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А Л ҒЫ  СӨЗ

Микроэкономика -  экономикалық 
төорияның құрылымдық бөлігі. Оның 
заманауи экономикалық ойларды қа- 
лыптастырудағы функционалды мәні 
оте өзекті. Ол экономикалық игілік- 
төрді өндірушілер немесе тұтынушы- 
лар ретіндегі адамдардың практика- 
лык экономикалық тәртібіне барынша 
жақын. Микроэкономиканың басты 
субъектілері болып шектеулі ресурс- 
тар жағдайында қажеттіліктері ана- 
гұрлым жетілген және алуан түрлі 
болатын үй шаруашылықтары -  тұты- 
нушылар мен фирма -  инвесторлар 
табылады. Және бұл кезде микро
экономика, нарықты мемлекеттік рет- 
теу, макроэкономикалық және әлемдік 
үдерістердің өзара тәуелділігі күшейе 
түседі.

Микроэкономиканы танып-білу эко- 
номикалық заңдылықтарды, жекелеме 
нарықтық субъектілердің экономика- 
льщ тәртібін зерттеу әдістемелерінің 
кең элементтері жиынтығын қолдану- 
ды қажет етеді. Осыған байланысты 
берілген оқу құралында ғылым ретінде 
микроэкономиканы меңгерудің бала- 
малы әдістері: дәрістердің қысқаша 
курсы, білімдерін, шеберліктерін, дағ- 
дыларын өздері бақылау үшін сұрақ- 
тар, тестілеу, логикалық жағдайлар 
мен есептерді шешу, графикалық тал- 
даулар қолданылады. Микроэкономи
ка тақырыптарыі і төрөңірек оқыту мақ- 
сатында өдіаі пр оаара байланысты 
жөнө бірін-бірі мліықгырады.

Жұмыстың құрылымында келөсі 
мәселелер қарастырылған: микроэко
номика курсының пәні мен өдісторі; 
сұраныс және ұсыныс; нарықтық т@пө= 
теңцік; сүраныс және үсыныс икөмділі- 
гі; түтынушы тәртібі теориясы; өндіріе 
шығындары; бәсеке теориясы; өндіріс 
факторлары нарығы; жаллы тепе-төң- 
дік талдауы және экономикалық огг 
ауқат; сырткы әсерлер және қоғамдық 
игіліктер, белгісіздік және ақпараттар 
экономикасы. Оқу қүралында берілгөн 
теориялық және оқу-әдістемелік мато- 
риалдар, негізгі микроэкономикалық 
терминдерді түсіндірумен катар, микро- 
экономикалық үлгілермен практикалык 
жүмыс істеуге қажетті дағды береді.

«Микроэкономика» оқу қүралы осы 
пәнді окытуда, негізгі экономикалық 
пәндер бойынша басқа оқулықтар мөн 
оқу құралдарын басып шығаруда мол 
тәжірибесі бар, сонымен қатар білік- 
тілікті жоғарылатудың халықаралык 
курстарынан (соның ішінде микроэко
номика бойынша) өткен авторлармөи 
орындалды.

Берілген оқу қүралы оқытушылар, 
қаржы-экономикалық сала білім алу 
шылары, 0513000 -  «Маркетинг», 
0515000 -  «Менеджмент», 0616000 -  
«Қаржы», 0518000-«Есеп жөно аудит», 
0519000 -  «Экономика» мамамдық» 
тары бойынша колледж студөмтгөрі 
жене басқа да қызығушылык білдірөтін 
оқырман кауымы үшін микроэкономика 
бойынша мацыэды акпарат ісөпі болыгі 
табылады,



1-тарау.
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Экономика, оның ішінде микро
экономика біздің күнделікті өміріміздің 
маңызды факторына айналды. Біз 
қандай маман иесі болсақ та, нарық- 
тық қоғам талаптарына сай саналы 
түтынушы болғымыз келсе, экономика

негіздерін түсінуді меңгеруіміз қажет. 
Ал микроэкономика негізін түсіну ар- 
қылы біз өзіміз оңтайлы саяси және 
экономикалық шешімдер қабылдауды 
үйренеміз.

1.1. Миафоэксжоммканың зерттеу пәкі

Микроэкономика тұтынушылар, 
фирмалар мен үкімет сиякты шағын 
өкономикалық бірліктер жасайтын таң- 
дауды зерттейді.

Микроэкономиканың пайда болуы 
үшін алғышарттар XIX ғасырдың екін- 
іііі жартысында, экономикалық ғылым- 
Да психологиялық факторға үлкен 
ннзар аударыла бастаған кезде қалып- 
таеты. Шекті пайдалылықтың австрия- 
лық мөктебі экономикалық ғылымның 
борілгөн нүктесі ретінде қоршаған ор- 
тадам төуелсіз жеке индивидтарды 
қарастыра бастады. Оның қызметінің 
нөгізгі міндеті -  ресурстардың шектеу- 
лігі жағдайында қажеттіліктерді қана- 
ғрттандыру. Бұл жеке тұлғаның тәртібі 
ортүрлі болжамды жағдайларда қолай- 
лы вариантты таңдау мақсатында қа- 
растырылады.

Микроэкономикада біз жеке сала, 
фирма, үй шаруашылығы терминдерін 
лійдаланып, назарымызды өндіріс не

нақты тауар бағасы, бір фирмада жұ- 
мыс істейтін жұмысшылар саны, жеке 
үй шаруашылығы мен фирманың түсімі 
немесе пайдасы, олардың шығындары 
сияқты шамаларға аударамыз. Мик
роэкономикада біз бейнелеп айтсақ, 
орманды емес, ондағы ағаштарды жете 
зерттейміз. Микроэкономикалық тал- 
дау біздің экономикалық жүйенің кейбір 
компоненттерін өте жақын арақашық- 
тықтан көру үшін қажет.

Қазіргі микроэкономика -  шешім- 
дерді қабылдау туралы ғылым. Ол 
кәсіпкерлік шешімдер мен жеке таң- 
дауды түсіну үшін негізді қалайды. Аты 
айтып тұрғандай, микроэкономика (mic
ros -  кіші) экономикалық өзара қарым- 
қатынастарды егжей-тегжейлі қарас- 
тырады. Күнделікті менеджерлер, тұты- 
нушылар, Жұмысшылар, инвесторлар 
қабылдайтын сансыз шешімдер эконо
мика қалай әрекет ететінін түсіну ба- 
ғытындағы негізгі кілт болып табылады.
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Экономиіадлық ғылым алдымөн 
окономикшіық қажатгіліктөр мөн оны 
қанағаттандыру төсілдерін зерттөй- 
ді, Қажеттіліктерді қанағаттандыратын 
заттар игіліктер деп аталады. Олардың 
бірөулері шексіз, ал басқалары шек- 
төулі мөлшерде болады. Соңғылары 
экономикалық игіліктер деп аталып, 
олар зат және қызмет көрсетулерден 
түрады. Экономикалық игіліктерді алу 
үшін қосымша құралдар -  ресурстар 
қажет.

Адамдардың қажеттіліктері мен ті- 
лөгі оларды қанағаттандьіру үшін ка
жет ресурстарға қарағанда шексіз екені 
айқын.

Ресурстардың шектеулігі тауар 
және қызмет көрсетуге қажеттілік пен 
оларды қанағаттандыру арасындағы 
теңсіздік.

Ресурстардың шектеулігінің салда- 
ры болып оларды жақсы, тиімді пай- 
далануға тырысу табылады. Осыған 
байланысты экономикалық ғылым ал- 
дында екі міндет түрады -  объективті 
және субъективті немесе позитивті же
не нормативті.

Позитивті экономика фактілермен 
және нақты тәуелділіктермен жүмыс 
жасайды.

Нормативті экономикада қандай 
нақты жағдайлар экономикаға қажетті 
не қажетсіз екенін анықтауға тура ке- 
леді. Дәлірек айтсақ, позитивті эконо
мика не болып жатқанын, ал нормативті 
не болу керек екенін оқытады.

Мысалы, позитивті ұйғарым «Жұ- 
мыссыздық 5 пайызға қысқарды», «Жұ- 
мыссыздықты қысқарту керек» норма- 
тивті ұйғарымға жатады.

Ресурстардың шектеулігі кезінде 
экономикалық мақсаттардың көптігі

зкономикалық таңщау мосолосіп тутііі 
зады, яғни оларды қолданудың болп 
ма нүсқаларынан эң жақсысын нщ 
дау мәселесі. Әрбір адам, фирма мои 
қоғамның алдында негізінен ио, қп 
лай және кім үшін өндіру көрөк, ягии 
шектеулі ресурстарды пайдаланудың 
бағыттары мен жағдайларын қалай 
анықтау қажет жөнінде мөсөлөлөр туо 
ды.

Нақты жағдайда адамдар өрқашоп 
балама шығындармен кездөсоді, Rip 
өнімді өндіру екіншісін өндірудөи бао 
тартуды білдіреді. Рационалды адпм 
қолайлы экономикалық таңдау жпопу 
үшін келешектегі шығындармөн қатпр 
қолданылмаған өндірістік мүмкіндііс 
тер шығынын (балама шығындар) дп 
есептеуі қажет.

Қарапайым экономикалық үліі 
және өндірістік мүмкіндіктер қисығы 
көмегімен экономиканың тиімділік дөң= 
гейін, өндірістің таңдалған құрылымы 
қолайлылығын және екі тауар омді 
рісінің балама шығындарын шамасын 
зерттеуге болады.

Оны мысалмен түсіндірейік. Айтл- 
лық, қоғамда тек екі тауар өндірілөді. 
Оларды шартты түрде А жене В тауар" 
лары деп белгілейміз.

Егер қоғам өзінің ресурстарын А то- 
уары өндірісіне қолданса, онда ол ои1м= 
нің ең жоғарғы мөлшері 6 мың бірлік, 
егерде тек В өнімін өндірсе, 5 мың бірлік 
өндіріледі. Ал қисықтың бойындаты коз 
келген нүкте екі тауарды бір уақытта 
өндіру мүмкіндігін қарастырады, Алай" 
да одан А тауары өндірісін арттыру В 
тауары өндірісін кемітетіндігін көруго 
болады. Өндірістік мүмкіндіктер қисытһі 
ішінде жатқан нүкте ресурстарды толы к 
пайдаланбағанын білдіреді (1.1-сурот),



в 4 к

1.1-сурет. Өндірістік мүмкіндіктер қисығы

11 „3, Ммкроэкономв/ака едЗстемесі: теория жене модель

Теория бақыланатын нәтиже түсін- 
діретін себел-салдарлы байланыс- 
гарды бекітеді. Кез келген теория ба- 
қыланатын құбылысқа эсер ететін 
факторлар жөнінде жорамал жасап 
нақтылықты ықшамдайды.

Экономистерге теория да, модель- 
дер де қажет. Экономикалық модель 
экономикалық айнымалылар ара- 
сындағы өзара қатынастарды бекіту 
үшін қызмет ететін алғышарттардан 
тұрады. Экономикалық айнымалы
лар -  бүл өлшенетін натуралды ша- 
малар (жылдық өндіріс көлемі сияқ- 
ты) немесе ақшалай сома (баға, 
шығындар). Мысал үшін университет 
қалашығындағы пәтерлер нарығын 
алып қарастырайық. Бүл қалашықта 
пәтерлердің екі типі бар: университетке 
жақын орналасқан пәтерлер және одан 
қашықта орналасқан пәтерлер.

Біз университет маңайында орна- 
ласқан пәтерлерді екі үлкен шеңберде 
алып қарасақ, университетке көршілес 
пәтерлер ішкі шеңберде орналасады, 
ал қалғандары сыртқы шөңберде бо- 
лады. Біздің назарымыз тек ішкі шең- 
бердегі пәтер нарығына аударылады, 
ал сыртқы шеңберді университетке 
жақын орналасқан пәтерлерден қоныс 
таба алмаған студенттер баратын

орын деп қарастыруға болады. Бізді 
ішкі шеңбердегі пәтерлер бағасы қалай 
анықталады және оның тұрғыны кім бо- 
латыны қызықтырады.

Осы үлгідегі көрсетілген екі тип 
пәтерлерінің бағалары арасындағы 
айырмашылықты сипаттай отырып, 
экономист сыртқы шеңбер пәтерінің 
бағасын экзогенді айнымалы, ал ішкі 
шеңбер пәтерінің бағасын эндогенді 
айнымалы деп атайды.

Экзогенді айнымалы -  мәні эконо- 
микалық модель ішінде анықталмай- 
тын, алайда эндогенді айнымалының 
мәнін анықтау кезінде белгілі бір роль 
атқаратын айнымалы.

Эндогенді айнымалы -  мәні эко- 
номикалық модель құрылымы ішінде 
анықталатын айнымалы.

Модельдер теориядан логика, гра- 
фиктер, математика көмегімен қоры- 
тынды алу үшін қолданылады.

Алдында біз түсіндіріп өткен бар- 
льщ теориялар сөз түрінде келтірілді. 
Сөз -  бұл түсінікті дамытудың қуатты 
құралы, алайда алғашқы үңгір кескінде- 
мешісі жабайы жылқыларды аулауды 
бейнелегендей сөздерді суреттермен 
толықтырса, олар неғұрлым әрекетті 
болады. Графиктер -  бұл экономистер 
салаты н сурет.
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Қайталауға арналған терминдер
• экономикалық игілік;
• ресурстардың шектеулігі;
• балама шығын;
• позитивті экономика;
• нормативті экономика;
• өндірістік мүмкіндіктер қисығы;
• эндогенді айнымалы;
• экзогенді айнымалы.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Нарықты шаруашылықты талдаудың микроэкономикалық деңгейі не үшін
қажет?

2. Микроэкономикалық құбылыстар талдауының нормативті және позитивті 
бағытына қысқаша сипаттама беріңіз.

3. Микроэкономикалық зерттеулердің әдістемелік принциптері қандай?
4. Экономистер теория, график және фактілерді өздерінің жүмысында қалай 

қолданылады?
5. Ресурстардың кей бөлігін толық қолданбаған кезде экономика тиімді бола 

ала ма?
6. Адамдар күнделікті өмірінде балама шығындарды пайдалана ма?
7. Біздің еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының кейбір бұрылыстық сә- 

тінде экономикадағы өзгерістерін өндірістік мүмкіндіктер қисығында бейнелеңіз:
а) 1929-1933 жж. ҚазКСР экономикасындағы өзгерістерді;
ә) 1985 жылдағы КСРО экономикасымен салыстырғанда 1995 жылдағы жағ- 

дайға сай Қазақстан экономикасындағы өзгерістерді;
б) Таяу жылдары жету керек Қазақстан экономикасындағы өзгерістерді.
8. Денсаулық үшін қауіпті алкогольді сусындар және наркотиктерді экономика- 

льщ игілік деп қарастыруға бола ма?
9. 1.2-суретте ресурстардың, ақша, тауарлар мен қызметтердің айналымы көр- 

сетілген.

1.2-сурет. Экономикалық айналым
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1. Жоғарыдағы сызбаға сәйкес
1.1-кестедегі келтірілген тізімдегі сандар 
мен түсініктердің сәйкестігін аныктаңыз.

2. Экономиканың бастапқы курста- 
рынан мүндай сызба макроэкономи- 
када макроэкономикалық субъектілер

арасындағы өзара байланысты көрсету 
үшін қолданылатыны сізге белгілі. Осы 
сызба бойынша микроэкономикалық 
және макроэкономикалық бағыттардың 
айырмашылықтары нөдө екенін көрсе- 
тіңіз.

1.1-көстө

9-тапсырмаға мәліметтөр

Сілтемедегі
сандар Сәйкестік '-^іг^урінііп^ер/тЫмі

1. Бәсекелестер.
2. Мемлекөт.

1 3. Сатып алушылар.
2 4. Ресурстар нарығы.
3 5. Тауар және қызметтер нарығы.
4 6. Салық инспекциясы.
5 7. Үй шаруашылықтары.
6 8. Ресурстар.
7 9. Өндіріс факторлары.
8 10. Тауарлар және қызметтер.
9 11. Экономикалық игіліктер.
10 12. Бағалар.
11 13. Қорлар.

14. Ағындар.
15. Ақшалар.
16. Басшылық.

Есептер

1. Саматтың өндірістік мүмкіндіктері -  (2; 2) және (3; 4). Самалдың өндірістік 
мүмкіндіктері -  (1; 2) және (3; 2). Отбасын құра отырып, Самал және Самат бір- 
біріне тәуелсіз өндіруді жалғастырды. Отбасының өндірістік мүмкіндігін табыңыз.

Шешуі:
Ол үшін Саматтыц әрбір өндірістік мүмкіндігін Самалдың әр өндірістік мүм- 

кіндігіне қосу қажет:

(2 + 1; 2 + 2), (3 + 1; 4 + 2), (2 + 3; 2 + 2), (3 + 3; 4 + 2). 

Жауабы: (3; 4), (4; 6), (5; 4), (6; 6).



2. Бір егістікте фермер 300 тонна картой немесе 200 тонна бидай өндіре ала
ды. Басқа егістікте 1 тонна бидай өсірудің альтернативті құны картоптың өң жоғар- 
ғы астығы 900 тоннаға тең кезінде 2 тонна картопқа тең екені белгілі. Фермердің 
өндірістік мүмкіндіктер қисығын сызыңыз.

Швшуі:
Өндірістік мүмкіндіктер қисығы балама шығындардың арту заңына байланыс- 

ты дөңес болады. График екі бөліктен (кесіндіден) тұрады: бірінші бөлік бірінші 
егістіктегі картоп және бидайдың балама қүндарының қатынасын көрсетеді 
(3 К ; 2 Б), ал екіншісі -  басқа егістіктегі балама құндарының қатынасын көрсетеді 
(3 К : 1 Б).

3. Жылына 200 000 теңге жалақысы бар ұста жұмысынан бас тартқан Асқар, оқу 
ақысы жылына 120 000 теңге болатын университетке оқуға түсті. Егер Асқардың 
оқудан тыс уақытта дүкенде жұмыс істеп, жылына 80 000 теңге табуға мүмкіндігі 
бар болса, онда оқудың бірінші жылындағы оның шешімінің балама (альтернативті) 
қүны қандай?

Шешуі:
Оқудың альтернативті құны оқу ақысы мен жоғалтқан мүмкіндіктер құнынан 

(егер альтернативті варианттар бірнеше болса, онда ең жоғарғы қүны алынады) 
қүралады:

120 000 + 200 000 = 320 000 теңге.

Апайда Аман егер жұмыс істесе қосымша табыс алады, сондықтан ол аль
тернатива қүннан шегеріледі.

320 000 -  80 000 = 240 000 теңге.

Жауабы: Шешім қабылдаудың альтернативті құны 240 000 теңгеге тең.

4. Оқытушы Гүлнар Ахметова сағатына 1000 теңге ақы алады. Ап оның апасы 
зейнеткер. Дүкенде килограмы 800 теңге тұратын сиыр етіне бір сағат кезекке тұру 
қажет, ал килограмы 900 теңге түратын етке кезек жоқ. Оқытушы Г. Ахметова үшін 
неғұрлым арзан сиыр етін алудың ұтымды сатып алу мөлшері қандай? Оның апа
сы үшін ше?
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Шсшуі:
Ахметова -  апасының уақытының балама қундылығы нольге тең. Сондықтан ол 

үшін утымды таңдау болып кезвк табылады. Оқытушы Г. Ахмөтованың уақытының 
балама қундылығы -  1000 теңге/сағ. Сондықтан 800 тг/кг сиыр етінің толық бағасы 
800 X + 1000 тең, мұнда X — сатып алу көлемі.

Теңсіздікті шешейік:
800 Х + 1000 < 900 X,
X > 10 кг.

Жауабы: Оқытушы Г. Ахмөтова үшін 10 кг артық өт сатып алса, көзеккө туру 
тиімді.

5. Азаматтың өндірістік мүмкіндіктері -  (2; 2), (2, 3) және (4; 3). Меруерттің 
өндірістік мумкіндіктері -  (3; 4) және (5; 6). Отбасын құра отырып Азамат және Ме- 
руерт бір-біріне тәуелсіз өндіруді жалғастырды. Отбасының өндірістік мүмкіндігін 
табыңыз.

6. Арманның өндірістік мүмкіндіктері -  (2; 3), (4, 3) және (5; 3). Гүлнұрдың 
өндірістік мүмкіндіктері -  (3; 4) жәнө (4; 5). Отбасын құра отырып Арман жәнө 
Гүлнұр бір-біріне тәуелсіз өндіруді жалғастырды. Отбасының өндірістік мүмкіндігін 
табыңыз.

7. Бір егістікте фермер 500 тонна картой немесе 200 тонна бидай өндіре ала- 
ды. Басқа егістікте 1 тонна бидай өсірудің альтернативті қүны 600 тоннаға тең 
картоптың ең жоғарғы астығы кезінде 2 тонна картопқа тең екені белгілі. Өндірістік 
мүмкіндіктер қисығын сызыңыз.

8. Бір егістікте фермер 400 тонна картой немесе 100 тонна бидай өндіре 
алады. Басқа егістікте 1 тонна бидай өсірудің альтернативті құны 300 тонна тең 
картоптың ең жоғарғы астығы кезінде 3 тонна картопқа тең екені белгілі. Өндірістік 
мүмкіндіктер қисығын сызыңыз.

9. Жылына 240 000 теңге жалақысы бар ұста жұмысынан немесе жылы- 
на 120 000 теңге мөлшерінде оқу ақысымен колледжінде оқудан бас тартқан 
Аман жылына 200 000 теңге жалақысымен референт болып жұмысқа тұрды. Осы 
жылдағы оның шешімінің альтернативті қүны қандай?

10. Асановтар жанүясы әрқашан күзде қысқыға картой сатып алып, қоймада 
сақтайды. Бұл күзде картоптың қабы базарда 2500 теңге түрды. Отағасының досы 
оны жұмыс күні ауылға барып келуге шақырды, онда картоптың қабына 2000 теңге 
сүрады. Отағасы өзінің есебінен дөмалыс алды да, ауылға жол жүрді. Барлық 
көлік шығындарын отағасының досы төледі. Егер отағасы әрқашан ұтымды шешім 
қабылдаса және оның күндік жалақысы 4000 тг болса, ол қанша қап картоп әкелді?

11. Үлағатовтар жанүясы әрқашан күзде қысқыға пияз сатып алып, қоймада 
сақтайды. Бүл күзде пияздың қабы базарда 1500 теңге түрды. Отағасының досы 
оны жүмыс күні ауылға барып келуге шақырды, онда пияздың қабына 1000 теңге
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сұрады. Отағасы өзінің есебінен демалыс алды да ауылға жол жүрді. Барлық 
көлік шығындарын отағасының досы төледі. Егер отағасы әрқашан ұтымды шешім 
қабылдаса және оның күндік жалақысы 3000 теңге болса, ол қанша қап пияз 
әкелді?

12. Үй шаруасындағы әйөлдің қолында 10 кг үн және 2 кг, ет бар. 1 кг үн 
мен 0,5 кг еттен ол 30 самса, ал 1 кг ұннан 15 тоқаш пісіреді. Оның өндірістік 
мүмкіндіктер қисығын сызыңыз. Егөр 65 самса пісірсе, қанша тоқаш жасайтынын 
графикте көрсетіңіз.

13. Үй шаруасындағы әйелде 5 кг ұн және 2 кг, жидек бар. 1 кг ұн мен 1 кг жи
де ктөн ол 30 бәліш, ал 1 кг үннан 20 тоқаш пісіреді. Оның өндірістік мүмкіндіктер 
қисығын сызыңыз. Егер 45 бәліш пісірсе, қанша тоқаш жасайтынын графикте 
көрсетіңіз.

14. Мадина үй шаруасымен айналыспақ болды. Ол бір терезені 45 мин., ал бір 
көйлекті 15 мин. жуады. Оның жұмыс уақыты 9 сағат деп есептеп, оның өндірістік 
мүмкіндіктер қисығын сызыңыз.

15. Қазақстанда бір жүмысшы жылына 1 т ет немесе 20 ц бидай, ал Қырғыз- 
станда 2 т ет немесе 10 ц бидай өндіреді. Қазақстанда ет және бидай өндірісінө 
400 мың адам, Қырғызстанда -  200 мың адам маманданған. Екі елдің өндірістік 
мүмкіндіктер қисығын сызыңыз.

16. Ресейде бір жұмысшы жылына 2 т картой немесе 40 ц бидай, ал 
Қазақстанда -  1 т картой немесе 20 ц бидай өндіреді. Ресейде картой жене бидай 
өндірісіне 800 мың адам, Қазақстанда -  400 мың адам маманданған. Екі елдің 
өндірістік мүмкіндіктер қисығын сызыңыз.

17. «Мирас» тігін шеберханасы шалбаржәне көйлек дайындауға маманданған. 
Шеберхананың штатында екі пішуші -  Санат және Болат. Санат күніне 20 көйлек 
немесе 15 шалбар, ал Болат- 25 көйлек немесе 20 шалбар пішеді. Егер қыркүйек 
айында 20 жұмыс күні болса, онда осы айға тігін шеберханасының өндірістік 
мүмкіндіктер қисығын сызыңыз. Шеберхана 120 шалбарға тапсырыс алса, қанша 
көйлектігетінін есептеңіз.

18. Студент жазғы каникул кезінде даяшы қызметінде жүріп 15 000 теңге ақы 
таба алады немесе ағылшын тілінен екі айлық курсқа бар алады. Екі жағдайда 
да үйден қашықтығы біршама. Студент курсқа баруды таңдады және өзінің 
шығындарының сметасын жасады:

Курста оқу ақысы 10 000 теңге
Курстардағы оқу қуралдар үшін төлем 3000 теңге
Азық-түлікке шығын 9 000 теңге
Көлік шығындары 2100 теңге

Альтернативті шығындарды анықтаңыз.



19. Жылына 300 000 теңге жалақысы бар уста жүмысынан немесе жылына 
160 000 теңге мөлшерінде оқу ақысымен колледже оқудан бас тартқан Ардақ жы
лына 240 000 теңге жалақысымен референт болып жұмысқа түрды. Осы жылдағы 
оның шешімінін альтернативті құны қандай?

20. Кесте бойынша экономика С нүктесінде болған сәттегі қосымша миллион 
шаңсорғыш өндірісінің балама шығындарын есептеңіз.

I I Ш Я : f l l i l l l | | і Щ | | ; й

Автомобильдер, млн. бірлік 0 2 4 6 8

Шаңсорғыштар, млн. бірлік 30 27 21 12і__„ 0

21. Кесте бойынша экономика В нүктесінде болтан сәттегі қосымша миллион 
шаңсорғыш өндірісінің балама шығындарын есептеңіз.

Өнім түрі ш ш ш !' :Л В l l l i i ! Я і І Е і ;і і е ; | г:
Автомобильдер, млн. бірлік 0 3 6 9 12

Шаңеорғыштар, млн. бірлік 35 32 24 15 0

22. Ернұр пәтерді жалдай отыра оның иесіне жылына 360 000 теңге төлейді. 
Қалған ақшасын жылына 10%-бен банкте сақтайды. Пәтер 5 000 000 теңге түрады. 
Тұтынушы үшін бұл қызығушылық тудыра ма? Неліктен?
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ТЕСТ

1. Көрсетілгендердің ңайсысын «Микроэкономика» пәні оқытпайды?
A. Пайданы жоғарылату және бағалық дискриминация;
B. Жетілген және жетілмеген нарық қызметі механизмі;
C. Баға, сураныс және усыныс;
D. Ақшаның пайда болуы, мәні және қызметі;
E. Жалпы ұлттық өнім.

2. Микроэкономика макроэкономикаға царағанда мынаны оқытады:
A. Жеке тұтынушының іс-әрекетін;
B. Бір аумақтың экономикасын;
C. Қысқа уақыт аралығындағы экономикалық құбылысты;
D. Әрбір экономикалық көрсеткіштің өзгеруін;
E. Экономика құрылымы бірліктерінің өзара байланысы.

3. Төмендегілердің қайсысы микроэкономикалық үлгі болмайды:
A. Фирманың үлгісі;
B. Инфляцияның үлгісі;
C. Тұтынушылардың үлгісі;
D. Нарықтық тепе-теңдік үлгісі;
E. Сала үлгісі.

4. Өндірістік мүмкіндіктер қисығында бір өнім түрі өндірісінің өсуі сәй 
кесінше сипатталады:

A. Басқа өнім түрі өндірісінің кемуімен;
B. Басқа өнім түрі өндірісінің өсуімен;
C. Басқа өнім түрі өндірісінің тұрақты көлемімен;
D. Көрсетілген варианттардың кез келгені болуы мүмкін;
E. Дұрыс жауап жоқ.

5. Экономикалық жүйе келесі сүраңтарды ш еш еді...
A. Не, қайда, кім үшін өндіру қажет?
B. Не, қалай, кім үшін өндіру қажет?
C. Қашан, неге, қайда және кім үшін?
D. Жұмыссыздық пен инфляция себептері қандай?
E. Кім жене не үшін?

6. Микроэкономика нені оқытады?
A. Жалпы баға деңгейі өсуі және инфляцияны;
B. Жұмыспен қамтуды, жұмыссыздықты;
C. Халық шаруашылығын;
D. Қант өндірісін және оның бағасын;
E. Экономикалық тұрақтылықты.
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білдірСед"еНТТеР VU,iH УНИМРСИТе,Те альтернативті шьнындарын не
A. Стипендия мөлшері;
B. Окуды та ста п алуға болатын ең жоғарғы жалақы;
п ' Р™ статистикаль|К маманға білім беруге мемлекеттің шығындары
D. Студентке ата-анасының жұмсаған шығындарьг
E. Көрсетілгендөрдің өшқайсысы емес.

HI

былмайдь??'ЛГеН “ а,<саттардың экономиканың діндеті болып те.

В ж / ар,*1 “ е квРсетУлЗ Д  ралай ендіру керек екенін аныктау
В. Жеткілікті экономикалық өсуді қамтамасыз ету; У’

. Адамдар арасында өндіріс нәтижелерін таратуды анықтау;
D. Ресурстарға меншікті таратуды анықтау;
E. Тауарларды кім үшін өндіру керек екенін анықтау.

9. М икроэкономика «шекті» термині білдіреді:
A. Өлшенетін экономикалық шамалардың аз өзгеруі-
B. Өлшенөтін шаманың сәл өзгеруі;
С- Өлшенетін шаманың көп өзгеруі;
D. Өлшенетін шаманың қосымша өзгерісі'
E. Дұрысжауап жоқ.

бі

А°ііЬтЛпӨСІ ҰЙҒЬ,РсЬ,МДардьщ қайсысы позитивті болатынын көрсетіңіз-
А. Шетел автомобильдеріне тарифтер енгізу қажег «өрсет.ң.з.

30%^а гемөндөйді;К° СТЮМДеР'Н'Ң ^  ^  «=“ ■' 0НД= сурау келемі
с. Мемлекеттік бюджет тапшылығын жою 

көмуінө әкөлуі мүмкін;
D. Жұмыссыздықты қысқарту керек;
E. Нұсқалардың ешқайсысы дұрыс емес.

пайыздық мөлшерлемелердің

11. Ресурстар болып табылмайды:
А. Азық-түлік өнімдері;
В- Пайдалы қазбалар;
C. Білікті жүмысшы күші;
D. Зертханалық құрал-жабдық;
E. Нұсқалардың ешқайсысы дүрыс емес.

2. Келесі экономикалық ресурстардың қай 
торларының мысалы келтірілгенін анықтаңыз:

. Банктегі есеп-шот, дүкен иесі, күкірт;
B. Банкир, мұнай, трактор;
C. Геолог, станок, ақшалар;
D. Облигациялар, көмір, бригадир;
E. Нұсқалардың ешқайсысы дұрыс емес.

қатарында тек өндіріс фак-



13. Төменде келтірілген нө (кім) экономикалық агент болып саналмайты- 
нын анықтаңыз:

A. Түрме;
B. Президент;
C. Жанүя;
D. Бригадир;
E. Барлығы экономикалық агенттер болып табылады.

14. Микроэкономиканың субъектілеріне жатады:
A. Фирма, делдалдық, аудиторлар;
B. Мемлекет, биржалар, аукциондар;
C. Үй шаруашылығы, фирма, мемлекет;
D. Өнеркәсіп;
E. Дүрыс жауап жоқ.

15. Көрсетілген мақсаттардың қайсысы экономиканың міндеті болып та- 
былмайды?

A. Тауар және қызмет көрсетулерді қалай өндіру керек екенін анықтау;
B. Жеткілікті экономикалық өсуді қамтамасыз ету;
C. Адамдар арасында өндіріс нәтижелерін таратуды анықгау;
D. Ресурстарға меншікті таратуды анықтау;
E. Тауарларды кім үшін өндіру керек екенін анықтау.

16. «Игілік» түсінігіне не жатпайды?
A. Қажеттілікті қанағаттандыратын құрал;
B. Қажөттілікті қанағаттандыратын тәсіл;
C. Тауар;
D. Қызмөттер;
E. Еңбек өнімі.

17. Төменде көрсетілген игіліктердің қайсысы экономикалық болып та
былады:

A. Білім беру;
B. Су қоймалары;
C. Ауа;
D. Жел;
E. Қыста қар.

18. Тізімдегілердің қайсысы экономикалық емес игілік болып табылады:
A. Ойын-сауық;
B. Сүңгуір қайық;
C. Ауа;
D. Білім;
Е. Нан

19. Экономикалық заңдар қатарына жатпаР
А. Құн заңы;

2-95
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B. Сүраныс және ұсыныс заңы;
C. Бәсеке заңы;
D. Ақша айналысы заңы;
E. Кемімелі шекті пайдалылық заңы.

20. Шектеулілік мәселесі тән:
A. Тек кедей елдерге;
B. Тек кедей адамдарға;
C. Барлық адамдар мен қоғамға;
D. Ауқатты адамдарда ешқашан болмайды;
Е; Дамыған елдерде бүл мәселе туындамайды.

Есептердің жауаптары:

5. (5; 6), (5; 7), (7; 7), (7; 8), (7; 9), (5; 7). 6. (5; 7), (7; 7), (8; 7), (6; 8), (8; 8), (9; 8). 
9. 40 000 теңге. 10. 8 қаптан артық. 11. 6 қаптан артық. 14. 12 терезе немесе 36 
көйлек. 18. 28 000 теңге. 19. 60 000 теңге. 20. 1/3. 21. 1.

Тест сурақтарының жауаптары:

1. Е; 2. А; 3. В; 4. A; 5. A; 6. D; 7. В; 8. С; 9. D; 10. В; 11. А; 12. В; 13. Е; 14. С;
15. С; 16. В; 17. В; 18. С; 19. С; 20. С.



2-тарау.
НАРЫҚТЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР: 

СУРАНЫС ЖӘНЕ ¥СЫНЫС

Л,  Сұраныіс жәме ұсыиыс теориясы

Нарық- бүл тауар және қызмет көр- 
сетулерді сатып алушылар (сұраныс) 
мен сатушыларды (ұсыныс) байланыс- 
тыратын құрал немесе механизм. На- 
рықжағдайы сүранысжәне ұсыныс ша- 
масы қатынасымен анықталады.

Сураныс жәнө үсыныс -  нарықтық 
механизмнің өзара тәуелді элемент- 
тері, мұнда сұраныс тұтынушылардың 
төлем қабілетті қажеттілігімен, ал усы
ныс — сатушылармен усынылған тауар- 
лар жиынтығымен анықталады. Олар- 
дың арасындағы қатынас тауарларға 
баға дөңгейінің сәйкес өзгерісін анық- 
тай отырып қалыптасады.

Сұраныс бағасы -  ең жоғарғы ба- 
ға, осы баға бойынша берілген өнімді 
тұтынушы сатып алуға даяр.

Барлық басқа параметрлердің тү- 
рақтылығы кезінде бағаның төменде- 
уі сұраныс көлемінің өсуіне әкелуі не
месе баға жоғарылаған сайын тауар 
көлемінің кемуі сұраныс заңын сипат- 
тайды.

Сұраныс функциясы дел сұраныс 
көлемінің оны анықтайтын факторлар-

дан тәуелділігін айтамыз. Оны кестелік, 
графиктік, алгебралық тәсілдердің бі- 
реуімен көрсетуге болады.

Сұраныс кестесі мүмкін болатын 
баға деңгейі мен осы баға бойынша 
тұтынушылар сатып алатын өнім кө- 
лемі арасындағы кері байланысты көр- 
сетеді,

Сұраныс функциясының алгебра- 
лык формуласы былайша жазылады:

Qd = a -  ЬР

Мұндағы, Qd -  сураныс көлемі;
а -  ең жоғарғы сураныс көлемі;
b -  сураныс қисығының иілу коэф

фициент;
Р -  сураныс бағасы.
Өнім бағасы мен сұраныс көлемі 

арасындағы кері байланысты тауар 
көлемін көлденең, ал оның бағасын тік 
жазықтықта көрсете отырып, қарапа- 
йым екі өлшемді график түрінде бейне- 
леуге болады.

Бағаны тік осьте жене сұраныс ша- 
масын көлденең жазықтыққа орналас-
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тыру — бұл экономикалық дәстүр. Ма
тематик бағаны көлденең, ал сүраныс 
шамасын тік жазықтыққа орналастыру- 
шы еді, өйткені баға — тәуөлсіз айны- 
малы, ал сұраныс шамасы -  тәуелді 
айнымалы.

Сұраныс шамасының өзгерісі тү- 
рақты сүраныс қисығының бір нүкте- 
сінен екінші нүктесіне қозғалысын 
білдіреді, яғни «баға — өнім мөлшері» 
комбинациясыныц біреуінен өкіншісінө 
өтуі (2.1-сурет),

Р

2.2-сурет. Сүраныстың өзгерісі

Баға кез келген сатып алынатын 
өнімнің маңызды факторы болып та-

былады, алайда сатып алуға ықпал 
ететін басқа факторлар да бар. Олар 
бағалық емес детөрминанттар деп 
аталады. Бұл факторлардың әсері ке- 
зінде сүраныс қисығы орнын ауысты- 
рады. Сондықтан оларды сүраныстың 
өзгерісі факторлары дөп атайды. Осы 
бағалық емес детерминанттар ықпа- 
лын қарастырайық (2.2-сурет).

1. Тутынушылардың талғамы. Бе- 
рілген өнім үшін жарнама мен сәннің 
өзгеруіне байланысты тұтынушылық 
талғамның өзгеруі сүраныстың артуы- 
на әкеледі. Мысалы: салауатты өмір 
салтына бет буру велосипед пен 
крбссовкаларга суранысты жогарыла- 
тады.

2. Сатып алушылар саны. На-
рықтағы сатып алушылар санының өсуі 
сұранысты жоғарылатады. Ал түтыну- 
шылар санының кемуі сұранысты қыс- 
қартады. Мысалы: туу деңзейінің тө- 
мендеуі балалар киіміне суранысты 
азайтады.

3. Табыс. Табыстың жоғарлауы су
ранысты жоғарылатады.

Ақшалай табыстың өзгеруі мен та- 
Уарға сүраныс көлемі өзгеруі бір ба- 
ғытта жүрсе, ондай тауарлар жоғарғы 
категориялы тауарлар дел аталады. 
Ап тауарға сүраныс көлемі қарама-қай- 
шы бағытта өзгерсе, тауарлар төменгі 
категориялы тауарларға жатады. Мы
салы: табыстың өсуі сарымай, филе, 
табиғи шырын сияқты тауарларға 
суранысты жоғарылатады жәнө ка
пуста, усталынган киім сияқты тө- 
менгі категориялы тауарларға су- 
раныс азаяды.

4. Өзара алмастырылатын және 
толықтырылатын тауарлардың ба- 
ғасы. Екі өнім бірін-бірі алмастырса, 
біреуінің бағасы мен басқа тауарға 
сүраныс арасында тура байланыс 
орнайды. Ап егер екі тауар өзара 
толықтырылса, біреуінің бағасы мен 
басқа тауарға сүраныс арасында кері
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байланыс болады. Мысалы: жолау- 
шыларды авиатасымалдауға тариф- 
тің төмендеуі автобуспен журуге 
сұранысты азайтады, ал фотоаппа- 
раттың бағасының кемуі пленкаға 
сұранысты арттырады.

5. Тутынушылардың күтуі. Алдағы 
уақытта тауарлардың бағасының және 
келешекте табыстың өзгеруін күту сұ- 
ранысты өзгертуге қабілетті. Мысалы:

Оңтустік Америкадағы қолайсыз ауа 
райы алдағы мврзімде кофеге бағаның 
жоғарылауын күтуді тудырады және 
оған сұранысты жоғарылатады.

Нарықта өндірушілер сатуға тілек 
ететін тауар мөлшері ұсынылған тауар 
көлемі деп аталады.

Үсыныс багасы -  бул сатушы бе- 
рілген тауардың белгілі мөлшерін са- 
туға келіскен минималды баға.

Сұраныс қисығына бағалық емес факторлардың өсері

Қозғалыс себебі Қозғалыс бағыты 
(Оңға, солға)

Сураныс кисығы
Тутынушылардың талғамы Оңға
Сатып алушылар санының өсуі Оңға
Сатып алушылар санының кемуі Солға
Табыстың артуы Оңға
Табыстың кемуі Солға
Өзара алмастырылатын тауар бағасының жоғарлауы Оңга
Өзара алмастырылатын тауар бағасының төмендеуі Солға
Бірін бірі толықтыратын тауар бағасының жоғарлауы Солға
Бірін бірі толықтыратын тауар бағасының төмендеуі Оңға
Түтынушылардың күтуі Оңға

¥сыныс заңы тауардың бағасы 
жоғары болған кезде өндірушілер осы 
тауарды өндіру үшін ресурстарды көп 
жіберуі тиімді деп санайтынын айта- 
ды. Үсынылған тауар көлөмінің оны 
анықтайтын факторлардан тәуелділігі 
ұсыныс функциясын білдіреді. Сұра- 
ныс сияқты ұсыныс функциясын кес- 
те, график не алгебралық формула 
түрінде көрсетуге болады.

Үсыныс кестесі мүмкін болатын 
бағалармен осы баға бойынша өн- 
дірушілер нарықта ұсынатын өнім кө- 
лемі арасындағы байланысты көрсе- 
теді. Бүл тәуелділік тура немесе оң 
болып табылады.

Үсыныс функциясын алгебралық 
формула түріндө былайша жазып 
көрсетуге болады.

