалы (қатысты) бағасы тӛмен 

<variant>әлемдік бағасы жоғары  

<variant>транспорттық шығындары аз  

<variant> сапасы жоғары 

<variant> басқа елдерде ӛндірілмейтін 

<guestion> «Артық ӛндіріс факторларымен ӛндірілетін тауарлардың экспорты, тапшы 

ӛндіріс факторларын қолдануды қажет ететін тауарлардың импорты» деген тезис келесі 

теорияға жатады  

<variant>ӛндіріс факторлардың арақатынасы 

<variant>арнайы ӛндіріс факторлары  

<variant>абсолюттік артықшылықтар 

<variant> салыстырмалы артықшылықтар 

<variant> меркантилистік 

<guestion>Масштабтың эффекті теориясын авторы 

<variant> П. Кругман 

<variant>Р. Вернон 

<variant>Д. Рикардо 

<variant>А. Смит 

<variant> Б. Баласса  

<guestion>Тауарлардың кедендік құнынан пайыз есебінде (мысалы, кедендік құнының 

10%-ы) алынатын баж салығы-бұл  

<variant>адвалорлық баж салығы  

<variant>арнайы баж салығы 

<variant>преференциалдық баж салығы 

<variant> импорттық баж салығы 

<variant> экспорттық баж салығы 
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<guestion>Тікелей инвестициялар әлемдік экономикада келесі компаниялардың 

үстемдігінің негізін құрайды 

<variant>халықаралық корпорациялардың  

<variant>коммерциялық банктердің  

<variant>мемлекеттік компаниялардың  

<variant> орталық банктердің 

<variant> сақтандыру компаниялардың  

<guestion>Жұмысшы күшін экспорттаушы ірі елдердің бірі 

<variant>Мысыр және Пәкістан 

<variant>АҚШ және Қытай 

<variant>Жапония және Австралия 

<variant> Ресей және Қазақстан 

<variant> Аргентина және Бразилия 

<guestion> «Кейбір елдер технологиялық жаңа тауарлардың ӛндірісі мен экспортына, ал 

басқалары белгілі (таны<variant>тауарлардың ӛндірісіне маманданады» деген кӛзқарас 

келесі теорияға байланысты 

<variant> тауардың ӛмірлік цикл теориясына 

<variant>салыстырмалы артықшылықтар теориясына 

<variant>жетілмеген бәсеке теориясына  

<variant>халықаралық бәсекелестік теориясына 

<variant> масштабтың эффекті теориясына 

<guestion>Елдердің интеграциялық бірлестіктерінің арасындағы міндетті мақсаттардың 

бірі 

<variant> бір салаға жататын кәсіпорындарды біріктіру 

<variant>әртүрлі елдерге жататын фирмалардың ынтымақтастықты қолдау 

<variant>мемлекеттердің арасындағы дипломатиялық қатынастарды жақсарту 

<variant>масштабтың экономикалық басымдылығын пайдалану 

<variant> елдер арасындағы барлық қатынастарды реттейтін далпы органдарды құру 

<guestion>Валютаның толық конвертерленуі дегеніміз-бұл осы валютаның  

<variant>айырбастауға шектеулердің толық болмауы 

<variant>АҚШ-ның долларына еркін айырбасталуы 

<variant>алтынға еркін айырбасталуы 

<variant> елдің валюта нарығында сатылуы және сатып алынуы 

<variant> резервтік валюталарға айырбасталуы 

<guestion>Ұлттық валюта бағамына ықпалын тигізетін фактор: 

<variant>елдің тӛлем балансының жай-күйі 

<variant>тұрғын халықтың әл-ауқаты 

<variant>елдің ішкі нарығының сыйымдылығы 

<variant> жұмыссыздықтың деңгейі 

<variant> тұрғын халықтың саны 

<guestion>Елдің тӛлем балансы тӛмендегі бӛлімдерден тұрады: 

<variant>ағымдағы операциялар балансы, капиталдар балансы және резервтік 

<variant>тауарлардың экспорты және импортының балансы 

<variant>қызмет кӛрсету экспорты мен импортының балансы 

<variant> тікелей және портфельдік инвестициялардың балансы 

<variant> елде орналасқан және шет елдерге кететін қаржы активтердің балансы 

<guestion>Шетелдік Инвесторлар Кеңесін кім басқарады  

<variant>ҚР Президенті 

<variant>ҚР Үкіметі 

<variant>ҚР Парламенті 

<variant> ҚР Конституциялық кеңесі 

<variant> Сыртқы істер министрі 
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<guestion>Жалпы ішкі ӛнімді есептеуде қолданылатын әдісті табыңыз 

<variant>қосылған құн 

<variant>баланстық 

<variant>эмпирикалық 

<variant> сатып алу құны 

<variant> математикалық 

<guestion>Елдердің арасында гомогенді (айырмашылықтары жоқ) тауарлардың ішкі 

салалық сауданың себептерінің біріне жатады 

<variant>транспорттық шығындардың азаюы 

<variant>фирманың монопольдік жағдайы 

<variant>осы елдердің табиғи ресурстармен әртүрлі қамтамасыз етілуі 

<variant> осы елдердің тұтынушыларының әр түрлі талғамдары  

<variant> кедендік салықтардың жоғары деңгейі 

<guestion>Тауардың ӛмірлік цикл теориясы бойынша, жаңа тауарды алғашқы ұсынған 

ел, осы тауардың «таза» импортерына келесі сатыда айналады 

<variant> құлдырау сатысында 

<variant>жетілу сатысында 

<variant>енгізу сатысында 

<variant>ӛсу сатысында  

<variant> жаңарту сатысында 

<guestion>Тауардың ӛмірлік цикл теориясы бойынша халықаралық сауданың себебі 

келесіде болады 

<variant>елдердің арасындағы технологиялық деңгейі бойынша динамикалық 

айырмашылықтары 

<variant>жеке елдердің белгілі тауардың ӛндіруіне байланысты салыстырмалы 

артықшылықтары 

<variant>елдердің арасындағы орташа жалақы деңгейі бойынша айырмашылықтары 

<variant> елдердің арасындағы табиғи-климаттық жағдайлары бойынша 

айырмашылықтары 

<variant> жеке елдердің ішкі нарықтарында бәсекелестік деңгейі бойынша 

айырмашылықтары 

<guestion>Әлемдегі интеграциялық бірлестіктердің кӛбісі қазіргі таңда экономикалық 