Qs = -а + ЬР

Мұндағы, Qs -  ұсыныс көлемі;
a -  ең төменгі үсыныс мөлшері;
b -  ұсыныс қисығының иілу коэффи

циенту
Р -  ұсыныс бағасы.
Тауардың бағасы өзгеруі нәтижө- 

сінде өндірушілер сатуға даяр өнімнің 
мөлшерінің өзгеруі үсыныс қисығы 
бойындағы өзгеріспен көрсетіледі. Ал 
бағалық емес факторлар өзгеруі нәти-



2.3-сурет. Үсыныс көлемінің өзгөруі

жесінде өндірушілер сатуға даяр өнім- 
нің мөлшері өзгерісі ұсыныс қисығы-
ның орнын ауыстырумен көрсетіледі 
(2.3-сурет).

Бағалық емес факторлардың ық- 
палы көлесідей;

1. Технологияның әсері. Кәсіпкер- 
лер өндірістің балама құнын неғүрлым 
тнімДі технологияны енгізу жолымен 
төмендетсе, кез келген берілген баға 
бойынша көп тауар сату тиімді бола 
бастайды.

2. Ресурстардың бағасы. Ресурс- 
тардың бағасының қымбаттауы өнімді 
әндіруді азайтады. Ал керісінше, шикі- 
зат бағасының арзандауы өндірісті ын- 
таландырады.

Р ♦

3. Салың, дотациялар әсері. ¥сы- 
ным көлемі мен құрылымы мемлекет- 
тік салық салуға тәуелді. Салық деңгейі 
өсуі баға деңгейін көтереді, сәйкөсін- 
шө тауарларды сұрау көлемі кемиді, 
бұл ұсынысты азайтады. Ал салық же- 
ңілдіктері тауарлардың ұсынысын ұл- 
ғайтуға қабілетті. Мемлекет тарапынан 
кәсіпорындарға дотация түріңде жәр- 
демақыларды бөлу өндіріс процесін 
жылдамдатады, тауар және қызмет 
көрсетулерді ұсыну артады.

4. Бәсекелестік деңгейі. Егерде 
нарыққа сұраныстың төлем қабілет- 
тілігінен асып кететін усыныс енгізілсе, 
онда өнім өндірушілер сатып алушьі
үшін жарысқа туседі де бағалар төмен- 
дейді.

5. Табиғи және аймақтың ерек- 
шеліктері. Осы факторға қарай ұсы- 
ныстың құрылымы да өзгереді. Мы- 
салы: Бразилияда кешкісін болатын 
суықтан кофе агаштарын үсік иіалды. 
Бүл кофе усынысының кемуіне әкелді.

6. Жарнама, маркетинг және тағы 
басқа  ̂факторлардың есебінен сату 
жағдайын жақсарту суранысты көбөй- 
теді. Ал сұраныс ұсынысты тудыраты- 
ны айқын.

Бағалық емес факторлардың ықпа- 
лынан сұраныс және ұсыныс қисықта- 
ры өзгерісін төмендегі кестөдөн көруге 
болады.

S, S ^2
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ІІІ1 і! 1 г і8 ІЙ 1 І1 ІМ И 1 ІІІ! ІІЯ І
Үсыныс қисығы
Ресурстар бағасының жоғарлауы Солға
Жаңа технологияны енгізу Оңга
Салық әсері Солга
Дотация эсер Оңға
Тауарларды жарнамалау Оңға

.2. Нарыоръщ тепе-теңдіипіің ©згеруі

Сұраныс және ұсыныстың өзара 
байланысын қарастыру үшін олардың 
қисықтарын бір графикте көрсету қажет. 
Иарықта сатушылар және сатып алу- 
шылар жоспарлары берілген бағада 
ұсыныс шамасы сұраныс шамасына 
тең болатындай толық сәйкес келсе, ол 
нарықтық тепө-төңдік жағдайы деп 
аталады (2.5-сурет).

2.5-сурет. Нарықтық тепе-теңдік

Суретте Е0 -  нарықтық тепе-теңцік 
нүкте, осы нүктедегі Р0 -  тепе-теңцік 
баға, Q0 -  тепе-теңцік көлем. Сұраныс 
көлемі ұсыныс көлеміне тең болады.

Егер нақты нарықтық баға тепе- 
теңдік бағадан төмен болса, берілген 
бағада сұраныс шамасы үсынылған 
тауар көлемінен артық болады, онда 
екеуінің арасындағы айырма артық сұ- 
раныс немесе тапшылық дел аталады.

Көптеген нарықтарда тапшылықтың 
бірінші белгісі болып тауар қорлары- 
ның күрт төмендеуі табылады. Сату
шылар әдетте тауарлардың бір бөлігін 
сұраныстың өзгеруіне шұғыл арада 
жауап беруі үшін қорда ұстайды. Қор 
мөлшері кеми бастаған кезде сатушы
лар өздерінің жоспарларын өзгертөді. 
Кейбір сатушылар жоғарылаған сұра- 
ныстан бағаны қымбаттата отырып, 
тиім іздей бастайды. Яғни, артық сұра- 
ныс бағаға жоғарылатқыш қысым жа- 
сайды.

Тапіиылық және кезектер. Тауар 
қоры қызмет көрсетулер нарығында -  
шаштараздар, кір жуатын орын, осыған 
ұқсас кәсіпорында болуы мүмкін емес. 
Тауар қорлары болмайтын нарықтар- 
да тапшылық белгісі болып сатып алу- 
шылар кезегі табылады. Кезек оларға 
қызмет көрсетуді күтетін адамдар тобы 
түрінде не тапсырыстар кітабындағы 
аттар тізімі түрінде болады.

Егер нақты нарықтық баға тепе- 
теңцік бағадан жоғары болса, ұсыныс 
көлемі сүраныс көлемінен артып, 
нарықта арліықшырық орнайды. Сату
шылар тауар қорының көбеюіне өзде- 
рінің жоспарларын өзгерте отырып жа
уап береді. БІреулері өнім шығаруды 
қысқартады, басқалары сатып алушы-



2.1-кесте

Нарыңтық жағдайлар

теңге
¥сыныс
көлемі

Сураныс
көлемі Тапшылың Артықшылық Бағаға қысым

Ш Щ ІІІЯ В в Ір ^  і
60 10 70 60 - Жоғары
72 30 60 30 - Жоғары
84 50 50 0 0
96 70 40 - 30 Төмен
108

I___
90 30 - 60 Төмен

ны туты ну ын жоғарылатуды бағаны 
төмендету арқылы ынталандырады. 
Осы өзгерістер нәтижесінде ұсыныс қи- 
сығы бойында төмен солға қарай қоз- 
ғалыс жүреді. Бул кезде сатып алушы- 
лар да жоспарларын өзгертеді. Тауар 
арзандағаннан кейін олар көп сатып 
ала бастайды. Егер график тілінде айт- 
сақ, онда олар сұраныс қисығы бойы- 
мен оңға жылжиды. Мунда нарық тепе- 
теңцік жағдайға қайтып оралады.

Тауар артықшылығы және кезек- 
тер. Тауар қорлары болмайтын на- 
рықтарда артықшылық сатып алушыны 
іздеуші сатушылар кезегінің қалыпта- 
суына әкеледі. Жақсы мысал -  такси 
кезектері.

Жоғарыда қарастырылған усыныс 
және сұраныс факторлары тепе-теңдік 
шамалар Р0 және Q0 қалай ықпал ете- 
тінін айта кеткен жөн.

Сұраныс және ұсыныстың өзгеруінің 
төрт ережесі анықталады:

1. Сураныстың кемуі тепе-теңцік ба
га мен тепе-теңцік тауар көлемінің тө- 
мендеуіне әкеледі (2.6, а-сурет).

2. Сұраныстың артуы тепе-теңцік 
баға мен тепе-теңдік тауар көлемінің 
өсуіне әкеледі (2.6, ә-сурет).

3. Үсыныстың қысқаруы тепе-төі-ідік 
бағаның жоғарлауына және тепе-тең- 
дік көлемнің төмендеуіне әкеледі (2.7, 
а-сурет).

2.6-сурет. Сураныстың өзгеруінен тепе-теңдік нүктенің қозғалуы
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Р

а) а)

2.7-су рет. Үсыныстың өзгеруінен тепе-теңдік нүктенің қозғалуы

4. Үсыныетың артуы тепе-теңдік 
бағаның төмендеуіне және тепө-төңдік 
көлемнің жоғарлауына әкеледі (2.7, 
ә-сурет).

Мемлекет баға түзудің нарықтық 
механизміне араласуға және әйтеуір 
бір тауарға бағаның не төменгі, не жо- 
ғарғы шектерін бекітуге қабілетті. Яғни, 
үкімет тепе-теңдік бағадан жоғары жа- 
татын қолдау бағасын, ал басқа на- 
рықтарда тепе-теңдік нүктеден төмен 
баға «төбесін» бекітеді.

2.8, а-сурет. Бағаның төменгі шегі

Бағаның төменгі шегі -  үкіметпен 
бекітілген тепе-теі-щік бағадан жоғары 
ең төменгі баға. Мысалдар: ең төменгі 
жалақы, ауылшаруашылық өнімдеріне 
қолдау бағасы (2 .8, а-сурет).

Бағаның жоғарғы шегі -  сатушыға 
өзінің тауар не қызмет көрсетуіне сұ- 
рауға рұқсат етілетін үкіметпен бекі- 
тілген ең жоғарғы баға. Мысалы; тұр- 
ғын үй рентасына бақылау жасау (2.8, 
ә-сурет).

2.8, ә-сурет. Бағаның жоғарғы шегі
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.3. Сұраныс мкомдішігі

Сураныс икемділігі — бағаның өз- 
геруіне байланысты экономикалық 
және әлеуметтік факторлардың ықпа- 
лымен берілген тауарға сураныс кө- 
лемінің өзгвруі. Бағалық икемділік нө- 
месе икемсіздік дәрежөсін икөмділік 
коэффициент (Ed) арқылы анықтайды.

_ Q ^ z Q j
y(Q-i + Q i)l2)

Рг~Ң _ А Q 
ЦР2+ ^ ) / 2J AР

Мундағы, AQ -  пайыздық шамадағы 
сұраныс көлемінің өзгеруі,

АР — бағаның өзгеруі, пайызбен.

Егер сүраныстың бағалық икемді- 
лігінің коэффициенті Ed < 1 болса, икем- 
сіз -  бағаның 1%-ға өзгеруі сұралатын 
көлемнің 1%-дан кем шамаға өзгөруіне 
әкеледі (2.9, а-сурет).

> 1 болса, онда сураныс икемді, 
яғни бағаның 1%-ға өзгеруі сұралатын 
көлемнің 1%-дан артыққа өзгеруіне 
әкеледі (2.9, ә-сурет).

Ed -  1 болса, бірлік икемді — бағаның 
1%-ға өзгеруі сұралатын көлемнің де 
1%-ға өзгөруіне әкеледі.

Егер Ed = 0, AQ = 0 болса, өте 
икемсіз сураныс — бағаның өзгерісі 
сүралатын көлемнің ешқандай өзге- 
рісіне әкелмейді. Мысалы: қант диа- 
бөтімен ауыратындардың инсулинға 
суранысы. Графикте бүл тік сызық.

Erep Ed = со, АР = 0 болса, сураныс 
өте икемді -  бүл тауарға сұраныстың 
баға өзгерісіне тәуелді болмайты- 
нын білдіреді. Осы жағдайда сұраныс 
қисығы көлденөң сызық жәнө икөмділік 
коэффициенті шексіздікке ұмтылады 
(2.9, б-сурет).

2.9-сурет. Сұраныстың бағалық икемділігі түрлері

Сұраныстың бағалық икемділі- 
гінің факторлары:

1. Алмастырғыштық. Берілгөн 
өнімнің нөғұрлым көп жақсы алмастыр- 
ғыштары болса, соғурлым оған сура
ныс икемді. Және керісінше, алмастыр-

ғыштары аз болса, сураныс аз икемді 
болады.

2. Тұтынушы табысындағы үлес- 
тік сәлмақ. Өнім тутынушы бюджөтін- 
де неғұрлым көп орынды алса, оған 
сураныс соғурлым икемді болады.
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Айталық, қарындаш және жеңіл автокө- 
ліктің бағаларының 10%-ға жоғарлауы 
карындашты түтынудың сәл азаюы- 
на, ал автокөлікті сатып алудың бір- 
шама кемуіне әкеледі, себебі бірінші 
жағдайда бағадағы езгеріс бюджеттің 
аз үлөсін қүрайды.

3. Сән-салтанат тауарлары же
не күнделікті қолданылатын заттар. 
Әдетте күделікті қолданылатын зат- 
тарға (нан, электроэнергия) сураныс 
икемсіз, ал сән-салтанат тауарларына 
икемді болады.

4. Уақыт факторы. Шешімдерді қа- 
былдау үшін уақыт кезеңі неғүрлым ұзақ 
болса, өнімге сүраныс соншалықты 
икемді.

Сүраныстың бағалық икемділігін 
бағаның өзгерісінің өнімді сатудан түс-

кен жалпы түсім шамасына ықпалын 
бақылап отырып анықтауға болады.

Жалпы тусімді анықтау үшін өнім 
бағасын өткізілген өнім мөлшеріне кө- 
бейтеміз.

1) Икемді сұраныс: Бұл кезде баға- 
ның төмендеуі жалпы түсімнің артуы- 
на әкеледі және керісінше баға жо- 
ғарыласа, жалпы түсім кемиді, яғни 
баға мен жалпы түсім қарама-қарсы 
бағытта болады.

2) Икемсіз сұраныс: Бағаның төмен- 
деуі жалпы түсімді азайтады және ба- 
ғаның қымбаттауы кезінде жалпы тү- 
сім де көбейеді, яғни баға және жалпы 
түсім бір бағытта өзгереді.

3) Бірлік икемді сураныс: Бағаның 
қандай да бір өзгерісі кезінде жалпы тү- 
сім сол қалпында қалады (2.10-сурет).

2.10-сурет. Бага өзгерісінің жалпы түсімге ықпалы

Баға өзгерісінің жалпы түсімге ықпалын келесі кесте арқылы көругө болады.

Баға, теңге Сүраныс 
көлемі, бірлік

----------- f ......-  л;1:,-' ь ^ L--; -V ̂  Т

ИкёмдщіқЩ
коэффиіцііёйті, Жалпы түсім Икемділік

дәрежесі

210 100 - 21000

180 200 13/3 36000 Икемді

150 300 11/5 45000 Икемді

120 400 9/7 48000 Икемді

90 500 5/11 45000 Икемсіз

60 600 3/13 36000 Икемсіз
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Сұраныстың қиылысқан икемділігі

Сұраныстың қиылысқан икемділігі 
басқа өнім (Ү өнімі) бағасының өзгері- 
сінө қандай да бір өнімнің (X  өнімі) тү- 
тынушылық сұранысы қаншалықты се- 
зімтал екендігін өлшейді.

- -щ  ч *  щ .. рі^  Г) — — X ---
Щ Щ  Q,

Сұраныстың қиылысқан икөмділігі 
тауар-субститут және тауар-компле- 
мент ұғымдарымен байланысты.

Егөр / және J тауарлары өзара 
алмастырылатын болып табылса, 
онда қиылысқан сураныс икемділігі 
оң шамада (Еу > 0), яғни J тауарының 
бағасының түсуі J тауарына сүранысты 
арттырады, сәйкесінше / тауарына сұ- 
раныстың кемуіне әкеледі, өйткені 
J тауары /-ті алмастырады (сиыр 
еті^шошқа еті, сэры май<-> маргарин).

Егер тауарлар бірін-бірі толықтырса, 
онда Е. < 0, яғни Ү тауарының ба- 
ғасының жоғарлауы J тауарына сұра- 
нысты төмендетеді, сәйкесінше X  
тауарына сұраныста кемиді (теннис 
ракеткалары мөн теннис добы, фото
аппарат пен пленка).

Егер / жене J өнімдері өзара тәуел- 
сіз тауар (май мен фотоаппарат) болса, 
онда Е!. = 0 болады.

Табыс бойынша сұраныс икемділігі
Табыс бойынша сұраныс икемділі- 

гі табыстың өзгерісіне тұтынушылық 
сураныс қаншалықты сезімтал екенін 
өлшейді.

л -  ■ 100% 
й

—  ■100% 
һ

= I l  *Q  
Qx А/

Табыс бойынша икемділіктің сандық

мәні сапалы жэне төмен санаттағы та
уарлар түсінігімен тығыз байланысты.

Егер Е > 0 болса, табыстың өсуі са
палы не жоғарғы санаттағы тауарлар- 
ға сұранысты арттырады. Күнделікті 
қолданылатын тауарларға сүраныс 
(0 < Е < 1, табыс 1%-ға өзгерсе, са- 
тып алынатын көлем бір пайыздан 
кем шамаға өзгереді) әдетте сән- 
салтанат тауарларына (1 < £  < ©, та
быс 1%-ға өзгерсе, сатып алынатын 
көлем бір пайыздан артық шамаға 
өзгереді) қарағанда төмен икемділік 
коэффициентінде болады.

Егер £  < 0 болса, тауар төменгі 
санаттағы (үсталынған тауарлар, ав
тобус билеттері тағы басқалар) болып 
саналады, яғни табыстың азаюы сол 
тауарларға сүранысты жоғарлатады 
немесе табыстың өсуі оларға деген 
сұранысты төмендетеді.

Нақты тауарларға сүранысты зерт- 
теудің экономикалық әдістері икем- 
діліктің барлық үш түрін баға бойынша, 
табыс бойынша, қиылысқан сұраныс 
икемділіктері қарастырады. Икемділік 
түсінігі тек сұраныс сияқты экономи- 
калық түсінікке таралмайды, оны соны- 
мен қатар бағаның өзгеруіне үсыныс 
көлемі сезімталдығын анықтау үшін де 
қолдануға болады. Баға бойынша ұсы- 
ныс икемділігін усыныпатын өнім кө- 
лемінің пайыздық өзгерісінің бағаның 
пайыздық өзгерісіне қатынасы арқылы 
есептеуге болады.

J7S _  (Qi ~~ Ql) * (̂ 2 +  ^і)
'  ( & + Q ) - 0P2- ^ )

Мүнда: Eps -  үсыныстың икемділігі;
Q -  ұсыныстың көлемі;
Р -  тауардың бағасы.

Қайталауга арналған терминдер:
• сүраныс функциясы;
• үсыныс функциясы;
• сұраныс және ұсыныс детерми- 

нанттары;
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• тауар-субститут;
• нарықтық тепе-теңцік;
• икемді сураныс;
• өте икемді сұраныс; Л ІГ І.

өте икемсіз сураныс; 
табыс бойынша сураныс икемділігі; 
сураныстың қиылысқан икемді-

БА ҚЫ ЛА У С ҮР А ҚТА Р Ы

1. Сураныс және усыныс заңдарын түсіндіріңіз.
2. Өзара алмастырылатын және толықтырылатын тауарларға сипаттама бе- 

ріңіз.
3. Өндіріс технологиясы өзгеруі усыныс қисығының қандай қозғалысына 

әкелетінін график жүзінде көрсетіп түсіндіріңіз.
4. Сураныс және усыныстың келесі өзгерістері кезінде баға қалай өзгереді?

О усыныс төмендейді, сураныс өзгермейді;
О усыныс артады, ал сураныс кемиді;
О сураныс та, усыныс та кемиді;
О усыныс көбейеді, ал сураныс өзгеріссіз қалады.

5. Сураныс қисығы икемді ме әлде икемсіз бе?

6. Сары майдың бағасы төмендейді. Бул маргариннің суранысына қалай ықпал 
етеді. График түрінде көрсетіңіз. Маргариннің икемділігі қандай болады?

7. Сураныс икемділігіне эсер ететін негізгі факторлар қандай? Осы факторларға 
сүйене отырып, келесі өнімдерге сураныстың икемді немесе икемсіздігі туралы 
түсіндіріңіз: а) туз; ә) автокөлік; б) футбол ойынына билет; в) бензин; г) темекі.

8. Сән-салтанат тауарлары және күнделікті қолданылатын заттарының табыс 
бойынша икемділік коэффициентінің айырмашылығы қандай?

1. Нарықтық сураныс функциясы Q -  10 + 4 Р. Әрбір баға кезінде турғындардың 
табысының өсуі сүраныстың 20%-ға артуына әкелді. Жаңа сураныс функциясын 
табыңыз.

Шешуі:
Q = 10 -  4 Р, Q2 = Qt + до, д о  = о,2 Qr

Жаңа функция Q2 = 10 - 4  P + 0,2 ( 1 0 - 4  P = 1 2 -4 ,8  P. 
Жауабы: Q2 = 12 -  4,8 P.

0 5 10 О

Есептер
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2, Жеке сұраныстар берілгені негізінде нарықтық сұраныс қисығын анықтаңыз

Q1 = 50 -  5 Р, мұнда Р < 10;
0 2 = 40 -  8 Р, мұнда Р < 5;
Q3 = 32 -  4 Р, мұнда Р < 8.

Шешуі:

Бағаның тең мәні кезінде берілген сұраныс функцияларын қосу қажет. Сұраныс 
функциясын төрт бөлікте табу керек: Р > 10; 8 < Р < 10; 5 < Р < 8 ' Р < 5 

Р > 10 бөлігінде сұраныс жоқ: Q = 0.
8 < Р < Ю бөлігінде нарықтық сұраныс Q = 50 -  5 Р тең, себебі суранысты 

біржші сатып алушы көрсетеді. Р = 10 кезінде Q = 50 -  5 ■ 10 = 0, ал Р = 8 кезінде

5 < Р < 8 нарықтық сураныс бірінші және үшінші сатып алушылар суранысы-

т .  5 'р - 32 ■-4 р '■82 - 9 р  р  ■ 8 — °  ■ « -  S *  ^

Анықталған нүктелер бойынша нарықтық сұраныс графигін құрамыз.

3. Үсыныстың ең төменгі бағасы 200 
ұсыныс әрқашан 40 бірлікке көбейеді. 
кем?

-ге тең. Бағаның 10-ға жоғарылаған кезінде 
Қандай баға кезінде ұсыныс 400 бірліктен

т е ш е С т Л-Ь14п Т Н9ДрЙКДа бІР ТӘУаРҒа СұраНЫС тендеУ' Qd = ЮО -  4Р, ал ұсыныс ҢД У Us 0 2 Р болса, онда тепе-теңдік баға мен көлем қаншаға т е н Е ге о
мемлекет тауарға теңдестік бағадан төмен баға Р = 8 теңге бекітсе, нарыва қандай
жағдаи (тапшылық/артықшылық) орын алады? Оның көлемі қанша?

Шешуі:

(п  Ж0ДаРЫДааТаП өткендей' тепе-теңцік жағдай сұраныс көлемі ұсыныс көлеміне 
тең болған кезде орнайды, яғни теңцеулерді теңестіреміз 

40 + 2 Р = 1 0 0 - 4 Р

О -  о а- 45 бп ? 9Ы і Т П̂ аЛаМЫЗ’ о л Р = 1 °  теһ1гені кұрайды. Ал теңцестік көлем 
Ч  "  Ч  ~ 40 + 2 ' Ю = 60 бірлікке тең.

Егер мемлекет бағаны 8 теңге мөлшерінде бекітсе Q = 100 -  4 ■ 8 = 68 Q = 40 + 

1 2 бірлТкке теңЛІККе ТӨҢ’ ЯҒНИ ° d > ° s’ Иарьща тапшылық орын алады, оныңкөлемі 

Жауабы: Q0 = 60, Р0 = 10, тапшылық көлемі 12.

5. Тауардьщ бағасы 50 теңгеден 70 теңгеге өскен кезде оған сұраныс 500 
бірліктен 400 бірлікке қысқарады. 50 теңге кезінде сұраныс икемді ме?

Шешуі:
Сураныстың бағалық икемділік коэффициент! формуласы бойынша
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E _ P - { Q i - Q x ) _ 50- (400 -  500) _ 0 ^ 1

Q - ( P i - P i )  500-(70-50)

Жауабы: Сұраныс икөмді емес.

6. Табыс 2000 теңгө болған кездө тауарға сұраныс 10 бірлік, ал табыс 3000 
кезінде 15-ке тең. Тауардың бағасы өзгермейді. Тауар қандай категорияға жатады?

Шешуі:
Табыс 2000 болған кездө сұраныстың табыс бойынша орташа икемділігі

I  (Q2- Q0  2000- (15-10)  _ і
Q ■ (І2 -  І\) 10 -(3000-2000)

Жауабы: Икемділік коэффициент 0 < Е < 1 болған жағдайда, тауар күндөлікті 
қолданылатын тауар болып саналады.

7. Қандай жағдайда «сұраныс» сөзі, «сұраныс көлемі» сөзімен алмастырыла- 
ды. Жауабыңызды график түрінде көрсетіңіз.

а) жер телімдеріне баға төмендеу нәтижесінде оларға сұраныс артты.
ә) тұтынушылық табыстар артты және зергерлік бұйымдарға сураныс көбейді.
б) шаш қию құны жоғарылау нәтижесінде шаштараз қызметіне сұраныс төмен- 

деді.
в) ақ нанның бағасы өсті, сол себепті қара нанға сұраныс артты.
г) гүлге бағаның төмендеуі нәтижесінде оларға сұраныс көбейді.
ғ) тоңазытқыштың бағасы жоғарлауы нәтижесінде сұраныс төмендеді.

8. Курткаларға сұраныс келесі формуламен берілген: Qd = Р2 -  4Р + 9 
Ең төменгі сұранысты анықтаңыз.
Қандай баға кезінде сұраныс 6-ға тең.

9. Жеке сұраныс мәліметтері негізінде нарықтық сұраныс қисығын қүрыңыз.
Q1 = 100 -  4 Р Р<  25
Q2 = 80 -  2 Р Р < 40 
Q3 = 50 -  Р Р < 70

10. Жеке сұраныс мәліметтері негізінде нарықтық сұраныс қисығын құрыңыз.
о ^ і г о - г р  р < ю
Q2 = 80 -  2 Р Р < 40 
Q3 = 70 -  Р Р< 70

11. Жеке сұраныс мәліметтері негізінде нарықтық сұраныс қисығын құрыңыз.
Q1 = 100 -  4 Р Р < 25
Q2 = 80 —2 Р Р < 40 
Q3 = 30 -  Р Р<30



Q = 12 -  5 p алУтауапғяР? ІНДаРДТ  СҰРӘНЫС * УНКЧИЯСЫ келесіДей:
бағасы. Тепе-теңдік баға^і^және тепе тенл|КЦИЯСЫ ° s = 6 + р м¥нДағы Р -  тауар 
(әкімшілікпен бекітілген) 3 ақша бірлігі ботсГонля^м 'НЫҚТаңь|3- Егер баға Деңгейі 
ды? Нарықта қандай жағдай орын алады? ’ Д ДІруші табысы «андай бола-

Q =^зооЬ- И4 Р ТұрғьіндаРДь|Н сұраныс функциясы келесідей: 
р-- d j л апельсинге ұсыныс функциясы О — юл 4. d

—  25 гечге 60лса, ^

Q, Л а д '-  2 р * 8®  усыныс ф^ иясы келесідей:
жэне тепе-теңцік көлемі' ань ітны з^Тацаты  78 *2Р ба' асьІ Та" а-теңдік бағаны
салық салынған деп қарастырсак сол Ң ӘР б,рл,г,не 10 теңге мөлшерінде 
График турінде көрсетіңіз. ’ ЗД тепе~теңД|к көлемі қандай болады?

« . =Белгілі тауарда сураныс,пен усыныс функциясы келесідей:

деңгөйіңде сұраныс 10%’-га, ал усьмыТго"/ Егер бағаның ЭР
абсолютті өзгеріеі қанша болады? ̂  2° КӨбеисе’ тепе-теңцік бағаның

ма да еБ Т Г ы? ИРМ8СЫ Қ83ірг' “ а аая * а-
гасы 80000 теңгв Сатьт а ™ Т , вдрылғынь' caTWWH минималды ба-
деп тұжырымдай отырып сшаныГпеи ^ 8™ " |'икс™ апяы 6afs 70000 төңгө 
кушейткіштің тепе-теңцік бағасьГқашй^рыләды? °ШЫҢЫЗ Да^

0  = 1М О ^аіп  рғындардыЧ драные функциясы квлвсідей:
n  d 10 Р, ал тауарға ұсыныс функциясы О = 1fin + on d ^
Qs -  тауар көлемі, мың тонна, ал Р -  1 тонна та уа о б а ғ^ , Р’ мундағьі Ч  
лекет шенеуніктері бағаның ен жоғяпғк, r l u ^ f  У P бағасы’ а*ша б|Р'лігі. Мем-
сату көлемінен 3 есе артық тапшылык опняп rJ f1̂  енпзгеннен кейН  нарықта 
бағаны анықтаңыз. тапшь'лыҚ орнады. Мемлекеттік шенеуніктер бекіткен

рілген:ТаУ8РГа д а "дарД“ а сұраныс жене усынысы келесі теццеулермен бе-
Qd = 500 -  25 Р;
Qs = 150 + 45 Р.

8! м « !ё !УаВЧЬ'Ң нарыкташ геае-теңщк параметрлерін табыныз 
СолкеЗДесат7ц ^ ^ ^

функциясы o ' = .5 уа2 рате Г е Ну"а Г е а„На СФуНКЦИЯСЫ = 15“ 3 Рженеусыныс 
жеттен 2 ақш^ бірлігіне субсадияла^ы * "  Т8уарЯЫҢ Эр 6ірлігі 6юд-
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Анықтаңыз:
а) субсидия енгізгеннен кейінгі тепе-теңдік баға мен сату көлемін; 
ә) тауарды субсидиялауға кеткен бюджет шығындарының жалпы сомасын.

20. Нақты тауар нарығындағы сұраныс функциясы Qd = 8 — Р және ұсыныс функ- 
циясы Qs = -7 + 2 Р белгілі. Тауар өндірушілер бюджеттен тауардың әр бірлігіне 1,5 
ақша бірлігі шамасында субсидия алады.

Анықтаңыз:
а) субсидия енгізгенге дейінгі;
ә) субсидия енгізгеннен кейінгі тауар өндірушінің және тұтынушының ұтысын.

21. Егер X  тауарына ұсыныс және сұраныс теңдеулері келесідей болса, Qd = 
= 480 -  2 Ржәне Qs = 240 + 3 Р, мұндағы Р -  тауар бағасы, онда тапшылық бола ма?

22. Жүгері нарығындағы сұраныс және усыныс көлемдері кестеде көрсетілген.

¥сыныс көлемі, КГ
60 1400 700
120 1250 Г 900
180 1100 1100
240 950 1200
300 800 1400

Берілген мәліметтер бойынша сұраныс және ұсыныс қисығын сызыңыз. Тепе- 
теңдік көлем мен бағаны анықтаңыз. Баға 800 теңге болған кезде артықшылық 
көлемі қанша?

23. Велосипед нарығындағы сұраныс және ұсыныс көлемдері кестеде көрсе- 
тілген.

і^Бәға,огеңіф/ б ірпік , Сұраныс көлемі, мьің 
бІрлІК

Үсыныс көлемі, мың і 
бірлік '

18000 150 50 1
23000 120 70
28000 90 90
33000 60 110
38000 30 120

Берілген мәліметтер бойынша сұраныс және ұсыныс қисығын сызыңыз. Тепе- 
теңцік көлем мен бағаны анықтаңыз. Баға 18000 теңге болған кезде артықшылық 
көлемі қанша?
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24. Қус тұмауыиың етек алу салдарынан әлемдегі құстардың саны қысқарды. 
Бұл жағдай құс еті, сиыр еті және мамық жастықтар нарығына қалай эсер етеді? 
Осы нарықтардағы сүраныс, усыныс, тепе-теңцік баға және тепе-теңцік көлемнің 
өзгерістерін анықтаңыз. Бұл кезде кері байланыс салдарын есепке алмаңыз, яғни 
әр нарықтағы тек бір қисықты қозғалту керек.

25. Экологиялық жағдайдыц нашарлауына байланысты ірі қара мал үшін 
жайылымдық жерлер көлемі азайды. Бұл жағдай сиыр еті, құс еті, сиыр терісінен 
жасалған тон нарығына және жасанды аң терісі нарығына қалай эсер етеді? 
Осы нарықтардағы сұраныс, ұсыныс, тепе-теңдік баға және тепе-теңдік көлемнің 
өзгерістерін анықтаңыз. Бул кезде кері байланыс салдарын есепке алмаңыз, яғни 
әр нарықтағы тек бір қисықты қозғалту керек.

26. Адамдардың талғамы өзгерді. Олар галстукпен киетін ақ көйлектерге 
қарағанда галстуксыз киетін түрлі түсті спорттық көйлектерді таңдады. Бүл жағдай 
спорттық көйлек, джинсы, ақ көйлек және галстук нарықтарына қалай эсер етеді? 
Осы нарықтардағы сүраныс, үсыныс, тепе-теңдік баға және тепе-теңдік көлемнің 
өзгерістерін анықтаңыз. Бұл кезде кері байланыс салдарын есепке алмаңыз, яғни 
әр нарықтағы тек бір қисықты қозғалту керек.

27. У тауарын өндірушінің ұсынысы кестеде берілген:

1,5 3 4 5,5 7 8,5
“ s 10 25 40 55 70 85

Сұраныс функциясы Qd = 100 -  15 Р кезінде тепе-теңцік бағаны анықтаңыз. Сол 
кезде қанша тауар сатылатынын айтуға бола ма?

28. Қай кезде «ұсыныс» сөзі «ұсыныс көлемі» сөзімен алмастырылуы қажет? 
Өзіңіздің жауабыңызды график түрінде көрсетіңіз.

а) ауыл шаруашылығы нарығында жүгерінің бағасының төмендеуі бидайдың ай 
сайынғы ұсынысын арттырады.

ә) автомобиль өндірісінің шығындарының төмендеуі нәтижесінде нарықта 
олардың ұсынысы шұғыл түрде көбейді.

б) спирттік сусындар саудасына салықтың көбеюі дүкендерде олардың ұсыны- 
сының төмендеуіне әкелді.

в) апельсинге бағаның төмендеуі нәтижесінде нарықта олардың ұсынысы қыс- 
қарды.

г) өзіндік құнның төмендеуі үсыныстың жоғарлауына әкелді.
ғ) өндірушіге демеуқаржылар ұсынысты көбейтеді.

29. Халықтың X  тауарына сұраныс икемділігі 0,25-ке тең, табыс бойынша 
сұраныс икемділігі 0,8-ге тең. Егер баға 8%-ға төмендесе, ал табыс 5%-ға жоға- 
рыласа, онда X тауарына сұраныс көлемі қанша пайызға өзгереді?

ч

30. Күріштің бағасы 180 теңге/кг болған кезде, сұраныс көлемі 50 кг, ал 150 
теңге/кг кезінде сұраныс көлемі 100 кг тең. Сұраныстың баға бойынша доғалық 
икемділігін анықтаңыз.
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31. Мына кестеде берілгендер негізінде қандай тауар бағасы болып табы- 
лады?

Тауартүрлері Табыс ( /)  тёңге Сұраныс көлемі (Q )

Кәмпиттер /, =  120 /2 =  200

CMсоIIĈNJ
Осо'М'иО

Кока кола сусыны /, =  320 /2 = 480 Q, = 60 Q2 = 38
Ананас /, =  150 /2 = 210 Q, = 35 Q2 = 50
Алма /, =  180 /2 =  110 Q, = 20 Q2 = 44
Шужық /, =  290 /2 =  310 Q, = 30 Q2 = 60

32. Тауардың бағасының өзгерумен табыс өзгеруі бір мезгілде жүретін бол- 
са, сұраныс көлемі қалай өзгереді? Кестеде сұраныс икемділігінің көрсеткіштері 
берілген.

Тауар чд.

Сүраіныс
икемділігі Өзгеріс

Баға б/ша Табыс б/ша
(Е,)

Тауар
бағалары

Халықтың
табысы

Апельсин -2,2 0,3 4 3
Сұлы жарма- 

сы
-1,1 -1,4 -2 5

Ет -3,3 2,6 -6 1
Шұжық -0,6 -0,9 -2 -3

Май -2,8 0,8 4
-5

Маргарин -0,4 -3,2 3 -7 I

33. Етке және ірімшікке сұраныс функциясы берілген Qd = 8 -  Рх + 0,2 Р , 
мүндағы Рх және Ру -  ет пен ірімшік бағасы. Рх = 180, Ру = 400 теңге (2007 жыл- 
дың 3 тоқсанындағы баға). Баға бойынша қиылысқан және тура сұраныс коэф- 
фициенттерін анықтаңыз.

34. Егер баға 10%-ға төмендесе, ал жалпы түсім бұл кезде 8%- ға жоғарыласа, 
сураныс икемділігін анықтауға бола ма?

35. Тауар бойынша азық-түлікке сұраныс икемділігі 0,8-ге тең. Алғашында 
тұрғындар өздерінің табыстарының 50%-ын азық-түлікке жұмсады. Тұрғындардың 
табыс деңгейі 10%-ға жоғарылады деп қарастырамыз. Осы кездегі халықтың азық- 
түлікке табысының қандай үлесі жұмсалатынын анықтаңыз.
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36. Үш айда X  тауарының 1 кг бага 240-тан 390 теңгеге өзгөреді. Инфляция 
деңгейі 22%-ды құрады. X тауарының салыстырмалы бағасы қалай өзгереді? Егер 
X  тауарының бағасы инфляция деңгейімен сәйкес көтерілетін болса, онда бұл 
жағдайда ол қанша болушы еді?

37. Бастапқыда 1 кг кептірілген нанның бағасы 60 төңге болды. ¥нның бағасыйың 
қымбаттауы тауардың бағасының 80 теңгеге дейін жоғарылауына әкелді. Бағаның 
өзгерісінө дөйін дүкендө күніне 210 кг сатылды. Егер оның сұранысының баға-
лық икемділігі 0,4-ке тең болса, жаңа баға бойынша күніне енді неше килограмм 
кептірілген нан сатылады.

38. X  тауарына сүраныс функциясы келесідей: Qd = 10 -  2 Р + Р . Хтауарының 
бағасы 1 а.б., ал У тауарының бағасы 8 а.б. Сұраныстың баға бойынша нүктөлік 
және қиылысқан икемділік коэффициенттерін анықтаңыз.

39. X тауарына сұраныс функциясы келесідей: Qd = 10 -  Рх + 0,1Р. Утауарының 
бағасы 8 а.б. болған кезде, 6 бірлікХтауары сатып алынды. X тауарына сұраныстың 
баға бойынша нүктелік жәнө қиылысқан икемділік коэффициенттерін анықтаңыз.

40. Жеңіл автомобильге сұраныс функциясы келесідей: Qd = 1240 -  3 Р -  4 Р
мұндағы Ра -  бір автомобильдің орташа бағасы (мың теңге), Рь -  бір тонна бензин 
бағасы (мың теңге).

2015 жылы белгілі бір аймақта автомобиль бағасы 900 мың теңге, ал 1 тонна 
бензин бағасы 22 мың теңге болды. Егер бағасы 10%-ға көтерілсе, автомобильге 
сұраныс қалай өзгереді?

41. Өнімге сұраныс көлемі Р = 200 - 10 QD, ал ұсыныс Р = 50 + 5 Qs. Анал итикал ық 
және графикалық түрде тепе-теңцік нүктесін табыңыз, тепе-теңдік нүктеде сұраныс 
пен үсыныс икемділіктерін анықтаңыз.

42. Тауарға сұраныс көлемі Р = 7 -  0,3 QD тең деп есептейік, үсыныс Р = 2 -  0,2 Qs. 
Аналитикалық және графикалық түрде нарықтағы өнім көлемі мен бағасының те- 
пе-теңцік нүктесін табыңыз, тепе-теңцік нүктесінде сұраныс пен ұсыныс икемділік- 
терін анықтаңыз.

43. Тауарға сұраныс көлемі Р= 10-0,2 (Э0теңдеп есептейік, ұсынысР = 2 -0 ,2  Qs. 
Аналитикалық жене графикалық түрде нарықтағы өнім көлемі мен бағасының те- 
пе-теңдік нүктесін табыңыз, тепе-теңдік нүктесінде сұраныс пен үсыныс икемділік- 
терін анықтаңыз.

44. Тауардың бағасы 300 а.б. кезінде бастапқы сату көлемі аптасына 100 
бірлікті құрады, сосын тауардың бағасы 250 а.б. дейін төмендеді. Ап бүл кезде 
жалпы түсім 50%-ға көтерілді. Баға бойынша сұраныс икемділігі коэффициентін 
анықтаңыз.

45. Сұраныстың қиылысқан икемділік коэффициент^ анықтаңыз. Тауар типі 
бойынша қорытынды жасаңыз.
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Нүсқа А тауарының бағасы, 
ақша бірлігі

В тауарының сүраныс 
көлемі, бірлік

а)
17 540
23 620

ә)
28 74
32 66

б)
7 830

21 990

в) 5 6 125
64 100

г)
110 4000
120 3800

46. Үсыныс икемді әлде икемсіз болып табыла ма, егер белгілі болса:

100 250
Үсьіныс көЛеміу мьін бірлік 1000 1250



1. Төлем қабілеттілігі бар қажеттілік- ол:
A. Сұраныс;
B. ¥сыныс;
C. Сұраныс заңы;
D. ¥сыныс заңы;
E. Баға.

2. Сүраныс факторларына жататындар:
A. Берілген тауардың бағасы;
B. Берілген тауарды алмастыратын және толықтыратын тауарлардың бағасы;
C. Салық және дотация;
D. Табыс көлемі;
E. А, В және D жауаптары.

3. Төмендегі факторлардың қайсысы усыныс көлеміне эсер етпейді?
A. Сатылатын заттың бағасы;
B. Өндіріс факторларының бағасы;
C. Табыс көлемі;
D. Салық мөлшері;
E. Технология дәрежесі.

4. Егер жеке сураныстар туралы мәліметтер берілген болса, нарықтық 
;раныс қалай табылады?
A. Белгілі бір сүраныс көлеміне сәйкес табыстарды қосу;
B. Белгілі бір сұраныс көлеміне сәйкес келетін бағаларды қосу арқылы;
C. Белгілі бір бағаға сәйкес келетін сұраныстардың көлемін қосу арқылы;
D. Кез келген тұтынушының ең көп сұраныс көлемі арқылы;
E. Жоғарыда айтылғандардың бәрі де дұрыс.

5. Үсыныс заңы қандай тәуелділікті білдіреді?
A. Сатып алынатын тауар мөлшерінің бағадан тура тәуелділігі;
B. Сатып алынатын тауар мөлшері мен оныңбағасы арасындағы кері тәуелділік;
C. Бағаның тауар сапасынан тура тәуелділігі;
D. Үсынылатын өнім көлемі мен оның бағасы арасындағы тура тәуелділік;
15. ¥сынылатын өнім көлемі мен оның бағасы арасындағы кері тәуелділік.