интеграцияның келесі деңгейінде тұр 

<variant>еркін сауда аймағы 

<variant>валюталық одақ 

<variant>кедендік одақ 

<variant> ортақ нарық 

<variant> экономикалық және саяси одақ 

<guestion>Валютаға резиденттердің және резиденттер еместердің қатынасына сәйкес 

валютаның конвертерленуі-бұл 

<variant> ішкі және сыртқы конвертерлену 

<variant>ағымды және капиталдық операциялар бойынша конвертерлену 

<variant>сауда және қаржы операциялар бойынша конвертерлену 

<variant>девальвация және ревальвация 

<variant> тікелей және жанама конвертерлену 

<guestion>Валюталық интервенция дегеніміз 

<variant>шет ел валютасын сату-сатып алу арқылы ұлттық валюта бағамына әсер ету 

<variant>ұлттық валютаны сату-сатып алу арқылы шет ел валютасы бағамына әсер ету 

<variant>үкіметтің халықаралық есеп айырысуларды жеделдетуге бағытталған іс-әрекеті 

<variant> шет ел валютасының елге келуін кӛбейту мақсатында тауарлар экспортын 

ынталандыру  

<variant> шет ел капиталының елге келуі мен елден кетуін үкіметтің реттеп отыруы 
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<guestion>Белгілі бір уақыт кезеңіндегі ел резиденттерінің резидент еместермен жүзеге 

асырылған экономикалық келісімдер сомасы-бұл 

<variant> елдің тӛлем балансы 

<variant>елдің валюталық табыстар кӛлемі  

<variant>елдің сыртқысаудалық айналымы 

<variant>елдің сыртқысаудалық сальдосы 

<variant> нақты тиімді валюта бағамы 

<guestion>Бюджеттi құруға негiзгi кӛзделген мақсаты-бұл: 

<variant>Баланстық кiрiсi мен шығысын теңестiру 

<variant> Нарық субъектiлерiне дотация беру

<variant>Кәсiпкерлерге несие  беруді теңестіру 

<variant> Бюджет тапшылығын жоюды теңестіру 

<variant> Экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету 

<guestion>Экономиканы мемлекеттiк реттеудiң негiзiн қалаушысы: 

<variant>Дж. Кейнс 

<variant> А. Смит 

<variant>Дж. Макконеля 

<variant> Ф. Котлер 

<variant> А. Лаффер 

<guestion>Экономиканы мемлекеттiк реттеудiң басты мақсаты: 

<variant>Экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылық; 

<variant> Сыртқы экономикалық қатынастағы тұрақтылық; 

<variant>Валюта курсын тӛмендету; 

<variant> ұлттық валютаны тұрақтандыру; 

<variant> инвестицияларды тарту; 

<guestion>Неоклассикалық модельдiң ӛкiлi: 

<variant>Дж. Кейнс  

<variant> Дж. Макконеля

<variant>А. Смит 

<variant> Ф. Тейлор 

<variant> М.Фридман   

<guestion>Дж.М. Кейнстiє ―Жұмыс бастылықтың жалпы теориясы, процент жґне ақша― 

еңбегi қай жылы жарыққа шықты: 

<variant>1936 ж. 

<variant> 1940 ж. 

<variant>1938 ж. 

<variant> 1920 ж. 

<variant> 1980 ж. 

<guestion>Экономиканы реттеу бойынша мемлекеттiк iс-ґрекет аспектiлерi: 

<variant>Практикалық және теориялық 

<variant> Практикалық және тәжiрибелiк 

<variant>Теориялық және тәжiрибелiк 

<variant> Функционалдық және тәжiрибелiк 

<variant> Статистикалық, аналитикалық 

<guestion>Ұлттық экономиканық неғұрлым тиiмдi дамуын қалыптастыруға бағытталған 

шаралар, әрекеттердi жүйелi ғылыми зерттеу-бұл: 

<variant>теориялық аспект 

<variant> практикалық аспект 

<variant>ғылыми аспект 

<variant> болжам 

<variant> жоспар 

. <guestion>Мемлекеттiң бӛлiп таратушылық қызметi бағытталған: 
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<variant>әлеуметтiк әдiлеттiлiкке жетуге 

<variant> салық жүйесiн қарапайым жетуге 

<variant>халықаралық стандарттарға кӛшуге 

<variant> мемлекеттiк шығыс бӛлiгiн қысқартуға 

<variant> жанама салықтар түрiн кӛбейтуге 

<guestion>Аймақтық басқарудың қазiргi кезеєдегi маңызды әдiсi: 

<variant>Мақсатты бағдарламалар 

<variant> Коэффициенттер бағдарламалар 

<variant>Есептеудiң кӛп шешiмдiлiгi 

<variant> Байланыстық бағдарламалр 

<variant> ―дельфи― әдiсi 

<guestion>Рыноктың тиiмдi қызмет етуiне жағдай жасаумен байланысты мемлекеттiң 

функцияларына жатады: 

<variant>Бәсекенi қорғау мен ынталандыру 

<variant> Табыстарды қайта бӛлу 

<variant>Ресурстарды бӛлуге түзетулер енгiзу 

<variant> Экономикалық ӛсудi ынталандыру 

<variant> Экономикадағы монополизмді ынталандыру  

<guestion>Елдегi шаруашылық процестердi реттеу барысында мемлекет негiзiнен 

сүйенуi тиiс: 

<variant>жоспарлауға 

<variant> маркетингтiк стратегияға 

<variant>әлеуметтiкке 

<variant> құқықтық мәселелерге  

<variant> бәсекелiкке.  