0. Мемлекет тарапынан демеуқаржылар беру:
A. Сураныс қисығын жоғары оңға жылжытады;
B. Сураныс қисығын төмен солға жылжытады;
C. ¥сыныс қисығын төмен оңға жылжытады;
D. ¥сыныс қисығын жоғары солға жылжытады;
E. ¥сыныс қисығы өзгермейді.

7. Тауар бағасының 4%-ға төмендеуі сураныс көлемінің 16%чга артуына 
сөлді. Баға бойынша сураныс икемділігі коэффициентін анықтаңыа:

А. -4;

і .  4;
C. 0,20;
D. -0,26;
E. 9.

8. Нарықтағы теңдестік баға дегеніміз:
A. Кез келген түтынушының белгілі бір тауар алу үшін төлей алатын бағасы;
B. Нарықтағы үсыныс көлемі мен сұраныс көлемін теңестіретін баға;
C. Өкімет тарапынан белгіленетін баға;
D. Сату бағасы;
E. Сатып алу бағасы.

9. Нарықтағы усынысты анықтау үшін:
A. Белгілі бір ұсыныс көлеміне сәйкес келетін бағаларды қосамыз;
B. Кез келген өндірушінің ең көп үсыныс көлемін табамыз;
C. Белгілі бағаға сәйкес келетін жеке ұсыныстардың көлемін қосамыз;
D. Теңдестік бағаға сәйкес келетін ұсыныс көлемін табамыз;
E. Көрсетілгендердің ешқайсысы емес.

10. Нарықтық ортада тауарлар тапшылығы болу үшін:
A. Тауарға деген сүраныс көлемі үсыныс көлемінен аз болуы қажет;
B. Тауарды сату бағасы теңдестік бағадан төмен болуы қажет;
C. Тауарды сату бағасы теңдестік бағасынан жоғары болуы қажет;
D. Тауарға деген сұраныс көлемі ұсыныс көлемінен көп болуы қажет;
E. Сұраныс бағасы ұсыныс бағасына тең болуы қажет.

11. Игілікке сураныс баға бойынша икемсіз, егер сураныстың бағалық 
икемділігі:

A. 2-ден үлкен болса;
B. 1-ден артық, 2-ден кем болса;
C. 1-ден кем болса;
D. 0-ден кем болса;
E. 1-ге тең болса.

12. Сураныс Qd = 20 -  Р пен усыныс Qs = 10 + Р функциялары берілген, 
Онда тауардың теңдестік бағасы мен көлемі қандай болады?

A. Р = 10, Q = 12;
B. Р = 5, Q = 15;
C. Р = 7, Q = 15;
D. Р = 6, Q = 12;
E . Р = 4,(3 = 13.

13. Велосипедке сураныс қисығы келесі түрде берілген Qd = 600 -  2 р 
мүнда -  айына сураныс көлем, Р -  баға, тг, велосипедтердің усыныс қисығы 
Q я 300 + 4 р. Тауардың тепе-теңдік бағасы, көлемі қандай?

° A. Q = 380, Р ^ 2;



0. Q = 500, P *  50;
G. Q = 450, P ^ 75;
[). Q “  600, P = 50;
E. Q “  350, P = 45.

14. Сұраны сты ң қиылысқан икемділігі келесі қатынасты сипаттайды:
А. БІр тауар бағасының басқа тауар бағасы өзгерісіне;
0, БІр тауар сураныс көлемі өзгерісінің басқа тауар бағасы өзгерісіне;
C. ІІр  тауар бағасының басқа игілік ұсынысы өзгерісіне;
D, БІр тауар сураныс көлемінің басқа тауар сураныс көлемі өзгерісіне;
Р„ іарлық жауап дұрыс емес.

15. Егер тауар суранысы икемсіз, ал оған баға кемісе, онда сатушының 
ішлпы кірісі:

A. Өседі;
B. Көмиді;
C. Егөр сураныс икемді болса, кемиді;
D. Егөр сураныс икемсіз болса, кемиді;
I і. Турақты болып қалады.

16. Табыс бойынша икемділік коэффициент! қалай анықталады?
А, Сураныс көлемі өзгеруі, % / табыс өзгеруі, %;
0. Табыс өзгеруі, % / сураныс көлемі өзгеруі, %;
C. Бағаның өзгеруі, % / сураныс көлемі өзгеруі, %;
D. Сураныс көлемі өзгеруі, % / бағаның өзгеруі, %;
E. Көрсетілгендердің ешқайсысы емес.

17. Q тауары сән-салтанат заты болып табылады. Оның суранысының 
:>шалық икемділігі туралы не айта аласыз?

A. Q тауарына сураныс салыстырмалы икемсіз;
B. Q тауарына сураныс салыстырмалы икемді;
C. Q тауарына сураныс абсолютті икемсіз;
D. Q тауарына сураныс абсолютті икемді; 
ё . Дурыс жауап жоқ.

18. Бизнесмен өзінің өніміне сураныстың бағалық икемділігі Е = 4 екенін 
иныцтады. Ол өзінің табысын жоғарлатуы үшін не істеуі қажет?

A. Өмім икемсіз болғандықтан, оған бағаны жоғарлатуы керек;
B. Өнім икемді болғандықтан, оған бағаны жоғарлатуы керек;
C. Өнім икемді болғандықтан, оған бағаны төмендету керек;
D. Өнім бірлік икемді болғандықтан, ол бағаны кез келген бағытта өзгерте ала- 

ды жөнө бул кезде оныңжалпы табысы өзгермейді;
ё , А, В жауаптары дұрыс.

19. Табыс бойынша сураныс икемділігі 0 < Е, < 1 теңсіздігімен берілген. 
іул  цандай тауарларға сәйкес?

А, Күнделікті қолданылатын тауар;

B. Син илпыпт шуары;
C. Goiirujhia шуар;
D. Икомді шуар;
E. БІрлІк икөмді тауар.

20 Сураныс Q = 20 -  2 р, ал усыныс Qs = 5 + р функциялары -  ен берілгон. 
Мунда р - тауар бағасы. Егер мемлекет 4 ақша бірлігі деңгеиінде тауарға баға 
бекітсе, онда нарықта қандай жағдай орын алады?

A. Артықшылық = 2;
B. Артықшылық = 6;
C. Тепе-теңцік;
D. Тапшылық = 3;
E. Тапшылық = 1.

21. Сіз көйлек сатып алғыңыз келді және оған 5 000 теңге жумсауіа 
шамаңыз бар. Көйлектің тепе-теңдік бағасы 4000 теңге болып шықты. 
Микроэкономикалық талдау турғысынан қарағанда сіз уш.н 1000 теңге но бо«
лады?

A. Тұтынушы утымы;
B. Табыс;
C. Пайда;
D. Сыйлық;
E. Шекті пайдалылық.

22. Компьютерге усыныс қисығының солға-жоғары орнын ауыстыруын
қалай түсіндіруге болады?

A. Жаңа технологияны енгізумен;
B. Ресурстарға бағаның өсуімен;
C. Дотация енгізумен;
D. Өндірушілер саны көбеюімен;
E. Ресурстарға бағаның кемуімен.

23. Тутынушылар алдағы уақытта сары майдың бағасы қымбаттайды ДОП 
естиді. Демек:

A. Маргаринға деген сураныс қисығы оңға жылжиды;
B. Сары майды сату көлемі азаяды;
C. Маргаринға деген сураныс азаяды;
D. Бұл тауарға деген сураныс турақты;
E. Сары май жене маргаринді сатып алу көлемі азаяды.

24. Графикте көрсетілген К интервалы білдіреді:

*Q



А. Топо-төңдІктІ;
И, Тапшылықты;
О. Артықшылықты;
D. Төпө-төңдік көлемді;
№. ГІарықтық бағаны.

26. Көрсетілген игіліктердің қайсысы субститут болып табылмайды:
A. Ш  жөнө LM сигареттері;
B. «Көлін» жөне «Сен келерсің» үнді киносериалдары;
G, К. Макконнелл, С. Брюдің «Экономикс» және П. Самуэльсонның «Экономи

ки» оқулықтары;
I). Сары май және маргарин;
I і, Газет жөне дәрет қағазы.

26. Бағаның 2 есеге төмендеуі, сұраныс көлемінің 2 есеге артуына әкелді. 
Икомділік қандай болады?

A. |Е| = 0;
B . |Е||>1;
C. |Е| < 1;
0. |Е| = 1;
Гі. і  = -оо.

27. Сән-салтанат тауарларына деген сұраныс:
A. Икөмсіз;
B. Абсолютті икемді;
G. Абсолютті икемсіз;
D. Икемді;
ІЗ. Бірлік икемді.

28. Графикте қандай сұраныс бейнеленген?

A. Өтө икемді;
B. Бірлік икемділікті;
G. Икөмсіз;
D. Икөмді; 
і .  Өтө икөмсіз.

29. Бағаның 2 есеге төмендеуі, сұраныс көлемінің 4 есеге артуына әкелді. 
Икомділік қандай болады?

A. |Е| = 0;
B. |Е|| > 1;

G. |Li| - I,
D. |Г| 1,
Li. I:, -• '-«-і.

30. ¥сыныс икемділігі ең біріншіден мынаған төуелді болады:
A. Берілген өнімді алмастыратын тауар санына;
B. Сатушылар өзгерген бағаға икемделе алатын уақыт мерзімінө;
C. Бұл тауар бірінші қажеттілік пе, әлде сән-салтанат заты ма соғаи байлп 

нысты;
D. Бүл тауар үзақ қолдану заты ма, әлде аралық түтыну заты ма соған байли 

нысты;
E. Берілген тауарды сатып алатын тұтынушы табысыныңбөлігіне байланыеты.

Есептердің жауәптары:

8. а) 5; ә) 1;3. 12. Р0 = 1, Q0 = 7, өндіруші табысы 27, артықшылық; 13. Р0 > 40, 
Q = 140; ақшалай мәндегі сату көлемі 5600 тг, тапшылық -  75, артықшылық ^  70,
14. салыққа дейін Р0 = 45, Q0 = 110; салықтан кейін Р0 = 50, Q0 = 100. 19. a) Р и  4,2; 
Q = 5,4; ә) 10,8. 20. А. тұтынушы ұтысы 4,5; өндіруші үтысы 2,25; б) түтынуіиы 
ұтысы 8; түтынушы ұтысы 4.

34. Е. = 2. 37. 238 бірлік. 41. Q0 = 10, Р = 100, Ed = 1, Es = 2. 42. Q0 = 5, Р f” 6,6; 
Ed= 3,6; Es = 11.43. Q0 = 20, P = 6, Ed = 1,5, Es = 1,5. 44. Ed = 3,14. 45. a) 0,40; 
a) -0,82; 6)0,18; в )-1,67; r) -0,59.

Teem сурақтарының жауаптары:

1. A; 2. E; 3. C; 4. C; 5. D; 6. C; 7. A; 8. B; 9. C; 10. B; 11. C; 12. B; 13. B; 14. B;
15. B; 16. A; 17. B; 18. C; 19. A; 20. D; 21. A; 22. B; 23. A; 24. C; 25. E; 26. D; 27. D; 
28. D; 29. B; 30. B.



3-та pay.
ТҮТЫНУШЫ ТӘРТІБІНІҢ 
ТЕОРИЯСЫ

J. Шекті пайдальшық теормясы

Нарықтық сұраныс көптеген жеке- 
леген тұлғалармен алынатын шешім 
негізінде қалыптасады. Әртүрлі қажет- 
тіліктердің арасындағы өзіндік қүрал- 
дарын білу үшін белгілі бір салысты- 
ру негізі болуы қажет. Осындай негіз 
ретінде экономистер XIX ғасырдың 
аяғында пайдалылықты енгізді.

«Пайдалылық» термин! ағылшын 
философы И. Бентаммен енгізілді. Эко
номистер утилистаристтік доктринасын 
қабылдап, әртүрлі игіліктерді салыс- 
тыру гипотезасына негізделген түтыну- 
шылардың тәртіп теориясын жасауға 
мүмкіндік алды. Ол бойынша, берілген 
бағаларда тұтынушы әртүрлі игіліктер- 
ді түтынуда ең үлкен пайда немесе 
түтынудан қанағат алуға тырысады.

Бүдан біз пайдалылықтың өзіндік, 
субъективті сипатта екенін көреміз. Мы- 
салы, шылым шегетін адам, темекінің 
денсаулыққа зиян келтіретінін біле ту
ра, оны өте жоғары бағалайды.

Қанағат пен пайдалылықты макси- 
мумге жеткізу үшін тұтынушы тауар-

ларды салыстыра алуы мүмкін екендігі 
мәлім. Бұл мәселені шешудегі екі негізгі 
бағытты көрсетеді:

1. Мөлшерлік (кардиналистік);
2. Реттік (ординалистік).
XIX ғасырдың соңғы ширегінде Уи

льям Джевонс, Карл Менгер, Леон 
Вальрас бір мезетте мөлшерлік пайда- 
лылық теориясын ұсынды. Оның негі- 
зінде әртүрлі игіліктердің пайдалы- 
лығын өлшеу мүмкіндік гипотезасы 
жатты. Бұны Альфред Маршалл да айт- 
ты. Бүл теория үлкен сынмен кездесті. 
Ф. Эджуорт, В. Парето, И. Фишер мел- 
шерлікке альтернативті пайдалылық 
теориясын ұсынды.

Мөлшерлік бағыт әртүрлі игіліктерді 
пайдалылықтың болжамдық бірлік- 
терде -  ютилдерде (ағылшын сөзінен, 
utility -  пайдалылық) -  өлшеу мүмкін- 
діктерін көрсетуде негізделген.

Мысалы, тұтынушы күнделікті 1 ал- 
мадан қанағаты 20 ютил десек, 2 алма- 
ны күнделікті түтыну- 38 ютил, 1 темекі 
мен 2 алманы түтыну -  50 ютил, 2 ал-
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ма, 1 темекі, 1 апельсинді күнделікті 
тұтыну -  63 ютил, т.с.с

Бір тауар немесө тауар жиынты- 
ғының пайдалылықтың мөлшерлік ба- 
ғалануының индивидуалды, субъек- 
тивті мінез бар екенін айтып кету қажет. 
Мөлшөрлік бағыт тауардың ютилде 
пайдалылығын объективті өлшеу мүм- 
кіндігін ұйғармайды.

Бір тауар бір түтынушы үшін үлкен 
роль алады, ал екінші түтынушыға -  
ешқандай. Жоғарыда айтылған мысал- 
да шылым шегетін адамның 1 алмаға 
1 темекі қосуы, оның темекіні жақсы 
көретіндігін білдіреді.

Сонымен, тауар жиынтығының кез 
келген түтыну пайдалылығына ютил
де тұтынушы мөлшерлік баға бере 
алады. Бүл мөлшерлік пайдалылық 
теориясында айтылады. Оны жалпы 
пайдалылықтың функциясы ретінде 
жазуға болады.

TU = F.(Qa, Qb ..., Qz),

Мұндағы, TU -  тауар жиынының 
жалпы пайдалылығы;

Qa, Qb.... Qz -  уақыт бірлігінде А, В... 
тауарларын тутыну көлемдері.

3.1-сурет. Жалпы пайдапылық 
функциясы

Мөлшерлік бағытта TU функция
сы өспелі және жоғарыға дөңесті. Не- 
гізінде бул функцияда максимум нүк- 
тесі (S) бола алады, одан кейін ол 
кемімелі болады.

Игіліктердің кез келген мөлшерінің 
жалпы пайдалылығын шекті пайда- 
лылық көрсеткіштерін қосу жолымен 
табуға болады.

Шекті пайдалылық -  бул берілген 
тауарды тұтыну көлемін бір бірлікке 
көбейткен кездөгі жалпы пайдалылық- 
тың өсімшесі.

м и  _ ATU_ _ TU2 -  TU1 
A Q Q2-Q x

Уақыттың салыстырмалы қысқа 
аралығында өнімнің әрбір келесі бір- 
лігінің шекті пайдалылығы кемиді, өйт- 
кені тұтынушы осы нақты өнімге қана- 
ғаттанады. Бүл шекті лайдалылықтың 
кемімелі заңы.

Шекті пайдалылықтеориясының не- 
гізінде «Госсен заңының» бірінші және 
екінші түрлері бастау алды. Бүл заң 
неміс экономна Герман Госсеннің аты- 
мен аталған. Осы заңның негізінде Гос
сен субъекті іс-әрекетінің рационалды 
ережесін суреттеп, өзінің шаруашылық 
қызметінен максималды пайда табуға 
ұмтылатындығын көрсетеді.

Бірінші заңға сәйкес, түтынудан іс- 
барысында қанағаттана түсуі заттың 
пайдалылығын төмендетіп, игіліктер 
қоры үлғая түседі. Игіліктер қоры көп 
болса, пайдалылық төмен болады. 
Демек, әрбір келесі игіліктер бірлігінің 
бағалылығы төмендейді.

Экономикалық субъеіа тепе-теңдік 
жағдайына Госсеннің екінші «заңын» 
қолданғанда қол жеткізеді. Ол заңның 
мәні мынада: игіліктің рационалды ком- 
бинациясына сол кезде жетуге болады, 
қай уақытта адам үшін әртүрлі соңғы 
тұтынылған тауарлар порциясы бірдей 
пайдалылық көрсетсе.

Тұтынушының ойынша, игілік қоры 
аз болса, онда адамның көз алдында 
әрбір бар тауар үлкен пайдалылыққа 
ие болады.

Тұтынушының пайдалылығы, егер 
оның табысы өнімнің әр түрін алуға
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жұмсалған соңғы теңгө бірдөй қосымша 
(шекті) пайдалылық әкелетіндей етіп 
таратылса мейлінше артады. Алгебра 
тіліндө пайдалықты мейлінше арттыру 
келесі теңдік орындалған кезде жүзеге 
асады.

MUX _ м и ү 

РҮ

Бұл көзде тұтынушының табысы 
толықтай жұмсалуы қажет.

3,2, Пайдальшықтьщ ©рдщчіаітаетж бағыпгыі

Пайдалылықтың реттік бағыты мөл- 
шерлік бағытпен салыстырғанда қазіргі 
заманға сай және аздау қатаң бол- 
жауларға негізделген. Тұтынушыдан 
игілік пайдалылығын белгілі бір жасан- 
ды өлшеу бірлігімен өлшеу ептілігін сұ- 
рамайды. Тек қана тұтынушының тауар 
жиынын «жоғары бағалау бойынша» 
реттеуге қабілеттілігі болса жеткілікті.

Реттік бағыт пайдалылық теория- 
сын да пайдалылық ұғымы -  ол қалау 
реттігі. X  жиыны Ү  жиынынан артық 
деген пікірі белгілі тутынушыға X  жиы- 
нында У жиынына қарағанда артық 
пайдалылығы бар пікіріне балама. Қан- 
дай пайдалылық бірлігіне және неше 
рет X  жиыны У жиынынан артық деген 
сұрақтар қойылмайды.

Реттік бағыт кезінде талғамсыздық 
қисығы мен қартасы қолданылады. 
Мұнда тұтынушыдан игіліктің пайда- 
лылығын жасанды өлшем бірлігімен 
өлшеу шеберлігін талап етпейді. Тұ- 
тынушы барлық тауар жиынтықтарын

оларды қалауы бойынша ретке келтір- 
се болғаны.

Үнату не қалауды графикалық түр- 
де көрсету талғамсыздық қисығы деп 
аталады. Анықтамасы бойынша, тал- 
ғамсыздық қисығы тұтынушыға қа- 
жеттілікті қанағаттандыру немесе пай- 
далылықтың тең көлемін беретін X  
жене У өнімдерінің барлық мүмкін бо- 
латын комбинацияларын білдіреді.

Талғамсыздық картасы талғамсыз- 
дық қисықтарының бірнешеуінен тұра- 
ды, ол координаттар басынан неғұр- 
лым алшақ жатса, соғұрлым сәйкес 
қисықтағы пайдалылықжоғары.

Талғамсыздық қисығының иілуі ал- 
масудың шекті нормасын білдіреді. X  
игілігін У игілігімен алмастырудың шек- 
ті нормасы (MRS) дёл тұтынушының 
қанағаттану деңгейі өзгермейтіндей 
болып X  игілігін бір бірлікке көбейтуге 
«ауыстыратын» У игілігінің мөлшерін 
айтады (3.2-сурет).

dYMRS = -  —
dX

3.2-сурет. Талғамсыздық қисығы картасы



Сонымен, түтынушы тәртібінің эко- 
номикалық теориясы өте қарапайым: 
түтынушылар өздөрі сатып ала алатын 
тауарлар жиынтығынан ең жақсысын 
таңдайды.

Тұтынушы бар қаражатын X  және 
У тауарларын сатып алуға жумсайды 
делік. Егер оның бюджетін немесе бар 
қаражатын / деп, ал А және В тауар- 
ларының бір өлшемінің бағаларын Рх, 
Ру дөп белгілесек, бюджеттің шөктөулі 
екендігін келасі теңсіздіктүрінде бейне- 
леуге болады:

/> Р  Х  + Р ■ УX у

Бұл теңсіздік жазықтықта жартылай 
жазықтыққа сәйкес келіп, ол жартылай 
жазықтықтың шекарасы

У ▲

І = Р Х + Р  Ү
X у

түзуімен анықталады. Бүл бюджет сы- 
зығы деп аталып, тауарларын сатып 
алуға бюджеттің толық жұмсалаты- 
нын, яғни ақшалай табыстың тұрақты 
көлемінде алуға болатын екі өнімнің 
әртүрлі комбинацияларын көрсете- 
ді. Жазықтықтағы бюджет сызығының 
бейнесі 3.3-суретте келтірілген. Соңғы 
теңцеуді былай деп жазуға болады:

Ү = І / Р  - ( Р / Р ) - Х

Бұл жердегі (Рх /  Ру) -  бюджет сы- 
зығының бұрыштық коэффициентін 
бейнелейді. Ал I I Ру -  бюджет сызы- 
ғының у  осімен қиылысу нүктесін көр- 
сетеді.

Рх
3.3-сурет. Бюджет сызыгы

Табыс және бағада болатын 
өзгерістер

Табыс және бағада болатын өзге- 
рістер бюджет сызығының қозғалысы- 
на әкеледі. Табыстың өсуі түтынушыға 
бұрын қолы жетпеген жиынды сатып 
алуға мүмкіндік береді. Сондықтан ол

бюджет сызығын координат осімен жо- 
ғары жылжытады. Бұл уақытта, бюд
жет сызығының көлбеуі өзгермейді. 
Табыстың азаюы бюджет сызығын 
координаттар осіне жақындатып, па
раллель жылжытады (3.4, а-сурет). 
X  тауарына бағаның арзандауы осы 
тауарға сұранысты арттырады, бұл
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3.4-сурет. Табыс пен бағаның өзгеруі

кезде У тауарының бағасы тұрақты деп 
есептейміз (3.4, ә-сурет).

Тұтынушылар талғамы дұрыс қа- 
лыптасуы үшін олар бюджеттерінің 
шектөулі екендігін ескертіп, ең көп 
пайдалылық алып келетін тауарлар 
құрамын анықтаулары қажет. Бұдан

ең ұтымды тауарлар құрамы бюджет 
сызығы мен талғамсыздық қисықта- 
рының жанама нүктесінде екенін бі- 
леміз.

Бұл қиылысу нүктесінде талғам- 
сыздық қисығының иілуі коэффи
циент! бюджеттің сызықтың бұрыштық

3.5-сурет. Тутынушының төпе-теңдік жағдайы

коэффициентов тең. Талғамсыздық 
қисығының иілуін MRS, ал бюджет сы- 
зығының иілуін Рх / білдіретіндіктен, 
түтынушы тепе-теңдік жағдайға келесі 
шарт орындалған кезде жетеді (3.5-су- 
рет).

Тұтынушының табыс және бағаның 
өзгерісіне жауабы әдетте оның сұ- 
ранысыныц өзгеруі тұрғысынан қа- 
растырылады. Тұтынушының қалауы- 
на, яғни оның талғамсыздық картасына 
келсек, онда олар берілген фактор-



лар әсерінен тыс болады. Апдымен, 
бағалардың өзгерісіне түтынушының 
реакциясын талдайық. Бүл кезде оның 
табысы өзгеріссіз қалады.
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тұлғаның бастапқы жағдайы Е1 -  оның 
тепе-теңдік нүктесімен сипатталады 
(3.7-сурет). Онда А1б1 бюджеттік сы- 
зығы Ц  талғамсыздық қисығымен жа- 
насады. Табыстың артуы бюджеттік 
сызықтың А2В2 жағдайына жылжуы- 
на әкеледі, бұл жеке тұлғаға коорди- 
наттар басынан алшақ жатқан U2 
талғамсыздық қисығына шығуға мүм- 
кіндік береді. Тұтынушының жаңа 
тепе-теңдігіне (Е2) сәйкес келетін та- 
уар жиынтығы Е1 тауар жиынтығы Ка
раганда артық бағаланады, өйткені 
онда екі игіліктің де {X және Ү) көп 
мөлшері бар. Тұтынушының тепе-тең- 
дік нүктелерін бір сызықпен қосып, біз 
«табыс-тұтыну» қисығын (СС сызығы), 
өмір сүру деңгейінің қисық сызығын 
аламыз.

3.6- сурет. «Баға-тұтыну» қисыгы

3.6- суретте X тауарының бағасы- 
ның Р^-тан Р" дейін төмендеуі нәтиже- 
сінде тұтынушы тепе-теңцігі Е1 нүкте- 
сінен Е2 нүктесіне орын ауыстырғаны 
көрсетілген. Рх төмендеуі бюджеттік 
сызықты сағат тіліне қарсы бүрып, 
оны АВ күйінен АВ’ күйіне жылжыта- 
ды. Бүл тұтынушының X тауарының 
көп мөлшерін сатып алуына мүмкіндігі 
бар екенін білдіреді, соған сәйкес оның 
талғамсыздық қисығы мен тепе-теңцігі 
жылжиды. Тұтынушының барлық тепе- 
теңцік нүктелерін қосып «баға-тұтыну» 
қисығын (ЕЕ сызығы) аламыз. Ол X 
тауарының бағасының өзгерісі кезінде 
лайда болатын X және У тауарлары- 
ның көптеген қолайлы жиынтықтарын 
білдіреді.

«Баға-түтыну» қисығы көмегімен 
нақты түтынушының жеке сүранысы- 
ның қисығын сызып салуға болады.

Енді тұтынушының қалауы мен 
игіліктердің бағасы тұрақты деп есеп- 
теп, табыстың өзгерісіне оның реак
циясын қарастырайық. Айталық, жеке

3.7-сурет. «Табыс-тұтыну» 
қисығы

Ол табыстың әртүрлі деңгейле- 
рінде сұранысқа ие болатын тауар 
жиынтықтары. 3.7-суретте бейнеленген 
«табыс-түтыну» қисығы оң көлбеулі. 
Бүл табыс өскен сайын екі тауарға да 
сүраныс артатынын білдіреді. Мүндай 
игіліктерді әдетте қалыпты немесе са- 
палы тауарлар деп атайды. «Табыс- 
түтыну» қисығы теріс көлбеулі де бо
лады. Сондай екі жағдай 3.8-суретте 
көрсетілген.

4-95
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3.8-сурет. Сапалы және сапасыз тауарларға «табыс-түтыну» қисығы

«Табыс-тұтыну» қисығының теріс 
көлбеуі, жеке тұлғаның табысының 
өсуі оның тек бір тауарға сұранысының 
артып, басқа тауарға кемитінін куә- 
ландырады. Табыс өскен кезде сұра-

нысы төмендейтін тауарлар сапасыз 
тауарлар деп аталады. 3.8, а-суретте 
X  тауары сапасыз игілік, 3.8, б-суретте 
У тауары сапасыз игілік болып табы- 
лады.

Қайталауға арналған терминдер;
• пайдалылық;
• шекті пайдалылық;
• кемімелі шекті пайдалылық заңы;
• талғамсыздық қисығы;
• бюджеттік шектеулілік;
• тұтынушы тепе-теңдігі;
• алмасу эффектісі;
• табыс эффектісі;
• «баға-тұтыну» қисығы;
• «табыс-тұтыну» қисығы.

Б А ҚЫ Л А У С ҮР АҚТА РЫ

1. Шекті пайдалылық теориясына негізделген тұтынуціылық тәртіптің тұжы- 
рымдамасының іуіәні неде?

2. Баға өзгерісі кезінде тауарға сұраныс шамасының өзгеруінің негізінде не жатыр?
3. Колледждегі футбол командасыныңтренері алаңдағы Ажәне В төрешілерінен 

ол әрқашан денелі және тез жүгіретінін қалайтынын айтады. Қалаудың осы берілген 
қатынасы транзитивті болып.табылады ма? Ол толық реттелумен сипаттала ма?

4. Талғамсыздық қисығы өзін-өзі қия ала ма?
5. 1 ақша бірлік купюраны 5 ақша бірлікті купюраға алмастырудың шекті норма- 

сы қандаи?
6. Егер тұтынушы тек екі тауар тұтынса және әрқашан өзінің барлық табысын 

соған жұмсаса, онда осы екі тауар төменгі категориялы тәуәр бола ма?



7. Айталық, тұтынушы әрқашан бір стақан кофеге екі қасық қант салып ішеді. 
Егер бір қасьіқ бағасы р.-ге тең, бір стақан кофе бағасы р2-ге тең және тұтынушы 
бұл тауарларға т ақша бірлігін жұмсай алса, қанша кофе және қантты тұтынушы 
сатып алғысы келеді?

8. Тұтынушыньің бюджеттік сызығы бастапқыда р1 х1 + р2 х2 -  т түрінде бола- 
ды. Содан соң 1-тауардың бағасы екі еселенеді. 2-тауардың бағасы 8 есе еседі, ал 
табыс 4 есеге артады. Жаңа бюджеттік сызық үшін оны бастапқы 6afa және табыс 
арқылы белгілеп теңдеу жазыңыз.

Есептер

1. Кесте мәліметтері бойынша 5 бөлке нанныңжалпы пайдалылығын анықтаңыз.

Нан бөлкесі мөлшері 1 2 3 4 5
Шекті пайдалылық 40 25 20 16 із  !______ j

Шешуі:
Жалпы пайдалылық мөлшерін шекті пайдалылық мәндерін қосу арқылы есеп- 

теуге болады. Сонымен, 5 бөлке нанның жалпы пайдалылығы TU = 40 + 25 + 20 + 
+ 16 + 13 = 114 ютил.

Жауабы: 114 ютил

2. Оқу қүралы бағасы 250 тг, қалың дәптер бағасы 50 тг. Егер студент үшін 
дәптердің шекті пайдалылығы 10 U тең жене студент оқу құралы мен қалың дәп- 
терді сатып алудан қанағатты барынша жоғарлатқысы келсе, онда оқу құралының 
шекті пайдалылығы қандай?

Шешуі:
Түтынушы өзінің пайдалылығын келесі теңцік орындалғанда барынша жоға- 

рылатады.

MU* Р» 
MU РУ У

X тауары -  қалың дәптер, ал У -  оқу қүралы деп санасақ, оқу құралының шекті 
пайдалылығы:

MUy = 250 ■ 10/50 = 50 ютил.

Жауабы: Оқу құралының шекті пайдалылығы 50 ютил.

3. Индивид X тауарынан 80 бірлік жене У тауарынан 40 бірлік сатып алады. 
Егер X тауарының бағасы 20 ақша бірлігі, ал алмасудың шекті нормасы -  X және У 
тауарларының бағалары қатынасы -  4-ке тең болса, оның табысын табыңыз.



52

Шешуі:
Бұл жағдайда индивидтің табысы келесі теңдеумен өрнектеледі:

1 = Р Х  + Р УX у

Бұл формулада У тауарының бағасы белгісіз. Оны алмасудың шекті нормасы- 
нан табуға болады:

MRS = Рх /Р  = 4, бұдан Ру= Рх / 4 = 20 / 4 = 5 а.б.
Х 1 = 80-20  + 4 0 - 5  = 1800 а.б.

Жауабы: Индивидтің ақшалай табысы 1800 а.б. төң.

4. Индивидтің табысы 2700 а.б., X және У тауарларының түтыну көлемі 
сәйкөсінше 200 жәнө 500, ал X тауарының бағасы У тауарынан бағасынан екі есе 
артық екені болса, X және У тауарларының бағаларын анықтаңыз.

Шөшуі:
Берілген мәліметтер бойынша индивидтің бюджеттік төңцеуін көрсетсек, 

келесідей:

2700 = 200 ■ Ру + 500 ■ Р„х у

Мұнда, Рх = 2 ■ Р , сәйкесінше 2700 = 200

2 Ру + 500 ■ Ру 
270б = 900 ■ Ру

Р = 3 а.б.
Ал Рх = 6 а.б.

Жауабы: Рх = 6 а.б., Ру = 3 а.б.

5. Кесте мәліметтері бойынша балмүздақтыңжалпы пайдалылығын анықтаңыз.

Балмуздақ 1 2 3 4 5
Шекті пайдалылық V: 20 18 16 14 12

6. Кесте мәліметтері бойынша тауардың шекті пайдалылығын анықтаңыз.

1 2 3 4 5
ЖаііһЁгДтдальШық''' 100 120 135 145 153

7. Асқардың айранды тұтынуының жалпы пайдалылығы кестеде көрсетілген:

Айран мөлшёрі (стакан) 1 2 3 4 5
Жалпы пайдалылық (TU) 18 26 31 34 35

Егер ол 3 стакан айран түтынса, ол қанша қосымша пайдалылық (MU) алады?
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8. Оқу құралы бағасы 450 тг, детективтің бағасы 500 тг. Егер студент үшін 
детективтің шекті пайдалылығы 10 U төң және студент оқу құралы мен детективті 
сатып алудан қанағатты барынша жоғарылатқысы келсе, онда оқу құралының 
шекті пайдалылығы қандай?

9. Тутынушы жиынында екі тауар бар.

1 2 3 4 5 6
10 18 24 28 31 33

РІЯИ1Я1ІІІІІІ11И1ІІ! 10 20 30 40 50 60
5 12 18 22 25 27

X тауарының бағасы 10 ақша бірлігі, У тауарының бағасы 50 ақша бірлігі. 
Тұтынушының жалпы табысы 25 ақша бірлігі. Тепе-теңдік жағдайда рационалды 
тутынушы қанша X және У тауарларын сатып алады?

10. Кестеде фотоаппарат және флэш-карта алғысы келетін тұтынушының 
талғамы жөнінде толық емес мәліметтер берілген.

. Фрэд^карта,
s lS H I I l l MU/P ти м и MU/P

1 18 1 8
2 30 ^  2 36
3 36 1 3 6
4 0 4 3 1

Кестені толтырыңыз. Тұтынушының осы тауарларды сатып алуға жұмсайтын 
ақшасы 21 а.б. екені белгілі болса, тұтынушыға жоғарғы пайдалылық әкелетін та
уар жиынтығын және сол қолайлы жиын тұтынушыға қанша жалпы пайдалылық 
әкелетінін анықтаңыз.

11. Саяжан бал және таңқурай тосабын жақсы көреді. Бал мен тосапты сатып 
алуға оның 2400 теңгесі бар. Кестеде оның талғамы жөнінде мәліметтер берілген. 
Соны пайдалана отырып, егер бір банка балдың бағасы 400 теңге, ал бір банка 
тосаптың бағасы 200 теңге тұрса, Саяжан қанша банка бал және тосап сатып ала- 
тынын анықтаңыз.

Р?пайя^ьіпй і|'ійтШ ?
Банка мөлшері, Жалпы

рНі й ^ ^ Ш Л ь іі і Фтйл

ё й І в Ш і і 1
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12. Келесі кестеде біраз сатып алушылар үшін тең бағалы болып табылатын, 
алма мен алмұрттың әртүрлі санынан құралған, өнімнің 4 тутынушылық қоржыны 
берілген:

Қоржын Алма саны Алмұрт саны . j
А 4 9 j

В 5 6
С 6 4

Д 7 з ![ і

Берілген сатып алушының талғамсыздық қисығын түрғызыңыз. Шекті пайда- 
лылықтың кему заңы көмегімен алмасудың шекті нормасын есептеңіз.

13. Келесі кестеде біраз сатып алушылар үшін тең бағалы болып табылатын, 
апельсин мен мандариннің әртүрлі санынан құралған, өнімнің 4 тұтынушылық 
қоржыны берілген:

Қоржын Апельсин саны Мандарин саны
j A 10 27 І

В 12 25
С 14 22 !I
Д 16 ю  !

Берілген сатып алушының талғамсыздық қисығын тұрғызыңыз Шекті пайда- 
лылықтың кему заңы көмегімен алмасудың шекті нормасын есептеңіз.

14. Тауардардың келесі жұптары үшін талғамсыздық қисық картасын сызыңыз:
а) қызыл жене сары алмалар;
ә) бәтеңкелер және бәтеңке бауы;
б) нан және су;
в) электронды сағат жене батарейка;
г) тұздалған қияр жене шоколад.

15. Тутынушы табысы айына 10 000 теңгеге тең. Азық-түлік бағасы 500 теңге 
(Рх = 500), киім бағасы 2 500 теңге (Р = 2500). ОХ жене ОУ осьтерін қиятын бюд- 
жеттік сызық координат нүктелерін анықтаңыз.



16. Егер үй шаруашылығының табысы 600 тг, ал У тауарының ең жоғарғы 
тұтыну көлемі 12 бірл., ал X тауарынікі сәйкесінше 8 бірл. болса, онда X және У 
тауарларының бағаларын табыңыз.

17. Индивидтің табысы 2500 а.б., X және У тауарларының тұтыну көлемі 
сәйкесінше 200 және 400, ал X тауарының бағасы У тауарынан бағасынан үш есе 
артық екені болса, X және У тауарларының бағаларын анықтаңыз.

18. Суретте тұтынушының талғамсыздық қисығы жене бюджет сызығы бейне- 
ленген. У тауарының бағасы 50 теңгеге тең. Тұтынушы табысын және X тауарының 
бағасын анықтаңыз. Бюджет сызығы теңдеуін жазыңыз. В нүктесіндегі алмасудың 
шекті нормасы неге тең?

19. Индивид X тауарынан 40 бірлік жене У тауарынан 90 бірлік сатып ала- 
ды, оның табысы 1260 ақша бірлігі. Егер алмасудың шекті нормасы 3-ке тең екені 
белгілі болса, X жене У тауарының бағаларын анықтаңыз.

20. Индивидтің табысы 1000 ақша бірлігіне, X жене У тауарының тұтыну кө- 
лемдері сәйкесінше 100 және 300 бірлікке тең, ал X тауарының бағасы У тауары 
бағасынан екі есеге артық болғандағы, X тауарының бағаларын табыңыз.

21. 1 кг капуста 40 теңге, ал 1 кг сарымсақ 30 теңге тұрады. Түтынушы капуста 
мен сарымсақты сатып алу үшін 240 теңге жұмсайды. Капуста мен сарымсақты са
тып алудың бірнеше варианттарын көрсетіңіз. Тұтынушының бюджеттік сызығын 
тұрғызыңыз. Басқа тең жағдайда тұтынушының бюджет сызығы қалай өзгереді?

а) сатып алуға арналған түтынушы табысы 280 теңгеге тең болатын болса;
ә) 1 кг капустаның бағасы 10 теңгеге жоғарыласа.

22. 1 кг картоп 70 теңге, ал 1 кг сәбіз 55 теңге түрады. Тұтынушы картоп пен 
сәбізді сатып any үшін 570 теңге жұмсайды. Картоп пен сәбізді сатып алудың 
бірнеше варианттарын көрсетіңіз. Тұтынушының бюджеттік сызығын тұрғызыңыз. 
Басқа тең жағдайда тұтынушының бюджет сызығы қалай өзгереді?

а) сатып алуға арналған тұтынушы табысы 770 теңгеге тең болатын болса;
ә) 1 кг сәбіздің бағасы 5 теңгеге жоғарыласа.

23. Суретте тұтынушының талғаусыздық қисығы жене бюджет сызығы бейне- 
ленген. X тауарының бағасы 5 а.б. тең. Түтынушы табысын жене У тауарының
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бағасын анықтаңыз. Бюджет сызығы теңдеуін жазыңыз. Бюджет сызығының 
нүктесіндегі алмасудың шекті нормасы неге тең?

24. Тұтынушы бір айда X жене У тауарын тұтынуға 12 000 теңге жұмсайды. 
Суретте тұтынушы үшін тепе-теңдік жағдайы көрсетілген. X және У тауарының 
бағасын анықтаңыз.

25. Кока коланың бағасы 30 а.б., пепси коланың- 50 а.б. Түтынушыныңтабысы 
-600  а.б.

а) ОХ осіне бюджеттік сызықтың иілу коэффициент^ табыңыз. 
ә) табыстың 10%-ға артқаннан кейін бұл коэффициент қалай өзгереді?

1. А және В өнімін сатып ала тұрып, тұтынушы келесі жағдайда тепе-тең- 
дікте болады:

A. м и а/ Р а = Миь/ Р ъ-
B. MU /Р  = М (У /Р ;
C. Ш а- Ш ь = Р/Рь;
D. MUa ■ Ра = MUh • Р ;
E. MU + MU = Р /Р һ.a b a b

2. Шекті пайдалылық мәндерінің қайсысы кемімелі шекті пайдалылық за- 
ңын сипаттайды?

A. 400, 450, 400, 350;
B. 400, 500, 600, 700;
C. 400, 400, 400, 400;
D. 400, 450, 470, 480;
E. 200, 350, 450, 600.

3. Қай қатынас арқылы игіліктің шекті пайдалылығын көрсетуге болады?
A. dTP/dQ ;
B. dTU/dQ;
C. dTU/dP;
D. dQ/dP;
E. dP/dQ.

4. Шекті пайдалылықтың кему заңы дегеніміз:
A. Тұтынушы табысы өскен сайын сатып алынған тауарлардың пайдалылығы- 

ның кемуі;
B. Шекті пайдалылықтың бағаға қатынасы барлық тауарлар үшін бірдей бо- 

луы;
C. Бағалы тауарлардың шекті пайдалылығының бағаға қатынасы күнделікті 

қажетті тауарлардың осындай көрсеткішінен аз шама болуы;
D. Сатып алынатын тауарлардың саны көбейген сайын әрбір қосымша тауардың 

пайдалылығының кемуі;
E. Ешқайсысы дұрыс емес.

5. Пайдалылық функциясы U  = Щ Х, Ү) ол:
A. Тұтынушы X  жене У тауарларын түтынғанда қол жеткізетін ең жоғары 

пайдалылығын бейнелейді;
B. Жалпы пайдалылық пен X, Ү  тауарларының көлемдерінің арасындағы бай- 

ланысты көрсетеді;
C. Егер тауарлар қүрамы берілген болса, онда оның пайдалылығын сан түрінде 

анықтау үшін қолданылады;
D. Жалпы пайдалылық пен шекті пайдалылық арасындағы байланысты көр- 

сетеді;
E. Жоғарыда айтылғандардың бәрі де дұрыс.