<guestion>Iшкi және сыртқы кеңiстiктерде шаруашылықты тиiмдi жүргiзудiң ұзақ 

мерзiмдi және алдын-ала болжанған саясаты-бұл: 

<variant>Мемлекеттiң экономикалық саясаты 

<variant> Мемлекеттiң инвестициялық саясаты 

<variant>Мемлекеттiң шаруашылықты басқару саясаты 

<variant> Мемлекеттiң монополияға қарсы саясаты 

<variant> Мемлекеттiң әлеуметтiк саясаты 

<guestion>Валюталық-қаржылық реттеу формаларына жатады: 

<variant>Шетелдiк инвестиция, сыртқы қағаз 

<variant> Директивалық басқару, ішкі қағаз 

<variant>Жоспардың орындалуын бақылау 

<variant> Мемлекеттiк қарыз, облигация 

<variant> Салық жеңiлдiктерiн енгiзу 

<guestion>Резервтiк талап қоюдың басты мақсаты: 

<variant>Банктердiң несие операция-ларын бақылау; 

<variant> Құнды қағаздар эмиссиясын; 

<variant>Мемлекеттiк облигация-ларын бақылау; 

<variant> Валюта операцияларын реттеу; 

<variant> Несиеге деген сұраным мен ұсыным кӛлемiн бақылау; 

<guestion>Рыноктың пайыздық мӛлшерлемеге әсер ету мақсатында Орталық банк 

қолданады: 

<variant>Есептiк саясаты 

<variant> Шектеулi резервтiк талап саясатын 

<variant>Ашық нарықтағы банк операцияларын 

<variant> Инфляцияға қарсы саясаты 

<variant> Фискалдық саясаты 

<guestion>Коммерциялық банктердiң мiндеттi резерв кӛлемiн орнатады: 
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<variant>ұлттық банк 

<variant> қаржы министрлiгi 

<variant>стратегиялық жоспарлауагенттiгi 

<variant> ұлттық бақылау комитетi 

<variant> Коммерциялық банк 

<guestion>Болжамдардың негiзгi принциптерi: 

<variant>Кешендiлiк және ғылыми негiздемелiгi; 

<variant> Мақсатты-бағдарламалы ведомстволық; 

<variant>Бiртұтастық және мақсатты бағыттылық; 

<variant> Үнсiздiк, параллельдiк, қарқындылық; 

<variant> Орталықтандыру мен орталықтандырылмауды үйлестiру; 

<guestion>Баланстық әдiстiң мақсаты: 

<variant>Шығындарды олардың жабылу кӛздерiмен сәйкестендiрiп, барлық тауарлар 

және ӛндiрiстiк кӛрсеткiштердi ӛзара байланыстыру; 

<variant> Жоспарлаудың кӛрсеткiштерiнiң динамикасын белгiлеу арқылы оларды 

анықтау; 

<variant>Ұзақ мерзiмдi болжамдарға арналған электрондық-есептеу машиналар қолдану; 

<variant> ресурстарды нақты қалыптастырып, үйлестiру; 

<variant> Нары жағдайындағы механизмге аймақтықсаясатты бейiмдеу; 

<guestion>Мемлекет сияқты жоғарыдан басқаратын органы жоқ экономикалық жүйе: 

<variant>Еркiн бәсеке рыногы 

<variant> Дәстүрлi экономика 

<variant>Экономиканыє аралас типi 

<variant> Жоспарлы экономика рыногы

<variant> Ӛтпелi кезең экономикасы 

<guestion>Ақша массасы кӛлемiн ұлғайтуға шектеулер қою-бұл: 

<variant>Ақша несие саясаты жүзеге асады; 

<variant> Бюджет кiрiсiн ұлғайту арқылы жүзеге асады; 

<variant>Кассадағы нақты ақшаға шектеу қою арқылы жүзеге асады; 

<variant> Эмиссия арқлы жүзеге асады; 

<variant> Субсидия арқылы жүзеге асады; 

<guestion>Шығындардың оларды жабу кӛздерiмен сәйкестендiрiлуi: 

<variant>Болжамдаудың баланстық әдiсi; 

<variant> Болжамдаудың нормативтiк әдiсi; 

<variant>Болжамдаудың экстрополяциялық әдiсi; 

<variant> Болжамдаудың математикалық шешiмдерi; 

<variant> Болжамдаудың мақсаттыбағдарламалық әдiсi; 

<guestion>Ұжымдық қажеттiлiктердi қанағаттандыратын товарлар: 

<variant>бiрнеше тұтынылатын қоғамдық товарлар; 

<variant> алғаш ӛндiрiлетiн жаңа товарлар; 

<variant>сұранысы ақша түрiнде кӛрiнетiн жеке товарлар; 

<variant> күнделiктi тұтынатын товаралар; 

<variant> жеке товарлар; 

<guestion>Экономиканы бүтiндей толық ретiнде қарастырады және сұраныс пен 

ұсыныстың жиынтығын, ұлттық табыстың процесiн зерттейтiн ғылым-бұл: 

<variant>макроэкономика 

<variant> маркетинг 

<variant>микроэкономика 

<variant> саясаттану 

<variant> экономикалық социология 

<guestion>Жеке элементтер мен құрылымдарды зерттейтiн, яғни кәсiпорындар мен 

ӛндiрiс салаларын және т.б. қозғалысын зерттейтiн ғылым: 
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<variant>микроэкономика 

<variant> маркетинг 

<variant>макроэкономика 

<variant> саясаттану 

<variant> экономикалық социология 

<guestion>Қай әдiсте кәсiпорынның барлық шығыны жабылады және берiлген ақша 

қайтарылмайды: 

<variant>дотация 

<variant> субсидия 

<variant>субвенция 

<variant> несие беру 

<variant> лизинг 

<guestion>Нақты емес ақшалай қаражаттардың және қағаз ақшалардың құнсыздануы-

бұл: 

<variant>инфляция 

<variant> дағдарыс 

<variant>дифляция 

<variant> инвестиция 

<variant> дефляция 

<guestion>Экономиканы мемлекеттiк реттеудiң әдiстерi-бұл: 

<variant>Әкiмшiлдiк және экономикалық; 

<variant> Мемлекеттiк және жергiлiктi; 

<variant>Әкiмшiлдiк және ұлттық; 

<variant> Банкаралық және қаржылық; 