6. Табыс-тұтыну қисығы Энгель қисығы үшін еияқты, «баға*тутыну» қи>
с і . і г ы  . . .

A. ¥сыныс қисығы үшін;
B. Лорөнц қисығы үшін;
C. Сүраныс қисығы үшін;
D. Лаффер қисығы үшін;
E. Филлипс қисығы үшін.

7. Жекө түтынушы үшін талғаусыздық қисығының иілуі мен жағдайы тү-
еіндіріледі:

A. Оның үнатулары және табыс мөлшерімен;
B. Тек сатып алатын тауар бағасымен;
C. Үнатулармен, табыс мөлшері және сатып алынатын тауар бағасымен;
D. Тек оның ұнатуларымен;
E. Тек табыс мөлшерімен.

8. Бюджеттік сызық иілуі қай қатынаспен анықталады?
A. MUx/MUy;
B. dy/dx;
C. Рх / Ру;
D. MUx/Py;
E. MUy/Px.

9. А -  Әлидің талғаусыздық қисығы, В -  Бектің талғаусыздық қисығы. 
Өли мен Бектің бір бюджеттік сызығы бар (төменгі графикті қараңыз). Бұл 
ақпарат білдіреді:

A. X өніміне Әлидің сұранысы Бекке қарағанда жоғары;
B. У өніміне сұраныс Әлиде Бекке қарағанда жоғары;
C. Әли мен Бектің екі тауарға бірдей сүранысы бар;
D. Эли X өнімінің қандай да мөлшерін сатып алады, ал Бек -  жоқ;
E. Дүрыс жауап жоқ.

10. Түтынушылық тәртіп теориясы тутынушы көрсетілгендердің қайсы- 
сын максимизациялауға ұмтылады деп қарастырады:

A. Жалпы және шекті пайдалылық арасындағы айырманы;
B. Жалпы пайдалылықты;
C. Орта пайдалылықты;
D. Шөкті пайдалылықты;
E. Көрсетілген шамалардың әрбірін.

11, Шоджниік лыэық аЬ жағдайы дМ жагдойына ауысты, ягни бүл білді» 
роді;

A. М м м )  N шуорларының бағәсы төмондоуіи;
B. Мтаупрм бағаеы өсуі жөнө N тауары бағасының көмуі;
C. Ақшалай төбыстың кемуін;
D. Ақшалай табыстың жоғарылауын;
E. М және N тауарларының бағасы жоғарлауын.

12. Алмасу эффектісі немен анықталады?
A. Сатып алу құрылымын қымбат игілікті алуға өзгертуге мүмкіндік боромм ил 

миналды табыстың өсуімен;
B. Тұтынушы үнатуы өзгеруімен;
C. Игіліктің салыстырмалы бағасының өзгеруімен;
D. Сәннің өзгеруімен;
E. Түтынушылар саны өзгеруімен.

13. Төмен табыс тауарға деген сұранысты өсірсе, онда ол;
A. Сапасыз тауар;
B. Қымбат биологиялық қажеттілік;
C. Сән-салтанат заты;
D. Қосымша қолданылатын тауар;
E. Тауар-алмастырғыш.

14. Қай қисық негізінде тауарға жеке сұраныс қисығын анықтауға болады?
A. «Баға-түтыну» қисығы;
B. «Табыс-түтыну» қисығы;
C. Бюджет сызығы;
D. Энгель қисығы;
E. Талғамсыздық қисықтары.

15. Түтынушылық қалау (үнату) анықталады:
A. Өндірістік мүмкіндіктер қисығымен;
B. Бюджеттік шектеуліктер сызығының жағдайы мен иілуімен;
C. Табыс әсері және алмасу әсерімен;
D. Талғамсыздық қисығы жағдайы мен иілуімен;
E. Тауарлар бағаларымен.
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16. Келесі тұжырымдардың ішіндө біроуі дурыс омос:
A. Талғамсыздық қисығындағы әрбір нүкто окі тйуардың өртүрлі комбинация- 

сын білдіреді;
B. Бюджеттік сызықтағы әрбір нүкте екі тауардың әртүрлі комбинациясын біл 

діреді;
C. Талғамсыздық қисығындағы барлық нүкте түтынуды қанағаттандырудың бір 

дей деңгейін білдіреді;
D. Бюджеттік сызықтағы барлық нүкте ақшалай табыстың бірдей деңгейін біл 

діреді;
E. Талғамсыздық қисығындағы барлық нүкте табыстың әртүрлі деңгейін біл 

діреді.

17. Шекті пайдалылық теориясын жақтаушы экономистің бірі:
A. У. Петти;
B. К. Маркс;
C. А. Смит;
D. Г. Госсен;
E. Д. Рикардо.

1

І

18. Кофе жене сигаретке Асқар күнделікті 1000 теңге жумсайды. Асқардың 
бюджеттік сызық теңдеуін анықтаңыз, егер сигарет қорабы Рх = 70 теңге, ал 
кофе кесесі -  Р = 50 теңге турса, X -  сигарет; Ү -  кофе.

A. 70Х+50 Ү= 1000;
B. 70 X -  50 У = 1000;
C. 70 X -  50 Y> 1000;
D. 70X+  50 Y> 1000;
E. 120 (X+Y) = 1000;

19. Энгель қисығы қандай экономикалық айнымалылар арасындағы бай- 
ланысты көрсетеді?

A. Баға мен көлем арасындағы кері байланысты;
B. Баға мен көлем арасындағы тура байланысты;
C. Табыс пен сатып алынатын көлем арасындағы тура байланысты;
D. Табыс пен шығындар арасындағы байланыс;
E. Баға мен табыстар арасындағы байланыс.

20. Тутынушы табысы айына 10 000 теңгеге тең. Азық-түлік бағасы 500 
теңге (Рх = 500), киім бағасы 2 500 теңге (Ру = 2500). ОХ жене ОУ осьтерін қия- 
тын бюджеттік сызық координат нүктелерін анықтаңыз.

A. 20; 4
B. 1/20; 1/4;
C. 2; 40;
D. 40; 2
E. 20; 40.

Есептердің жауаптары:

6.
Бялмүздақ 1 2 3 4 5

Шокті пайдалылық 20 18 16 14 12

Жллпы пайдалылық 20 38 54 68 80

7. 5 ютил; 8. 9 ютил;

10. ...... .............................
Фотоаппарат j Фотопленка

Q TU MU MU/P Q TU MU MU/P

1 18 18 3 1 24 24 8

2 30 12 2 2 36 12 6

3 36 6 1 3 £ 42 6 2

4 36 0 0 4 45 3 1

2 фотоаппарат жене 3 фотопленка; TU = 72 ютил;
11. 3 банка бал жене 6 банка тосап; 15. (20; 4); 16. Рх = 75, Ру = 50; 17. Рх -  

Ш  Р  = 7.5; 18. /=  5000, Рх= 20, 20 Х+  50 Y= 5000, M RSB = 0.4; 19. Рх = 18, Ру= 6;
-  У . _____________ _____ ____л с . м т ш т а  ч/aua К и г Г Я П и и Г Я К

24 Р = 30 Р = 90- 25. а) X -  кока кола, У -  пепси кола десек, IVIRS = 3/5; э) ез 
трмейді.

Тест сурақтарының жауаптары:

1. А; 2. D; 3. В; 4. D; 5. В; 6. С; 7. D; 8. С; 9. В; 10. D; 11. В; 12. С; 13. А; 14. А; 
Ш  D; 16. Е; 17. D; 18. А; 19. С; 20. А.



4-тарау.
ӨНДІРІС ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР

4.1. Шеасті ө т м д ш ік т ің  ке ш м е ш  заіңы

Фирма қызметін зерттеу:
1) фирма ісінің ағымдағы жағдайын 

талдау;
2) өзгермелі нарықтық коньюктура 

жағдайында фирма тәртібін болжау;
3) фирмаға ұтымды шешімдерді қа- 

былдату мақсатында ұсыныстарды өң- 
деу;

4) фирмамен шектеулі ресурстар- 
ды қолданудың ең жақсы тәсілдерін 
анықтау үшін қажет.

Кәсіпкерге өзінің қызметін жүзеге 
асыру кезінде қанша шикізат сатып алу 
керек, жұмысшылардың қанша мөл- 
шерін жалдау, қандай технологиялық 
процесті таңцау қажет деген сияқты 
көптеген шешімдерді қабылдауға тура 
келеді.

Фирманың экономикалық қызметі 
өндірістік функциямен жазылады:

Q = Ғ(К, L)

Мұндағы Q -өндірістің максималды 
көлемі;

К -  капитал факторы;
L -  қолданылған еңбек мөлшері.

Өндірістік функция -  ол ең жоғар 
ғы өнім көлемінің өндірісте қолданылп 
тын әртүрлі факторлардан тәуелділііі,

Өндірістік функцияны график түрін- 
де көрсету үшін тең өнімдер қисығы но 
месе изоквонталар қолданылады. Тш\ 
өнімдер қисыгы (изокванталар) -  бір 
дей өнім көлемін қамтамасыз ететін, он 
діріс факторларының көптеген комби 
нацияларын көрсететін қисық(4.1-суроі),

Изоквантаның бұрыштық коэффи 
циенті бір ресурсты екіншісімен тох 
никалық алмастыру қалай жүрөтінін 
көрсетеді. Сондықтан бүл коэффици 
енттің абсолютті мәні техникалық нн- 
масудың шекті нормасын сипаттайды

MRTS =
AL

Изокванта өндіріетің төхникалық но 
тижелігін графикплықтплдаудың ноіізіі 
құралы болііін іііЬі .ііі.ідііі

І• «

1%
і

I

4.1-сурет. Изокванта

Ондірісте қолданылатын фактор- 
ммрдың біреуінің көлемін өзгертуге 
очцмайтын уақытты қысқа мерзімді 
имлц деп атайды. Өз кезегінде көлемі 
■ чілрмөйтін фактор түрақты фактор 
<иі, ал қолдану көлемі өнім көлемі 
інінруіне қарай өзгеретін фактор өзгер- 
миііі фактор деп аталады.

Үооқ мерзімді кезең -  бүл барлық 
чидіріе факторларының көлемін өз- 
пі|ну үшін жеткілікті уақыт, сондық- 
*>иі үзақ мерзімде барлық факторлар 
•иіирмөлі болады. Өндіріске өзгермелі 
• рліііордың ықпалын көрсету үшін жал- 
"М, орта, шекті өнім түсініктері енгі-
'ІНМДІ.

Жллпы өнім (TP -  total product) -  өн- 
міріліің жалпы көлемі.

Озгөрмелі фактордың орта өнімін 
нм' ’ average product) жалпы өнімді 
•міирмалі фактор (еңбек, капитал) са- 
импи Оөлу арқылы есептейміз.

I )[)!'©рмелі фактордың шекті өнімі 
• Ml' marginal product) ол жалпы өнім 
*« ІМІііің өзгермелі фактор мөлшерінің 
*" іміііо қатынасы,

Басқа факторлар түрақты болыг 
өзгермелі факторларды қолдануді 
арттыру нәтижесінде ең жоғарғы нүі 
теге жеткеннен кейін, осы факторді 
қосымша қолданудың өнім көлем 
нің төмендеуіне әкелуі кемімелі шеіс 
өнімнің заңын білдіреді. Бүл заңны 
әрекетін өмірден алынған қарапайыі 
мысалмен түсіндіріп көрейік, айталы 
фермер өзінің 8 гектар жерінен 5 
центнер бидай өндіріп жүрді. Енді о. 
өнімділікті арттыру мақсатында жо 
қабатын минералды тыңайтқыштармоі 
өңдей бастады. Бір рет өңдегеннөі 
кейін жалпы өнім көлемі 60 цен? 
нер қүрады, екінші ретінде 65 цені 
нер, ал үшінші ретте 70 центнер өніі 
алды. Қосымша тағы бір рет өңдө 
барысында өнім көлемі 40 центнерп 
дейін төмендеді. Минералды тыңайт 
қыштарды қайта-қайта қолдану жөр 
дің сапасының нашарлауына әкөліг 
өнімділік күрттөмендей бастады. ШөіСі 
өнімнің кемімелі заңын келесі кесте мөі 
4.3-сурет арқылы көрсетуге болады,
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Шекті өнімнің кемімелі заңы

Еңбек шығыны, 
(L)

Жалпы өнім, 
(ТР)

Шекті өнім, 
(МР)

Орта өнім, 
(АР)

0 0
1 10 10 10
2 25 15 12
3 37 12 12
4 47 10 11
5 55 8 11
6 60 5 10
7 63 3 9
8 63 0 7
9 62 -1 6

4.2-сурет. Ж алпы өнім, орта өнім, ш ект і өнімнің қисықтары

Графикте жиынтық, орташа және 
шекті өнімнің көрсеткіштері арасында 
өзара қатынас бар екендігі көрінеді.

1. Өндірістің бірінші сатысында шек- 
ті өнім орташа өнімнен асқан жағдайда, 
орташа өнім көбейеді (МР > АР);

2. Орташа өнім шекті өнімнің қисық 
сызығының қиылысу А нүктесінде өзінің 
ең жоғары маңызына жетеді (МР = АР);

3. Орташа өнім шекті өнімнен ас- 
қанда, орташа өнім азаяды (МР < АР);

4. Егер шекті өнім нольге тең бол- 
са, жиынтық өнім өзінің ең жоғары ма- 
ңызына жетеді.

Жоғарыда қаралған факторлардың 
өзгеру мысалын бір фактор өзгермөлі, 
ал екінші тұрақты болатын кезде анық- 
тау мүмкіндігі болады. Сонымен, қыс- 
қа мерзімді кезеңце өндірістің кеңеюі 
шекті өнімділіктің кемімөлі заңына тө- 
уелді.

4.3-сурет. Ш ект і өнімнің кемімелі заңы

4.2. ©вдйрушіішң тепе^теіңдігі

Берілген шығындар кезінде өнімді 
Оіарынша жоғарлатуға тең шығындар 
іүзуі немесе изокоста мүмкіндік бере- 
ді. Егер w  -  еңбектің бағасы, ал г -  
шпиталдың бағасы болса, онда өн- 
діруші өзінің ТС -  бюджетіне К және L 
факторларының белгілі мөлшерін са- 
іып алады. Еңбек және капитал үшін 
изокоста теңдеуі келесідей жазылады.

TC = w ■ L + г ■ К

иомесе

Мүндағы, -w /r -  изокоста көлбеуі.

4.4-сурет. Изокост аның әзгеруі

Өндіруші бюджөтінің өсуі және ре- 
сурстар бағасының төмендеуі изокос- 
таны оңға, ал бюджеттің қысқаруы не
месе бағаның өсуі солға жылжытады 
(4.4-сурет).
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Изоквантамен изокостаның қиылыс- 
қан жері өндірушінің тепе-теңцігін анық- 
тайды, өйткені ол қолда бар шектеулі 
қуралдар кезінде өндірістің ең жоғар- 
ғы көлеміне жетуге мүмкіндік береді 
(4.5-сурет). Е нүктесінде изокванта мен 
изокоста бірдей көлбеуде болатынын 
және изокванта көлбеуі MRTS өлше- 
нетінін ескере отырып, тепе-теңдік жағ- 
дайын мына түрде жазуға болады:

M R T S UK

Айталық, ресурстар бағасы сол ц;і 
лыпта, өндіруші бюджеті өрқашан өсіп 
отырады делік. Изоквантаның изокос 
тамен қиылысқан нүктелерін қоса оты 
рып біз OS -  «даму жолы» сызығын 
аламыз. Бұл сызық өндірісті кеңөйту 
процесінде факторлар арасындағы қа 
тынастың өсу қарқынын көрсетеді.

Ауқымнан үнем (қайтымдылық) өн- 
діріс ауқымы өзгергенде өнім көлөмі 
қалай өзгеретінін сипаттайды. Егор 
барлық факторлар мөлшерін f есөіо 
көбейтсек және өнім көлемі сол есөго 
артса, онда ауқымнан тұрақты қайтым 
дылық болады (Q1 = fQO).

Егер f есеге көбейткенде өнім көлөмі 
t еседен артыққа өссе, онда ауқымнан 
өспелі қайтымдылық болады (Q1 < fQO),

Егер өнім көлемі f еседен кемге өс 
се, онда ауқымнан кемімелі қайтымды- 
лық болады (Q1 < fQO).

Сонымен, өндіріс теориясын талдай 
келе оның тұтынушы тәртібі теориясы- 
мен ұқсастықтарын аңғаруға болады.

Тұтынушы теориясы
Талғаусыздық қисығы

Өндіруші теориясы
Изокванта

MRS = -У /Х MRTS = -К  1 L

Бюджеттік теңдеу Изокоста

І = РхХ + Р уҮ ТС = wL + rK

Пайдалылықты жоғарлату Пайданы жоғарлату

M U  I P = M U I P
а х  У  У m p k/ pk = m p l/ pl

Тұтынушы тепе-теңцігі Өндіруші тепе-теңдігі

MRS  = Р  / Р
X  у M RTS = w l  г

«Табыс-тұтыну» қисығы «Даму» сызыгы,

і̂!'„ ІЯІІЫІЙдІІцдаіІІ 41 Кі ;)|] Ш,ЛЛ >и.
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Жалпы өндіріс шығындары, бүл -  
ондірушінің белгілі бір өнім көлемін 
ондіруді қамтамасыз етуге жүмсалған 
жиынтық шығын.

Оларға тауарларды не қызметті 
жасауға қажетті шикізаттар, тұтыну- 
шыға жеткізу, оны тұтынуға жарамды 
іурге келтіруге жүмсалатын шығындар 
жатады. Шығын ұғымы микроэконо
м и к а  жеке кәсіпорындарға не фир- 
маларға қатысты қолданылады. Бұл 
микроэкономиканың көп қырлы және 
мазмүнды категориясы болып табы-
ІІІЩЫ.

Біріншіден, шығындарды жеке та- 
уар өндіруші және қоғам түрғысынан 
Кирастыруға болады. Сол себептен 
шығындар жеке өндірушінің белгілі бір 
онім көлемін өндіруге жұмсалған шы- 
іынның барлық элементін (шикізат, жа- 
ішрмай, электр энергиясы, материал, 
жалақы және т.б.) қосады, Басқа сөзбен 
(ійтқанда, жеке шығындар өз көрінісін 
онімнің құнының көрсеткішінде таба- 
ды. Қоғамдық шығындармен жағдай 
күрделірек, онда өндірістің қоршаған 
ортаға кері эсер етуіне байланысты. 
Мысалы, химиялық комбинат қандай да 
tilp шығындармен өнім өндіруді жүзеге 
псырады. Сонымен қоса ол сыртқы 
қоршаған ортаны ластайды және адам- 
дордың денсаулығына кері эсер етеді. 
Онда, қоғамдық шығындарда жеке 
іиығындармен қоса комбинаттың өн- 
/(Ірістік әрекетімен келетін зиянды 
огөйтін сома өз көрінісін табады. Кепке 
дойін бұл шығындар есепке алынба- 
дііі. Бүгінгі күні қоршаған ортаны сақтау 
Ңі іжеттілігі туындаған кезде бұл шы- 
t (міндарға көп назар аударылады.

Ресурстардың шектеулігі феноме- 
ііігіің әрекет ету күшіне байланысты 
іпығынсыз өндіріс мүлдем мүмкін емес.

Ресурстарға барлық қажеттіліктерді то-’ 
лық өтеу мүмкіндігінің жоқ екені белгілі, 
Осы жағдайға байланысты белгілі бір 
өнім өндіру жөнінде шешім қабылдау 
осы ресурстар қолданылатын басқа 
өнім өндірісінен бас тартуды білдіреді. 
Осылайша, барлық шығындар альтер- 
нативті шығындар болып табылады. 
Альтернативті шығындар табысты ба- 
рынша жоғарылатуға кедергі болып та
былады.

Альтернативті шығындарға инвес- 
торларға, жүмысшыларға және табиғи 
ресурстар иелеріне төленетін төлемдер 
жатады. Бүл төлемдер өндіріс фактор- 
ларын тарту мақсатында жүзеге асы- 
рылады.

Бұл шығындарды әртүрлі әдістермен 
топтастыруға болады: айқынды және 
айқын емес. Айқын шығындар -  бұл 
өндіріс факторлармен аралық бұйым- 
дарды жеткізушілерге ақшалай көрі- 
ністегі альтернативті шығындар. Айқын 
шығындарға жүмысшыларға төленетін 
жалақы, сауда фирмаларына жарналық 
төлемдер, қаржылық қызмет көрсететін 
банктер мен басқа да фирмаларға тө- 
ленетін төлемдер, заң кеңестеріне тө- 
ленетін сыйақылар жатады.

Сонымен қатар, айқын емес шы- 
ғындар да орын алады. Оларға фир- 
маның иесінің меншік ресурстарын 
қолданудың альтернативті шығындар 
жатады. Бұл шығындарға айқын тө- 
лемдер келісімшартта көрсетілмеген. 
Мысал келтіретін болсақ, бір фирма 
өз меншік ғимаратын пайдаланады, 
ол үшін ешкімге төлем, арендалық тө- 
лемдер төлемейді. Апайда бүл ғима- 
ратты арендаға беруден алынатын 
төлемдерден бас тартады. Бүлайша 
шығындарды белу шығындар жікте- 
луінің бір тармағы ғана.



Шығындарды жіктеу әдісінің ең ма- 
ңыздысы өндірістік шешім қабылдау- 
дың ұзақтылық мерзіміне байланысты.

Соған байланысты шығындар тұ- 
рақты және өзгермелі болып бөлінеді.

Тұрақты шығындар (FC -  fixed costs) 
өндіріс көлемінің қысқаруы мен ар- 
туына байланысты қысқа мерзімде 
өзгермейтін шығындар. Оларға ғима- 
рат, өндіріс жабдықтары, аренда және 
әкімшілік шығындар жатады.

Айнымалы шығын (VC -  variable 
cost) өндіріс көлемінің қысқаруы мен 
артуына байланысты шамасы өзге- 
ретін шығын. Оларға шикізат, электр 
энергиясы, қосымша материалдар, 
жұмысшылардың еңбекақысына жұм- 
салатын шығындар жатады. Бул шы- 
ғындар шығаратын өнім көлеміне 
сәйкес пропорционалды өседі не қысқа- 
рады.

Тұрақты және өзгермелі шығындар- 
ды белу нарық құрылымы жағдайын- 
да өндіріс үдерісін және фирманың 
тәртібін талдауға қажетті.

Жалпы шығындар (ТС -  total costs) 
өндірістің берілген көлемі кезіндегі тү- 
рақты жене айнымалы шығындардың 
қосындысы (4.6-сурет).

Басқару шешімдерін қабылдау 
үшін өндірушілер тек шығындардың 
жалпы сомасын ғана емес, соны- 
мен қатар өнімнің бір бірлігіне жүм-

салған шығындарды, дғми орто- 
ша шығындарды да білуі қажет. Буд 
көрсеткіш оны өнім бірлігіне бекітілөтіи 
бағамен салыстыру үшін керек. Орта- 
ша шығындар орташа өзгермелі жөле 
орташа тұрақты болып бөлінеді.

Орташа шығындар (АТС -  average 
total costs) өнімнің бір-бірлігіне кет- 
кен шығын. Оны есептеу үшін жалпы 
шығындарды өнім көлеміне бөлеміз.

АТС =
7Г

Q
Орташа тұрақты шығындар (АРС) 

тұрақты шығындардың өнім көлеміна 
қатынасы.

АҒС =
ТҒС

Q
Орташа өзгермелі шығындар (AVC) 

өзгермелі шығындарды өнім көлемін* 
белу арқылы табылады.

TVC
AVC =

Q
Шекті шығындар (МС -  marginal 

costs) қосымша бір өнім бірлігін өнді- 
руге жұмсалған шығын.

м с  = АТС ТС, -ГС,
a q а - б 2

¥зақ мерзімдегі орта, шекті шы> 
ғындарды қарастырмас бүрын узак

4.6-сурет. Жалпы, тұрақты және өзгермөлі шішышһір қітыгы

марзім уіііімын . и и >іңі« in алайық. ¥зақ 
мөрзім -  Оул Уорлық фактор өзгеріссіз 
қалатын ущы і аралығы.

¥зақ мерзімде фирманың, ғимарат 
иө құрылыстың жалпы көлемін, қол- 
данылатын құрал-жабдық пен ма- 
іиина санын өзгертуге, ал салада -  
озіндегі әрекет ететін фирмалар санын 
озгертуге мүмкіндігі бар. ¥зақ мерзімде 
салаға кіру не шығуға кедергілер жойы- 
тіады. ¥зақ мерзімде фирма өндірістің 
Уарлық параметрлерін өзгерте алады.

¥зақ мерзімде шығындар үғымы 
пйтарлықтай өзгерістерге ұшырайды. 
Іііріншіден, бүнда шығындарды түрақ- 
гы және өзгермелі деп бөлмейді. Бар- 
лык шығындар өзгермелі болып табы
лады. ¥зақ мерзімде фирма төменгі 
лрта шығындармен өндірісті жүзеге 
лсырады.

Фирма қысқа мерзімде әрекет ете 
лгырып, өз қызметін ұзақ мерзімге 
жоспарлайды, осы уақытта өндірістің 
іөхнологиялық қайта қүрылуы, жаңа өн- 
ДІрістік қуаттарды іске қосу жүзеге асы- 
рылады. ¥зақ мерзім жағдайында ірі 
лндіріс артықшылығының заңы әрекет

етөді. БІрац бүл зац абсолютті зацдар 
қатарына қосылмайды. Өндірістің өсі~ 
мі белгілі шектерден кейін фирманың 
әрекет ету тиімділігін төмендетеді.

Екіншіден, үзақ мерзімдегі шы- 
ғынның динамикасы ауқымға байла
нысты кемімелі, түрақты және өспелі 
болуы мүмкін.

Қысқа мерзімде шығындар динами
касы кемімелі өнімділік заңы ықпалы- 
мен құралған болатын. ¥зақ мерзімде 
болса, ауқымнан қайтымдылық сипа- 
ты шығындар өзгерісі және оларды 
бейнелейтін қисықтардың конфигура- 
циясына ықпал етеді.

Жалпы шығын қисығы (LTC) коор
динат басынан басталады, себөбі ұзақ 
мерзімде тұрақты шығындар болмай- 
ды. LTC қисығы қысқа мерзімдегі ТС 
қисықгарын жанап өтеді.

Үшіншіден, үзақ мерзімдегі шығын- 
Дар қисығының иілу бүрышы қысқа 
мерзімдегі қисықтармен салыстырған- 
да азырақ болады. ¥зақ мерзімдегі 
орта шығындар LAC қысқа мерзімдегі 
орта шығындар қисығын қимай оған 
жанама болады (4.7-сурет).

Q
4.7-сурет. ¥зақ мерзімдегі орта және шекті шыгындар

Осыған қоса оның формасы ұзақ 
морзімде фирманың өндірісті кеңей- 
іудөгі масштабтан қайтымдылық си- 
ллтына байланысты әртүрлі болады. 
Колесі суретте LATC қисығының әр-
ІУЙПІ KOHfbnrvnai імагиі і/а  п л о т і п  гл  і

I -  ауқымнан өспелі, II -  түрақты, III -  
кемімелі қайтымдылық (4.8-сурет).

Ауқымнан өспелі қайтым кезінде 
өнімді шығару көлемінің артуы LATC 
төмендеуімен жүреді, ол үнем әсерімен



4.8-сурет. Ауқымнан оң және теріс әсерге байланысты 
узақ мерзімді шыгындар қисығы

Ауқымнан тұрақты қайтым кезінде 
шығарылатын көлемнің өзгерісінде 
шығындар тұрақты қалпында болады, 
яғни қолданылатын ресурстар мөл- 
шерін 10 %-ға өсіру, өндіріс көлемінің
10% жоғарлауына әкелді.

Ауқымнан кері қайтым кезінде өнім 
шығаруды арттыру шығындардың тым 
өсуіне әкеледі. Өндіріс ауқымын ке- 
ңейтуден зиян шегу себебі болып тех- 
никалық факторлар табылады. Осы- 
дан келіп оң әсерлерге не жатады, 
теріс әсерлерге не жатады деген сұрақ 
орынды туады.

Оң эффектілер:
1. Техника (маманданған жұмысшы 

күші, еңбектің мамандануы);
2. Капиталды тиімді пайдалану;
3. Басқару персоналының маманда

нуы;
4. Жанама өнімдерді шығару (қал- 

дықсыз технология).
Теріс эффектілер:
1. Басқару мәселесі (бюрократизм- 

ге жол берілу);
2. ҒТП-ке ілесе алмау.
Түрақты жағдайда орта шығындар 

тұрақты болады.
¥зақ мерзімдегі шекті шығындар 

(LMC) шығындарды төмендету мақса-

тында фирма барлық шығын түрін 
өзгерткенде қосымша өнім бірлігімен 
байланысты шығындардың өскенін 
көрсетеді.

¥зақ мерзімдегі шекті шығындар 
сызығы (LMC) қысқа мерзімдегі шек- 
ті шығындар сызығының АС мен LAC 
сызықтарының жанасу нүктесімен аб- 
цисса өсіне түсірілген перпендикуляр- 
лардың қиылысу нүктесі арқылы өтеді.

Қорытындылай келгенде, марке
тинг™ зерттеулер негізінде өндірістік 
фирмалар менеджерлері нарыққа жет- 
кізетін тауарлар мен қызметтерді өн- 
діруінің шарттарын анықтайды. Бүл 
кезде болашақ шығындарға көп көңіл 
бөлінеді.

¥зақ мерзімде барлық шығындар 
өзгермелі болады. Бүл кезде эр фир
ма тепе-теңдік жағдайға жетуге үм- 
тылады, яғни ол максималды пайда 
табумен анықталады (минимум шығын 
болғанда). Осы жағдайда әрбір фирма 
өз шығындарын ұзақ мерзімге жоспар- 
лау керек.

Қайталауға арналған терминдер:
• өндірістік функция;
• изокванта;
• өзгермелі фактордың орта өнімі;
• шекті өнімділіктің кемімелі заңы;
• изокоста;
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• техникалық алмасудың шекті нор- • тұрақты шығындар;
масы; • өзгермелі шығындар;

• узақ мерзімді кезең; • шекті шығындар;
• қысқа мерзімді кезең; • өндіріс ауқымына негізделген үнем.

Б А Қ Ы Л А У  С Ү Р А Қ Т А Р Ы

1. Үзақжәне қысқа мерзімді кезеңдер арасындағы айырмашылықты түсіндіріңіз.
2. Изоквантаға сипаттама беріңіз.
3. Еңбектің орта өнімі нені білдіреді?
4. Графикті пайдалана отырып, шекті өнімнің кему заңын түсіндіріңіз.
5. Еңбектің және капиталдың бағасының өзгеруі изокостаның бұрыштық коэф- 

фициетіне қалай ықпал етеді?
6. Өндірістік ресурстар құрамындағы келесі өзгерістердің қайсысы қысқа мер- 

зімге, қайсысы ұзақ мерзімге жатады?
а) «Казахойл» жаңа мүнай өңдейтін қондырғыны қүруда.
ә) ЖШС «Семей су» тағы 20 жүмысшыны жалдады.
7. Көрсетілген жағдайлар өнеркәсіптік фирманың шекті, орташа өзгермелі 

және орташа тұрақты шығындары қисығына қалай эсер ететініне жауап беріңіз (әр 
жағдайда өзгеру бағытын графикте көрсетіңіз).

а) мүлік салығының төмендеуі;
ә) электроэнергия тарифының төмендеуі;
б) жүмысшылар жалақысының өсуі.

Есептер

1. Келтірілген кестедегі бос орындарды толтырыңыз

Еңбек шығындары Ж иы нты қ
өнім

Еңбектің орта  
өнімі

Еңбектің шекті 
өнімі

3 - 30 -

4 -
‘ 20

5 130
>— ------  ■ ...

6 - - 5
7 - 20 -

Шешуі:
Есепті шешу барысында орта, шекті өнімдерді есептеу формулаларын қол- 

данамыз.
L = 4 болғанда жиынтық өнімді табу үшін қосымша бір адамды жалдағандағы 

еңбектің қосымша өнімін ескереміз, яғни жиынтық өнім 90 бірлік, қосымша өнімі 20 
бірлік болғандықтан, 4 адам 110 бірлік өндіреді.
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Е ң б е к

ш ы ғ ы н д а р ы  :
^ ң б е к т і ң  о р т а  ө н ім і  J Ё ң б е к т ің  ш е к т і ө н ім і

3{ 9 0 3 0 І
І

4 110 2 7 ,5  j 2 0

5
і

130 2 6  j 2 0
г  - 

6 13 5 2 2 ,5  ; 5

7 14 0
L

2 0 5

2. Есептік кезеңце орта өнім 20-ны қурайды, ал өндірістік процесте 10 бірлік 
еңбек қолданылады. Егер еңбектің он бірінші бірлігінің шекті өнімі 50-ге тең болса, 
онда L = 11 кезінде еңбектің жалпы өнімі нешеге тең?

Шешуі:
L = 10 болған кезде жалпы өнім 20 ■ 10 = 200 бірлікті қурайды.

MPt = ATP / A L = (7 Р „ -  T P J I  (L„ -  L J ,

Формулаға мәндерін қойып жалпы өнімді анықтаймыз.

TPU = 200 + 50 = 250 бірлік

Жауабы: Еңбек шығыны 11 болған кезде жалпы өнім 250 бірлікті қурайды.

3. Фирма қолданылатын капиталды 100-ден 125 бірлікке дейін көтергенде және 
қолданылатын еңбекті 300-ден 375-ке дейін жоғарылатқанда, өнім шығару 150- 
ден 165 бірлікке дейін жоғарылайды. Өндіріс масштабы өсуінің қандай тиімділігі 
орын алады? Фирма жетекшілері өндірістік қуаттылықты кеңейтуді қарастырады. 
Бұл жөнінде сіз қандай кеңес бере аласыз?

Шешуі:
Капитал және еңбек шығындарының пайыздық шамамен өзгерісін көрсетсек, 

олар 125%-ға өсті. Ал бул кезде өнім шығару көлемі 110%-ға ғана өсті. Яғни, фир- 
мада өндіріс ауқымының өсуінен кемімелі қайтым болады.

Жауабы: Өндіріс ауқымын кеңейтуден кемімелі қайтым орын алды.

4. Орташа өзгермелі шығындар келесідей тәуелділікпен сипатталады:
AVC = 2Q + 6. Егер турақты шығындар 200-ге тең болса, онда 30 өнім бірлігін 

шығарғандағы жалпы шығын мөлшері қандай болады? Өнім көлемі 20 болғандағы 
жалпы айнымалы шығындарды анықтаңыз.

Шешуі:
Жалпы шығындар ол турақты және айнымалы шығындардың қосын- 

дысы ТС = TFC + TVC. Өнім көлемі 30 кезінде AVC = 2 ■ 30 + 6 = 66 а.б. Будан 
TVC = AVC ■ Q = 66- 30 = 1980 а.б.
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ТС = 200 + 1980 = 2180 а.б.
Q = 20 болғанда TVC = (2 ■ 20 + 6) ■ 20 = 920 а.б.

Жауабы: Жалпы шығын 2180 а.б., айнымалы шығындар 920 а.б.

5. Кестеде кәсіпорынның шығындары жөнінде толық емес ақпарат берілген. 
Кестені толтырыңыз.

Q l l l i l i l VC i l l l l l i І І И И ш§шШ§я MC
0
1 148
2 64 28
3 66
4 224

Шешуі: Алдымен тұрақты шығынды анықтаймыз. Ол барлық өндіріс көлемі 
кезінде тұрақты болады.

ҒС = АҒС ■ Q
ҒС -АҒС(2) ■ 2 = 64 ■ 2 = 128

Орташа тұрақты шығынды, яғни өндірілген өнім бірлігіне тұрақты шығындарды 
есептейміз.

ДҒС(1)= 128/1 = 128 
АҒС(3) = 128/3 = 42,67 
АҒС(4) = 128/4 = 32

Жалпы шығындарды (ТС) табамыз:
ТС(0) = ҒС =  128
ГС(1) = /\ГС(1) ■ 1 = 148 ■ 1 = 148
ГС( 2) = Щ 1) + МС(2) = 148 + 28 = 176
ТС( 3) = ҒС( 3) + VC(3) = 128 + 66 = 194

Өзгермелі шығындар келесі формула бойынша есептеледі: 
VC(1)= ГС(1) -ҒС = 148-128  = 20 
Щ 2 )  = ГС(2) -  ҒС = 176 -  128 = 48 
\/С(4) = ТС{4) -  ҒС = 224 -  128 = 96

Енді орташа өзгермелі шығындарды анықтаймыз: 
Д\/С= VC/ Q
AVC( 1)= VC(1)/Q = 20/1  =20 
AVC(2) = VC(2) / Q = 48 / 2 = 24 
Л Щ З ) = VC(3) / Q = 66 / 3 = 22 
7\VC(4) = VC(4) / Q = 96 / 4 = 24



Орташа жалпы шығындар келесі формула бойынша есептеледі: 
АТС=  ТС /Q
АТС(2) = ТС(2) / 2 = 176 / 2 = 88 
АТС(3) = ТС(3)/ 3 = - 1 9 4 / 3 = 64,67 
АТС(4) = ТС(4) / 4 = 224 / 4 = 56

Шекті шығындар:
МС = ДТС/AQ
МС(1) = [ТС(1) -  ТС(0)] / 1 = 148 -  128 = 20 
МС{3) = [ТС(3) -  ТС(2)] / 1 = 194 -  176 = 18 
МС(4) = [ТС(4) -  ТС(3)] / 1 = 224 -  194 = 30 
Табылған нәтижелер арқылы кестені толтырамыз.

Жауабы:

Q т с FC VC AVC АТС МС
0 128 128 0 і- ! - " j
1 148 128 20 128 20 148

ОCM

2
I

176 128 48 64 24 88 28
3 194 128 66 42,67 22 64,67 18

I

! 4
S

224 128 96 32 24 56 30

6. Келесі берілгендер белгілі болса, фирманың орта және шекті өнімін есептеңіз.

Жұмысшылар саны Жалпы ӨНІМ - :
1 30
2 70
3 100 j
4 120
5 130

7. Келесі берілгендер белгілі болса, фирманың жалпы және орта өнімін есеп- 
теңіз.

Жұмысшылар саны ; 7 777^Шеқті -■ ;l
1 2

! 2 3,5
! з 5

4,5
6

1
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8. Келесі суретте берілгендерді пайдаланып, өндіріс масштабы тиімділігін ба- 
ғалаңыздар:

9. Келесі суретте берілгендерді пайдаланып, өндіріс масштабы тиімділігін ба- 
ғалаңыздар:

10. Кесте берілгендерін пайдалана отырып, келесі сұраққа жауап беріңіз:

І І І І І І І Ш Н і І І Ш Ш Ш Ш Ш З т й

А 40 20 200

Б 60 30 400

В 120 60 800

Г 180!• ... . 90 880 іI1

А-дан Б-ға, Б-дан В-ға, В-дан Г-ға өткен кездегі ауқымнан қайтым сипатын 
анықтаңыз. Изокванта картасын сызыңыз.

11. Кесте берілгендерін пайдалана отырып, келесі сұраққа жауап беріңіз:

A 50 30 300
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Б 85 55 600
В 210 82,5 Г  900
Г 420 165 2250

А-дан Б-ға, Б-дан В-ға, В-дан Г-ға өткен кездегі ауқымнан қайтым сипатын 
анықтаңыз. Изокванта картасын сызыңыз.

12. Егер капитал бірлігінің бағасы 2 мың теңге, еңбек бірлігінің бағасы 3 мың 
теңге, ал ресурстарды сатып алуға фирма бюджеті 120 мың теңгені құрайтыны 
белгілі болса, онда изокоста қисығын құрыңыз.

13. Фирма құрал-жабдықты жалға алғаны үшін күніне 200 мың теңге және 100 
мың теңге жалақы төлейді. Ол кезде шекті өнімдері сәйкесінше 0,5 және 1-ге тең 
болатын еңбек пен капитал шығындарын қолданады. Фирма пайданы барынша 
жоғарылату турғысынан өндіріс факторларын оңтайлы қолданып тұр ма?

14. Басқа ресурс шығындарының тұрақтылығы кезінде еңбек шығындарының 
өзгеруі келесі нәтижелерге әкелуі мүмкін:

шығындары (L) '
Өнім көлемі

llllillllif1
£

Еңбёктің шекті 
өнімі (MPJ

Еңбектің орта өнімі

3 900 • .  т

4 . . . 300
5 1400 . . .

6\ . . . 250

а) Кестені толтырыңыз.
ә) Егер еңбектің бағасы — 4000 төңгө, ал өнім бағасы — 20 төңге болса, еңбек 

шығынының қай деңгейінде барынша пайдаға жетуге болады?
б) L = 5 және еңбек бағасы 500 теңгеге тең кезде барынша пайда қандай баға 

аралығында болады?

15. Басқа ресурс шығындарының тұрақтылығы кезінде еңбек шығындарының 
өзгеруі келесі нәтижелерге әкелуі мүмкін:

Ёңбёкші
В і І І і І І І і

ығындарыІІіІІіІі Өнім көлемі
(Q) өнімі (MPL)

Еңбектің орта өнімі

ІІЩ Ш М Ш ІШ Ш
1 4 . . *

2 7 . . . • , ,

3 ... 8 ...
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4 1 .  . .

5 3,2

Кестені толтырыңыз.

16. Еңбектің орта өнімі 30-ға тең, еңбек шығындары 15-ті құрайды. 
Анықтаңыздар:
1) өнім көлемі нешеге тең?
2) егер еңбек шығындары екі есе артса, ал өнімділік өзгеріссіз қалса, өнім кө- 

іемі неше есе артады?
3) еңбек шығындарының саны 16-ға дейін өзгерген кезде еңбектің шекті өнімі 

0-ны құрайды. Өнім көлемі қаншаға тең?

17. Сіз ксерокөшіру бойынша қызмет көрсететін кәсіпорын ұйымдастырдыңыз. 
іерілген қызмет түрін жүзеге асырумен байланысты тұрақты шығындарға төмен- 
егілердің қайсысын жатқызуға болады?

а) ақ парақтарға шығын;
ә) көшіргіш аплараттың амортизациясы;
б) ғимаратты жалдағаны үшін төлем;
в) көмекшінің кесімді жалақысы;
г) бухгалтердің еңбек ақысы;
д) күзет қызметі үшін төлем;
е) картриджді толтырғаны үшін шығындар;
ж) құрал-жабдықты сатып алуға жүмсалған шығындар.