<variant> Әлемдiк және қаржылық; 

<guestion>Мемлекеттiң ӛз мiндеттерiн жүзеге асыруына арналған және тиістi заңдарға 

сәйкес белгiленген салықтармен ӛзгеге де кiрiс кӛздерiнiң және түсiмдерiнiң есебiмен 

құралатын орталықтандырылµан ақша-бұл: 

<variant>бюджет 

<variant> салық 

<variant>субвенция 

<variant> субсидия 

<variant> табыс 

<guestion>Экономикалық ӛсудiң циклдық ауытқуын тежеу: 

<variant>Ел экономикасының тепе теңдiгiне бағытталады; 

<variant> Ұлттық бiлiмi мен бiлiктiлiгiн кӛтеруге бағытталады; 

<variant>Бәсекелестiк шамасын арттыруға бағытталады; 

<variant> Әлеуметтiк мәселелердi шешуге бағытталады; 

<variant> Зерттеу орталықтарын жетiлдiруге бағытталады; 

<guestion>.Нарық жүйесiнiң даму деңгейi, ұлттық ӛндiрiс ӛнiмдiлiгiнiң ӛсуi-бұл: 

<variant>құрылымдылық саясаты анықтайды; 

<variant> салалық саясатты анықтайды; 

<variant>аймақтық саясатты анықтайды; 

<variant> коньюнктуралық саясатты анықтайды; 

<variant> әлеуметтiк саясатты анықтайды; 

<guestion>Нарықтық экономиканың тоқтаусыз да тұрақты ӛсiп дамуын қамтамасыз ету 

мақсатындағы мемлекеттiң белгiлi iс-шараларымен әрекеттерi 

<variant> құрылымдылық саясаты; 

<variant>коньюнктуралық саясаты; 

<variant>салалық саясаты; 

<variant> аймақтық саясаты; 

<variant> әлеуметтiк саясаты; 
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<guestion>Белгiлi бiр объектiнiң болашақтағы жай-күйi, даму жолдары туралы ғылыми-

дәелдi пiкiр-бұл: 

<variant>болжам 

<variant> жоспар 

<variant>гипотеза 

<variant> тәжiрибе 

<variant> зерттеу 

<guestion>Эмиссиялық банктiң есептеу нарқын (дисконттық) ӛзгерту-бұл: 

<variant>Несие ақша саясаты 

<variant> Фискалдық саясаты 

<variant>Әкiмшiлдiк реттеу саясаты 

<variant> Ұзақ мерзiмдi реттеу саясаты

<variant> Қысқа мерзiмдi реттеу саясаты 

<guestion>Қазақстан Республикасының бюджетiне түсетiн салықтық түсiмдердiң үлкен 

үлесi қай салық түрiне тиесiлi: 

<variant>қосылған құн салығы 

<variant> заңды тұлға пайдасына салық 

<variant>жеке тұлға пайдасынакiрiс салығы 

<variant> жер салығы 

<variant> акциз салығы  

<guestion>Демографиялық процестер мен тиiмдi жұмысбастылықты қамтамасыз ету-бұл: 

<variant>Мемлекеттiң әлеуметтiк функциясы; 

<variant> Мемлекеттiң стратегиялық функциясы; 

<variant>Мемлекеттiң қорғаушылық функциясы 

<variant> Мемлекеттiң экономикалық функциясы; 

<variant> Мемлекеттiң қауiпсiздiк функциясы; 

<guestion>Жалдамалы жұмысшылардың еңбек қатынастарын реттеу, ӛнiм 

ӛндiрушiлердiң мүдделерiн қорғау-бұл: 

<variant>Мемлекеттiң қорғаушылық функциясы; 

<variant> Мемлекеттiң стратегиялық функциясы; 

<variant>Мемлекеттiң әлеуметтiк функциясы; 

<variant> Мемлекеттiң экономикалық функциясы; 

<variant> Мемлекеттiң қауiпсiздiк функциясы; 

<guestion>Сыртқы қарыздардың ӛсуiнен халақаралық қаржы органдарынан тәуелдi 

болмау-бұл: 

<variant>Экономикалық қауiпсiздiк 

<variant> Саяси қауiпсiздiк 

<variant>Экологиялық қауiпсiздiк 

<variant> Ұлттық қауiпсiздiк 

<variant> Мәдени қауiпсiздiк 

<guestion>Экономикалық жүйенiң нарықтың қойған талаптарымен ережелерiне сәйкес 

қызмет етуi-бұл: 

<variant>Классикалық модель 

<variant> Неоклассикалық модель 

<variant>Мультипликатор модель 

<variant> Акселератор модель 

<variant> Математикалық модель 

<guestion>Бағалардың кенеттен және тез ӛсуi-бұл: 

<variant>Тосын инфляция 

<variant> Тосылған инфляция 

<variant>Тұрақты инфляция 

<variant> Бiрқалыпты инфляция 
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<variant> Қарқынды инфляция 

<guestion>.Қандай мiнездеме елдiң инвестициялық климатын анықтайды: 

<variant>банк жүйесiнiң тұрақтылығы; 

<variant> инфляция деңгейi; 

<variant>нарыққа шығу мүмкiндiгi; 

<variant> мемлекеттiк қарыз; 

<variant> жұмыссыздық деңгейi; 

<guestion>Қандай мемлекетте 5 жылдық экономикалық даму жоспары пайдаланылды: 

<variant>Турция 

<variant> ФРГ 

<variant>АҚШ 

<variant> Бразилия 

<variant> Голландия 

<guestion>Қандай мемлекет табиғи ресурссыз ӛстi: 

<variant>Жапония 

<variant> АҚШ 

<variant>Германия 

<variant> Ресей 

<variant> Бiрiккен Араб эмираты; 

<guestion>Экономикалық ӛсу әсер етедi: 

<variant>Халықтың жан басының нақты табысына; 

<variant> Халық санына нақты табысына ; 

<variant>Елдiң ұлттық құрамының табысына; 

<variant> Бағаны арттыруға; 

<variant> Бағаны тӛмендетуге; 

<guestion>ҚР-на инвестиция үшiн экономиканың тұрақсыз секторларына: 

<variant>ауыл шаруашылығы; 

<variant> АӚК-iн қайта ӛңдеу салалары; 

<variant>тұтыну тауарлар 

<variant> мұнай және газ 

<variant> рынок инфрақұрылымы; 

<guestion>Жұмыссыздықтың тұрақты бӛлiгi қалыпты, табиғи жұмыссыздықтың құрамды 

элементi: 

<variant>ағымды жұмыссыздық 

<variant> мезгiлдiк жұмыссыздық

<variant>жасырын жұмыссыздық

<variant> құрылымдылық жұмыссыздық

<variant> нақты 

Таза қоғамдық тауарлар бұл: 

<variant>Нарықтық қатынастар механизмiнiң әрекеттерiн қабылдайтын тауарлар; 

<variant> Фискалды саясат әрекеттерiн қабылдауға қабiлетi бар тауарлар; 

<variant>Бюджет кiрiсiн қамтамасыз ететiн тауарлар; 

<variant> Рыноктың тиiмдi қызмет етуiне жағдай жасайтын тауарлар; 

<variant> Экономикалық дамуды қамтамасыз ететiн тауарлар; 

<guestion>ТМД елдерiне сипатты, ӛтпелi экономиканың ерекшелiгi: 

<variant>Экономиканы реттеудегi мемлекет ролiнiң әлсiреуi; 

<variant> Байланыстардың үзiлуi; 

<variant>Экономиканы қайта құруды қамтамасыз етуге қабiлетi бар инвестициялық 

саясаттың жүзеге асуы; 

<variant> Мемлекеттен жалпы iшкi ӛнiмге қатысты алынатын ақшалай трансфертерi 

дамыған елдермен салыстырғанда 3 есе жоғары болуы; 

<variant> Мемлекеттiң ұзақмерзiмдi экономикалық саясатының жасалуы; 
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<guestion>Макродеңгейде жалпы мемлекеттiк сипаттағы белгiлермен шешiмдер арқылы 

кӛрiнетiн әдiс: 

<variant>әкiмшiлдiк 

<variant> экономикалық 

<variant>ӛндiрiстiк 

<variant> құқытық 

<variant> функционалдық 

<guestion>Экономиканы макроэкономикалық реттеу бұл:  

<variant>Ұлттық халықшаруашылық деңгейде реттеу; 

<variant> Салалық деңгейде реттеу; 

<variant>Аймақтық деңгейде реттеу; 

<variant> Фирма деңгейде реттеу; 

<variant> Кәсіпорын деңгейінде реттеу; 

<guestion>Экономиканы микроэкономикалық реттеу, бұл: 

<variant>Жеке салалар мен кәсiпорындар деңгейiн реттеу; 

<variant> Аймақ қалалар деңгейiн реттеу; 

<variant>Экономика құрылымдық деңгейін реттеу; 

<variant> Аудан қала деңгейiнде реттеу; 

<variant> Ұлттық деңгейде реттеу; 

<guestion>Мемлекеттiк протекционизм, бұл: 

<variant>Бәсеке қабiлеттiлiгiн арттыру үшiн жекелеген салаларға кӛмек кӛрсету; 

<variant> Шетелдермен кәсiпорындар байланысын нығайту; 

<variant>Кәсiпорындарда ӛндiрiлетiк ӛнiм түрлерiн арттыру; 

<variant> Кәсiпорын iшiндегi факторларға кӛмек кӛрсету; 

<variant> Ұлттық деңгейде кӛмек кӛрсету;  

<guestion>Мекен-жайы мен жұмыс орнының ауысуына байланысты кадрлар ағымын 

жұмыссыздықтың тӛмендегiдей түрiн кӛрсетедi: 

<variant>Фрикционды жұмыссыздық 

<variant> Құрылымдық жұмыссыздық 

<variant>Институционалдық жұмыссыздық 

<variant> Циклдiк жұмыссыздық 

<variant> Еркiн жұмыссыздық 

<guestion>Елдегi болған үлкен, маңызды ӛзгерiстерден ӛзара байланыстың ӛзгерiп, 

жұмыс күшi ағымының күшеюi: 

<variant>Құрылымдық жұмыссыздық 

<variant> Фрикционды жұмыссыздық 

<variant>Институционалдық жұмыссыздық 

<variant> Циклдiк жұмыссыздық 

<variant> Еркiн жұмыссыздық 

<guestion>Рыноктың ұйымдастырылу тиiмдiлiгi жеткiлiксiз болғанда пайда болатын 

жұмыссыздық: 

<variant>Құрылымдық жұмыссыздық

<variant>Еркiн жұмыссыздық

<variant> Фрикционды жұмыссыздық

<variant> Институционалдық жұмыссыздық 

<variant> Циклдiк жұмыссыздық 

<guestion>Адамдардың әр-түрлi себептермен жұмыс iстегiсi келмеуi: 

<variant> Фрикционды жұмыссыздық

<variant>Еркiн жұмыссыздық 

<variant>Құрылымдық жұмыссыздық 

<variant> Институционалдық жұмыссыздық

<variant> Циклдiк жұмыссыздық 
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<guestion>Экономикалық ӛсу шарттар мен экономикалық тұрақтылық жағдайына сәйкес, 

болатын жұмыссыздық: 

<variant>Табиғи жұмыссыздық

<variant> Құрылымдық жұмыссыздық

<variant>Институционалдық жұмыссыздық

<variant> Циклдiк жұмыссыздық

<variant> Еркiн жұмыссыздық 

<guestion>Мемлекеттiң iрi әлеуметтiк-экономикалық, ғылыми-техникалық және басқада 

мәселелерiн шешу үшiн қандай құжат арналған: 

<variant>Ұлттық бағдарлама 

<variant> Заңды актiлер бағдарлама

<variant>Нормативтi құжаттар

<variant> Бизнес-жоспар 

<variant> Қаулылар 

<guestion>Мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық саясатын жүзеге асырудың негiзгi 

құралы: 

<variant>Ұлттық бағдарлама 

<variant> Заңды актiлер 

<variant>Нормативтi бағдарлама 

<variant> Орталық бағдарлама 

<variant> Қаулылар 

<guestion>Қандай жоспар ҚР Ұлттық бағдарламасын тұрады

<variant>индикативтi 

<variant> индерективтi 

<variant>регулятивтi 

      <variant> директивтi 

<variant> стратегиялық 
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6 БӚЛІМ.   Глоссарий (түсіндірме анықтамалар мен сӛздер) 

 

А 

Антимонополиялық заң – монополияға қарсы заңдар мен нормативті актілер, 

мемлекеттік құралдар жиынтығы, алтын –валюта резерві – ұлттық банк немесе 

Халықаралық валюта – несие ұйымдарында сақталатын мемлекеттік алтын 

және шетелдік валюта қоры. 