18. Кестені толтыра отырып, келесі тапсырмаларды орындаңыз. 
а) Жалпы, орташа және шекті шығындар қисығын сызыңыз.
ә) Қандай өнім көлемі кезінде орташа шығындар минималды?

Эндіріс көлемі, 
бірлік

Шығындар, мың төңге
жалпы орташа

0 0
1 42
2 60
3 72
4 84
5 150
6 240

19. Кестені толтыра отырып, келесі тапсырмаларды орындаңыз. 
а) Жалпы, орташа және шекті шығындар қисығын сызыңыз. 
ә) Қандай өнім көлемі кезінде орташа шығындар минималды?
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Өндіріс көлемі, Шығындар, мың теңге
бірлік жалпы шекті

0 0
1 25
2 48
3 65
4 72
5 100
6 180

20. Жалпы айнымалы шығындар өзгерісі мен өнім көлемі арасындағы байла- 
ныс төмендегі кестеде көрсетілген:

Ш Ш Ш Ш і 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 50 78 98 112 130 150 175 204 242 300

Егер өнім көлемі 10, орта тұрақты шығындар 50-ге тең болса, онда өнім көлемі 
2 кезінде орта жалпы шығындар нешеге тең? Өнім көлемі 5 кезінде шекті өнім 
қанша?

21. Фирманың түрақты шығындары 65 доллар. Қысқа мерзімдегі орташа айны
малы шығындар жөнінде мәлімет кестеде берілген.

Өндіріс
көлемі,
бірлік

Орташа
айнымалы

шығын

Орташа тұрақты 
шығын

Орташа
жалпы
шығын

/....Щеісті’.
шығындар

1 25
2 23
3 22
4 23
5 27
6 32

Кестені толтырып, SAVC, SATC және SMC қисықтарын сызыңыз; SMC қисығы 
басқа екі қисықтың минималды нүктелері арқылы өтеді ме, тексеріңіз.

22. Сіздің фирмаңыздың бухгалтері фирманың шығындар есебін жоғалтып 
алды. Ол тек бірнеше сандарды есіне түсірді. Ал сізге болжау жасау үшін қалған 
мәліметтер де қажет. Оларды қайта қалпына келтіре аласыз ба?

і І І І і Щ В І І ! І і Ш І І і і і і І і ! АС
5 - белгісіз 49
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10 - 41 -

15 525 : -

20 - 27 -

25 - - 38
30 1200 - -

23. Сіздің фирмаңыздың бухгалтері фирманың шығындар есебін жоғалтып 
алды. Ол төк бірнеше сандарды есіне түсірді. Ал сізге болжау жасау үшін қалған 
мәліметтер де қажет. Оларды қайта қалпына келтіре аласыз ба?

Q AFC VC TC
0 100
10 20

j

20 5
Ij

30 11 390
40 j 420
50 2 j 14

24. Фирманың қызметі туралы келесі мәліметтер берілген. Кестені толтыра оты- 
рып, фирма қызметін жалғастыруы қажет әлде жабылуы қажет екенін айтыңыз.

Q r .. Ш Ш М g v c  £1
| 1000 7500 4000 6 5.5

25. Фирманың қызметі туралы келесі мәліметтер берілген. Кестені толтыра оты- 
рып, фирма қызметін жалғастыруы қажет, әлде жабылуы қажет екенін айтыңыз.

P ш ш ш TR : : .;у с ш t /AVG : MC
5 10000 4000 5.5-- - 1 .......  i 5.5 j

26. Фирманың қызметі туралы келесі мәліметтер берілген. Кестені толтыра оты- 
рып, фирма қызметін жалғастыруы қажет әлде жабылуы қажет екенін айтыңыз.

2 1 1 1 ! ! ! AVC MC
1500 7500 4000 6 5.5

27. Кестеде көрсетілген мәліметтер қай кезеңге жатады? 
Кестені толтырыңыз.
TP, АР, және МР, қисығын сызыңыз.
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Ж үмысш ы саны, 
І8 1 ІЙ 1 Э Д ІІ І І1 І І І АР, мр. ЖфіақШ? Ш т : тс AFC AVC

' ’ь- £’.у , , " " г -

мс

1 1 1 !Зірлііш зш . МЫ Ң ТГ -
0 0 40 100
1 10 40 100
2 15 40 100
3 30 40 100
4 40 40 100
5 55 40 100
6 70 40 100
7 90 40 100
8 110 40 100
9 115 40 100
10 120 40 100

28. Жалпы шығындар функциясы ТС = 20 + 4 Q берілген. Шекті шығындарды 
анықтаңыз.

29. Орта шығындар функциясы АС = 100 + 40 Q берілген. Өнім көлемі 10 бірлік 
болған кездегі шекті шығындарды анықтаңыз.

30. Жалпы шығындар функциясы ТС = 200 000 + 40 Q + 3 Q2 берілген. Шекті 
және орташа жалпы шығындар функциясын анықтаңыз.

31. 30 теледидар өндірісі кезінде шығындар 10 000 а.б., ал 50 теледидар 
өндірісінде -  14 000 а.б. Шекті шығындар тұрақты. 60 теледидарды шығару 
кезіндегі шекті, тұрақты және айнымалы шығындарды табыңыз.

32. Жалпы шығындар функциясы ТС = 180 000 + 30 Q + 2 Q2 берілген. Шекті 
және орташа жалпы шығындар функциясын анықтаңыз. Қандай өнім көлемі кезінде 
орта шығындар ең төмен болады?

33. Кәсіпорынның жалпы шығындар функциясы
ТС = 3000 + 160 Q -  2 Q2. ТҒС, TVC, AC, AVC, AFC, МС үшін алгебралық мәнін 

анықтаңыз. Q = 10, 20, 30, 40, 50, 60 болғанда орташа жалпы, орташа айнымалы, 
орташа тұрақты және шекті шығындар қисықтарын сызыңыз.

34. Кәсіпорын қысқа мерзімді кезеңде ұсынылған өндірістік бағдарламаның 
бес нұсқасының біреуін жүзеге асыра алады. Бұл кезде ол өзінің өнімін 
нүсқа таңдауына байланыссыз бірдей бағада сатады. Кестеде кәсіпорынның 
шығындары, табыстары және пайдалары жөнінде толық емес ақпарат берілген. 
Кестені толтырыңыз.
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Нұсқа Q AFC
иіі-JTSLJ. і..Ъ. ?, ----- AVC TFC TVC gill м с к Ш : ; )

Пайда, | 
ш ығы н

А 1 50
Б 2 I 80

! в 3 73 +21 I
г 4 30 41 Iд 5 ! 350 |----------------jI

35. Үкімет өндіріс шығындары табысын жаппайтын өндірушілерге көмек беруді 
шешті. Өндірушілердің сұраныс функциясы Qd = 200 -  2 Р (мың бірлік); ұсыныс 
функциясы Qs = 3 Р -  100 (мың бірлік); тұрақты шығындары ҒС = 3000 млн. теңге, 
өнімнің бір бірлігіне айнымалы шығындар 30 мың теңге.

а) Өндірушілердің шығындарын анықтаңыз.
ә) Үкімет бағаны 40%-ға жоғары қойды. He болды?

36. Радиоқабылдағыш өндірісініңжалпы шығындары 1000 бірлік өнім шығаруда 
айына 50 000 ақша бірлігін құрайды. Тұрақты шығындар айына 10 000 ақша бірлігі. 
Айнымалы, орташа жалпы, орташа айнымалы және орташа тұрақты шығындарды 
анықтаңыз.

37. Кестені толтырып, оның мәліметін пайдалана отырып, турақты шығындардың 
12000 а.б. дейін өсуі өнімнің әр деңгейінде пайдаға қалай эсер ететінін анықтаңыз. 
Жалпы табыс және жалпы шығын қисықтарын сызыңыз.

І І І І І І TR 4;: ТС I-V П V м с 1 MR-MC
0 150 6000 1 і

35 150 I 7700
150 150 11000 г

210 150 ; 13200
250 150 15000

г
і

270 150 16400 j

288
[ 150 j і 17760 1

1

305 150 1
___ .. ___

19100 I
315 150 ! 2 0 3 0 0 ]

!
..........."..■...]

316 150 ' ............... "1 20425 ! І
і 1

317 150 I ]
20560 [ ! і

Г 318 1 5 0 20710 1
319

--------—' — ' ■■ —'
150 і 20880

— _ —
і

“ 7

І
320 і 150 ! 21080

.  — ^ j
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38, Изокоста, изокванта қисықтары көрсетілген диаграмманы пайдаланып ке- 
лесі сұрақтарға жауап бөріңіз:

а) А нүктесіндегі технологиялық алмасудың шекті нормасын табыңыз. 
ә) Егер В нүктесіндө Рк= 60 теңге және Р{ -  40 төңгө болса, фирма 50 бірлік 

капитал және 30 бірлік еңбекті пайдаланады. 100 бірлік өнімнің орта шығындары 
қанша?

39. Графикті пайдаланып келесі сұрақтарға жауап беріңіз.
а) 20 бірлік өнім шығарудың жалпы өндіріс шығындары қандай?
б) Егер 10 бірлік өнім деңгейінде орташа тұрақты шығындар 12,5 долл. болса 

40 өнім бірлігінде орта айнымалы шығындар қаншаға тең?

40. Графикті пайдаланып келесі сұрақтарға жауап беріңіз.
а) 20 бірлік өнім шығарудың жалпы өндіріс шығындары қандай?
б) Егер 10 бірлік өнім деңгейінде орташа тұрақты шығындар 12,5 долл, болса 

50 өнім бірлігінде орта айнымалы шығындар қаншаға тең?

о 20 50



1. Өндірістік функцияның жалпы қасиеттері бойынша:
A. Өндіріс факторларының Т есе өсуі өндірілетін өнім көлемін де осы шамаға 

өсіреді;
B. Қолданылатын өндіріс факторлары көлемінің артуы өндіріс деңгейін тө- 

мендетпейді;
C. Тек қана бір фактордың санын арттыру нәтижесінде өнім көлемін өсіргенмен 

оның шекті тиімділігі кемиді;
D. Өндіріс факторлары бірін-бірі алмастырады және толықтыра алады;
E. В, С, D жауаптары дүрыс.

2. Изокванта қисығының бойында:
A. Қолданылатын өндіріс факторларының саны түрақты;
B. Өндіретін өнім көлемі турақты болады;
C. Қолданылатын еңбек күштері тұрақты болады;
D. Қолданылатын капитал саны тұрақты болады;
E. Жоғарыда айтылғандардың бәрі дұрыс.

3. Өнім көлемі өскен кезде изокванта қай жаққа орнын ауыстырады?
A. Жоғары және оңға;
B. Төмен және оңға;
C. Жоғары және солға;
D. Төмен және солға;
E. Өзгермейді.

4. Қай шығындар тұрақты шығынға жатады?
A. Басқару персоналы жалақысы;
B. Фирма меншігіне салық;
C. Қолданылған ғимараттың арендалық төлемі;
D. Жұмысшылардың жалақысы;
E. А, В, С жауаптары дұрыс.

5. Орта шығындар қисығы қандай түрде болады?
A. Гипербола түрінде;
B. Доға тәріздес;
C. Тік сызық;
D. Өспелі қисық;
E. Кемімелі қисық.

6. Егер өндіріс факторлары 10%-га өскен кезде өнім көлемі 15%-ға артса, 
онда өндіріс ауқымынан (масштаб) қандай қайтымдылық болады?

A. Өспелі;
B. Кемімелі;
C. Түрақты;
D. Оңда, терісте;
E. Ешқайсысы емес.



7. Көрсетілген анықтамалардың қайсысы дүрыс емес:
A. Шекті шығындар-бұл қосымшаөнім бірлігін өндірумен байланысты қосымша 

шығындар;
B. Шекті шығындар -  бұл жалпы шығын өзгерісінің өнім көлемі өзгерісіне 

қатынасы;
C. Шекті шығындар -  бұл тұрақты шығындарға тәуелді шама;
D. Шекті шығындар -  бұл өзгермелі шығындарға тәуелді шама;
E. Жауаптар барлығы дұрыс.

8. Жалпы шығындардың қисығы қандай формада болады?
A. Парабола түрінде;
B. Алдымен кемімелі сызық, бірақ белгілі бір өнім көлемінен кейін өсе бастай- 

ды;
C. Үнемі өспелі қисық;
D. Ординат осінен түрақты шығындар шамасына көтерілген, айнымалы шы- 

ғындар қисығына параллель;
E. Көрсетілгендердің ешқайсысы емес.

9. Изокоста -  бұл:
A. Тең шығындар қисығы;
B. Екі фактор шығындарының қатынасын, ол кезде өндіріс шығындары тең бо- 

латынын білдіретін қисық;
C. Тең көлемдер қисығы;
D. Тең пайдалылық қисығы;
E. А, В жауабы дұрыс.

10. Көрсетілген теңдеулердің қайсысы изокоста теңдеуі:
A .C  = P (L /K }  + P (K IL ) \
B. С = wL + Rk;
C. С = wK + rL;
D. С = K + w I г;
E. C = L + w l  r.

11. Егер орташа айнымалы шығындар 60, ал өнім көлемі 20-ға тең болса, 
онда айнымалы шығындар неге тең болады?

A .  502;
B. 2 500;
C. 1 200;
D. 3;
E. 20;

12. ¥зақ мерзімді кезеңде барлық шығындар...
A. Тұрақты;
B. Өзгермелі;
C. Тұрақты да, өзгермелі де;
D. Циклды;
E. Көрсетілгендердің ешқайсысы емес.
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13. Изокванта не изокостада орналасқан кез келген нүкте білдіреді:
A. Өндірілген өнім мөлшерін;
B. Ақшалай мәндегі өнім көлемі;
C. Ресурстардың физикалық көлем комбинациясы;
D. Шығындар сомасын;
E. Барлығы дұрыс емес.

14. Қандай шығындар айнымалы шығындарға жатады?
A. Банктік несиеге пайыз және шикізатқа шығын;
B. Арендалық төлем және жабдық құны;
C. Жалақы, электроэнергия жене материалдардың құны;
D. Өнім шығару үшін қажет барлық шығындар;
E. А, С жауаптары дұрыс.

15. Изокванта не изокостада орналасқан кез келген нүкте білдіреді:
A. Өндірілген өнім мөлшерін;
B. Ақшалай мәндегі өнім көлемі;
C. Ресурстардың физикалық көлем комбинациясы;
D. Шығындар сомасын;
E. Табыстар сомасын.

16. Изокванта координаттар басынан неғурлым алшақ жатса, онда:
A. Сол изоквантадағы өнім көлемі соғұрлым жоғары;
B. Сол изоквантадағы өнім көлемі аз;
C. Сол изоквантадағы өнім көлемі өзгермейді;
D. Сол изоквантадағы өнім көлемі біршама аз;
E. Көрсетілгендердің ешқайсысы емес.

17. Фирманың тепе-теңдік жағдайын көрсетіңіз:
A. МРІ MR = TP/MR;
B. MPk/w=MP-\ I  г,
C. MR = Р;
D. AR = P;
E. M P k / r=  MP'l Iw.

18. Өндірістік функция Y = 25 К03! 01 берілген. Ауңым өсуі әсерін анықтаңыз:
A. Оң;
B. Өспелі;
C. Түрақты;
D. Нольдік;
E. Кемімелі.

19. Өндірістік функция Ү  = 25 К3/.0’1 берілген. Ауқым өсуі әсерін анықтаңыз:
A. Оң;
B. Өспелі;
C. Тұрақты;
D. Нольдік;
E. Кемімелі.



20. Өнім көлемі 10 бірлікке тең, жалпы шығындар функциясы ТС = 100 + 8 Q. 
Жалпы шығындарды анықтаңыз:

A. 18;
B. 180;
C. 80;
D. 8;
E. 10.

21. Жалпы шығындар функциясы ТС = 20 + 4 Q берілген. Шекті шығын- 
дарды анықтаңыз.

A. 4;
B. 20;
C. 5;
D. 16;
E. 24.

Есептердің жауаптары:

8. Ауқымнан тұрақты қайтымдылық; 10. А-дан Б-ға өспелі; Б-дан В-ға турақты; 
В-дан Г-ға кемімелі қайтымдылық;

13. 0.5 /100 = 1 / 200 иә, оңтайлы қолданып отыр;

18.

Өндіріс көлемі, 
бірлік жалпы і орташа шектіо

0 0 - -
і

1 42 42 42

2 60 30 18

3 72 24 12

4 84 21 12

5 150 30 66

6 240 40 90

ә) 4 бірлік кезінде;
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22.

ШШШШШШй
г  5 245 белгісіз 49

10 450 41 45
15 525 15 35
20 660 27 33
25 950 58 38 !
30 1200 50

-------------------------- ------[
40 |

24.

і і і і Ш g i l l l l I M f l l ! 1 І 1 І І 1 AVC l l i i
7,5 1000 7500 10000 4000 6000 10 6 5.5

Қысқа мерзімді көзөңдө фирма Р < AVC шарты орын алған кезде жабылады. 
Бұл жағдайда Р > AVC болғандықтан, фирма қызметін жалғастырады.

28. МС = 4 а.б. 29. МС = 180 а.б. 30. МС = 40 + 6 Q; АТС = 200 000/Q +3 Q + 40' 
31. МС = 200, ҒС = 4000, VC = 12 000;

34.

Нұсңа 0 AFC AVC АТС TFC TVC т с МС TR Пайда,
ШЫҒЫН

A 1 Г 120 50 170 120 50 170 170 80 -90
Б 2 60 40 Һ 100 120 80 200 30 Г 160 -40
в 3 40 33 73 120 99 219 19 240 +21
Г 4 30 35 65 120 140 260 41 320 +60д 5 24 46 70 120 230 350 90 400 +50

38. a) MRTS = 1.5; ә) ТС = 420; АТС = 4.2; 39. ТС20 = 305; AVC„ = 25; 40. ТС = 325' 
С „ = 47.5; 25 20

Тест сұрақтардың жауаптары

1. Е; 2. В; 3. A; 4. Е; 5. В; 6. A; 7. С; 8. D; 9. А; 10. В; 11. С; 12. В; 13. С; 14. С 15 
С; 16. А; 17. Е; 18. Е; 19. А; 20. В; 21. А.



5-тарау.
НАРЫҚТАҒЫ БӘСЕКЕ 
ЖӘНЕ МОНОПОЛИЯ

Қазіргі нарықтық экономикада бә- 
секенің әртүрлі үлгілері бар. Жалпыға 
танылған үлгілері болып жетілген бә-

секе, монополия, монопсония, олиго
полия, монополиялық бәсеке табы- 
лады.

Таза бәсекелес нарығының не- 
гізгі сипаттамалары:

Жетілген бәсекелес нарығы деге- 
німіз — төмендегідей шарттар орында- 
латын нарық:

1) нарықта сатып алушыға стан- 
дартты немесе біртекті өнім ұсынатын

тәуелсіз сатушылар саны өте көп бол- 
ған жағдай. Мысалы, ауыл шаруашы- 
лығы өнімінің нарықтары;

2) әр фирманың жалпы нарықтық 
ұсыныстағы сату үлесі елеусіз. Сон- 
дықтан оның өнім көлемі туралы өн- 
дірістік шешімдерді жалпы ұсынысқа

5.1-сурет. Фирманың жеке сұранысы және нарықтық сұраныс

-»►
Q



89

ықпал етпейді, соған орай ол өнімнің 
нарықтық бағасына да эсер ете алмай- 
ды;

3) баға, технология және ықтимал 
пайда жөніндегі ақпараттар белгілі бо- 
лады;

4) жаңа фирмалардың салаға кіруі- 
не немесе одан шығуына тосқауылдар 
қойылмайды.

Бәсекелес фирма нарықтық бағаға 
эсер ете алмайтын болғандықтан, ол 
бағаны сырттан белгіленген баға ре- 
тінде қабылдайды. Бұл -  өндірілетін 
өнімнің кез келген мөлшерін фирма бір 
ғана бағамен сатады деген сөз. Жеке 
өндірушінің сұраныс қисығы горизон
таль сызық болып табылады.

Сондықтан жетілген бәсеке жағда- 
йында шекті табыс (MR) қисығы жеке 
фирманың сұраныс қисығымен (D) сәй- 
кес келеді (5.1-сурет). Фирмаға бел- 
гіленген Р1 бағасы нарықтық сұраныс 
пен нарықтық ұсыныстың сәйкестігінің 
нәтижесі екендігін көрсетеді.

A Q

Өнімнің әрбір қосымша бірлігі тұ- 
рақты бағамен сатылады, сондықтан 
шекті табыс MR (marginal revenue) 
нарықтық бағаға тең болады (MR = Р). 
Ал шекті табыс (MR) қисығы жеке фир- 
маның сұраныс қисығына (D) сәйкес 
келеді, өйткені Р = D.

Бір дана өнімнен түсетін орташа та
быс та AR (average revenue) бағаға тең 
болады AR = Р.

AR = TR

Q

PQ

Q

Пайда дегеніміз -  жалпы түсім 
(TR) мен жалпы шығындар (ТС) ара- 
сындағы айырма:

n  = T R - ТС

Бұл жерде және әрі қарай эконо- 
микалық пайда туралы сез болады. 
Фирманың мақсаты -  белгіленген 
баға арқылы мейлінше көп пайда 
алуға немесе мейлінше аз зиян ше- 
гуге мүмкіндік беретін өндіріс көлемін 
таңдап алу болып табылады. Қысқа 
мерзімді кезенде бәсекелес фирманың 
қүрал-жабдығы тұрақты болады да, ал 
өнім шығару көлемі өзгерген кезде тек 
айнымалы ресурстар ғана өзгереді, 
осыған сәйкес айнымалы шығындар 
өзгереді. Енді қысқа мерзімді кезенде 
нарықтық баға мен өз шығындары тура
лы ақпараттарды ескере отырып, фир
ма өнім шығару көлемі туралы шешімді 
қалай қабылдайтындығын көрсетейік.

Бәсекелес өндірушінің алдында 
өзара байланысты 3 сұрақ туындайды:

1) өндІру қажет пе?
2) егер өндіру қажет болса, қандай 

мөлшерде?
3) алынатын пайда мөлшері немесе 

зиян қандай болады?
Егер өндіріс зиян шегетін бол

са, онда фирманы жапқан жағдай- 
дағы шығындарды және фирма қысқа 
мерзімде өз қызметін жалғастырған- 
дығы шығындарын анықтау қажет. 
Өндіріс жабылғанда зиян (У) тұрақты 
шығындарға (ҒС) тең болады.

Егер фирма өндіріс көлемінің белгі- 
лі бір мөлшерінде TFC-тан кем зиян 
шегетін болса, онда өз өнімін қысқа 
мерзімді кезеңце өндіруге тиіс бола
ды. Сонымен, бірінші сұраққа былай 
жауап беруге болады: егер бәсекелес 
өндіруші экономикалық пайда алатын 
болса немесе ТҒС кем зиян шексе, 
онда өндіріс жүргізуге болады.

Екінші сұрақтың жауабы өндіруші- 
нің мақсатынан туындайды: фирма 
мейлінше көп пайда алып немесе 
мейлінше аз зиян шегіп жұмыс істеуге 
сәйкес келетін өнім көлемін өндіреді.

Қойылған сұрақтарға толық және 
нақты жауап беру үшін белгілі бір
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5.2-сурет. Бәсекелес фирманың нольдік экономикалық лайда алу шарты

өндіріс стратегиясын таңцап алуға бо- 
латын 3 ықтимал жағдайды қарасты- 
ру қажет. Барлығыда өнімнің нарықтық 
бағасына байланысты болады. Бұл 
тәуелділікті түсіндіру үшін формуланы 
мына түрде жазайық:

П = Р ■Q - А С ■Q = ( Р - А С ) ■ Q

Бірінші жағдайды қарастырайық -  
пайданы мейлінше арттыру. Баға ор- 
таша жалпы шығындардын ең төменгі 
деңгейінен жоғары делік, яғни

Р >АС M1N.

Онда формула бойынша есептесек, 
фирма экономикалық пайда алады. 
Фирманың өніміне баға әртүрлі себеп- 
термен арзандауы мүмкін. Нарықтағы 
баға ең төменгі орташа шығынның дең- 
гейіне дейін төмендеді делік.

Р = АС .min

Бұл жағдайда экономикалық пай
да 0-ге тең. Бірақ бәсекелес фирма 
қарапайым пайда алады (5.2-сурет). 
Себебі пайданы мейлінше өсіретін 
өнім көлемін нарықтағы бағамен сату 
фирмаға табыс әкеле отырып, эконо-

микалық шығынды қайтаруға мүмкіндік 
береді.

Оны мейлінше арттыру үшін өнді- 
руші өндірісті әрбір қосымша өндіріл- 
ген өнім бірлігінің жалпы түсімге (TR) 
қосатын өсімі оның жалпы шығындарға 
(ТС) қосатын өсімнен артық немесе тең 
болғанша үлғайтуы қажет:

MR = МС немесе жетілген бәсеке 
жағдайында Р = МС, өйткені MR = Р.

Сондықтан фирма менеджерлері 
әрбір қосымша өндірілген өнім бір- 
лігіне шаққандағы шығындарды өнім 
бағасымен салыстырулары тиіс. Бұл 
жағдайда осы өнім бірлігін сату жалпы 
пайданы өсіреді.

Мейлінше көп пайда мынадай тең- 
дік орындалған жағдайда шығарылған 
өнім көлеміне Q сәйкес келеді.

Р = МС

Бұл шарт жетілген бәсекелес фир
ма үшін пайдасын ең жоғары деңгейде 
жеткізетін шарт болып табылады.

Қысқа мерзім кезеңінде бәсекелес 
фирмаға ең жоғарғы экономикалық 
пайда әкелетін өнім көлемін анықтау- 
дың алғышарты:

МС = MR = Р> АС.
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Монополиялық бәсеке нарығы те- 
мендегідей негізгі ерекшеліктерімен 
сипатталады:

1. Нарықта тауарды сатушылар 
мен сатып алушылар саны көп бола- 
ды. Тауарды өндіруде, сатуда көбінесе 
усақ фирмалар жүмыс істөйді, тіпті ірі 
фирмалар жоқ деп атауға да болады. 
Болған күнде де үсақ фирмалардың 
жұмысына кедергі келтірмейді:

а) монополиялық бәсеке саласы- 
на кіруге жаңа фирмаларға тосқауыл 
оншалық қойылмайды және бул сала- 
дан шығып кету де оңай.

Мысалы, шаштараз немесе жиһаз 
жасайтын шағын шеберхана салуға 
өте көп қаражат қажет емес, сондықтан 
бұндай кәсіпкерлікпен кез келген фир
ма айналысуы мүмкін, ал осы фир
ма саладан кете қалса, онда бұл ісі 
жалғастырушылар әр уақытта табыла- 
ды.

ә) нарықтағы өнім көлемі, баға және 
басқада жағдайлар туралы деректер 
ашық белгілі болады:

б) өндірілетін тауарлар біртектес 
емес, олардың әрқайсысының өзіндік 
ерекшеліктері болады. Бул тауар

лар бірін-бірі ауыстыра алады. Бірақ 
эр фирма өзінің тауарына ерекшелік 
беруге тырысады, мысалы тісжуғыш 
пасталардың дәмінің, химиялық қүра- 
мының өзгешеліктері және т.б. Соны- 
мен қатар, фирмалардың сату марка- 
лары, тауарды көрнекті орал -  бууы, 
жарнама жасауы да олардың тауарла- 
рына өзгешелік қасиет береді.

Монополиялық бәсекелес 
фирманың қысқа мерзім кезеңіндегі 

жумысын талдау

Қысқа мерзімдегі монополиялық бә- 
секелес фирманың жумысын талдауды
5.3-сурет бойынша түсіндіреміз. Бірінші 
көңіл аударатын жағдай, монополиялық 
бәсекелес фирманың сураныс қисығы 
(D). Бул қисық бәсекелес фирмалар- 
дың сураныс қисығы сияқты абсолютті 
икемді болмайды. Басқаша айтқанда, 
абцисса өсіне параллельді емес, теріс 
көлбеулі болады. Буның баеты себебі 
монополиялық бәсекелес фирманың 
тауарларының өзіндік қасиеттері бо
лу ы.

5.3-сурет. Монополиялық бәсекелес фирманың қысқа мерзімдегі кезеңі: 
а) Фирманың пайдасын барынша көбейту жағдайы; ә) Фирманың шығынын

төмендету жағдайы
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Монополия кезіндегі фирманың су- 
раныс қисығы саладағы сұраныс қи- 
сығымен бірдей делік, себебі осы та- 
уарды өндіру саласында фирма -  тек 
бір ғана өндіруші болады. Ал моно- 
полиялық бәсеке кезінде фирма та- 
уарының өзіндік қасиетіне байланысты 
нарықтағы өз сегментінде ғана моно
полист болып есептеледі. Сондықтан 
оның сұраныс қисығы теріс көлбеулі 
болады: баға төмендеген сайын сату 
көлемі көбейеді.

Екіншіден, фирманың утымды өнім 
өндіру механизмі белгілі. Баеқа на- 
рықтық құрылымдардағы сияқты мо- 
нополиялық бәсекелес фирма пайда- 
сын мейлінше арттыру мақсатында 
шекті шығын шекті түсімге тең болғанға 
сәйкес келетін өнім мөлшерін шы- 
ғарады. Бул шарт төмендегідей болып 
жазылады.

МС = MR.

Басқаша айтқанда, өнімнің тағы бір 
қосымша бірлігін өндіруге жұмсалатын 
шекті шығын осы өнімді сатқанда 
түсетін шекті түсімнен артық болғанша 
фирма өнім өндіруін жалғастырады. 
Графиктен МС пен MR-дің қиылысу 
нүктесі Q өнім көлеміне сәйкес келіп 
тур. Фирма Ро бағасын тағайындай 
отырып, өз пайдасын барынша көбей- 
теді (5.3, а-сурет) немесе (5.3, ә-сурет) 
шығынын азайтады.

Графиктен көріп турғанымыз Q2 > Q1.
Егер дәл осы баға Ро таза бәсекелес 

жағдайында қалыптасса, фирма онда 
Q2 өнімі көлемін өндірер еді.

Қорыта айтқанда, қысқа мерзім кезе- 
ңіндегі монополист бәсеке фирма- 
сының іс-әрекетін талдау жасағанда, 
басқа бәсекелес емес нарықтық қуры- 
лымдармен ұқсастықтары байқалады.

Олигополия нарығы төмендегідей 
ерекшеліктерімен сипатталады:

а) бұл нарықта көлемді сату үлесі 
бар және бір-бірімен бәсекелес бірне- 
ше фирмалар болады;

ә) жоғарыда айтылған фирмалар- 
ды, көбінесе басым (лидер) фирмалар 
деп атайды және олар нарықтағы та- 
уарлардың бағасы мен сату көлемінің 
өзгеруіне едәуір ықпал етеді;

б) олигополиялық фирманың өнді- 
ріс шешімдері тек қана тұтынушы іс- 
әрекетіне ғана байланысты емес, со- 
нымен қатар бәсекелес фирмалардың 
стратегиялық шешімдеріне де байла
нысты болады.

Олигополиялық фирмалар тауар- 
дың бағасы мен өнім шығару көлемі 
туралы шешім қабылдағанда өзімен 
бәсекелес фирманың барлық мүмкін- 
діктерін ескеріп, талдап отырады.

Олигополияның бір ғана моделі 
болмайды. Фирманың әртүрлі нақты 
жағдайдағы іс-әрекетін көрсететін бір- 
неше модельдері бар. Олардың әрқай- 
сысы жеке фирмалардың өз бәсеке- 
лестерінің іс-әрекеті мен олардың 
таңдап алған стратегиялық реакция- 
сына байланысты белгілі болжамына 
негізделеді.

Жоғарыда айтылғандай, егер фир
малар жоғары деңгейдегі бағаны устап 
туруға келіссе, онда олар бақталас 
пен бәсекелестерден гөрі жоғары пай- 
да алады. Картель қурған уақытта өн- 
дірушілердің белгілі бір тобы тауардың 
бағасы мен өнім өндіру көлемі туралы 
келісімге келеді, соның нәтижесінде 
пайдаларын жоғары деңгейге жеткізе- 
ді. Олигополиялық фирмалар бірігіп, 
бір монополия сияқты әрекет жасайды: 
олар тауардың бағасын жоғарылатады, 
ал өнім көлемін шектеп, бір деңгейде 
устап отырады. Сондықтан картельдің 
әрбір мүшесіне белгілі бір квота та- 
ғайындалады.
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.3. Таза монополия нарьяғы

Берілген тауарды өндіретін тек тек 
бір ғана жеке фирма бар жене осы та
уарды ауыстыратын басқа тауарлар 
жоқ дел ұйғарсақ, онда мүндай нарық 
-  монополия, ал фирма -  монополист 
деп аталады. Монополист бөрілген 
тауарды өндіретін жалғыз фирма бол- 
ғандықтан оның сүраныс қисығы бір 
мезгілде нарықтың сұраныс қисығы бо- 
лып табылады. Сондықтан монополист 
тауар көлемін бақылай отырып бағаға 
ықпал етеді. Монополист өзінің ерек- 
ше жағдайын пайдаланып, тауардың 
бағасын бәсекелес бағасынан әлде- 
қайда жоғары деңгейде белгілейді же
не де бәсекелес фирмаға қарағанда 
тауарды аз мөлшерде ұсынады. Егер 
сатушы өз тауарының шығару көлемін 
өзгерту арқылы нарықтық бағаға әсерін 
тигізе алса, онда ол монополиялық 
билікке ие болады деп айта аламыз.

Монополиялық өндірісте ірі фир- 
малардың жұмыс істеуі тиімді, себебі 
ірі өндірістің шығындары үсақ өнді- 
рістердің шығындарынан гөрі төмен бо- 
латыны практика жүзінде дәлелденген, 
мысал ретінде табиғи монополияны 
айтуға болады.

Монополияны тек қана экономи- 
калық шектеулер емес, сонымен қатар 
құқықтық шектеулер де қорғайды. Қү- 
қықтық шектеулердің көп тараған түрі -  
жеке меншік қүқығы. Егер бір фир- 
маның меншігінде өте сирек кезде- 
сетін шикізат болса, онда бүл фирма 
монополист болады. Заңцы кедергі- 
лерге патенттер мен авторлық құқық- 
тар жатады. Жаңалық ашқан адам па
тент алмаса, онда ол өзіне берілетін 
ерекше жеңілдіктерге ие бола алмай- 
ды. Заңды кедергілердің негізгі мәнін 
былай түсінуге болады: патентің бол
са, қүқығың бар, ал патент жоқ болса, 
қүқығың да жоқ. Бұл жағдайдың біздің

мемлекетіміз үшін маңызы зор, өйткені 
Кеңес үкіметі кезіндегі ойлап тапқан 
жаңалықтардың көбінің мемлекетара- 
лық патенті жоқ болды, сондықтан да 
бұл жаңалықтарды шетелдің адамдары 
тегін пайдалануда.

Бәсекені әділетсіз түрде жүргізудің 
негізгі түрі -  демпинг -  бәсекелесін 
ығыстыру мақсатында өнімді өзіндік 
қүнынан төмен бағамен сату. Ірі фир- 
малар -  олар мүмкіндігі мол монопо- 
листер. Олардың қаржы мүмкіндіктері 
де жоғары.

Монополистің өнім шығарушы ре- 
тінде бәсекелес фирма сияқты өндіріс 
мақсаты -  пайданы ең жоғары деңгейге 
жеткізу болып табылады. Монополист 
жалғыз өндіруші болғандықтан, на- 
рықтық жағдайы толығымен бақылап, 
өз шешімі бойынша тауардың нарық- 
тық бағасын белгілей алады. Монопо
лист өндірушінің пайдасы төмендегідей 
формуламен анықталады:

P = P(Q)

П = TR -  ТС = Р (Q) ■ Q -  ТС (Q)

Монополист фирмаға пайданы мей- 
лінше жоғарылату үшін екі мәселені 
шешуге тура келеді. Біріншісі -  пай
даны мейлінше жоғарғы деңгейге көте- 
руге мүмкіншілік беретін өндіріс көле- 
мін анықтау. Екіншісі -  сататын өнімге 
баға белгілеу. Сонымен, монополист 
фирманың қысқа мерзімде экономи- 
калық пайда алуының алғышарты:

{MR = МС) < Р> АС

5.4-суреттен фирманың тепе-теңцігі 
Е нүктесімен (МС және MR қиылысу 
нүктесі) анықталатыны көрінеді. Ол 
нүктеден D сураныс қисыгына дейін тік
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5.4-сурет. Монополист фирманың қысқа мерзімдегі кезеңде пайда алуы

сызық жүргіземіз. Сол арқылы біз ба- 
рынша пайда әкелетін бағаны білеміз. 
Бұл баға £ 1 деңгейінде бекітіледі. Жоға- 
рыдағы тік төртбұрыш (Р, Е1 
қысқа мерзімдегі монополияның пайда 
мөлшерін көрсетеді.

Кей жағдайларда монополия баға- 
лық дискриминацияны -  әр тұтынушы 
үшін бірдей тауар не қызмет көрсету- 
лерге әртүрлі бағаны бекітуді жүзеге 
асырады. Монополист жетілген ба- 
ғалық дискриминация жағдайында тұ- 
тынушы ұтымын түгелдей иемденіп 
алады. Бірде бір тутынушы утым ала 
алмайды, себебі монополист сатып 
алушын әрқайсьюына төлей алатын 
жоғары деңгейдегі бағаны белгілейді. 
Сондықтан тутынушы ұтымы түгелі- 
мен монополистке пайда ретінде келіп 
түседі.

Бәсекелестік нарықта жеке өндіру- 
ші тауардың нарықтық бағасына әсерін 
тигізе алмайды, баға шекті шығын дең- 
гейінде белгіленеді. Өндіруші тауар- 
дың арықтағы бағасына әсерін тигізсе 
және баға шекті шығындардан жоғары

деңгейде белгіленетін болса, онда же
ке өндірушінің монополиялық билігінің 
бар екендігі анықталады. Монополия- 
лық биліктің күшін бағалау үшін, Абба 
Лернер көрсеткішін қолданады:

L = P - M C / P

Монополия MR = МС болғандығы 
өнім шығару арқылы пайдасын барын- 
ша жоғарлатады.

Қайталауға арналған терминдер:
• Бағалық бәсеке;
• Бағалық емес бәсеке;
• Жетілген бәсеке нарығындағы фир

ма тәртібі;
• Таза монополия нарығындағы фир

ма тәртібі;
•Олигополия;
• Табиғи монополия;
• Нарыққа енудегі кедергілер;
• Картель;
• Бағалық дискринимация;
• Трест;
• Монопсония.
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Б А ҚЫ Л А У  С ҮР А ҚТА Р Ы

1. Нарық құрылымын анықтайтын еипаттамалар қандай?
2. Жетілген бәсеке жағдайында фирмалар қаншалықты тиімді әрекет өтеді?
3. Жетілген бәсеке жағдайында фирмалар қай кезде өз қызметін тоқтатады?
4. Қандай жағдайларда монополия лайда болады?
5. Монополиялар неге бағалық дискриминация практикасын жүргізеді?
6. Қазақстан Республикасынын экономикасынан монополия және олигополия 

үлгілері бойынша мысалдар келтіріңіз.
7. Бағалық дискриминация бойынша өз мысалдарыңызды келтіріп, түсінік 

беріңіз.
8. Бәсеке жағдайында жаңа тауарларға жоғары бағаның бекітілуін жене оның 

белгілі уақыт өткен соң төмендеуін немен түсіндіруге болады?

Есептер

1. Кәсіпорын жетілген бәсеке нарығында өнімнің бір түрін өндіреді. Техноло
гия өнімді тек 1000 данаға өсіруге бейімделген. Өнімнің көлеміне байланысты 
шығындар мөлшері кестеде берілген:

Өндіру көлемі, мың дана
0 1 2 3 4 5

Жалпы шығындар, ақша 
бірлігі 7000 10000 15000 22000 29000 37000

Нарықтағы баға мөлшері 6 ақша бірлігі бекітілді. Қандай өнім көлемін өндіру 
кәсіпорынға тиімді?

Шеиіуі:
Шекті табыс пен шекті шығындардың теңдік шарты орындалған кезде, кәсіп- 

орын пайдасын барынша жоғарлатуға тырысады. Сонымен қатар, жетілген бәсеке 
жағдайында шекті табыс тауар бағасына тең.

MR = МС = Р = 6 000 а.б. кезіндегі өндіріс көлемін табамыз. Ол үшін келесі 
кестені толтыру қажет.

111111111
мың бірлік

S lllllll м с ,
а.б

і І І І І і і :
І й й а і І ІЙ і і

Ііщ р :11111ШІ іИ і!
0 7000 - - - :

1 10000 3000 3000 6000 -4000 6000
2 15000 5000 8000 12000 -3000 6000
3 22000 7000 15000 18000 -4000 6000
4 29000 7000 22000 24000 -5000 6000
5 37000 8000 30000 30000 -7000 6000 I
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Кестеден көріп тұрғанымыздай, 2 мың бірлік шығару кезінде шекті шығындар 
бағадан кем (Р > МС немесе MR > МС). Сондықтан өнім көлемі 2 мың бірлік 
кезінде кәсіпорын өзінің шығындарын мейлінше азайтады және бұл кезде 
шығындар -  3000 а.б.

Жауабы: 2 мың бірілк.

2. Бәсекелес фирманың өнімінің бағасы 8-ге тең. Фирманың шығындары 
15 + СҒтең.

а) Қандай өнім көлемін шығарғанда фирма шығынға үшырайды?
ә) Тең дәрежеде шығарылатын өнім көлемін және ең жоғарғы табыс мөлшерін 

табыңыз.

Шешуі:
Фирма пайдасын барынша жоғарылатын не шығындарын мейлінше азайтатын 

шарт Р > МС орындалған кезде болады. Шекті шығынды жалпы шығындардың 
туындысы ретінде табуға болады. Яғни,

МС = 2 Q осыдан 6  = 4 бірлік.
П = Р ■ Q -  ТС = 8 ■ 4 -  1 5 -  16 = 1 .
Фирма 5 бірлік немесе 3 бірлік өнім шығарса, оның пайдасы нольге тең. 

Сондықтан 5 бірліктен артық не болмаса 3 бірліктен кем өнім шығарса, фирма 
шығынға ұшырайды.

Жауабы: Фирма Q > 5 не Q < 3 болса шығынға ұшырайды, Q = 4 бірлік, пайда 
1-гетең.

3. «Маржан» фирмасы бижутерия жасап шығарады жене монополиялық бәсе- 
ке нарығында әрекет етеді. Бұл фирманың шекті табысы MR = 2 0 - 2  Q, оның 
шекті шығындары МС = 3 Q - 1 0  формуласымен сипатталады. Егер үзақ мерзім- 
ді минималды орта шығындар 11 а.б. құраса, онда осы фирманың өндірістік 
қуаттарының артық өндіруі қандай?