Ақша теориясы (М. Фридман, Ротбард, Г.Хоберлер) – айналымдағы ақша 

массасын азайтуды және мерзімді экспансия шеңберін түсіндіреді. 

Айырбас бағамы – отандық ақша бірлігінің санының шетелдік ақша бірлігінің 

санына қатынасымен анықталады. 

Ә 

Әлеуметтік саясат – тұрмыс жағдайы, әл – ауқатын жоғарылатуға бағытталған 

мемлекеттік шаралар. 

В 

Вертикальды диверсификация – ортақ технология арқылы әртүрлі саладағы 

фирмалардың бірігуі 

Г 

Гиперинфляция – жылдық қарқына 200% артық немесе айлық қарқыны 50% 

асатын инфляция 

Генетикалық ақпарат- генетикалық қорлар туралы мәліметтер 

Д 

Дефляция – ннфляцияға кері құбылыс, бағанын ұзақ мерзімді, тұрақты 

тӛмендеуі. 

Дотация – шығындарды жабуға арналған ақшалай қаржы. 

Дағдарыстық аймақтар - әлеуметтік –экономикалық жағдайы артта қалған, 

табиғи – климаттық жағдайы, шалғай ӛңірлер   

Дисконт тӛлемі – есептік тӛлем, бұл кредит бойынша Ұлттық банк орнатқан 

пайыздық мӛлшерлеме, ол коммерциялық банктер арқылы беріледі; Джим 

коэффициенті – итальян экономисі К.Джим негіздеген коэффициент 0 ден 1 

дейін ауытқыды. 

Демографиялық кӛрсеткіштер – жалпы халықтың саны, ӛсімі, жіктелуі, 

жұмысбастылық деңгейі, зейнеткерлердің саны т.б. 

 Дискрециялық ақша –несие саясаты – бұл саясат циклді экономиканы 

қолдауға бағытталады, жиынтық сұранысты тұрақтандыруды мемлекеттік 

реттеу. 

Ж 

Жабық топырақтағы кӛкӛніс – кӛкӛністі жылыжайда ашық топырақтағы 

вегетациялық мерзімнен тыс мерзімде (күз, қыс және ерте кӛктемде) ӛсіру 

технологиясы.  

Жұмыссыздықтың табиғи деңгейі (NAIRU – ағылшын қысқарған сӛздері) – 

инфляцияны жылдамдатпайтын жұмыссыздық деңгейі. 

Жан-Батист СЭЙ (1762-1832) – француз экономисі. 
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Жаһандану үрдісі – сыртқы экономикалық саясаттың даму үрдісі, 

республиканың халықаралық еңбек бӛлінісіне белсенді қатысуы, ДСҰ- 

мүшелікке ӛту үрдісі. 

Жаңалық еңгізу теориясы (И. Шумпетер, Э. Хансен) маңызды техникалық 

жаңалықтарды қолданумен және ашылуымен туындайтын шеңберді 

айқындайды.  

Жалпы ішкі ӛнімнің (ЖІӚ) тербелісін туындататын мультипликатор және 

акселеротар тиімді әсері болатындығын дәлелдейтін теориялар (П. Самуэльсон, 

Дж. Хикс).  

Жиглер Клемет (1819 – 1908) француз экономисі экономикалық циклдің, орта 

мерзімді (8-10 жыл) теориясын ұсынған. Классикалық теорияның басты ӛкілі. 

Жан – Батист Сэй заңынын басты қағидасы ұсыныс ӛздігінен сұраныс 

туындатады. Қоғамдық қарымқатынастар рынок механизімінің элементтері: 

салық мӛлшерлемесі, баға, жалақы және бәсекелестік реттеледі. 

 

И 

  

Интервенция – бір экономикалық субьектінің екіншісінің сферасына капитал 

ақша салу арқылы әсері. 

Интервенционизм – интервенциялық операциялар атқару жүйесі субьектілері 

Индикатор – бағаның ӛсуі және тӛмендеуін сипаттайтын кӛрсеткіш. 

Институтционалдық құрылым – экономикалық білімді және іс-әрекеттерді 

дамытуға бағытталған институттар қалыптастыру және дамыту жүйесі. 

Экономикалық институттарды қайта құру экономикалық реформаларға 

байланысты, рынокқа ӛтуге байланысты жүргізілді. 

Интеграциялық үдерістер – экономикалық субъектілерді бірлесу, олардың 

ӛзара байланысының дамуы және кеңейту үдерістері. 

Инвестициялық сфера - әлеуметтік сала, тұрғын үй бағдарламасы, ӛнеркәсіпті 

модернизациялау, ауыл шаруашылығы, кӛлік – тасымалдау бағдарламалары т.б. 

Индикатор – салыстырмалы түрде экономикалық және әлеуметтік үдерістерді 

сипаттайтын экономикалық, статистикалық кӛрсеткіш. 

Интервенционализм – кейнстік теорияның бір тармағы, экономикаға 

мемлекеттің белсенді араласуын ұсынады.  

Инфляция – экономикадағы бағалар деңгейінің ұзақ және тұрақты ӛсуі, 

ақшаның тӛлем қабілетінің тӛмендеуі;  

Инфляцияға қарсы саясат – бағалардың жалпы деңгейін тұрақтандыруға 

бағытталған макроэкономикалық саясат. 

 

К 

Кӛлік – логистикалық жүйе – тауарлар мен жүктерді тасымалдау үшін реттеу, 

сақтау және жеткізіп беру жүйесі. 

 Кӛлік – коммуникациялық жүйе – кӛлік тасымалдау, электр және 

электронды байланыс, ақпараттық жүйе. 

 Кӛлденең диверсификация – бір саладағы компаниялардың бірігуі 

немесе әлсіз кәсіпорындардың қосылуы. 
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 Картель - ӛндіріс кӛлемі, бағалар бойынша келісімдер алып бару. 

 Концерн – бірнеше бағыттағы фирмалардың біріңғай қаржы орталығына 

бірігуі; 

 Конгломерат – шаруашылық ӛндірістік іс-әрекетінде байланыс жоқ 

компаниялардың бірігуі. 

 Коммерциялық банк – екінші деңгейдегі банк, негізінен кредиторлар 

мен салымшыларға қаржылық делдал болып жұмыс істейді. Аралық және 

сенімді операцияларды орындайды. 

 Кейнс Джон Мейнард (1883-1946) – ―Жұмыспен қамту, пайыз және 

ақшаның жалпы теориясы‖ атты атақты ғылыми еңбектің авторы. 

 Кейнс Д.М. үлгісі - бойынша экономиканың циклдық дамуын жетілдіру, 

толық жұмыспен қамту, жиынтық сұраныс кӛлемін арттыру, табыстарды қайта 

бӛлу сияқты үрдістерге мемлекеттің араласуының қажеттілігін дәлелдеген.  

 Кейнстік ағымның негізгі қағидасы - ―мотор‖ ғылыми – техникалық 

прогрестің қозғаушы күші деп есептейді. 

 ―Кейнс кресі‖ моделі – экономикада нақты шығындардың жоспарланған 

шығындарға тең болғанда тепе-теңдік арнайды. 

 Классикалық бағытты жақтаушылар мемлекеттің ӛзіне бірнеше 

функцияларды жүктей отырып, экономикалық үрдістерді белсенді реттейтін 

күш ретінде тануды ұсынады. 

 Кеден Одағы – Ресей, Қазақстан, Белорусь мемлекеттерінің тауарлар 

және қызметтердің еркін, келісілген бажсалығы негізінде интеграциялануын 

қамтамасыз ететін Одақ (1.07.2011) 

Китчин Дж. (1861-1932) американдық статист – экономис қысқа мерзімді (2-4) 

цикл теориясын ұсынады. 

Клемент Жуглер (1819-1908) француз экономисі, орта мерзімді (8-10 жыл) цикл 

теориясын ұсынған.  

Кондратьев Н.Д. (1892-1938) орыстын экономис-ғалымы экономикалық 

циклдің ұзақ мерзімді (48-55) циклдер конъюктурасы толқындары теориясын 

негіздеген. 

 Конъюктуралық бағыт – рынокта қалыптасқан экономикалық жағдайдың 

бағыты, оның сипаты сұраныс пен ұсыныстан, бағаның рыноктық 

белсенділігімен, сату кӛлемі, валюталық бағам пайыз мӛлшерлемесі, жолақы, 

дивиденд, ӛндіріс және тұтыну динамикасы деңгейлерімен анықталады. 

 

М 

Мильдің Д.С. теориясы ―laissier faire‖ – күрделі мәселелер мемлекет тарапынан 

шешім табуы керек деген қағиданы яғни мемлекетке ―түнгі күзетші‖ рӛлін 

беруді ұсынады. 

 Маркс К. – неміс экономис ғалымы, социалистік экономикалық саясаттың 

белгілі ӛкілі ―Капитал‖ ғылыми еңбегінің авторы. 

 Маркс К. үлгісі бойынша мемлекет экономикалық жүйедегі басыңқы 

сектор ретінде қарастырылады. Ӛндірістік құралдар мемлекет тарапынан 

басқарылып экономикалық үрдістерді реттеу орталықтандырылған жоспар 
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бойынша жүргізіледі. Мультипликатор және акселератордың тиімді әсері 

болатының дәлелдейтін теориялар (П. Самуэльсон, Дж. Хикс).  

 

Л 

 Лоренц – Италяндық экономис, ғалым экономикалық теорияда табысты 

болу және қайта бӛлуді зерттеген. 

 Лоренц қисығы – табыстың бӛлу теңсіздігін ӛлшемдерін сипаттайтын 

қисық. 

М 

 Макроэкономикалық кӛрсеткіштер – жалпы ішкі ӛнім (ЖІӚ), жан басына 

шаққандағы ӛнім және табыс, жұмыссыздық, инфляция деңгейі т.б. 

 Міндетті резервтер нормасы – Ұлттық банктің ақша-несие саясатының 

қаржы құралдары, оның мӛлшері 1-15% аралығында аутқиды. 

 Милль (1801-1873) ағылшын экономисі, классикалық теорияның ӛкілі 

 Модельдеу және дизайн – жаңа сән ӛнерін ӛндіріске ендіру. 

 Модернизация – жаңа инновациялық техника мен  технологияны ендіру 

жолымен ӛнімділікті арттыру. 

Н 

 Номинальды табыс – адамдардың белгілі уақыт аралығында табатын 

ақша сомасы. 

 Қолда қалған табыс – адамдардың тұтыну және сақтауға жұмсай алатын 

табысы.  

 Нақты табыс – қолда қалатын табысқа сатып алуға болатын тауарлар мен 

қызметкер кӛлеміяғни баға деңгейінің ӛзгеруі ескерілген. 

 

О 

 Оукен А. – америкалық экономис ғалым (1928-1980) Оукен заңы – нақты 

жалпы ішкі ӛніммен (ЖІӚ) мен жұмыссыздық деңгейінің арасындағы 

тәуелділік теориясын негіздеген. 

Ӛ 

 Ӛндіруші баға индексі (ӚБИ) – кӛтерме сауда немесе ӛндіріс 

сатысындағы бағамен ӛлшенеді. 

 Ӛнім ассортименті – тауар ӛндірудің сапасы, түрлері бойынша жіктелуі. 