Шешуі:
Монополиялық бәсеке жағдайында фирманың өндіріс көлемі MR = МС шарты- 

мен анықталатыны айқын. Сондықтан 20 — 2 Q  = 3 Q  — 10, Q = 6 — монополиялық 
бәсеке жағдайындағы өндіріс көлемі. Егер фирма жетілген бәсеке жағдайында 
әрекет етсе, оңца өндіріс көлемі ACmin= МС шартымен анықгалады. Онда 3 Q -  10 = 
= 11,Q = 7 — жетілген бәсеке жағдайындағы өндіріс көлемі. Сонымен, өндірістік 
қуаттардың үстемесі Ож -  Ом = 7 -  6 = 1 мың бірлік.

Жауабы: Өндірістік қуаттарының артық өндіруі 1 мың бірлік.

4. Монополист^ жалпы шығын функциясы: ТС = 100 + 3 Q, ал сұраныс функ- 
циясы: Р = 200 -  Q мұнда, Q жене Рөнім көлемі мен тауардың бағасы. Егер моно
полия айына 20 өлшем өнім шығарса, онда оның пайдасы қанша?

Шешуі:
Пайданы анықтау үшін жалпы табыстан жалпы шығындарды шегереміз.



Жалпы табыс TR = P Q -  (200 -  Q) ■ Q = 180 ■ 20 = 3600 а.б.
П = TR -  ТС = 3600 -  (100 + 3 ■ 20) = 3440 а.б.

Жауабы: 3440 ақша бірлігі.

5. Сұраныс функциясы QD = 300 - 5 0  р түрінде берілген. Тұрақты шығындар 70 
ақша бірлігі, ал айнымалы шығындар 4 ақша бірлігі. Монополиске максималды 
табыс әкелетін өнім көлемін табыңыз.

Шешуі:
Табыс анықталатын мәнді табайық
П = Р ■ Q -  (U + ІУөз. ■ Q) = Р • (300 -  50 Р) -  70 + 4 ■ (300 -  50 Р) = -50 Р, + 500 

Р -  1270.
Максималды табыс туынды мәнінде анықталады.
П ’ = -100 Р +  500 = 0
Р =  5
Өнім көлемі 50 бірлік.

Жауабы: Монополиске максималды табыс беретін өнім көлемі 50 бірлікке тең.

6. Монополист -  фирманың шығындар функциясы: ТС = 0,5 Q2 + 2 Q. Фирма 
өніміне сұраныс функциясы: Р = 10 -  0,5 Q теңцеулерімен берілген,

Фирманың пайдасы максималды болатын кездегі баға деңгейін және оның 
монопольді билігінің дәрежесін анықтаңыз.

Шешуі:
Есеп монополист -  фирма үшін пайданы барынша жоғарлату шарты бойынша 

шығарылады. Мұнда: МС = Q + 2; MR = 10 -  Q;
QM0H = 4; Рмон = 8; ПМ0Н = 4 ■ 8 -  0,5 ■ 16 -  2 • 4 = 16.

Монопольді билік Лернер индексі бойынша бағаланады:
L = ( P - M C ) / P =  ( 8 - 6 ) / 8  = 0,25.

Жауабы: Яғни, фирма бағасын еркін бәсекеге тән 25% мөлшерінде жоғарылата 
алады.

7. Жетілген бәсеке жағдайында әрекет ететін кәсіпорынның жалпы табысын 
анықтаңыз, егер:

а) кәсіпорынның шекті табысы 11 ақша бірлігін құраса;
ә) өндіріс көлемі 10 өнім бірлігі кезінде орташа айнымалы шығындар минимал- 

ды және 2 ақша бірлігіне тең болса;
б) өндіріс көлемі 40 өнім бірлігі кезінде орташа жалпы шығындар минималды 

және 8 ақша бірлігіне тең болса;
в) өндіріс көлемі 10 өнім бірлігінен артқан кезде шекті шығындар графигі сы- 

зықты түрде болса;
г) осы жағдайларда кәсіпорын барынша пайда алса.
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8. Өндіруші өзі өндірген өнімнің бағасына эсер ете алмайды деп есептейік. 
Нарық бағасы 1000 төңгеге төң. Белгілі бір өнімнің шығару көлемін өсіру, өндіруші- 
нің жалпы шығының 600 теңгеге өсіреді. Сіз оған не деп кеңес бересіз?

9. Бәсекелес фирманың шығындары 25 + Q2 тең. Қандай өнім бағасы кезінде 
ол табысқа кенеледі?

10. Жетілген бәсеке нарығында тауардың нарықтық суранысы келөсі функция- 
мен Qd = 1140 -  2 Р, ал нарықтық усыныс функциясы Qs = 8 Р + 440 мунда Р -  тау- 
ар бағасы, тг, Qd, Qs-тауар саны, мыңбірлік. Егер кәсіпорынныңжалпы шығындар 
функциясы ТС = 20 Q2 -10 Q + 50 теңдігімен берілсе, онда оның оңтайлы өндіріс 
көлемі мен барынша жоғары пайдасын анықтаңыз.

11. Жетілген бәсеке жағдайында 100 фирма майшам өндірумен шұғылданады. 
Әр фирманың жалпы шығындарының өнім көлемінен тәуелділігі кестеде көр- 
сетілген.

Өнім көлемі ; } 40 50 60 70 80 90 100
Жалпы шк>іғындар 177 210 252 306 375 462 570

12,5 10,8 8,7 6,9 5,4 4,2 3,3
Сұраныс көлемі 3000

______ j
4000

і
5000 6000 7000 8000 9000

а) бір майшамның бағасы қандай деңгейде бекітіледі?
ә) майшамдарды шығару пайдалы іс болып табыла ма? Бір майшамға келетін 

пайда қанша?

12. Кестеде бір фирманың шығындары мен табыстары туралы мәліметтер бе- 
рілген.

1111111 Н И И ! 1 1 1 1 1 1 1 І І І І І Р . ;v Р р і і і і і і MR
0 0 250 300 0
1 210 210 275
2 620 500
3 766 235
4 550 880
5 1045 205
6 960 190

а) кестені жетпеген мәліметтерімен толтырыңыз. 
ә) фирманың турақты шығындары қандай?
б) баға және көлемнің қандай мәндерінде пайда максималды?
в) берілген бағалар шегінде өнімге сураныс икемді әлде икемсіз бе?



г) тепе-теңцік жағдайда фирма қанша пайда мөлшерін иемденеді?
ғ) бұл фирма қандай нарық құрылымы жағдайында әрекет етеді?

13. Шаңғы өндіретін салада екі фирма әрекет етеді. Шаңғыға сүраныс келесі 
теңдеумен беріледі Р = 100 -  Qd, мүндағы

Р -  шаңғының бағасы;
Qd -  шаңғы саны, мың теңге.
Екі фирманың шөкті шығындары тұрақты жәнө 5-кө төң. Фирмалар өзара

нарықты қалай бөліп алады және саладағы жалпы жағдайы қандай? Шаңғы бағасы 
қанша?

14. ¥зақ мерзімді кезеңде жетілген бәсеке жағдайында нарықта тауар бірлігінің 
бағасы 50 теңге. Бұл кезде 10 мың бірлік тауар сатылды. Жетік технологияны енгізу 
бір фирмаға осы тауар өндірісін толықтай қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ескі 
технология келесідей сипатта:

ТС -  1000 Q -  100 Q2 + 5 Q3,
ТС -  ұзақ мерзімдегі саланың жалпы шығындары.
Жаңа технология фирмаға ескі технология бойынша жалпы шығындардың 

20% мөлшерінде экономикалық пайданы қамтамасыз етеді. Фирма қандай бағаны 
бекітеді және өнім көлемін шығарады?

15. Салада 100 бірдей фирмалар қызмет етеді. Фирманың жалпы шығындары 
тең: ТС = 0,1 Q F -2  Q+  5.

Қысқа мерзімді кезеңге фирманың үсыныс қисығы формуласын жазыңыз. Егер 
тауарға сұраныс Qd= 6000 -  Р болса, қысқа мерзімді кезеңде нарықта тепе-теңдік 
баға қандай болады? Тауардың қандай мөлшері сатылады?

16. Суретші өзінің картиналарын сату туралы сурет салонымен келісімге отыра- 
ды. Картиналарға сұраныс құрайды Р = 100 -  2 Qd, мұнда

Р -  баға мың теңге;
Qd -  тауар саны, бірлік.
Бір картинаны сатудың шекті шығындары 48 мың теңгеге тең. Келісімге сәйкес 

суретші жалпы түсімнің 20% алады.
Сурет салоны қандай баға бекітеді және қанша картина сатылады?

17. Монополиялық өнімге сүраныс функциясы Q = 1 / р2, монополия шығындары 
7 + 0,25 Q-ға тең.

а) қандай өнім өндіру көлемі жағдайында фирма шығынға ұшырайды?
ә) тепе-теңдік өндіру көлемі мен максималды табысты табыңыз.

18. Нарықта екі сатып алушы мен монополия. Баға 10, 20, 30, кезінде І-ші сатып 
алушы сұранысы 5, 3, 1 тең, ал ІІ-ші сатып алушы сұранысы 2, 2, 1 тең. Тұрақты 
монополиялық шығындар 5-ке тең, ал айнымалы 3-ке тең.

Монополияның максималды табысын табыңыз.



19. Сурет бойынша пайданы барынша жоғарлатын өнім көлемін анықтаңыз:

Графикте қысқа мерзімді кезеңде өзінің өнімін жетілген бәсеке жағдайында са- 
татын кәсіпорынның шығындары мен бағасы көрсетілген. Берілген мәліметтерді 
пайдаланып, келесілерді анықтаңыз:

а) кәсіпорынның шекті табысын;
ә) оған барынша пайда әкелетін қолайлы өндіріс көлемін;
б) оған барынша пайда әкелетін жалпы табысты;
в) егер өнім бағасы 5 а.б. жоғары болса, кәсіпорын нарықта өнімін ұсына ма?

P.AVC,

20. Жаңа өнім өндіруінің үйымдастыру жұмыстарына кететін тұрақты шығындар 
5000 ақша бірлігін құрады. Өнімнің өзгермелі шығындары 0,5 ақша бірлігіне тең. 
Бір өнім бірлігінің болжамалы бағасы -  2 ақша бірлігі. 1000 ақша бірлігі көлемінде 
табыс табу үшін қанша өнім көлемін өндіру керек?

21. Сұраныс функциясы келесідей түрде болады: Q = 36 -  6 Р түрақты шығын- 
дар 24 ақша бірлігіне тең, өнім бірлігінің өзгермелі шығындары 4 ақша бірлігі. Мо- 
нополиске максималды табыс беретін өнім көлемін табыңыз.

22. Фирма жүмысының сипаттамасы келесідей көрсетілген: өнім бағасы 25 ак
та  бірлігі, жалпы тұрақты шығындар 10000 ақша бірлігі, бір өнімге кететін айны-
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малы шығындар 5 ақша бірлігі. Фирманың пайдасы 1000 ақша бірлігін қүру үшін 
пайда шегін қанша өнімге артық болуы қажет?

23. Q = 50 -  10 Р түрақты шығындар 20 ақша бірлігіне тең, өнім бірлігінің өз- 
гермелі шығындары 3 ақша бірлігі. Монополиске максималды табыс беретін өнім 
көлемін табыңыз.

24. Суретті пайдалана отырып, көлесі сүрақтарға жауап беріңіз.
а) жетілген бәсеке жағдайында қысқа мерзімді кезеңде Р = 7 доллар болғанда 

фирма өнім шығара ма? Неге екенін түсіндіріңіз.
ә) жетілген бәсеке жағдайында қысқа мерзімді кезеңце Р = 10 доллар болғанда 

фирма өнім шығара ма? Неге екенін түсіндіріңіз.
б) қысқа мерзімдегі тепе-теңдік баға 25 доллар және түрақты шығындар қыс- 

қарса, қысқа мерзімде баға және тепе-теңдік көлем өзгере ме?

25. Айталық, нарыва екі фирма үстемдік етеді делік. «Әсел» фирмасының 
сату көлемі 400 млн. теңге, ал «Эльвира» фирмасынікі -  100 млн. теңге. «Әсел» 
фирмасының нарыі^ағы үлесі қандай?

26. Графикте монополистің шығындары мен табыстары бейнеленген. Графикті 
талдай отырып, келесілерді үйғару мүмкін бе?

а) А -  монополисту шекті шығындары қисығы;
ә) С — монополистің шекті табыстар қисығы;
б) D -  монополист өніміне нарықтық сұраныс қисығы;
в) монополист Р1 бағасын бекітіп, максималды пайда алады;
г) 0 3мөлшерінде өнім өндірсе монополист максималды пайда алады;
д) егер өндіріс көлемі 0 3тең болса, монополист максималды табыс алады;
е) максимум пайда алатын монополисту шекті табысы Р4-ке тең.



P, MR, 
АТС, МС

27. Монополист -  фирманың шығындар функциясы: ТС (Q) = Q2 + 60. Фир
ма өніміне сұраныс функциясы: QD = 30 -  2 Р теңдеулерімен берілген. ТС, Р -  
ақша бірлігінде, Q -  мың бірлік. Фирманың өндіріс көлемін, бағасын, жалпы кірісін, 
монополистің экономикалық пайдасын және оның монопольді билігінің дәрежесін 
анықтаңыз.

28. Монополист -  фирманың толық шығындар функциясы: ТС = Q2 + 2  Q. Фир
ма өніміне сұраныс функциясы: Р  = 20 -  Q. Мемлекет 2 ақша бірлігі көлемінде 
тауар салығын (әрбір өнім көлеміне) енгізді. Бюджетке салық түсімдерін, салық 
енгізгеннен кейінгі монополист пайдасын барынша жоғарылататын көлем мен 
бағаны анықтаңыз.

29. Монополист -  фирманың толық шығындар функциясы: ТС -  5 Q + 12. Фир
ма өніміне сұраныс функциясы: Р = 120 -  0,5 Q. Мемлекет 2 ақша бірлігі көлемінде 
тауар салығын (әрбір өнім көлеміне) енгізді. Бюджетке салық түсімдерін, салық 
енгізгеннен кейінгі монополист пайдасын барынша жоғарылататын көлем мен 
бағаны анықтаңыз.

30. Қысқа толқынды пеш өндіретін фирма бәсеке жағдайында әрекет етеді. 
Жалпы шығындардың функциясы келесі теңдеумен: ТС = 100 + Q2 берілген.

Анықтаңыздар:
а) егер пештің бағасы 60 ақша бірлігіне тең болса, барынша көп пайда алу үшін 

қанша пеш шығару қажет;
ә) фирманың пайдасы қандай?
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ТЕСГС¥РАҚТАРЫ

1. Әрбір жеке бәсекелес фирманың өніміне сұраныс қисығы:
A. Салыстырмалы икемді;
B. Өте икемді;
C. Салыстырмалы икемсіз;
D. Өте икемсіз;
E. Жоғары икемді.

2. Монополистік және жетілген бәсеке нарықтарының ортақ белгісін та- 
быңыз:

A. Бірыңғай тауарлар өндіреді;
B. Нарықта көптеген сатушы және сатып алушылар бар;
C. Бағалық емес бәсеке қолданылмайды;
D. Бағаға бақылау жасалынады;
E. Дифференциалданған тауарлар өндіріледі.

3. Олигополия дегеніміз -  нарық құрылымы және ол кезде:
A. Бірдей тауарлар өндіретін өзара бәсекелес фирмалардың саны көп болады;
B. Өзіндік ерекшеліктері бар тауарлар өндіретін өзара бәсекелес фирмалардың 

саны көп болады;
C. Бәсекелес фирмалардың саны өте көп болмайды;
D. Тек қана бір ірі фирма болады;
E. Тек қана бір ірі сатып алушы болады.

4. Сапа бойынша бәсекелестікті бәсекенің қай түріне жатқызуға болады?
A. Бағалық бәсеке;
B. Бағалық емес бәсеке;
C. Стратегиялық бәсеке;
D. Өнім нарығы үшін бәсеке;
E. Территориялық бәсеке.

5. Аталған жағдайлардың қайсысы жетілген бәсеке нарығына қатысты?
A. Сураныс қисығы кері көлбеу жасайды;
B. Фирма -  жалғыз өндіруші;
C. Жалғыз өндірушіге жалғыз сатушы қарсы келеді;
D. Фирмалар бағаға эсер ете алмайды;
E. Фирмалар бағаға эсер етеді,

6. Монополиялық бәсеке нарығына жатқызуға болады:
A. Автомобильдер нарығын;
B. Сабын, тіс пастасы нарықтарын;
C. Ауылшаруашылық өнімдері нарығын;
D. Шикізаттар нарығын;
E. Энергетикалық нарықты.
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7. Жетілген бәсөке нарығында пайданы барынша жоғарлату шарты бо- 
лып табылады:

Р -  баға; MR -  шекті табыс; МС -  шекті шығын.
A . р  = MR = МС\
B. Р>МС\
C. МС < Р;
D. MR > МС;
E. Р > MR.

8. Сурет бойынша жетілген бәсеке нарығындағы өнімге сұраныс қисығы 
түрін анықтаңыз:

9. Студенттердің транспортта төменгі бағамен жүруін төмендегі айтыл- 
ғандардың қайсысының мысалы деуге болады:

A. Бағалық дискриминацияның;
B. Жарнама компаниясының;
C. Мемлекет тарапынан бағаны реттеу;
D. Кәсіподақтың студенттердің құқығын қорғаудағы нәтижесінің;
E. Бәсекелес күрестің.

10. Олигополия теориясын жасауға тырысқан бірінші экономист болып 
табылады:

A. Эдвард Чемберлин;
B. Огюстен Курно;
C. Джоан Робинсон;
D. Джон Гэлбрейт;
E. Карл Маркс.

11. Қандай да бір өнімді бір ғана фирма сатып алатын экономикалық 
жағдай қалай аталады?

A. Монополия;
B. Олигополия;
C. Таза бэсеке;
D. Монопсония;
E. Дұрыс жауап жоқ.

12. Қысқа мерзімді кезеңде таза бәсекелес фирма әрқашан экономикалық 
пайдаға жетеді, егер:

А. Р = АТС;
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B. P>AVC\
C. Р = МС;
D. Р > АТС;
E. MR = МС.

13. Баға дискриминациясының бірінші дәрежесін қолданушы монополист 
әрбір сатушыға бекітеді:

A. Әрбір адам төлегісі келетін ең жоғарғы (максималды) бағаны;
B. Осы өнім сипатындағы әртүрліліктерді жабу үшін әртүрлі бағаны;
C. Егер өнім бірлігіне шығындар әрбір өнім бірлігі үшін түрақты болса, бір 

бағаны;
D. Сатып алушының шектеулі шығындарына тең болатын бағаны;
E. Сатып алушының шектеулі шығындарынан кем болатын бағаны.

14. Қай кезде өнімнің қандай мөлшерін өндіру монополист фирмамен пай- 
даны барынша жоғарлату шарты болып табылады:

A. Р > АТС;
B. MR = МС;
C. Р = МС;
D. P>AVC;
E. Р > MR.

15. Монополисту сураныс функциясы: Р = 100 -  Q мұнда, -Q және Р өнім 
көлемі мен тауардың бағасы. Егер монополия айына 30 өлшем өнім шығар- 
са, онда оның жалпы табысы қанша?

A .  3200;
B. 130;
C . 2100;
D . 3000;
E. 70.

16. Монополист-ендіруші MR = 240; МС = 8 Q болған кезде өнім шығарады 
жене сатады. Фирма барынша пайда алатын өнім көлемін анықтаңыз:

A. 30;
B. 3;
C. 60;
D. 248;
E. 232.

17. Монополисту жалпы шығындар функциясы: ТС = 100+3 Q, мұнда 
Q -  өнім бірлігі, жалпы табыс функциясы ТР = 10 Q. Пайда функциясын 
анықтаңыз:

A. 7 Q - 100;
B. 100+ 13 Q;
C. 1.00 + 7 Q;
D. 1 00 - 13  Q;
E. 13 Q.



106

18. Екі жақты монополия нарығы:
A. 1 сатып алушыдан тұратын нарық құрылымы;
B. 1 сатушыдан түратын нарық қүрылымы;
C. 2 сатып алушыдан тұратын нарық құрылымы;
D. 1 сатып алушы және 1 сатушыдан туратын нарық қүрылымы;
E. Көптеген сатып алушылардан тұрады.

19. Көрсетілгендердің қайсысы табиғи монополияға жатады:
A. Халықтық банк;
B. «Қайнар» баспасы;
C. Алматы метрополитену
D. «Тенгизшевройл» ЖШС;
E. «Силикат» акционерлік қоғамы.

20. Баға дискриминациям дегеніміз:
A. Берілген тауарды әрбір дербес сатып алушыға әртүрлі бағамен сату;
B. Жалақыны ұлтына қарап әртүрлі төлеу;
C. Тұтыну тауарларына жоғары баға қойып, еңбекшілерді қанау;
D. Жоғары сапалы тауарлардың бағасын көтер;
E. Жоғарыда айтылғандардың ешқайсысы дүрыс емес.

Есептердің жауаптары:

9. Q > 5 болса, экономикалық пайда көреді. 10. Q = 2 бірлік, П = 30. 
11. а) бәсекелес жағдайда баға МС қисығына жақын деңгейде бекітіледі. Бұл 
жағдайда Р = 6,9, МС = 5,4 және сұраныс көлемі 6000. ә) баға шекті шығыннан 1,5 
а.б. артық, яғни экономикалық лайда бар.

12.

Q VC т с м с Р TR MR j
0

I
0 250 - - 300 0 -

1 210 460 460 210 275 275 275 і
2 370 620 310 160 250 500 225
3 516 766 255 146 235 705 205
4 650 900 200 134 220 880 175
5 755 1045 209 145 205 1025 145
6 960 1210 202 165 190 1140 115

ә) ҒС = 250 тг; б) Р = 205, Q = 5; б) сүраныс икемді; в) П = -20; д) таза монополия.

17. а) кез келген көлемде; ә) Q = 4, П = -6; 18. П = 80; 19. Q = 10; 20. a) MR = 25; 
ә) Q = 55; б) TR = 1375; в) жоқ. 21. Q = 4000; 22. Q = 3,5; 24. Q = 10 26.80% ; 28. Q -  5, 
Р = 12,5, TR = 62,5, L = (12,5 -  10) / 12,5 = 0,2; 29. Салыққа дейін Q = 4,5 бірлік;
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Р = 15,5 а.б., салықтан кейін Q = 4; Р = 16. Салықтық түсімі 8 = (2 ■ 4); 30. Q = 115 
бірлік, Р = 62,5 а.б., Т (салық) = 2 -115 = 230 а.б. 31. Q = 30; П = 800.

Тест сұрақтарының жауаптары:

1. В; 2. В; 3. С; 4 . В; 5. D; 6. В; 7. A; 8. A; 9. А; 10. В; 11. D; 12. D; 13. А; 14. В; 15. 
С; 16. А; 17. А; 18. D; 19. С; 20. А.



6-тарау.
ӨНДІРІС ФАКТОРЛАРЫ НАРЫҒЫ

Өндіріс факторлары нарығындағы 
сұраныс және ұсыныс түтынушылық 
тауарлар және қызмет көрсетулер 
нарығы ықпалымөн қалыптасады. Сон- 
дықтан ресурстарға сұраныс туынды 
(тәуелді) сұраныс ретінде жүреді, ал 
ресурстар үсынысы тұтынушылық игі" 
ліктерді үсынуға байланысты. Бұдан 
айтарлық ресурстарға сүраныстың өз- 
геруі дайын өнім сүранысы өзгерісіне 
тәуелді шама болып табылады, Со- 
нымен қатар, ресурстарға сұраныс 
қозғалысына еңбек өнімділігі де эсер 
етеді: егер ол артса, ресурстар да көп

қажет етіледі. Ресурстардың әрбір қо- 
сымша бірлігі өнімдердің өсімшесі -  
шекті өнімді (ақшалай мәнде шекті 
табысты) береді. Бұл кезде қосымша 
ресурстар фирма шығындары -  шекті 
шығындарының өсуіне әкеледі. Алай- 
да фирмалар өндіріс шығындарын 
төмендетуге тырысады. Сондықтан 
олар ресурстарды шекті табыс шекті 
шығындарға тең болғанға дейін 
көбейтеді. Егер шекті табыс шекті 
шығыннан артық болса, ресурстарға 
сүраныс артады, керісінше жағдайда 
кемиді.

SJ. Ецбекке сұраныс жэне аңбек ұсы ны сы . 
Орташа жалақыныі аініыііқтау

Жалақы мөлшері алдымен жүмыс- 
шы күшіне сүраныс және үсыныс ықпа- 
лымен қалыптасады. Еңбекке сүраныс- 
ты келесі 6.1-сурет сипаттайды.

Мұнда көлденең жазықтық еңбек 
мөлшерін (QL), тік -  жалақы мөлшер- 
лемесін (W) білдіреді.

Психологиялық тұрғыда еңбекке сұ- 
ранысты тәуелді сүранысдеп атайды.

Еңбек үсынысы психологиялық тұр- 
ғыда жүмысшының тілегін білдіреді. 
Еңбектің нарықтық ұсыныс қисығы 
әдетте оң сипатта болады. Ол жалақы 
көбейген кезде жүмыстың көп көлемін



6.1-сурет, Еңбекке сұраныс 
қисығы

орындауға тырысатын жүмысшыны 
суреттейді (6.2-сурет). Сонымен қатар, 
қисық кері бағытта иілген түрде бола- 
ды (6.3-сурет), жалақының анықталған 
деңгейінде қисықтың оң иілуі теріске 
ауысады. Бул жүмысшының демалыс 
және жүмыс уақыттары арасында таң- 
дау жүргізуіне байланысты. Еңбекақы 
мөлшерінің өсуіне қарай бос уақыт ба- 
ғасы да жоғарылайды. Жалақының те
мени мөлшерлемесінде алмасу әсері 
жүмысшыларды бос уақытты жүмыс- 
пен алмастыруға итермелейді. Жоғары 
мөлшерлеме кезінде табыс әсері ал
масу эффектісіне қарағанда күштірек 
бола бастайды.

Бұл жүмысшыны демалысқа көп 
уақыт бөлуіне және өзінің еңбегін усы- 
нуды қысқартуға әкеледі.

6.2-сурет. Еңбек ұсынысы

Қазіргі экономикалық ғылымда жа- 
лақы деп жалдамалы жұмысшы ең- 
бегін қолданғаны үшін төленетін баға 
түсіндіріледі. Еңбек шығындарын баға-

6.3-сурет. Еңбек ұсынысының 
кері қисығы

лау әдісіне байланысты мерзімді (са- 
ғаттық, күндік, айлық), кесімді жалақы 
түрлерін ажыратады.

Иоминалды және нақты жалақыны 
да ажыратады. Номиналды жалақы -  
жалдамалы жүмысшымен алынған ак
та  сомасы, нақты жалақы -  осы ақша 
сомасына сатып алу қабілеттілігін еске- 
ре отырып алуға болатын тауар және 
қызмет көрсетулердің жиынтығы.

Дамыған елдердің түрғындарының 
басым көпшілігі үшін жалақы тіршілік 
етудің негізгі көзі болып табылады, ол 
үлттық табыстың 2/3 бөлігін құрайды.

Жалақы деңгейіне ықпал ететін бас- 
ты фактор болып еңбек өнімділігі көр- 
сеткішімен өлшенетін еңбек ресурс- 
тарын тиімді пайдалану табылады. 
Өз кезегіне еңбек өнімділігіне басқа 
өндіріс ресурстарын тиімді пайдала
ну -  капитал сыйымдылығы, материал 
сыйымдылығы ықпал етеді.

6.4-сурет. Еңбек нарығында жалақыны 
анықтау



Еңбек нарығына жетілген бәсекемен 
қатар жетілмеген бәсеке де тән. Оның 
бір түрі -  монопсония. Мүндай жағдай 
көбіне қала экономикасы тұрғындар- 
дыц көпшілігін жұмыспен қамтитын бір 
ірі фирмаға тәуелді болатын шағын қа- 
лаларда көздеседі. Осы кезде фирма 
жергілікті еңбек нарығындағы басты 
сатып алушы ретінде болғандықтан 
жалақы деңгейіне ықпал ету мүмкін- 
дігіне ие. Бұл жалданатын жұмысшы-

лар санын қысқарту жолымен жүреді. 
Жұмысшылар арасында бәсекенің кү- 
шеюі нәтижесіндө олардың жалақысы 
тепе-теңцік деңгейден төмендейді.

Еңбек нарығында жүмыс күшін мо
нополист монопсонист фирмаға сата- 
тын болса, өкіжақты монополия дөп 
аталатын нарықтық жағдай пайда бо- 
лады. Бұл нарықта еңбектің бағасына 
сатушы мен сатып алушының екіжақты 
биілігі орнайды.

6.5-сурет. Екіжақты монополия

6.5-суретте көрсетілгендей, моно
полист фирма мейлінше көп пайда 
алуға қажетті еңбек ресурсының са
нын қиылысу нүктесіне сәйкес келетін 
MFCL = MRPl теңдігімен анықтайды да 
L2 деңгейіндегі жұмыс күшіне сұраныс 
білдіреді. S қисығы еңбектің үсынысын 
көрсетеді. Еңбекақының деңгейі осы ұсы- 
ныс қисығының бойымен анықталына- 
ды. Монопсонист фирмаға қажетті жү- 
мыс күшіне (Lm) төленетін еңбекақы W2.

Ал монополист еңбек қызметінің 
үсынысын қиылысу нүктесіне сәйкес 
келетін МС = MR теңдігімен анықтайды 
да L1 деңгейінде жұмыс күшін ұсынады. 
Монопсонист фирмадан еңбекақының 
деңгейін W, мөлшерінде белгілеуді

талап етеді. Екіжақты монополия на- 
рығында теңдік жоқ. Монополист пен 
монопсонисттің белгілейтін еңбекақы- 
ларының деңгейлері бір-біріне сәйкес 
келмейді (И/2 < WJ және L2 < Lr  Мо
нополист пен монопсонист қайткен 
күнде келісімге келулері қажет. Себебі 
нарықта олардан басқа ешкім жоқ. Егер 
олар келісімге келсе, еңбекақының 
деңгейі И/2-ден жоғары, ал И/^ден тө- 
мен орта деңгейде белгіленуі мүмкін. 
Екіжақты монополия нарыты сирек кез- 
деседі. Соған қарамастан, екіжақты 
монополия жағдайы кәсіподақтар мен 
кәсіпкерлердің ассоциацияларының ара
сында немесе кәсіпқой спорт саласын- 
да кездеседі.
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6.2, Ёңбөк нарығыңдағы кэ с в п о д а қғы ң  ропі

Еңбек нарығында маңызды рольді 
кәсіподақтар атқарады.

Кәсіподақ -  бұл өзінің мүшелері 
атынан және нүсқауы бойынша кәеіп- 
керлермен келіссөз жүргізу қүқығына 
ие жұмысшылар бірлестігі. Кәсіподақ- 
тың мақсаты -  өз мүшелері жалақысын 
барынша жоғарылату, олардың еңбек 
жағдайын жақсарту және қосымша тө- 
лемдер мен жеңілдіктерді алу.

Бәсекелес еңбек нарығында кәсіп- 
орындар екі жақты әрекөт етеді. Олар 
еңбекке сұранысты жоғарылатуға, не 
еңбек үсынысын шектеуге тырыса- 
ды.

Еңбекке еүранысты жоғарылату 
алдымен өнімге сұранысты арттыру 
жолымен (жарнама, т.б.) жүзеге аса- 
ды. Еңбекке сұранысты жоғарлатуына 
сонымен қатар еңбек сапасы мен 
тиімділігі өсуі ықпал етеді. Өнімге сұра-

6.6-сурет. Кәсіподақ тактикасы: 
еңбекке суранысты жоғарылату

нысты жоғарылату нәтижесінде сүра- 
ныс қисығы D—ден D2 жылжиды, бұл 
жүмыспен қамтылудың артуына және 
жалақының өсуіне әкеледі.

Кәсіподақ мүшелерінің жалақыеын 
арттыруға еңбек ұсынысын шектеу 
жолымен де жетуге болады. Еңбек 
ұсынысын шектеу кәсіподақпен беріл- 
ген мамандықты лицензияланатын кә- 
сіптер тізіміне енгізу нәтижесінде жү- 
реді. Лицензиялау практикасы дамыған 
елдерде кеңінен тараған.

Еңбек ұсынысын шектеуге, соны
мен қатар жүмыс аптасын қысқарту, 
қосымша жұмыс істеуге тыйым салу, 
зейнет жасын төмендету, балалар мен 
әйелдер еңбегін шектеу көмегімен же
туге болады.

Осы әрекеттер нәтижесінде ұсыныс 
қисығы в^ден S2-re жылжиды. Ол 
жұмысшылар санының азаюына және 
олардың жалақысының өсуіне әкеледі 
(6.7-сурет).

6.7-сурет. Кәсіподақ тактикасы: 
еңбек үсынысын шектеу



Капитал және капиталдық актив- 
тер нарығы -  бұл өндіріс факторла- 
ры нарығының қүрамдас бөлігі. Капи- 
талдық активтерге құрылыс, ғимарат, 
өндірістік машиналар мен техника, 
құрал-жабдық, саймандар, шикізат-ма- 
териалдар, энергия және т.б. жатады.

Өндіріс факторлары нарығында эре- 
кет ететін сүраныс пен үсыныс заңца- 
ры капиталдық активтердің кез келген 
түрінің бағасын қалыптастырады.

Капиталдың жерден айырмашы- 
лығы ол қайта-қайта өндіріледі, ал 
жер қоры түрақты шамада болып, тез 
көбеюі мүмкін болмайды.

Алдымен капиталдың физикалық 
(машиналар, қүрылыс, ғимараттар, ши- 
кізат және т.б.) және адамға тән (жалпы 
және арнаулы білімі, еңбек дағдысы, 
өндірістік тәжірибесі және т.б.) түрлерін 
қарастырайық.

Физикалық капитал өз кезегінде 
негізгі, яғни ұзақ мерзімде қолданыла- 
тын нақты активтер және өндірістің 
әрбір циклі үшін заттар (еңбек, шикізат) 
сатып алуға жұмсалатын айналмалы 
капиталдан түрады.

Негізгі капитал бірнеше жыл қызмет 
етеді, табиғи және рухани тозуына бай- 
ланысты ауыстыруға жатады,

Айналмалы капитал өндірістің бір 
циклі ішінде толықтай түтынылады жә- 
не оның қүны толықтай өндіріс шығын- 
дарына енеді.

Капиталды қалыптастыру және кө- 
бейту үшін ақша салымдары -  инвес- 
тициялар қажет. Инвестициялау -  бүл 
капитал запасын толтыру немесе қа- 
лыптастыру процесі. Жалпы және таза 
инвестицияны ажыратады. Жалпы ин
вестиция -  капитал қорының жалпы 
көбеюі. Таза инвестиция -  жалпы ин- 
вестициядан тозған негізгі капиталды 
ауыстыруға кеткен қаржыларды шеге- 
румен есептелінеді.

Инвестициялау жөнінде сүрақты 
шешу үшін жобаны іске асырумен бай- 
ланысты шығындарды оны жүзеге 
асырғаннан кейін алынатын кіріспен 
салыстыру қажет. Қарыз қүралдарын 
қолдану кезінде өтеу нормасын және 
қарыз пайызын салыстыру қажет.

Қарыз пайызы -  бұл белгілі уақыт 
аралығында оның ақшалай қаржыла-

6.8-сурет. Капитал нарығындағы тепе-теңдік жағдай
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рын қолданғаны нәтижесінде капитал 
иесімен алынатын табыс.

Қарыз беруші мен қарыз алушы- 
ньің арасындағы келісім сатушы мен 
сатып алушының арасындағы келісім, 
ал қарыз капиталы сырттай қарағанда 
тауар іспетті. Әрине, мүндай айырма- 
шылық жоқ вмөс, бар. Әдетте, тауар 
сатылғанда сатушы оның иесі болу- 
дан қалады, ол құқық сатып алушыға 
тиеді. Ал қарыз капиталы сатылмайды, 
керісінше, белгілі бір уақытқа беріледі. 
Сондықтан капиталдың иесі оны мен- 
шіктену қүқығын сақтап қалады. Несие 
мерзімі біткен кезде, капитал пайы- 
зымен қоса иесіне қайтарылып бері- 
леді. Сөйтіп, пайыз капитал — тауар-

Нақты номиналды
пайыздық = пайыздық
мөлшерлеме мөлшерлеме

Қазіргі кезде кәсіпкерлердің көпші- 
лігі қарызға ақша беруді барған сайын 
өздерінің негізгі кәсібіне айналдырады.

ға төленетін төлем түрінде көрінеді. 
Пайыз мөлшері, сонымен бірге қа- 
рыз капиталының сұранысы мен ұсы- 
нысына байланысты. Егер ұсыныстан 
сүраныс асып түссе, пайыз мөлшері 
артады, ал керісінше болған күнде па
йыз мөлшері кемиді.

Пайыздың тепе-теңдік мөлшерле- 
месі ақшаға сұраныс және ақша үсы- 
нысы қисықтарының қиылысуымен 
анықталады.

Пайыздық мөлшерлеме шамасына 
қарыз беру кезіндегі тәуекел деңгейі, 
мерзімділік, қарыз мөлшері, салық 
салу жүйесі ықпал етеді. Номиналды 
және пайыздық мөлшерлемені ажыра- 
тады.

инфляция 
-  қарқыны

Мұндай кәсіпкерлерді рантье деп ата- 
лады.

® А  Жер нарығы және рента

Жер көлемі қатаң шектеулі өндіріс 
факторы болып табылады, осыған бай
ланысты жер үсынысы өте икемсіз. 
Жер ұсынысына эсер ететін фактор- 
лар болып жер құнарлығы мен орна- 
ласуы табылады. Сондықтан жердің 
шектеулігі туралы айтқан кезде біз бел-

и Q(акр)

6.9-сурет. Жер ұсынысы

гілі бір орындағы, анықталған сапасы 
бар жерді айтамыз.

Жерге сұраныс біртекті емес. Ол 
екі негізгі элементтен -  ауылша- 
руашылықтық сүраныс және ауылша- 
руашылықтық емес сүраныстан тұ- 
рады.

Ауыл шаруашылығында пайдала- 
нылатын жер телімдері өзінің құнар- 
лығына қарай әртүрлі болып келеді. 
Сондықтан ауылшаруашылық өнімде- 
рін өндіру жағдайы да бірдей емес. 
Ең қолайлы жағдай сапасы өте жақсы 
жер телімдерінде болады. Құнарсыз 
жерлерден алынатын өнім қымбатқа 
түседі, өйткені оны өндіру үшін көп ка
питал және көп еңбек керек. Ал ауыл 
шаруашылығының өнімдері нақ осы

8 -9 5
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шығындарға қарап белгіленген баға- 
мен сатылады.

Ауылшаруашылық өнімдері бағасы- 
ның оларды өндірудегі ең нашар жағ- 
дайларға қарап белгілөнуі неліктөн? 
Өйткені ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндіругө көрөкті жақсыжер телімі тап- 
шы, сондықтан да нашар жерді пайда- 
ланбау мүмкін емес.

Мүнда таңдаулы жер телімдерінің 
көлемін қалауынша көбейте салуға 
мүмкіндік жоқ. Сондықтан егін егуге 
жарамды-ау деген нашар жерлерді де 
пайдалануға тура келеді. Ал нашар жер 
телімдерін жалға алу кәсіпкерлерге 
тиімді болуы үшін ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің бағасы оларды өндіру 
шығындарын өтеуге және орта пай- 
да түсіруді қамтамасыз етуге тиіс. 
Орта пайданы жақсы жерлерді жалға 
алғандар да тауып отырады.

Экономикалық рента -  жерді және 
басқа қатаң шектеулі ресурстарды 
қолданғаны үшін төлем. Жер рента- 
сы ауыл шаруашылығында тікелей 
өндірушілер шығаратын қосымша үс-

теме өнімнің бір бөлігі, ол табысты 
жер қожасы иемденеді. Жақсы жерлөр- 
дөн алынған тауарлар арзанға түседі, 
сондықтан ол орта пайдадан тыс 
үстеме пайда алуға мүмкіндік береді. 
Сөйтіп, жер иесі иемденетін осы үстеме 
пайда дифференциалдық рентаға ай- 
налады.

Дифференциалдық рентаның екі тү- 
рі бар: дифференциалдық рента I, бұл 
жер учаскелерінің құнарлылығы мен 
орналасу айырмашылықтарына бай- 
ланысты рента және дифференциал- 
дық рента II, бүл өндіріске үтымды 
технологияны енгізу, жаңа техниканы, 
тыңайтқыштарды және басқа химия- 
лык заттарды көптеп пайдалану -  қар- 
қындату жолдарымен жерді дүрыс пай
далану нәтижесінде тапқан қосымша 
табыс.

Мысалға көлемі жағынан бірдей, 
бірақ құнарлылығы әртүрлі үш жер 
телімін алайық. Әр қайсысына 100 
ақша бірлігінен бірдей мөлшерде ка
питал жұмсаған күнде бірінші телімнен 
4 тонна, екінші телімнен 5 тонна, ал

6.10-су per. Жер нарығындағы тепе-теңдік: 
жер рентасының езгеруі
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үшінші телімнен 6 тонна бидай алынды 
делік.

Егерде орта пайда нормасы 20 па- 
йыз дәрежесінде болса, онда осы жер 
телімдерін жалға алған кәсіпкерлер- 
дің орта пайдасының мөлшері 20 ақша 
бірлігіне тең болады. Ал мұның мәні- 
сі -  әрбір жер теліміндегі күллі астықты 
өндірудің жеке бағасы (100 ақша бірлігі 
капиталист өндіріс шығынына 20 ақша 
бірлігі орта пайданы қосқанда) 120 ак
та  бірлігі болады деген сөз. 1 тонна 
бидайдың жеке өндіріс бағасы бірінші 
телімде (120 : 4) 30 ақша бірлігіне, 
екінші телімде (120 : 5) -  24, ал үшінші 
телімде (120 : 6) -  20 ақша бірлігіне тең 
болады.

Бірақ, бізге мәлім, қоғамдық өндіріс 
бағасы нашар деген жер телімдеріндегі 
өндіріс жағдайларына қарай анықта- 
лады. Сондықган қай телімнен алын- 
ғанына қарамастан, күллі бидай на- 
рыққа шығарылғанда әр тоннасы 30 
ақша бірлігінен сатылатын болады. 
Сөйтіп, егер бірінші телімнің аренда
торы өндірген 4 тонна бидайынан тек 
120 ақша бірлігін ғана түсірсе, екінші 
телімінің жалға алушысы өзінің 5 тонна 
бидайынан 150 ақша бірлігі, ал үшінші 
телімнің жалға алушысы 6 тонна би
дайынан 180 ақша бірлігі ақша түсіреді.