  

П 

 Пигу нәтижесі – бағалар нәтижесінің тӛмендеуімен, оған байланысты 

ақшаның нақты массасының артуы нәтижесіндегі тұтыну шығынының артуын 

кӛрсетеді. 

 Парето В. италияндық экономис және социология теориясы бойынша 

тиімділік шектеулері ресурстарды бӛлуді тиімді жүргізу арқылы сұранысқа 

сәйкес ӛнім ӛндіру теориясын ұсынған. 

 Префектура – аумақтың- әкімшілік бӛліну бірлігі (аудан). 

Р 

 Рецессия – экономикалық циклдық құлдырау фазасы. 
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С 

 Секірмелі инфляция – жылдық қарқыны 20-200% дейін болатын 

инфляция. 

 Саяси іскерлік цикл теориясы (В. Нордхаус), салық- бюджеттік пен ақша 

– несие саясаттар аумағындағы Үкімет әрекетінің макроэкономикалық 

тербелесті анықтайды. 

 Самуэльсон П. американ экономисі, қоғамдағы жұмыс күшінің жиынтық 

ұсынысы теориясын ұсынады, оның мәні халықтың санымен еңбекке қабілетті 

халықтың үлесімен және халықтың сапалық құрамымен анықталады. 

 Субьвенция – дамудың нақты мақсаттарына арналған мемлекеттік 

бюджетпен бӛлінетін ақша қаражаты. 

 Субьсидия мӛлшері – агроӛнеркәсіп кешеніңде мемлекеттік реттеу және 

тауар ӛндірушілерді тікелей қолдау мақсатында ӛндіріске бағытталған 

қайтарымсыз бюджеттен бӛлінетін қаржы. 

 Синдикат – кәсіпорындардың дербестігі сақталып тек бірлесіп тауар 

ӛткізу мақсатында ұйымдасқан бірлестік. 

 Солоу Р. моделі – бұл модель бойынша ӛндіріс кӛлемі, капитал қорлары, 

еңбек мӛлшері және қолданылатын технология анықталады. 

 Смит А. (1723-1790) – шотландық экономис, философ, классикалық 

экономикалық теорияның басты ӛкілі. Смит А. пікірі бойынша экономика, 

―ӛздігінен‖ сырттан ешкімнің араласуынсыз даму табады. ―Рыноктың 

кӛрінбейтін қолы‖ жеке тұлғаның еркі мен ойына тәуелсіз нәтижеге жетуге 

болады. 

Т 

 Транзит – жүктерді, жолаушыларды жеткізу бекетіне, айлағына аралық 

тоқтаусыз тасымалдау. Транзиттік қатынастар жалпы экономиканың маңызды 

секторына жатады. 

 Трансұлттық қатынастар – шетелдермен кӛлік тасымалдау жүйесі және 

инфрақұрылымдары. Транзиттік экономика – экономикадағы транзиттік 

қатынастар жиынтығы. Ӛндірістік экономиканың инфрақұрылымының даму 

деңгейін сипаттайды. 

 Таза экспорт – сыртқа сатылатын тауарлардың экспорттары мен 

импортының айырмасы. 

 Тұтынушы баға индексі (ТБИ) – тұтынушы тауарлар мен қызметтердің 

стандартты қоржынын сатып алуға кеткен уақытымен ӛлшенеді 

 Тенденциялар – экономикалық талдаулар негізінде анықталған ел 

экономикасының немесе саланың тұрақты даму бағытындағы белгілері (табыс, 

шығындар, ұсыныс, сұраныс, баға т.б.) 

 Технологиялық «алға ұмтылыс»- жаңа инновациялық жетістіктерді 

ӛндіріске ендіру жолымен еңбек ӛнімділігін, ӛнім сапасын арттыру. 

Х 

 Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕУ) – еңбек рыногында жұмысбастылық 

және жұмыссыздық деңгейлерін зерттейтін, әзірлемелер ұсынатын ұйым. 

 

Ш 
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 Шынайы іскер цикл теориясы (Р. Барро, Ч. Плоссер, Гречари Н. Мэнкъю) 

макроэкономикалық тербелістердің себебі жаңа технологиялар және 

жинақталған ұсыныстардан туындаған жағдайлар. 

 

Ц 

 Циклдық жұмыссыздық – бұл экономиканың құлдырау кезеңімен 

байланысты пайда болатын жұмыссыздықтың түрі. 

 

Ф 

 Филлипс қисығы – инфляция мен жұмыссыздық арасындағы тәуелділікті 

кӛрсететін қисық.  

 Фирманың имиджі – фирманың тұтынушылар арасындағы бағалануы, 

атағы. 

 Фишер Н. – ақша сандық теориясын ұсынады, ол бойынша ақша ұсынысы 

ӛссе, баға деңгейі де ӛсетіндігін дәлелдейді. 

 Фрикциондық жұмыссыздық – адамдардың жұмыс орнын ауыстырумен 

немесе жаңа жұмыс орнын іздеумен байланысты жұмыссыздықтың түрі. 

 Фискальдық саясат – салық және салық салу жүйесімен мемлекет кірісін 

қалыптастыру, реттеу және бӛлу қызметі. 

 Фридман М. – ақша – несие саясатында монетаризмді жақтаушы ғалым, 

―ереже бойынша саясатты‖ қолдауды Фридман М. жұмыссыздық деңгейімен 

инфляцияның бір мезгілде ӛсу теориясын негіздеген. 

 

Э 

 Экология – табиғат пен тірі организмдердің ӛзара қарым қатынасын 

реттейтін ғылым, алғашқы авторы Э. Геккель 1866 жыл. 

 Экологиялық саясат – экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 

бағытталған мемлекеттік заңнамалар және бағдарламалар жиынтығы. 

 Экзогенді факторлар – экономикалық жүйенің сыртында пайда болатын 

факторлар: халықтың санының ӛзгеруі, ӛнертапқыштық және инновация, жаңа 

жүйелерді игеру, революция т.б. 

 Эндогенді факторлар – экономикалық жүйенің ішкі шеңберінде пайда 

болатын факторлар: Іскерлік белсенділік жүйесі, реттеуге жататын жағдайлар. 
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