Абсолютті рента -  жер иелерінің 
жердің құнарлы не қүнарсыздығына

қарамастан, барлық телімнен бірдей 
алатын рентасы.

D(, сұраныс қисығының S ұсыныс 
қисығымен қиылысуы жер нарығында- 
ғы тепе-теңцікті анықтайды. RQ бір акр 
жердің айлық рента деңгейін білдіреді. 
Жердің икемсіз үсынысы жағдайында 
жердің бағасы мен абсолютті рента сұ- 
раныстың өзгеруіне тәуелді болады. 
Жердің бағасы рентаны капиталданды- 
ру жолымен анықталады.

Р = R I I

Мұндағы PL -  жердің бағасы;
R -  жылды қ рента;
/ -  қарыз пайызының нарықтық мөл- 

шерлемесі.

Қайталауға арналған терминдер:
• Ақшалай мәндегі ресурстың шекті 

өнімі;
• Ең төменгі жалақы;
• Нақты жалақы;
• Номиналды жалақы;
• Жалпы инвестиция;
• Дисконтты құн;
• Қарыз пайызы мөлшерлемесі;
• Экономикалық рента;
• Пайыз;
• Рантье;
• Жер рентасы.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Номинәлды және нақты жалақы арасындағы айырмашылық неде?
2. Кәсіподақпөн бақыланатын еңбек нарығында жалақы мөлшерлемесі қалай

қалыптасадьі?
3. Жалақьіны дифференциациялауды түсіндіру кезінде қолданылатын негізгі 

факторлар қандай?
4. Инвестициялық шешімдерді қабылдау кезінде номиналды және нақты па- 

иыздық мелшерлемелердің қайсысы көп дәрежәде есептелінеді?
5. Инвестиция және дисконтты құнға анықтама беріңіз.
6. Арендалық төлемнің жер рентасынан айырмашылығы неде?
7. Ауылшаруашылық өнімдеріне сұраныстың езгеруі жерге сұранысқа1 қалай 

эсер етеді?
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Есептер

1. Асханаға жумысшылар қажет. Еңбекке сұраныс L = 100 -  0,2 w теңдеуімен 
сипатталады, мұнда L -  жалданған жұмысшы саны, w -  сағатына жалақы. Жү- 
мысшыны жалдау туралы хабарламаға 70 адам келді. Олардың жиырмасы 400 тг/ 
сағ. кем емес; жиырмасы -  250 тг/сағ. кем емес; жиырмасы -  200 тг/сағ. кем емес; 
оны -  150 тг/сағ. кем емес жалақыға жүмыс істеуге даяр.

а) Қанша жұмысшы, қандай еңбекақы деңгейінде жалданады?
ә) Мемлекет заң жүзінде сағаттық жалақыныц ең төменгі мөлшерін 400 тг/сағ. 

деңгейінде бекітеді. Осы жағдайда асхана қанша жұмысшыны жалдайды?

Шешуі:
Еңбекке сүраныс және еңбек ұсынысы қисықтарын қүрамыз. Олардың қиылы- 

суы жалақының тепе-теңдік деңгейін және жалданған жұмысшыны көрсетеді. 
W = 250 тг/сағ; L = 50 адам.

Егер мемлекет заң жүзінде жалақының төменгі шегін бекітсе, асхана 100 -  0,2 х 
х 400 = 20 адамды жалдайды.

Жауабы: a) W = 250 тг/сағ; L = 50 адам; ә) 20 адам.

2. Бәсекелес нарықта әрекет ететін фирманың өнім көлемі мен еңбекті қолдану 
комбинациялары кестеде көрсетілген:

10 15 20 25 30 35

Өнім шығару, мың 800 1600 2600 3350 3850 4100

Фирма дайын өнімді бірлігі 20 доллар бағасында сатады.
Егер салада өндірістік функциясы бірдей 10 фирма әрекет етсе, еңбекке сү- 

раныстың салалық функциясын қүрыңыз.

Шешуі:
Кестені шекті өнім және ақшалай мәндегі шекті өнім мәліметтерімен толық- 

тырамыз:

10 15 20 25 30 35

800 1600 2600 3350 3850 4100

;:йЕңбектің шекті өнімі, 80 160 200 150 100 50

Ақшалай мәндегі 

; ақша бірлігі
160 320 400 300 200 100
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Фирманың еңбекке жеке сұраныс функциясы ақшалай мәндегі еңбектің шек- 
ті өнімі функциясының төменгі бөлігімен сәйкес келсе, ал еңбекке сұраныстың 
салалық функциясы еңбекке жеке сұраныс функциясының қосындысы болып та- 
былса, онда еңбекке сүраныстың салалық функциясын аламыз.

400 300 200 100
ЁЙ^ёккё сұраныс кёлёшу 200 250 300 350

3. Жүгеріні егу көлемінің қолданылатын ауданынан тәуелділігі фермер 
үшін Q(X) = 100 X  -  1.5 ^те ң д е у ім е н  берілген. Жүгерінің бір центнерінің 
бағасы -  6 ақша бірлігі. Егер участок ауданы 25 гектар болса, жерді қолданғаны 
үшін фермер төлей алатын максималды рента мөлшері қандай? Егер пайыз 
мөлшерлемесі жылына 5%-ға тең болса жер гектарының бағасы қанша?

Шешуі:
Бәсекелес нарықта ресурстың бағасы ресурстың ақшалай мәндегі шекті өніміне 

тең екені белгілі. Жердің шекті өнімін табамыз. Ол МР = 100 — 3 X.
Онда жердің ақшалаи мәндегі шекті өнімі: M R P - 6 * (100 -  3 X) = 600 -  .18 X.
X = 25 болғандықтан ақшалай мәндегі жердің шекті өнімі құрайды: 600 -  450 = 

= 150 доллар. Бүл кезде жердің бағасы формула бойынша 150 / 0,05 = 3000 долл.

Жауабы: Максималды рента 150 доллар, жерді бағасы 3000 долл.

4. Банктегі есеп-шот тұрақты, ал иесіне жылына 100 мың теңге рента төлеп 
тұру үшін банкке жылына 5%-бен қанша салым салу қажет?

Шешуі:
X -  іздеген сома болсын. Сондықтан X х 0,05 = 100 мың теңге. X = 2 млн. теңге.

Жауабы: 2 млн. теңге.

5. Екі фирма демалыс үйі құрылысының жобасын ұсынады. Біріншісі -  екі жыл- 
да салады және бірінші жылы 300 млн. теңге, ал екінші жылы -  480 млн. теңге 
сұрайды. Екінші фирма -  үш жылдық инвеетициялар: сәйкесінше 100, 240 
және 504 млн. теңге сұрайды. Салыстыру үшін 20% дисконттау мөлшерлемесі 
қолданылса, жобалардың қайсысы арзанға түседі?

Шешуі:
Қай инвестициялық жобаны қабылдау туралы шешім қабылдауда шығындар- 

дың ағымдағы қүндылығын салыстыру қажет. Келешектегі жобалардың қазіргі 
құндылығын бағалау үшін ағымдық дисконттық қүнды анықтаймыз. Егер кезең 
1 жылға тең болса,

PDV= 1 / (1 + /). Ал п жыл үшін PDV = 1 / (1 + /')п.
1 нүсқаны бағалау (млн. теңге):
300 + 480/1,2 = 700.
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2 нұсқаны бағалау:
100 + 240/1,2 + 504/1,44 = 650.

Жауабы: Екінші жоба тиімді.

6. Монополиялық билігі бар фирманың өнім көлемінің еңбекті қолдану көле- 
мінен және дайын өнім бағасының сату көлемінен тәуелділігі кестеде көрсетіл- 
ген:

Еңбекті қолдану мөлшері, мың 10 15 20 25

Өнім шығару, мың бірлік 4000 4800 5400 5800
14 13 12 11 I

Берілген мәліметтер негізінде еңбекке сураныс функциясын қүрыңыз.

7. Бәсекелес нарықта өзінің өнімін өткізетін және бәсеке жағдайында жү- 
мысшыларды жалдайтын фирма үшін кестені толтырыңыз:

Бірлік Жалпы
өнім

= : * г і ' '  ̂ ] Баға, Жалпы Шекті өнім i s
! тенге табыс

1 ’ ! ' !

Ақшалай 
мәндегі шекті j

Ө Н І М  j

1 15 ! іоо
.. . ...........  . ... .J_... ____ __і

I

2 28

ОО■

IL
___ I i

3 38 100
i !
i I
\ ' ■

4 45
• 1 

j ! 100
5 50 100 ! iI ]

6 53 100 j

i
!

Осы фирманың еңбекке сұраныс қисығын графикалық түрде көрсетіңіз.

8. Мейрамхана иесі әрбір даяшының күндік жалақысын 500 теңге мөлшерінде 
бекітті. Қызмет көрсету құны әрбір келушіге орта шамамен 200 теңгеге тең. Бұл 
мейрамхана иесі қанша даяшыны жалдайды?

Қызмет көрсету саны
0 0
1 18
2 30
3 37

I

4 42
5 45

J
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6 47
7 49

9. Жеке жұмысшы үшін пайдалылықты барынша жоғарылату суретін қолдана 
отырып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз.

а) А нүктесінде бюджет сызығының сағат бойынша жалақысы қандай?
ә) Жалақы 300 теңге болғанда, бұл жұмысшының қаңдай санын ұсынады?
б) В нүктесіндегі жүмысшының ақшалай табысы қандай?
в) Жалақы қай уақытта көбейеді, жұмысшы үшін пайдалылық қалай өзгереді: 

төмендейді ме әлде жоғарылайды ма?

Табыс, долл.

10. Қысқа мерзімді кезеңде V өнімін шығаратын фирманың өндірістік функция- 
сы келесі формуламен берілген:

Q (V) = 20 V -  2.5 V1, мұнда V -  ресурсты қолдану көлемі.
Дайын өнімнің бағасы -  200 теңге/бірлігіне. Фирманың ресурсқа сүраныс функ- 

циясын табыңыз.

11. Еңбекке сүраныс қисығы келесі теидеумен берілген L = 3500 -  35 w/p. Қандай 
жалақы кезінде фирмалар жұмысшыларды жалдамайды?

12. Еңбекке сұраныс Ld = 1 0 - 2  w/p жене үсыныс Ls = 4 + w/p функциялары 
берілген, мұндағы w /p -еңбек бағасы. Тепе-теңдік жалақы нешеге тең?

13. Еңбекке сұраныс қисығы Ld=  1 0 0 -2  w/p және ұсыныс Ls = 40 + w/p функция
лары берілген, мұндағы w/p — еңбек бағасы. Егер мемлекет жалақыны 25 доллар 
деңгейінде бекітсе нарықта қандай жағдай орын алады?

14. Еңбекке сұраныс қисығы L d = 7 0 -  w/p жене үсыныс Ls - -30 + 4 w/p функция
лары берілген, мұндағы w/p -  еңбек бағасы. Егер мемлекет жалақыны 30 доллар 
деңгейінде бекітсе, бүл шара еңбек нарығына қалай ықпал етеді?
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15. Келісімге келетін екі жақ қазіргі 10 000 ақша бірлігін және 4 жылдан кейінгі 
20 736 ақша бірлігін эквивалента деп санайды. Дисконттау мөлшерлемесін та- 
быңыз.

16. Екі фирма демалыс үйі құрылысының жобасын ұсынады. Біріншісі -  екі 
жылда салады және бірінші жылы 200 млн. теңге, ал екінші жылы -  300 млн. 
теңге сұрайды. Екінші фирма үш жылдық инвестициялар: сәйкесінше 90, 180 
және 288 млн. теңге сұрайды. Салыстыру үшін 20% дисконттау мөлшерлемесі 
қолданылса, жобалардың қайсысы арзанға түседі?

17. Сіз -  қала әкімісіз. Қалаға жаңа спорт кешені қажет. Спорт кешенін екі фир
ма салуды ұсынады: біреуі екі жыл ішінде, екіншісі үш жыл ішінде. Олардың смета- 
сына сәйкес кешен құрылысы құны жылдар бойынша құрайды:

! 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж.
1-фирма 2000 5000 0
2-фирма 3000 2000 500

Жобалардың қайсысы тиімдірек? Шешім қабылдауда пайыз мөлшерлемесінің 
болжаулы шамасын ескеру қажет пе жене неге?

18. Банктегі есеп-шот түрақты, ал иесіне жылына 200 мың теңге рента төлеп 
тұру үшін банкке жылына 7%-бен қанша салым салу қажет?

19. Келесі шарттармен берілетін түтынушылық несиенің тиімділікті пайыз 
мөлшерлемесін анықтаңыз: құнның 40 пайызы плюс 5% несие үшін төлем ретінде 
сол сәтте, ал қалған сатып алу қүнының 60% бір жылдан кейін төленеді.

20. Жерге сұраныс келесі теңдеумен берілген: Q = 100 -  2 R,
Мұнда Q -  пайдаланытын жер ауданы;
R -  рента мөлшерлемесі (гектарға, млн. теңге).
Егер егіндік жер ауданы 90 га болса, рентаның тепе-теңдік мөлшерлемесі 

қанша? Егер банктік пайыз мөлшерлемесі 12% болса, 1 га жердіңбағасы қанша бо- 
лады? Мемлекет рентаның максималды деңгейін гектарына 3 млн. теңге бекітеді. 
Бұл шара қоғамның әл-ауқатына қалай ықпал етеді?

21. Егер фермер тыңайтқыштарды қолданбаса, ол ардан 25 бушель жүгері 
жинайды. Тыңайтқыштың шекті өнімі МР = 1 -  0,01 V тең екені белгілі. Мұнда- 
ғы V -  тыңайтқышты қолдану көлемі. Егер жүгерінің бағасы 4 доллар бушельде 
болғандағы фермердің тыңайтқышқа сұраныс функциясын сызыңыз.

22. 5 га жер учаскесі бар. Пайдаланылатын аудан және алынатын өнім комби- 
нациялары төменгі кестеде көрсетілген.
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Аудан, га Өнім, млн. теңге
1 25
2 40
3 50
4 58
5 65

Егер рента гектарына 15 млн. теңге мөлшерінде бекітілсе, жердің қай бөлігі 
жалға беріледі? Гектарына 10 млн. теңге болса ше? Барлық 5 га жер жалға берілуі 
үшін рента қанша болуы қажет? Егер пайыз мөлшерлемесі 10% жылдықпен болса, 
бүл жағдайда жер учаскесі қанша тұрады?
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ТЕСТ CVRA

1. Өндіріс факторлары дегеніміз:
A. Өндірісте қолданылатын шикізаттар, қүрал-жабдықтар және еңбек күштөрі;
B. Өндірісте алынатын дайын өнім көлемі;
C. Жалақы және рента;
D. Бек шикізат, материалдар;
E. В, С жауабы дұрыс.

2. Еңбөк, жер және капиталдан алынатын табыстар сәйкесінше аталады:
A. Пайда, жалақы және пайыз;
B. Еңбекақы, жалақы және пайыз;
C. Жалақы, рента жене пайыз;
D. Жалақы, пайда жене пайыз;
E. Дивиденд, жалақы жене пайыз.

3. Көрсетілгендердің қайсысы өңбеккө сұранысқа ықпал етпейді?
A. Дайын өнімдерге сүраныс;
B. Еңбектің шекті өнімінің басқа ресурстардың шекті өніміне қатынасы;
C. Өндіріс технологиясы;
D. Инфляциялық құбылыстармен байланысты номиналды жалақыдағы өзгеріс; 

тер;
E. Барлығы еңбекке сұранысқа эсер етеді.

4. Ресурсқа сұраныс тәуелді:
A. Осы ресурс көмегімен өндірілетін өнім бағасына;
B. Апмастырғыш-ресурс бағасына;
C. Өзара толықтырылатын ресурстар бағасына;
D. Осы ресурс бағасына;
E. Ресурс көлеміне.

5. Эконом икал ық рента -  бұл:
A. Кез келген ресурс үшін қаржылық төлем;
B. Бәсекелес нарықтағы ресурстың қалыпты бағасы;
C. Шектеулі ресурс үшін төлем;
D. Дайын өнім бағасы;
E. А, В жауабы дұрыс.

6. Ресурсқа нарықтық сұраныс -  бұл:
A. Саланың барлық фирмалары жағынан сұраныс;
B. Жеке фирма сұранысы;
C. Осы ресурс қолданылатын барлық саланың барлық фирмаларының сұраныш,
D. Дайын өнімге сұраныс;
E. Көрсетілген жауаптардың ешқайсысы дұрыс емес.

7. Егер мемлекет тепе-теңдік шамадан артық болатын рлптаның түрақті.і

A. Икемді болғандықтан, артады;
B. Өте икемсіз болғандықтан, түрақты болады;
C. Икемді болғандықтан, кемиді;
D. Икемсіз болғандықтан, артады;
E. Икемсіз болғандықтан, кемиді.

8. Шекті өнімділік теориясына сәйкес бәсекелес нарықта еңбекке сүраныс 
қисығы:

A. Еңбек ақыға шекті шығындар қисығымен бірдей;
B. Еңбектің шекті өнімі қисығымен бірдей;
C. Ақшалай мәндегі еңбектің шекті өнімі қисығымен бірдей;
D. Өндірілген өнім қүнына байланысты емес;
E. Өндірілген өнімнің шекті шығындарымен бірдей.

9. Нақты жалақы -  бұл:
A. Әрбір жұмысшымен қолына алған ақша сомасы;
B. Есептелген жалақы сомасы;
C. Инфляция шамасына түзетілген номиналды жалақы;
D. Негізгі және қосымша жұмыс орындары бойынша жалақы сомасы;
E. Баға индексі.

10. Нақты жалақы деңгейіндегі өзгерісті номиналды жалақы деңгейіндегі 
келесі өзгерістермен салыстырып анықтауға болады:

A. Тауар және қызмет көрсетулер бағасы деңгейі;
B. Пайда нормасы;
C. Салық салу мөлшерлемесі;
D. Жұмыс уақыт ұзақтығы;
E. Жауаптардың ешқайсысы дүрыс емес.

11. Пайыз -  бүл:
A. Дайын өнім бағасы;
B. Қарыз қаржыларын пайдаланғаны үшін төлем;
C. Монопольді пайда;
D. Материалды ресурс үшін төлем;
E. Жер үшін төлем.

12. Тепе-теңдік пайыздық мөлшерлеме теңцестіреді:
A. Жинақтау мен тұтынуды;
B. Қарыз қаржыларының ұсынысы мен сұранысын;
C. Номиналды жене нақты пайыздық мөлшерлемені;
D. Ақшаға жалпы сұранысты;
E. Ешқайсысын емес.

13. Қарыз қаржыларының қайнар көзі болып табылады:
A. Тұрғындардыңжинақтары;
B. Фирманың өз қаржылары және пайдасы;
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D. Амортизациялық қор;
E. Көрсетілгендердің барлығы.

14. Жер ұсынысы:
A. Өте икемсіз;
B. Бірлік икемді;
C. Өте икемді;
D. Икемді;
E. Икемсіз.

15. Төмендегілердің қайсысы жерге деген сұраныстың азаюына әкелоді:
A. Түсім беруінің азаюы;
B. Қарыз пайызы мөлшерлемесінің өсуі;
C. Қарыз пайызы мөлшерлемесінің кемуі;
D. Жердің бағасының төмендеуі;
E. Барлығы дұрыс.

16. Жердің бағасы қалай анықталады?
A. Жер рентасы / банктік пайыз;
B. Банктік пайыз / жер рентасы;
C. Жер рентасы / дивиденд;
D. Дивиденд / жер рентасы;
E. Дивиденд / банктік пайыз.

17. Жердің бағасы тәуелді:
A. Жыл сайынғы рента шамасына;
B. Банктік пайыз мөлшерлемесіне;
C. Жерді сатып алушылар санына;
D. Табыс шамасына;
E. Барлық көрсетілгендер дұрыс.

18. Төменде көрсетілгендердің қайсысы жерге деген сұраныстың артуы- 
на әкеледі:

A. Егін көп шығуының төмендеуі;
B. Қарыз пайызы мөлшерлемесінің көбеюі;
C. Қарыз пайызы мөлшерлемесінің кемуі;
D. Жер бағасының қымбаттауы;
E. Жауаптардың барлығы дұрыс.

19. Егер номиналды пайыздық мөлшерлеме 10%-ды құраса, ал инфляция 
қарқыны жылына 4% екені белгілі болса, онда нақты пайыздық мөлшөрлямв 
құрайды:

A. 14%;
B. 2,5%;
C. 6%;
D. 4%;
E. 0,4%.

20. СІтудпні ііц 100 доллары бар. Егер ол оны бонкко салса, онда бір жыл> 
дан соц пн 112 доллар алады. Номиналды пайыздыц мөлшерлемесі қандай?

A. 12%;
B. 11,2%;
C. 10%;
D. 14%;
E. -10%.

21. Еңбек ұсынысы қисығы келесі теңдеумен беpin ген L = 2500 + 25 w/p, 
Номиналды жалақы ноль болған кезде еңбек ұсынысы нешөге тен'?

A . 2500;
B. 250;
C. 2525;
D. 25;
E. -25.

22. Фирма жумыс күшінің бәсекелес нарығында жұмысшыларды төмен- 
дегі шарт орындалғанға дейін жалдай береді:

A. Еңбекақы еңбектің шекті өніміне тең болғанға дейін;
B. Жұмыссыздық деңгейі табиғи деңгейге жеткенге дейін;
C. Еңбекақы нақты еңбекақыға тең болғанға дейін;
D. Еңбекақы еңбектің шекті өнімділігінен жоғары болған кезде;
E. Еңбекақы еңбектің шекті өнімділігінен төмен болғанға дейін.

23. Таза инвестициялар оң сан болады, егер:
A. Капиталдың орнын толтыру жалпы инвестициядан көп болса;
B. Жалпы инвестициялар капиталдың орнын толтырудан көп болса;
C. Айналмалы капитал негізгі капиталдан асып түссе;
D. Несие пайызының мөлшерлемесі қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен 

төмен болса;
E. Несие пайызының мөлшерлемесі қайта қаржыландыру мөлшерлемесінен 

жоғары болса.

24. Инвестиция туралы шешім қабылдағанда, фирма келесіні ескереді:
A. Атаулы пайыздық мөлшерлемені;
B. Нақты пайыздық мөлшерлемені;
C. Атаулы пайыздық мөлшерлемесінен нақты пайыздықмөлшерлемені шегеріп 

тастағандағы шаманы;
D. Нақты пайыздық мөлшерлемесінен атаулы пайыздык; мөлшерлемесін шө- 

геріп тастағандағы шаманы;
E. Жоғарыдағы факторлардан басқаларын.

25. Еңбек нарығындағы екіжақты монополия келесімен сипатталады:
A. Еңбекақы мөлшерлемесінің бәсекелестік тепе-теңдік деңгейінен жоғары ор- 

иатылуымен;
B. Еңбекақы мөлшерлемесінің бәсекелестік тепе-теңдік деңгейінен төменде ор- 

матылуымен;
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C. Еңбекақы мөлшерлемесі мен жумысбастылықты бөсөколошік төмо-ТОЦДІк 
дөңгейімен бірдей орнатылуымен;

D. Монополия мен кәсіподақ арасындағы келіссөздер нәтижесімен;
E. Еңбекақы мөлшерлемесі мен жумысбастылықты бәсекелестік төпө-тоңдік 

дөңгейінен төмен қылып белгілеп, одан кейін жоғарылатуымен.

Есептердің жауаптары:

6. Кестені толықтырамыз.

Еңбекті қолдану мөлшері, мың 
адам 10 15 20 25

Өнім шығару, мың бірлік 4000 4800 5400 5800
Баға, доллар 14 13 12 11

Жалпы табыс, млн. доллар 56 62,4 64,8 63,8
-1Шекті табыс, млн. доллар 56 6,4 2,4

Қосымша еңбекті қолданудан 
шекті табыс, мың доллар

5,6 1,28 0,48 -0,2

Берілген мәліметтер негізінде монополияның еңбекке сүраныс функцииоы 
келесідей:

Жалақы мөлшерлемесі, доллар | 5,6 1,28 0,48
Еңбекке сұраныс көлемі, мың | ^  

адам I 15 20

7.

Бірлік

1

Жалпы
Ө Н І М

15

Шекті өнім

.
Баға,
теңге

Жалпы
табыс

Аңшалай 
мәндегі шөкті 

өнім
150015 100 1500

2 28 13 100 2800 1300
3 38 10 100 3800 1000
4 45 7 100 4500 700
5 50 5 100 5000 500
6 53 3 100 5300 300

8. 5 даяшы; 10. V = 4 -0 .1  г,
12. w/r= 2; 13. жұмыссыздық көлемі 15 адам; 15. г = 20,0%; 16. 1-жоба 450 мли 

тг, 2-жоба -  440 млн. тг; 17. 1,83 > I, егер нақты пайыздық мөлшөрлөмө үш жі.ііі

ішіііди ІМ.1% дни іммоіі ппік н, нкііііні жоба тиімді; 18. 2 8S7143 мнп п. 19. 9,09%; 
20. /V Һ мні і п ,ип| .діі( і а и і ц,і,і 4,19 млн. тг, жерге сүраныс артқанмөі і жөр ұсынысы 
шөкіоуш,

1.
В; 16

Тест сурақтарының жауаптары:

A; 2. С; 3. С; 4. С; 5. С; 6. С; 7. В; 8. С; 9. С; 10. А; 11. В; 12. В; 13. Е;14.А; 15. 
. А; 17. А; 18. С; 19. С; 20. А; 21. А; 23. В; 24. В; 25. D.



7-та pay.
ЖАЛПЫ ТЕПЕ-ТЕҢДІК ЖӘНЕ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘЛ-АУҚАТ 
ТЕОРИЯСЫ

7.1. Ж алпы тепе-теіңдік талдауьо

Тауар және ресурстардың жеке 
нарықтарында тепе-теңдік баға мен 
сату көлемі жекелеме тепе-теңцік тал- 
дауы негізінде анықталады. Барлық 
жеке нарықтар өзара тығыз байланыс- 
қан. Бір нарықтағы нарықтық жағдай- 
ларының өзгерісінің басқа нарықтар- 
ға ықпалы жалпы тепе-теңцік талдауы 
көмегімен қарастырылады. Бұл кезде 
барлық нарықтарда кері байланыс 
әсерін ескерумен бір уақытта баға 
және сату көлемі анықгалады. Эко- 
номикалық болжау және жоспарлау- 
да шығындар мен нәтижелер кестесі 
негізінде жүзеге асырылатын жалпы 
тепе-теңцік талдауының практикалық 
мәні бар.

Жалпы тепе-теңцікті талдаудың қа- 
рапайым түрі кем дегенде төрт кезең- 
нен түруы қажет:

1) алғашқы өзгеріс;
2) өзара алмастырылатын тауарлар 

нарығы;
3) өзара толықтырылатын тауарлар 

нарығы;
4) кері байланыс әсері.
Автомобильге бағаның жоғарлауы-

мен байланысты мысалды қарасты 
райық. Айталық, автомобиль бағасы 
5000 ақша бірлігінен 7000 ақша бірлі 
гіне көтерілді. Бұл сату көлемінің жы 
лына 15 млн. автомобильден 10 млн. 
кемуіне әкеледі (7.1, а-сурет). Авто
мобильге сұраныстың төмендеуі бөн 
зин сұранысына ықпал етеді. Ол кү- 
ніне 10 млн. литрден 8 млн. түсөді, 
Осы жағдай бензин бағасының 120 төң- 
геден 115 теңгеге түсуіне әкеп соқты- 
рады (7.1, ә-сурет). Автомобильге бн 
ғаның өсуі көптегон адамдарды жаңи

аіломпПинь і rtii.ni ипудші бас тартуға 
можОүр оіін, мн.пршрын тауар-алмас- 
тырііііінқіі лммоео @скі көліктерін жөн- 
дөую і іудпртады (7.1, б, в-сурет).

Соиыман, жалпы тепе-теңдік тал
дауы үсыныстың төмендеуі және кей- 
бір нарықтағы бағаның жоғарлауы 
толықтырғыш тауарға сүраныстың тө- 
мендеуіне және оның тауар-субсти- 
тутқа өсетінін көрсетеді.

Ыадіц мышлда төк тарт нарықтың 
өзара байланысы талданған. Ал шым- 
дығында осы сияқты өзара байла- 
ныстардың қүрылымы неғұрлым күр- 
делірек. Алайда келтірілген мысал 
тепе-теңцік баға мен көлем кері байла
ныс әсерін ескерумен анықталғанын 
көрсетеді.

а) ә)

б) в)

7.1-сурет. Экономикадағы нарықтардың өзара байланысы: 
кері байланыс әсері



Нарықтық қызметтің әрекет етуі 
экономикада тек жалпы тепе-теңдік 
жағдайына жетуді ғана емес, сонымен 
қатар экономикалық жүиенің оңтайлы 
қызметін қамтамасыз ету, қоғамдық әл- 
ауқатты барынша жоғарлатуға жетуге 
мүмкіндік береді. Ол экономиканың 
Парето-оңтайлы жағдайымен сипатта- 
лады. Парето-оңтайлы жағдай -  бұл 
біреудің әл-ауқатын төмендетпей, бас
ка біреудің әл-ауқатын жақсарту мүмкін 
еместігін көрсететін игіліктерді өндіру 
және тарату.

Экономиканың Парето-тиімді жағда- 
йының үш шарты бар:

Бірінші шарт -  айырбастағы тиім- 
ділік. Ол жеке түлғалар арасындағы 
игіліктерді еркін айырбастаудың өзара 
тиімділігін көрсетеді және барлық тұты- 
нушылар үшін кез келген тауар жүпта- 
ры арасындағы алмасудың шекті нор- 
маларының теңдігімен сипатталады.

MRSA = MRSb

Бүл тиімділік критерийін ұсынған 
итальян экономна Вильфредо Парето 
(1848-1923) атымен аталады.

Екінші шарт -  өндірістегі тиімділік. 
Оған кез келген бір тауардың өндірісін

қысқартпай, басқа бір тауарды өндіруді 
көбейту мүмкін емес жағдайда жөіу 
ге болады және ресурстардың техно 
логиялық алмасуының шекті нормали 
ры теңдігімен белгіленеді.

MRTSA=MRTSB

Үшінші шарт -  өнімдер нарыгып 
дағы тиімділік. Өнімдер нарығындшы 
тиімділікке барлық тұтынушылар үшіи 
MRT = MRS шарты орындалған ко;і 
де жетуге болады. Мұндағы, MRT 
трансформацияның шекті нормаоы, 
ол өндірістік мүмкіндіктер ҚИСЫҒЫМИІІ 
жүре отырып, балама тауардың қо 
сымша бірлігін алу үшін қандай да dip 
тауардың қанша бірлігінен бас таріү 
қажеттігін көрсетеді. Оны екі тауардың 
шекті өндіріс шығындары қатынасымин 
көрсетуге болады.

Қайталауга арналған терминдор:
• жалпы тепе-теңцік;
• кері байланыс әсері;
• Парето-тиімді жағдай;
• айырбастағы тиімділік;
• өндірістегі тиімділік.

БАҚЫЛАУ СҮРАҚТАРЫ

1. Кері байланыс әсері дегеніміз не? Оның нарықтық экономикадағы ромі г., >п 
дай?

2. Екі тауар айырбасы қатысушылары Парето-тиімді таратуға қалии і <ні 
жеткізеді?

3. Экономиканың Парето-тиімді жағдәйына түсінік беріңіз.

Есөптор

1. Іімнжііуды экономикалық жүйеде X жене У тауарлары үшін өндірістік мүм 
кіндіктр қиеығы суретте бейнеленген. Келесі сүрақтарға жауап беріңіз: 

a) Нөгө В нүктесінде трансформацияның шекті нормасы 4/3-ке өседі? 
ә) Берілген экономикалықжүйеде бір уақытта 80 бірлік У тауар жене 40 бірлін 

X тауары өндіріле ала ма?

2. Американдық сатып алушылар қосымша автомобильдерге 10 000 доллар 
төлеуге дайын деп ұйғарайық. Берілген кезеңде машина өндірісінің шекті шығыны 
7000 доллар болса, тиімділікке жетпегендігін көрсету үшін шекті пайдалылық пен 
шекті шығынды график жүзінде талдаңыз.

3. Экономикада екі өнім: нан жене айран өндіріледі делік. Апты адам жүмысқа 
қамтылған. Капитал көлемі түрақты болып табылады. Екі тауар үшін өндірістік 
функция кестеде көрсетілген.

Жүмысшылар саны
0

Нан өндірісі
0

Айран өндірісі
0

1 120 180
2 220 330
3 300 450
4 360 540
5 400 600
6 420 630

а) Өндірістік мүмкіндіктер қисығын сызыңыз. 
ә) Кестені толтырыңыз.



Айран
өндірісіндегі

қосымша
жумысшылар

1
_________ 2

3
_________4__
_________5__

6

Айран
өндірісіндегі 

қосымша көлем

| Нан өндірісін Трансформацияның 
қысқарту шекті нормасы

тест етғщ м иу
1» Жиіш топо-тоңдікке қарағанда жалпы тепе-теңдік талдауы келесіні ұсы-

нады„„.
A. Үлкен уақыт аралығында нарықтық жүйені зерттеу;
B. Кейбір нарықта тепе-теңцік баға мен өндіріс көлемдерінің арасындағы бай- 

ланысты зерттеу;
C. Аталған тауардың рыноктағы барлық сегменттерініңжағдайын зерттеу;
D. Барлық нарықта тепе-теңдік баға мен өндіріс көлемдерінің арасындағы бай- 

ланысты зерттеу;
E. Саладағы барлық фирмалардың әрекетін зерттеу.

2. Егер екі индивид тауарлармен алмасса, онда екеуі де утады, себебі...
A. Тұтынудың жалпы көлемі өседі;
B. Өнімнің жалпы көлемі өседі;
C. Өндірістің жалпы шығындары төмендейді;
D. Өнімнің жалпы пайдалылығы өседі;
E. Өнімнің жалпы көлемі өседі, сосын төмендейді.

3. Экономикада X және У тауарлары өндіріледі. Төменде көрсетілген шарт- 
тардың қайсысында өнімді айырбастауда тиімділік орын алады:

A. MRT = MRS ;
ху ху’

B. MRS = Р ■ Р ;ху X у ’

C. Барлық тұтынушылар үшін MRS тең болуы қажет;
D. MRT = МСх / МС ;
E . MRTS = М С / М С .ху X у

4. Экономика Парето-қолайлы жағдайда болады, егер:
A. Жаңа технология қолданылса;
B. Ешкім өз жағдайын басқа біреудің жағдайын нашарлатпай жақсарта алмаса;
C. Шекті шығын шекті табыстарға тең болса;
D. Барлығын қанағаттандыратын табыстарды таратуға қол жетсе;
E. Барлық көрсетілген жағдайлар орындалса.

5. Экономикада X және У тауарлары өндіріледі. Төменде көрсетілген шарт- 
тардың қайсысында өнімді өндірудің тиімді құрылымы орын алады:

A. MRT = MRS ;
ху ху’

B. MRS = Р ■ Р ;ху X у ’

C. Барлық тұтынушылар үшін MRS тең болуы қажет;
D. MRT = МСх / МС ;
E. MRTSxy = МСх/М Су.

6. Айталық, электрлік үтіктер нарығында екі фирма: «Тефаль» және «Ро
вента» үстемдік етеді. Технологиялық үдерістерін жақсартқаннан кейін «Те
фаль» фирмасының үтіктерінің ұсынысы артады. «Ровента» фирмасының 
үтіктерінің PR бағасы және QR көлемі қалай өзгеретінін анықтаңыз:



A. PR көтеріледі, QR артады;
B. PR көтеріледі, QR кемиді;
C. PR түседі, QR артады;
D. PR түседі, Qr кемиді;
E. PR және Qr сол қалпында қалады.

7. Айталық, қантсыз сағыздар нарығында екі тауар: «Орбит» және «Ди
рол» үстемдік етеді. «Дирол» сағызының бағасы өссе, нарықта сатылатын 
«Орбит» сағызының Р0 бағасы және Q0 колемі қалай өзгеретінін анықтаңыэ;

A. Р0 көтеріледі, Q0 артады;
B. Р0 көтеріледі, Q0 кемиді;
C. Р0 түседі, Q0 артады;
D. Р0 түседі, Q0 кемиді;
E. Р0 және Q0 сол қалпында қалады.

8. (X, Ү) тауарларын тұтынушылар бірге 1 : 1 пропорциясында пайдалн* 
нады, бұл кезде X  тауары тұтынушыларға құндылықты Утауарымен біргв 
тұтыну кезінде әкеледі.

Р0 бағасы және Q0 көлемі қалай өзгеретінін анықтаңыз:
A. Рх көтеріледі, Qx артады;
B. Рхтүседі, Qx кемиді;
C. Рхкөтеріледі, Охкемиді;
D. Рх түседі, Qx артады;
E. Рх және Qx сол қалпында қалады.

Тест сұрақтарының жауаптары:

1. D; 2. D; 3. С; 4. В; 5. A; 6. D; 7. A; 8. В.

8-тарау.
НАРЫҚ СӘТСІЗДІКТЕРІ, 

МЕМЛЕКЕТ РОЛІ

Нарық механизмдері дербес қа- 
былданған шешімдерін бір-бірімен ке- 
лісе отырып, шектелген экономикалық 
ресурстарды тиімді қолдануға жағдай 
жасайды. Соған қарамастан, нарық 
механизмдерінің көмегімен шеше ал- 
майтын мәселелер де кездеседі. Кей- 
бір тауарлар мен қызметтер ұтымды 
мөлшерден артық өндірілсе, кейбі- 
реулері кем өндіріледі. Оны нарықтың 
«кемшілігі» немесе «сәтсіздігі» деп 
атайды.

Нарық сәтсіздігі (фиаско) -  бүл на- 
рықтың ресурстарды тиімді пайдалану- 
ды қамтамасыз ете алмайтын жағдайы.

Экономикада нарық сәтсіздігін си- 
паттайтын тиімсіз төрт жағдай кезде- 
седі:

• монополия;
• сыртқы әсерлер;
• қоғамдық игіліктер;
• жетілмеген (асимметриялық) ақпа- 

рат.

8.1. С ы ртқы  ©серлер жөне іқоғаімідық мгілйктер

Сыртқы әсерлер немесе экстер- 
налиялар (externalities) -  бір эконо- 
микалық агент әрекетінің басқа эконо- 
микалық агент не тікелей нарыққа 
қатысы жоқ үшінші тұлғалардың әл- 
ауқатына ықпалы. Сыртқы әсерлер 
игіліктерді өндіру, тұтыну кезінде де 
шығарылады. Жағымды (оң) сыртқы 
өсерлер (тиім) бір субъектінің тұтынуы 
ие өндірісі басқа тұтынушылардың

пайдалығының көбеюіне немесе бас
ка фирмалардың пайдасының артуына 
әкелген жағдайда орын алады.

Жағымсыз (теріс) сыртқы эсер бір 
субъектінің түтынуы не өндірісі басқа 
тұты ну ш ы л ард ы ң па йд ал ы л ығы н ы ң
кемуіне немесе басқа фирмалардың 
пайдасының төмендеуіне әкелген 
жағдайда орын алады. Яғни, бір 
экономикалың агент әрекеті басқа



экономикалық агент әрекетінө шығын 
әкеледі.

Қозғалыс бағыты бойынша сыртқы 
әсерлер келесі төрт топқа бөлінеді:

1) «Өндіріс-өндіріс». Теріс сыртқы 
әсерлер: химиялық зауыт өзенге өз 
қалдықтарын тастайды, ол өзен ағысы 
бойынша төмен орналасқан сусын- 
дар шығаратын зауыттың өндірісіне 
кедергі келтіреді. Оң сыртқы әсерлер: 
Қатар орналасқан ара бағушы омарта- 
сы мен шырын өндірушінің алма бағы 
бір-біріне тиімді эсер етеді (бал жинау 
алма ағаштары санына тәуелді немесе 
керісінше).

2) «Өндіріс-тұтыну». Теріс эсер: 
жақын маңда орналасқан аудандар- 
дың тұрғындары өнеркәсіптік кәсіп- 
орындардың атмосфераға зиянды қал- 
дықтарынан зардап шегеді. Оң эсер: 
шағын қаладағы зауыт жолдарды жөн- 
дейді, ал ол жолмен сонымен қоса 
тұрғылықты тұрғындар да жүреді.

3) «Тұтыну-өндіріс». Теріс сыртқы 
әсерлер: отбасылық орманда дема- 
лулар нәтижесінде орман өрттері туа- 
ды, ол орман шаруашылығына зала- 
лын тигізеді. Оң сыртқы әсерлер: егер 
кәсіпорын жанданған көше маңында 
орналасса, кәсіпорынды күзетуді кү- 
шейту қажеттілігі туындамайды, ешқан- 
дай ұры білінбей өте алмайды.

а)

4) « Іү ш ы и у -т у т ы н у » . Topic сі.іріңм 
өсөрлор: оюр түнгі уақытта клршіл) 
қатты дауыста музыка қоеоо, опдц 
жеке тұлғаның музыка тыңдаудпп ими 
тын пайдалылығы кемиді. Оі| сі.ірі 
қы әсерлер: егер сіздің үйдің мпңымдя 
гүлзар болса, онда сіздің көршііімр! 
ңіздің әдемі гүлдерден керөмоі лпмр 
алуынан пайдалылығы артады.

Сонымен, шаруашылықтыц nip 
субъектілері (фирмалар немөш іүіы 
нушылар), өз мақсаттарын көздөй шы 
рып, бір уақытта басқа субъөктіллрів 
залалын тигізеді немесе пайда лкм 
леді.

Егер нарық пайда болмаса жөмо си 
рек ресурстар үшін төлем белгілөі іСкісп, 
сыртқы шығындар оларды туғызлм.ш 
тұлғалардың тәртібіне эсер етпөйді, ил 
бұл парето-тиімсіз жағдайға өкөлоді 
Оны келесі мысал арқылы көрсөтйік 
Жетілген бәсеке әрекет ететін салпиы 
елестетейік. Саланың барлық фир- 
малары өнімнің қосымша бірлігін он 
діруге шекті жеке шығындарға М) '( 
(8.1, а-сурет) тең шығындарды жум 
сайды. Бұл кезде барлық фирмаллр 
қоршаған ортаны тегін ластайды дол 
айтуға болады. Өндіріс ұлғайған сайын 
жалпы сыртқы шығындар деп аталатыи 
ластаудан жиынтық зиян мөлшері дн 
артады. Сәйкесінше, өнімнің қосымшл

ә)

8.1-сурет. Теріс (а) және оң (ә) сыртқы әсөрлөр

бірлігім інммрүмвн пминнііысты же
не өндіруліімврмпц ішюибөйтін шек- 
ті сыріңы ШІ.||!,І||ДІІ|) (МЁС) бар. Сон- 
дықтан нінруіішылыққа игіліктерді 
өндіру 1101(,11)1 қаншаға шығатынын көр- 
сетөтін шокті қоғамдық шығындарды 
(MSC) анықтау үшін біз МРС және 
МЕС қосуымыз қажет.

8.1-сурет көргеніміздей, нарықтық 
тепе-теңдік А нүктесінде бекітіледі, жә- 
не де е1 өндіріс көлемі парето-тиімді 
болып табылмайды. Фирмалар нақты 
шығындардың белгілі бөлігін жұмса- 
ғандықтан А нүктесінде игілікті артық 
өндіру орын алады. Егер барлық шы- 
ғындар тауар бағасына енсе, парето- 
тиімді тепе-теңцік В нүктесінде орнау- 
шы еді.

Осыған сай, жағымды сыртқы эсер- 
лер кезінде игіліктер жеткіліксіз өнді- 
рілетіндігіне қиындықсыз көз жеткізуге 
болады. Айталық, көшелерде гүлдерді 
сату, олар гүлдердің сатып алушысы 
болып табыла ма, жоқ па байланыс- 
сыз барлық жүргіншілерге пайдалылық 
әкеледі. Сәйкесінше, жағымды сыртқы 
эсер болады. Қоғам үшін өндірістің 
барлық пайдалылығын көрсететін шек- 
ті қоғамдық пайданы (MSB) есептеу 
үшін тегін келетін шекті сыртқы пай- 
даларды (МЕВ), және гүлдерді сатып 
алудан алған тұтынушылардың шекті 
пайдалылығын қосуымыз қажет. Фир
малар сыртқы пайдаларына сыйақы 
алмауы себепті тепе-теңцік А нүкте- 
сінде бекітіледі, ал бұл гүлдердің жет- 
кіліксіз өндірілетінін білдіреді. Егер 
тұтынушылар көшелерде гүлдерді қы- 
зықтағанынан ләззат алғанына ақы тө- 
лесе, онда бұл гүлдер көп мөлшерде 
шығарылып, тепе-теңцік Б нүктесінде 
орнаушы еді (8.1, ә-сурет).

Нарықтық механизм өздігінен әлеу- 
меттік шығындарды ескере алмаған- 
дықтан мемлекеттің араласуы қажет. 
Теріс сыртқы әсерлерді реттеудің бас- 
ты тәсілдері келесілер:

-  өкімшілік лнціюмөлық бақылі 
(тыйым салу, нормативтерді, т.б. бөі 
ту);

-  қажетсіз қызметпен айналысуь 
шектеу үшін ынталар туғызу (Пигу с 
лығы, субсидиялар, келтірген залал 
үшін төлемдер және т.б.).

Пигу салығы теріс сыртқы әсерл( 
өндіретін кәсіпорындар шығарать 
өнімнің әрбір бірлігіне бекітіледі. Қоғг 
үшін жағымсыз өндіріс салдарын с 
лық толықтай өтеу үшін оның шамас 
сыртқы шекті шығындарға тең бол\ 
қажет.

Р. Коуз өзінің еңбегінде жиырм 
сыншы ғасырдың басында ағылшь 
экономисті А. Пигу ұсынған осы мәс 
ленің шешімін сынға алады. Коуз те 
ремасы бойынша экстерналии мәс 
лелерін шешуге мемлекеттің аралас^ 
қажет емес. Коуз: «Егер екі жақть 
меншік құқықтары нақты анықталы 
трансакциондық шығындар нольге т< 
болып, адамдар ерікті екіжақты айы 
бас нәтижелерін қатаң үстауға келісс 
онда ешқандай экстерналий болмә 
шы еді» деген қорытындыға келді.

Қоғамдық игіліктер

Тұтынылатын тауарлар мен қызме 
терді екі топқа белуге болады: же 
игіліктер және қоғамдық игіліктер.

Таза жеке игіліктер -  әрқайськ 
жеке-жеке бағаланылатын және сат 
латын экономикалық игіліктер. Олі 
тек қана сатып алған адамдарға па 
да әкеледі. Таза жеке экономикалі 
игіліктерді өндіру мен тұтыну үшін 
адамдарға сыртқы жағымсыз неме 
жағымды әсерлер туғызбайды. М 
салы, дүкеннен нан сатып алынс 
одан тек қана сатып алған адам па 
да алады. Таза жеке игіліктерді өнді 
және түтыну нарықтық экономика қаг 
даларына сәйкес жүзеге асады.



Қоғамдық игіліктер туты нуда бәсеке 
туындата алмайтын, екінші тұтыну- 
шыны нарықтан ығыстыру мүмкін емес 
игіліктер. Осы қасиеттерге ие тауарлар 
мен қызметтер таза қоғамдық игіліктер 
деп аталады (үлттық қорғаныс, кала- 
даты жарықпен қамту, маяк, тегін бі- 
лім беру, т.б.). Яғни, төлем жасаған 
адам да, жасамаған адам да қоғамдық 
игілікті пайдалана береді. Бүндай игі- 
ліктер бөлінбейді: қоғамдық транс
порт, театрдағы спектакль, би кеші, 
т.с.с. Нарықта ақпараттық ассиметрия- 
дан нарықтың монополизациялану 
мәселесі туындайды, трансакциялық 
шығындар өседі, кейбір тауарларды 
артық, кейбірін кем өндіру қаупін туын- 
датады. Егер түтынушыда тауар тура- 
лы біржақты ақпар болса, нарықтан 
сапалы тауарлар ығыстырылуы мүмкін 
және интерналиилар болады. Интер- 
налии келісімде көрсетілмейтін, келі- 
сушілердің үтысы немесе үтылысы.

Мысалы, егер көп қабатты үйде 
тұратын бір адам сол үйдің кіре берісіне 
өзі үшін шам ілсе, одан сол дәлізде 
түратын адамдар және оларға кешкісін 
келетін қонақтар тегін пайдалылық ала- 
ды. Демек, таза қоғамдық игіліктерді 
өндіру мен түтыну жағымды сыртқы 
эсер туғызады. Таза қоғамдық игілік- 
терге үлттық қорғаныс, қоғамдық тәртіп 
қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау же
не тағы басқа да барлық адамдарға 
ортақ игіліктер жатады.

Таза қоғамдық игіліктердің мынадай 
ерекшеліктерін атауға болады:

-  түтынудан ешкімді ажырату мүм- 
кіншілігінің болмауы, яғни таза қоғам- 
дық игіліктерді түтынғаны үшін ақы 
төлегісі келмеген адамдарды тұтыну- 
шылардың қатарынан шығарып жібе- 
ру мүмкін емес. Таза қоғамдық игілік- 
терді жеке-жеке бағалап сату мүмкін 
болмағандықтан, оларды тегін түты- 
натын адамдарды анықтау және түты- 
нудан ажырату өте қымбатқа түседі;

-  бәсекенің болмауы, таза қоғамдық 
игіліктер барлық түтынушыларга орімқ 
болады. Оларды түтынудың доцгоиі 
түтынушылардың санына байлаиыслы 
болмайды. Қосымша тұтынушылардың 
пайда болуы, бүрынғы түтынушылир 
дың түтыну деңгейлерін төмөтідоі 
пейді. Қосымша тұтынушының түіыиу 
қажетін игіліктің шекті шығыны нолыи 
тең. Таза жеке игіліктерге қарагандм 
таза қоғамдық игіліктерді түтыну адом 
дардың арасында бәсекелестік туғым 
байды;

-  таза қоғамдық игіліктерді өндіру 
және тұтыну жағымды сыртқы осор 
лер туғызады, егер таза қоғамдық иіі 
ліктерді бір адам үшін өндірсе, баоқм 
адамдар да пайда алады. Сондықииі 
таза қоғамдық игіліктердің усыньюы 
тиімді деңгейден төмен болады.

Көптеген игіліктер барлық халыққи 
ортақ болғанымен, оларды таза қогом 
дық игіліктерге жатқызуға болмайды 
Мысалы, үкіметтен халық зейнөтоқы 
алады, жұмыссыздар жәрдемақы алл 
ды, балалар мектепке тегін барады, 
қаланың көшесіндегі жолдармен барлық 
халық жүреді. Соған қарамастан, олар 
ды көп жағдайға жеке бағалай отырыл, 
түтынушылардан ақы алуға болады. 
Кейбір жағдайларда түтынушылар с:л 
нының өсуі олардың арасында бо 
секе туғызады. Мысалы, жолда жүрс» 
тін көліктердің саны өскен сайын жоп 
қатынасы қиындайды, жолдарды ко 
ңейту мәселесі пайда болады, көпш 
ген балалар ақылы мектептерге барл 
ды, жол салығы, көлік салығы арқылы 
үшінші адамдардың тегін пайдалылық 
алуына кедергі қоюға болады. Осын 
дай игіліктерді үкімет усынатын 
игіліктер деп атайды. Үкімет үсынатым 
игіліктер бір нақты түтыну деңгөйіно 
дейін тұтынушыны таңцамайды. БІрнқ 
жаңа тұтынушылардың саны кебой 
ген сайын бүрынғы тутынушылардың 
түтыну деңгөйлорі төмөндөй босюи

ды. Сһіммдля нііміінп|ід| імктен тыс 
қотміЪ.ің ітІііШііюр дойді. Кейбір 
игіліктрді іүіыиудан ешкімді ажыра- 
та о л м ііш л м о н , қосымша түтынушы- 
ларды анықтау жене оларды ақы 
төлеуге мәжбүр ету немесе тұтыну мүм- 
кіншілігінен ажырату қиын болмайды.

Осьіндой иііліюорді жөк® фирмпл 
да өндіріп, парықта сата алады. / 
мек, үкімет үсынатын игіліктөрді аром 
игіліктер деп атауға болады. Оло| 
таза қоғамдық игіліктер мен таза ЖС 
игіліктердің ерекшеліктері ортақ боі 
ды.

8.2. Асммметрияльіщ ариаратпен нарыщтар

Асимметриялық ақпарат бизнестің 
көптеген жағдайларынан мағлұмат 
береді. Сатушының түтынушыдан re- 
pi сатқан өнімінің сапасын жақсырақ 
біледі. Жұмысшылар өздерінің қабілеті 
мен іскерлігін кәсіпкерден жақсы біле- 
ді. Ол фирманың басқарушысы өзінің 
мүмкіншілігін фирма қожайынынан ар- 
тык біледі. Асимметриялық ақпарат қо- 
ғамдағы институционалдық ережелер- 
ден мәлімет береді. Бүл түсінік неліктен 
авто компаниялар өздерінің жаңа мо- 
делдері үшін үсынатын кепіл мен қыз- 
метін, фирма мен жұмысшы не үшін 
ынта мен сыйақыны көрсететін шартқа 
отыруы,неліктен корпорация акциясын 
ұстаушылары басқарушыны бақылап 
отыратыны жайында түсінік береді. 
Енді біз сатушының сататүғын өнімінің 
сапасы туралы нақты ақпаратты түты- 
нушыдан артық білетіні хақындағы 
жағдаяттан бастайық.

Өнімге берілетін кепіл, егер түты- 
нушының өнім жайлы ақпараты то- 
лыққанды болмаса икемді болады. 
Керісінше жағдайда бүл сатушы үіііін 
үлкен соққы.

Сонымен, асимметриялық ақпарат 
келісімге қатысушылардың бір бөлігі 
басқа қызығушылық білдірген түлға- 
лар білмейтін маңызды мәліметке ие 
болғандағы жағдай.

Сапаның белгісіздігі және 
«лимон» нарығы

Ойлаңызшы, сіз 1 000 000 теңп 
жаңа автомобиль сатып алдыңыз дө 
те, кейін 1000 шақырым жүргеннен кө 
кенеттен бүл машина сізге керек өк 
екенін түсіндіңіз. Автомобильде мін ж 
ол жұмыс істеп, сіздің көңіліңізге қон 
тұр. Тек сіз автомобиль сатып алмай 
орнына басқа зат сатып алғаныңьи 
ұтатыныңызды сезіндіңіз. Сонымен, 
автомобильді сатуды ұйғардыңыз. 
одан қанша табыс табуыңыз мүмк 
Бұл автомобиль жаңа маркалы, ( 
болғаны 1000 шақырым ғана жүр 
және сіздің машинаны басқа адаі 
беруге болатындығы жөнінде құжа 
ңыз болса да, сіз автомобильді 
800 000 теңгеге ғана сата алуыңыз М 
кін. Сіз де егер мүмкінді сатып алуи 
ның орнында болсаңыз, автомобиль үі 
800 000 теңгеден артық бермейсіз.

Неге тек бір фактіге байланыг 
автомобильді екінші қолға сатуда 
өзінің бағасын айтарлықтай том 
детеді? Бүл сұраққа жауап беру ү 
сіз өзіңізді әлеуетті сатып алушыг 
орнына қойып көріңіз. Неліктен at 
мобиль иесі өзінің шешімін өзгөр 
әлде автомобильдің сапасына күг 
келтіруіңіз кәдік. Тіпті бұл автомоб 
«лимон» шығар.



Қолданылған автомобильді сату ба- 
рысында ол жаңасына қарағанда ар- 
занға өтеді. Себебі оның сапасы тура- 
лы ақпарат асимметриялық болады: 
яғни автомобиль сатушы потенциалды 
сатып алушыға қарағанда ол жайында 
көп және нақты біледі.

Әрине, сатып алушы оның сапасын 
тексеру үшін механик жалдағанымен 
де, сатып алушы оны қолдану бары- 
сындағы тәжірибе есебінен одан да 
көп біледі. Сату жөніндегі фактінің өзі 
автомобиль «лимон» болуы мүмкін 
деген күмән туғызады, әйтпесе сенім- 
ДІ автомобильді сатудың қажеттігі 
қанша?

Соның нәтижесінде әлеуетті са
тып алушы әр уақытта да устанылған 
автомобильдің сапасына күмән келті- 
реді және ол негізсіз де емес.

Өнімнің сапасы жөніндегі асиммет- 
риялық ақпаратты Джордж А. Акерлоф 
тауар жасады. 1970 жылы Джордж
А. Акерлоф экономикалықғылымда «Ли- 
мондар» нарығы мақаласын жариялап

8.2, а-сурет. Жоғары сапалы 
автомобильдер

мини-сенсация жаспдпг Лішрлоф ім 
уарды ұсталынған аіломобильдлрді 
сату шеңберінен де ауқымды. Сақтл 
дыру, несие нарығының сапасын аоим 
метриялық ақпаратпен сипаттайды.

Үсталынған автомобиль нарыгм

Айталық, ұсталынған автомобильдіц 
жоғары жене төмен сапалы екі типі (шр 
делік. Сондай-ақ, сатушы да, поілл 
циалды сатып алушы да автомобиле 
типін анықтай алады делік.

8.2, а-суретінде Sh жоғары самлпі.і 
машина сұранысы делік, ал Dh оғал д« 
ген үсыныс қисығы.

8.2, ә-суретіндегі S, мен D, сүралып 
пен ұсыныс оған аналогия болып тавы 
лады.

Дһ-тың S-re қарағанда жоғары окя- 
нін байқаймыз. Себебі жоғары сапшіы 
автомобиль иелері өз меншігінен олши 
ықылассыз қоштасып, жоғары спіугп 
тырысады.

8.2, ә-сурет. Төмен сапалы 
автомобильдер

/)|, / і дни I *іимк iifiiio жогары, себебі 
Cflliiiii .hiviih iii, i|! сила үшін жоғары 
толоуіп м tip I |)t іфиктөн көретініміздей, 
жоігі|іі,і илишіы машинаның нарықтық 
бағасы 1 000 000 теңге, ал төмен сапа
лы машина бағасы 800 000 теңге. Де- 
генмен әр типтен сатылуға 50000 бірлік 
көрсетілген. Шындығында сатушы са
тып алушыға қарағанда өзінің сататын 
автомобилінің сапасын жақсы біледі.

Мысалға, сатушы машина сапасын 
айтарлықтай жақсы біліп, сатып алу
шы ол жайында ештеңе білмейді делік 
(сатып алушы оның сапасымен сатып 
алған соң немесе ол машинаны біраз 
«тепкен» соң біледі делік). Алғашында 
сатып алушылар жақсы сапалы ма
шина сатып алу мумкіндігі 50%-ға тең 
делік. Сол себепті сатып алушылар 
сатып ала отырып, «орта дәрежелі» 
сападағы машина сатып алдым деп 
есептейді (сатып алушы сату-сатып 
алу процесінен соң ғана машинаның 
нақты сапасын біледі). Орта дәрежедегі 
машиналарға деген сұраныс графикте 
Dm деп көрсетілген. Ол Он-тан төмен, 
дегенмен DL-дан жоғары.

Графиктен көретініміздей, жоғары 
сапалы автомобильдер (650000) төмен 
сапалы автомобильдерге (950000) Ка
раганда аз сатылады.

Тұтынушылар сатылған машина- 
лардың үлкен бөлігі (3/4 бөлігі) төмен 
сапалы екенін түсінісімен оның сұраны- 
сы өзгереді. Графикте көрсетілгендей, 
сүраныс DLM болуы мүмкін. Дегенмен 
овтомобильдердің жалпы саны төмен 
сөпаға қарай өзгереді. Нәтижесінде, 
оүраныс қисығы солға, төмен сапаға 
жылжиды.

Бүл қозғалыс төмен сапалы авто- 
мобильдердің өтетіндігін көрсетеді. Со- 
иың арқасында нарықтық баға төмен 
(іолып, сатып алушылар сатып алатын 
плтомобильдері төмен сапалы дел 
дүрыс ойлап, сүраныс қисығы DL-ra 
іиосілі "

Графикта көреөтілген жағдаят г 
рықша. Нарық жоғары сапалы автом 
бильдерді сату барысындағы үнам/ 
баға арқасында теңгерілуі мүмкіи. Д 
генмен ол сатып алушылар сатып ді 
барысында автомобиль белгілі боли 
жағдайдан төмен болады. Сол сөбоі 
менің сатып алған автомобилімді қл 
та сату барысында ол арзанға түсіу 
Асимметриялы ақпарат арқасында и 
мен сапалы тауарлар жоғары сапөл 
тауарды ығыстырып шығарады.

Үсталынған автомобильдер арқг 
лы көрсетілген мысалымыз асимме' 
риялы ақпараттың нарықтың жоғі 
луына эсер ететінін көреміз. Идеалд 
экономиканың жетілген нарығынд 
түтынушылар төмен не жоғары автс 
мобильді таңдау барысында бірде 
мүмкіндік алар еді. Кей тұтынушыла 
арзаныраққа үмтылса, қалғандары жс 
ғары сапа ушін жоғары төлем төлеуг 
әзір болады.

Өкінішке қарай, нақты өмірде т  ̂
тынушылар үшін сатып алған автс 
мобилінің сатып алу барысында сапа 
ның білмеуі жогары сапалы автомо 
бильдердің бағасы төмендеп ол нарык 
тан кетеді.

Бұл қарапайым мысал басты мәсө 
лелерді бейнелеп, басқа да нарықтыі 
жағдайларды көрсетеді.

Енді басқа салаларға мысал кеЛ' 
тірейік.

Сақтандыру

Неліктен 65 жастан жоғары жастағы 
адамдар медициналық сақтандыру ба
рысында жиі қиындықтарға кездеседі? 
Егде адамның ауруға шалдығу мүм» 
кіншілігі жогары болуы себепті сақтан- 
дыру қүны неліктен өспейді? Себеп -  
асимметриялық ақпаратта. Сақтандьи 
РУ полисін сатып алушы адамдар
І / Л Л  і г л т - л .  .  ____________ _______



сынан оның медициналық тексеру 
жүргізгеніне қарамастан өзінің ден- 
саулығы жайлы артық біледі. Сол се- 
бепті таңдау ұсталынған автомобильге 
қарағанда үлкен көлемде жақсы жа- 
ғынан сипатталмайды. Аурушаң адам- 
дар медициналық сақтандыру полисін 
алуға тырысса, олардың жалпы саны 
артады. Бұл сақтандырудың құнын 
арттырып, дені сауырақ адамдар одан 
бас тартады. Соның арқасында ауру- 
шаң адамдардың саны артып, сол 
арқылы баға өседі де, ол сақтандыру 
нарығында тек осы категориядағы тұл- 
ғалардың ғана қалуына ықпал етіп, 
сақтандыру қызметінің іс-әрекеті тиім- 
сіз болып қалады. Жайсыз таңдау 
сақтандыру нарығының әрекетін басқа 
себептер арқылы да мәселелер қоюы 
мүмкін. Айталық, сақтандыру компа- 
ниясы нақты жағдай үшін мысалы ав- 
тоапат үшін полис сатпақ деп ойлайық. 
Ол үшін компания тұрғын халықтың 
қажетті тобын, айталық 25 жасқа 
дейінгі еркектерді сатып алушы ре- 
тінде бағалап, бақытсыз жағдайдың 
осы топқа қаншалықты сәйкестігін 
зерттейді. Оның кей өнімдері үшін 
аварияға түсу төмен 0,01, кейбіреулер 
үшін 0,01-ден жоғары делік.

Олардың бір бөлігі нақты мәлімет 
арқасында (бақытсыз жағдайға тө- 
мен деңгейде болатындар) қамсыз- 
дандырудан бас тартса, қалған бөлігі 
(жоғары мүмкіндігі барлар) полисті 
сатып алуға тырысады. Сол себепті 
«қүрбан» болуға мүмкіндігі жоғарылар 
ғана сақтануға тырысады, бүл сак- 
тандыру фирмасының табысына сал- 
мақты эсер етеді.

Бұл нарықтағы осы сияқты типтегі 
қолайсыз жағдай бүған мемлекеттің 
араласуына әкеледі.

Денсаулықты қамсыздандыру ке- 
зінде мемлекеттік медициналық қыз- 
мет көрсету саласы үшін үлкен дәлел 
болады.

Несие нарығы

Біздің көпшілігіміз несие карточки 
сын пайдалану арқасында қиындиц* 
сыз мәселені шешеміз. Көптеген ни* 
сие карточка иелерінің есеп-шотыпдя 
мыңдаған теңгелер болуы сөбөгиі 
бірнеше карточкасы болуы мүмкін, 
Бұл карточкаларды шығарушы компа
ния несие алушылардың алымыньщ 
пайыздық өсімі негізінде пайда табйдм 
Бірақ компания немесе банк «жогяры 
қабілетті» алымшыларды (ақшпмы 
қайтару қабілетті) «төмен қабілөтті* 
(ақша қайтаруға мүмкіншілігі жоц) 
алымшылардан қалай айыруға бопм 
ды. Әлбетте борышқорлар компании* 
дан гөрі ақшаны қайтару, қайтармауын 
жақсы біледі. Сонымен, тағы да «ни* 
мон» проблемасы алдымыздан шықіһі. 
Компания мен банк барлық алымшы 
лар үшін бірдей пайыз қоюы қажіі, 
бұл «төмен қабілеттілердің» ынтлсыи 
туғызады. Бұл өз кезегінде пайыз нор« 
масын өсіруге, ол аз инерциясымөн под 
топтың үлесін арттырады, одан тағы ДІ 
пайыз өседі және т.б.

Несие карточкасын шығарушы ком» 
пания мен банк кей жағдайда бірлвоІЯ 
компьютерде ретроспектива мягл^і 
маттарды сақтау арқылы «төмөн ңц« 
білетті» алымшыларды «жоғары кнбі» 
летті» алымшылардан айыруға үйр*« 
неді. Көптеген адамдар несие жнйЛЦ 
ақпараттың компьютерлендіруі ком» 
мерциялық қүпияны бұзады деп ео*Ді 
тейді. Компанияның осы мэл1ми1“И 
сақтауы және осы мәліметті бшііоуі 
мүмкін бе? Біз бұл сұраққа нақты ЖІИ 
уап бере алмаймыз, дегенмен нвоиіі 
нің ретроспективті ақпараты маңыядц 
қызмет атқарады. Ол асимметриипМ 
ақпараттық мәселені, сонымен Г5І||Ц 
жайсыз таңцауды азайтады. БүндіЙ 
ретроспективті мәліметсіз сеніміо и| 
алымшылар қарыз ақшаны өтө қммӨаТ 
және мүмкін емес деп есептейді,
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Лі:ИММмі|,и,|!|Ы ІІКІІПРШ' басқа көп- 
ТӨЮІІ 11.11-111,1,1 Опиты роль атқарады. 
Ofан іфііиіио мысал келтірейік: өнімді 
даршіпм сататын дүкендер, қүнды мар- 
калар, монеталар, кітаптар мен карти- 
налар сататын адам (бұл көшірме ме, 
әлде жалған ба? Ол жайлы сатушы 
әлдеқайда жақсы, нақты біледі); үй тө- 
бесін жабушы, электрик, су қүбырын 
жөндеушілер (үй төбесін жабушы ша- 
тырды жөндесімен сіз оның жұмыс са- 
пасын анықтауыңыз мүмкін бе?); мей- 
рамханалар (сізден сақтау жөніндегі 
заңды негізге ала отырып, оныңасхана- 
сына кіріп бас аспаздың дайындағанын 
тексеруі мүмкін бе?).

Бұл жағдайлардың барлығында да 
сатушы өз өнімінің сапасын түтыну- 
шыдан жақсы біледі.

Сатушылар әзірше тұтынушыларға 
сапа жөнінде ақпарат бере алма- 
уы кезінде, төмен сапалы тауарлар 
мен қызметтер жоғары сапалыларды 
ығыстырып, олар нарық жүмыс істеу-

ден қалады. Сол ообоиіі оатушыло 
түтынушыларға оэ өнімімің сапасы жс 
ғары екендігіне мүддөлі. Жоғарыда көр 
сетілген мысалдарда ол маңызды абы 
рой болады. Сіз тек бір дүкеннен ғані 
сауда жасайсыз, оның клиенттерге қыэ 
мет көрсетуі сізді қанағаттандырады 
сіз дәл сол үй төбесін жабушы неме 
се су құбырын жөндеушіні жалдайсыз 
себебі олардың жақсы абыройы бар 
сіз міндетті түрде сол мейрамханағ; 
барасыз, себебі оның тамақ жасаудг 
қолданылатын өнімінің жаңалығы және 
сіздің таныстарыңыз ол мейрамхана 
дан ешқандай жаман эсер алған жоқ.

Кей жағдайда бизнесмендер езде- 
рінің абыройларын сақтай алмауь 
мүмкін. Мысалы, жол бойында орна- 
ласқан дәмхана немесе мотель клиент- 
тері онда тек саяхат барысында бір 
немесе анда-санда ғана болады. Енді 
ол дәмхана немесе мотель «лимон» 
мәселесін қалай шешуі керек? Бұл 
жағдайдан шығудың жалғыз жолы -  
стандартизация.

8„3. А ущ иоңдар экоиоммкасы

Көптеген нарықтарда сатушылар ал- 
дын ала сатып алушыларға сұралатын 
баға жөнінде ақпарат береді. Алайда 
кейбір тауарлар үшін бағаларды алдын 
ала айту тиімсіз екенін айта кету қажет. 
Оның орнына бағалар келісім болған 
сәтте бекітіледі. Бірнеше мысалдар 
келтірейік.

Бірінші мысал -  бұл сирек саты- 
латын және сатып алынатын ерекше 
гауарлар нарығы -  өнер туындыла- 
ры, раритеттер және басқалар. Басқа 
мысал -  бұл тез бүзылатын тауарлар 
(балық, тірі гүлдер және т.б.) нарығы. 
Уақыт сайын осы нарықтағы бағалар,

әкелінетін және түтынылатын тауар 
мөлшері арасындағы тепе-теңдікті 
ұстау үшін өзгереді.

Аукцион әрқашан ақпаратты асим- 
метриялық таратуға тән жағдайдан 
басталады. Айталық, мен картина сат- 
қым келеді. Мен өзімнің картинамды 
сата отырып, келісетін ең төменгі ба- 
ғалануын білемін, бірақ мүмкін бола- 
тын сатып алушылардың олар төлеуге 
келісетін бағаларын білмеймін. Соны» 
мен қатар, ақпарат сатып алушы үшіи 
де асимметриялық. Сатып алушы өзінің 
бағасын біледі, ал сатушы мен басқа 
сатып алушылардын бағасын білмейлі.



Өрбір жақ өздерінің бағалары жөнінде 
аз мәлімет бере отырып, артықшылық, 
пайда алуға ұмтылады.

Аукционный үш типі бар.
1. Ағылшындық аукционда бастапқы 

баға төменнен жоғарыға көтеріледі 
және сауда тауар ең жоғарғы үсынған 
соңғы сатып алушыға сатылғанша жү- 
реді.

2. Голландық аукционда сауда ең 
жоғарғы мөлшерлемедан басталып 
сатып алушы табылғанша төмендей 
береді.

3. Сырттай аукционда барлық сатып 
алушылар өздерінің мөлшерлемелерін 
бір уақытта ұсынады және бұйым кім 
ең жоғарғы баға үсынғанға сатылады 
(немесе ең төменгі баға үсынған адам- 
нан сатып алынады).

Ең танымалы ағылшын аукционы. 
Олар өнер туындыларын, раритет- 
тер, үй малын, қайырымдылық қор- 
ларын ұйымдастыруды сату үшін қол- 
данылады. Сырттай аукцион көбіне

бәсекелес фирмалар үи цүрылысл >1, 
жолдарды жөндеу, қөрулиіщыру жүйо 
сін өңдеу бойынша өздөрінің үсыныс 
тарын таныстыру процесінде қолданы 
лады. Дәстүрлі голландық аукциондир 
үйлерді, ұсталынған автомобильдөрді 
сату үшін жиі қолданылады. Алдымои, 
заттар сатушы есептерін білдірйіін 
баға бойынша жарнамаланады. Ешр 
жауап болмаса, бағалар біртіндеп оп- 
тып алушы табылғанша төмендейді,

Қайталауга арнапган терминдөр:
• оң сыртқы эсер;
• теріс сыртқы эсер;
• Коуз теоремасы;
• Пигу салығы;
• қоғамдық игіліктер;
• асимметриялық ақпарат;
• мерзімді келісімшарт;
• спекуляция;
• ағылшындық аукцион;
• голландық аукцион;
• сырттай аукцион.

БАҚЫЛАУ С¥РАҚТАРЫ

1. Асимметриялық ақпарат мәні неде?
2 . Сақтандыру адамдарды тәуекел салдарынан қалай қорғайды?
3 . Сақтандыру бизнесі алдында қандай ақпараттық мәселелерден түрадьП
4. Неге спекулянттар тәуекелге барады?
5. Экономикадағы аукционның ролі қандай?

Есептер

1. Фирма МРС = 20 + 5 Q тең болатын шекті жеке шығындармен өнім өндіриді 
және қоршаған ортаны ластайды; ластаумен негізделген шекті сыртқы шығынднр 
МЕС = 12 қүрайды. Осы өнім өндірісінен шекті қоғамдық тиімділік MSB = 80 -  3 Q, 

а) Мемлекеттің араласуынсыз өнім өндіру көлемі қандай? 
ә) Түзетуші салық мөлшерлемесі қандай болуы қажет? Салықты енгізгөіілим 

кейінгі өнімді өндіру көлемі қандай?

Іііишуі я) Цнммдык іініы.іііі.і І-.и.ім іолойді, еондықтөи фирма үшін қолайл 
ондіріі ценим) пи 'і ігіңціимі)іі пиықталады, яғни

ИО і У Q -  80 -  3 Q, одан Q = 7,5.

0) ІүтпіушІ лшіықтардың мақсаты теріс сыртқы әсерді интернализациі 
лау Оолши/іықган, оның мөлшерлемесі t = МЕС = 12. Сондықтан фирмаға жөн 
шығындарка қосымша сыртқы шығындар артылады. Өндірістің қолайлы көлоі 
шекті қоғамдық шығындар және шекті қоғамдық пайда (MSC = MSB) теңдігіми 
анықталады.

MSC = МРС + МЕС = 32 + 5 Q 

32 + 5Q  = 8 0 - 3 Q  теңдеуінен өндіріс көлемі Q = 6.

Жауабы: Мемлекеттің араласуынсыз өндіріс көлемі Q = 7,5; Түзетуші саль 
мөлшерлемесі t = МЕС = 12; Салықты енгізгеннен кейінгі өнімді өндіру көлег 
Q = 6.



1. Жағымсыз сыртқы әсерлер мына жағдайда туындайды:
A. Бағадан көрінбейтін нарықтық келісімдерден түскен шығындар және пәйдіі 

лар;
B. Егер бір экономикалық агент қызметі басқа экономикалық агент әрөкөтһіи 

пайда әкелсе;
C. Егер бір экономикалық агент қызметі басқа экономикалық агент әрекбтіин 

ықпал етпейді;
D. Егер бір экономикалық агент қызметі басқа экономикалық агент әрөкшіип 

шығын әкелсе;
E. Көрсетілгендердің ешқайсысы емес.

2. Жағымды сыртқы әсерлер мына жағдайда туындайды:
A. Бір экономикалық қызметі басқа экономикалық агент әрекетіне ықпал етпөйді,
B. Бір экономикалық агент қызметі басқаға шығын әкеледі;
C. Бағадан көрінбейтін нарықтық келісімдерден түскен шығындар және пайдл 

лар;
D. Егер бір экономикалық агент қызметі басқа экономикалық агент әрекөтіпп 

пайда әкелсе;
E. Көрсетілгендердің ешқайсысы емес.

3. Сыртқы әсерлер мына жағдайда туындайды:
A. Бір экономикалық қызметі басқа экономикалық агент әрекетіне ықпал етнөйді,
B. Бір экономикалық агент қызметі басқаға шығын әкеледі;
C. Бағадан көрінбейтін нарықтық келісімдерден түскен басқа бір экономике!іық 

агенттер үшін шығындар және пайдалар;
D. Егер бір экономикалық агент қызметі басқа экономикалық агент әрекөііпн 

пайда әкелсе;
E. Көрсетілгендердің ешқайсысы емес.

4. Коуз теоремасы шын:
A. Робинзон Крузоның экономикасы үшін;
B. Екі қатысушы үшін;
C. Он қатысушы үшін;
D. Апты қатысушы үшін;
E. Келісімге қатысушылар санына байланысты емес.

5. Ластауға құқықты сату мына аудандарда неғұрлым тиімді:
A. Жоғарғы деңгейдегі ластанған;
B. Тұрғындар тығыз орналасқан;
C. Ерекше сирек табиғи ресурстары бар;
D. Төменгі деңгейдегі ластанған;
E. Орташа деңгейде ластанған.

6. Қоғамдық игіліктердің жеке игіліктерден айырмашылығы нөдө?
А. Бөлінбейді және жеке қолдануда болмайды:

И Ьмніннді

і f іш hi и іді »tt| ft (ц жиіш қолдануда болмайды;
I * I м ііі імді, I ifj л ің қотмдық қолдануда болмайды;
I Іні' мпммпкоі гік қолдануда болады.

7. Томондегілердің қайсысы қоғамдықтауарға жатпайды:
A. Асфальтталған жол;
B. Футболка;
C. Көше бағдаршамы;
D. Кітапхана;
E. Дамбы.

8. Төменде көрсетілгендердің қайсысы қоғамдық игілік болып табылі 
ды?

A. Электроэнергия;
B. Ел қорғанысы;
C. Су тасқынынан қорғау;
D. Полиция;
E. Маяктар.

9. Таза қоғамдық игілік -  бүл:
A. Әрбір бірлігі жеке төлем үшін сатылатын игілік;
B. Тұтыну бірліктеріне бөлінбейтін игіліктер;
C. Ол үшін адамдар төлей ме, жоқ па байланыссыз барлық азаматтар 

ұжыммен тұтынылатын игілік;
D. Тұтыну бірліктеріне бөлінетін игіліктер;
E. Барлық жауап дұрыс емес.

10. Коуз теоремасы жұмысын тоқтатады:
A. Екі тарапта да бар жетілмеген ақпарат жағдайында;
B. Екі тарапта да бар жетілген ақпарат жағдайында;
C. Егер Коуз теоремасы кооперативті ойындар теориясы шеңберінде қа| 

тырылған жағдайда;
D. Егер қарсы тараптың тек қалаулары белгілі болған жағдайда;
E. Тек екі қатысушы болса.

11. Білім сияқты игіліктің тұрпатын анықтаңыз:
A. Таза қоғамдық игілік;
B. Үкімет ұсынатын қоғамдық игілік;
C. Шектен тыс қоғамдық игілік;
D. Таза жеке игілік;
E. Барлықжауап дұрыс емес.

12. А. Пигу теріс экстерналийді жою үшін қолдануды үсынған түзөт 
салықтар:

А. «Үшінші тулғалаплын» I I ^ЯПЯПкіиі QTD\/ \/І I IІ LI l/nnnOLJLin\/LI І/<5М/ЛТ*



B. Аз мүліктілерге мемлекеттік демеуқаржылар үшін қолданылуы қажөт;
C. Қоршаған ортаны қорғауды ынталандыруға қолданылуы қажет;
D. Барлық жағдайда қолданылуы қажет;
E. Ешқайсысында қолданылмайды.

13. Кәсіпкер өзінің достарынан бірқатар кеңес алды. Достарының қайсы- 
сы дүрыс кеңес берді?

A. Егер барлық тәуекелді шараларды сақтандырса, онда күтілетін пайда мөл- 
шері өседі;

B. Сақтандыру пайда әкелмейді, тек шығындарды жабады;
C. Сақтандыру пайданың кепілді мөлшерін алуға мүмкіндік береді;
D. Тәуекелді жобалар сақтандыруға байланыссыз ешқашан пайда әкелмейді;
E. Ешқайсысы дүрыс кеңес берген жоқ.

14. Сақтандыру пайдалы іс-әрекет болып табылады, себебі:
A. Тәуекелдің алдын алады;
B. Клиенттердің тәуекелін біріктіреді;
C. Сақтандыру полисі бойынша барлық жарналар клиенттердің шығындарынан 

артық болады;
D. Әрбір кпиенттің сақтандыру жарнасы күтілетін шығыннан артық;
E. Сақтандыру жарнасы күтілетін шығыннан кем.

15. Студент Омаров Ержан «Қуаныш» компаниясының барлық лотерея- 
лык билеттерін әрбірін 100 теңгеден 100 билет сатып алды. Егер ойын баға- 
сы әділетті болса, онда лотереялық билет сатқан компания төлейді.

A. 10 мыңтеңге;
B. Өзінің пайдасы мөлшеріне тең соманы;
C. Лотереямен байланысты шығын шамасы он мың теңгеден кем соманы;
D. Он мыңтеңгеден артық соманы;
E. Ештеңе төлемейді.

16. Сатушы сатылатын өнім сапасы жөнінде мәлімет береді:
A. Бәсекелес өнімінен артықшылығын сипаттайтын жарнамалық проспектілер

мен;
B. Қайырымдылық шараларды қаржыландырумен;
C. Өз өнімдерінің көрмесі мен ұтыстар өткізу арқылы;
D. Оны фирмалық маркамен шығару арқылы;
E. Ешқайсысы арқылы емес.

17. Жеке тәуекелдерді біріктіруді жергілікті жерде автомобиль және оның 
иесін келесілерден сақтандыру кезінде бақылауға болады:

A. Авария жене көлікті үрлаудан;
B. Жер сілкінісінен;
C. Жол салықтарын енгізуден;
D. Бензиннің қымбаттауынан;
E. Су апатынан.

11. Пеним уимін<ім/и№іи ңайсысы дүрыс:
А «нім ин.іі|.(ніі шииі іііігы сатып алу орындары, технологии орөшөліктө 

жпніііл** ним,.о и.і шілырмауы қажет, әйтпесе ол адал емөе босөкө өдістөр
ІүіНДіІП I

11 л і;і і (| к 11 қүі іды тауар және оны төлеп алу қажет;
I , I іп|) пқииратты сатып ала алмаса, онда шпионажбен болсын оны алу тәсі. 

ДОрІН қолдану қажет;
U. Гүрақты сатып алушы өндірушіден берілген тауарды өндіру технологияс 

туралы барлық ақпаратты алуға құқылы;
Е. Ешқайсысы емес.

19. Лотерея нәтижесінде Ойланов мырза тең ықтималдылықпен 1000 те 
ге алуы не 1000 теңгені жоғалтуы мүмкін. Ойланов лотереяға қатысудан б< 
тартады. Ол:

A. Тәуекелге бейтарап қарайды;
B. Тәуекелге белбуғыш;
C. Тәуекелге қарсы;
D. Не тәуекелге бейтарап қарайды, не тәуекелге қарсы;
E. Ешқайсысы емес.

20. Нарық сәтсіздіктері -  бүл жағдай:
A. В жене Е жауабы дүрыс;
B. Монополияның болуы;
C. Жеке игіліктердің өндірісі;
D. Қоғамдық ұйымдар мен мемлекеттік мекемелердің қызметі;
E. Қоғамдық игіліктер өндірісі және сыртқы әсерлердің бар болуы.

21. Нарықтың қауқарсыздығы және мемлекеттің араласуының қажеттіл 
байланысты:

A. Шектеулі ресурстардың тиімсіз таратылуымен;
B. Күрделі салымдарды ынталандырудың қабілетсіздігімен;
C. Қоғамдық игіліктерді өндіре алмау қабілетсіздігімен;
D. Табысты алуды ынталандырудағы қабілетсіздігімен;
E. Экономикалық демократияның болмауымен.

22. Түтынудан ешкімді ажырату мүмкіншілігінің және бәсекенің болмау 
сипаттайды:

A. Қалыпты тауарларды;
B. Өндіріс факторларын;
C. Қоғамдық игіліктерді;
D. Сапасыз тауарларды;
E. Тапшылықты тауарларды.

23. Трансакциялық шығындар -  бүл:
A. Өндіріс шығындары;
B. Трансформациялық шығындар;
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C. Ақпаратты іздеу, келісімдерді рәсімдеу, меншік құқығын қоргау бойыиміл 
ғындар;

. Жоспарлау шығындары;

. Тұрақты және өзгермелі шығындар.

Тест сұрәқтарының жауаптары:

1. D; 2. D; 3. С; 4. В; 5. A; 6. A; 7. В; 8. A; 9. С; 10. С ; 11. В; 12. D ; 13. В; 14. С; 1S, 
1Ө. D; 17. А; 18. В; 19. D; 20. А; 21. A; 22. С; 23; С .
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